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In AmJimĂ
Ansamblul de măsuri iniți

ate și coordonate de partid și 
guvern sînt oglindite convingător, 
și în bunele realizări obținute în 
agricultura județului Galați. Efec
tul firesc al extinderii mecanizării 
(cooperativele agricole gălățene 
beneficiază azi de aproape 2000 
de tractoare, aproape 1000 com-

bine, de un cuprinzător set de 
mașini agricole) al chimizării 
(peste 18 000 tone îngrășăminte 
chimice folosite numai în prima 
jumătate a acestui an) și irigații
lor (cu mult peste 10 000 hectare) 
al activității permanente și com
petent desfășurate de către spe
cialiști și al creditelor pe termen

PRIN DIVERSIFICAREA CONSTRUCȚIEI

DE LOCUINȚE SE ASIGURA

APARTAMENTE
IEFTINE Șl

CONFORTABILE
Asigurarea într-un 

timp scurt a unui nu
măr sporit de locuin
țe, care să satisfacă 
într-o măsură și mai 
mare cerințele diferi- 
a ’or categorii de oa- 
S. ni ai muncii con- 
Aituie una dintre 
Reocupările actuale 
W-incipale ale parti
dului și guvernului. 
Necesitatea satisface
rii tot mai depline a 
nevoilor de 
crearea unui 
corespunzător, 
ambianță și confiort. 
se înscrie organic în 
opera de ridicare 
continuă a nivelului 
de trai al poporului, 
de edificare socialis
tă a țării.

Ințelegînd pe de
plin importanța mă
surilor adoptate de 
recenta ședință a 
Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Mi
niștri din 23 iulie 
a.c., întregul detașa
ment de arhitecți și

locuit, 
cadru 

de

proiectant! ieșeni 
nu-și precupețește 
eforturile pentru a 
participa cu întreaga 
lor gîndire și capaci
tate creatoare la tra
ducerea în viață a 
măsurilor stabilite. în 
scopul perfecționării 
continue a concepției 
urbanistice, introdu
cerii unor noi vizi
uni, moderne, în an
samblul complex de 
organizare a vieții 
citadine. Prin efor
turi susținute și nu
meroase studii am 
reușit, doar in citeva 
săptămîni, să întoc
mim 25 de variante 
de locuințe, pe tipuri 
de apartamente, dife
rențiate ca preț și 
grad de confort, va
riind — pentru apar
tamentele convențio
nale. de donă camere 
— între 20 MO și 
50 000 lei. Propuneri
le noastre vizează, în 
același timp, elimina
rea elementului inu
til în construcția de

locuințe, păstrînd, 
totodată — în funcție 
de costuri — confor
tul, prin folosirea u- 
nor împărțiri elastice 
care să permită co
masarea ulterioară a 
camerelor. în același 
timp, studiile elabo
rate impun din ca
pul locului diversifi
carea producției de 
materiale de con
strucții. folosirea pe 
o scara largă a înlo
cuitorilor ieftini și 
de calitate, în spe
cial, cele provenind 
din resurse locale, 
cum ar fi : piatra de 
Repedea, Deleni, 
Costești, Schela, ce
ramica de Ciurea, 
TlădicenL Hîrlău etc.

lung asigurate de către stat a 
(numai în 1967 — 40 milioane ™ 
lei) — factor hotărîtor în proce- 
sul de intensificare a agriculturii, ț 
producțiile medii, veniturile bă
nești la unitatea de suprafață și 
valoarea zilei munci au crescut w 
continuu. Prin condițiile create 
față de 1960 la fiecare 2 hectare 
se cîștigă producția unui al trei
lea hectar. Precizînd că sporul de 
recoltă, consolidarea acelor sec
toare de activitate ce asigură o 
superioară și rentabilă folosire a 
condițiilor existente, s-au realizat 
în condițiile ridicării continue a 
prețurilor la majoritatea produse
lor agricole valorificate prin con
tracte de către țărănime, ne apare 
clar factorii ce au determinat în- A 
tărirea puterii economice a uni- v 
taților, a membrilor cooperatori, 
a satului în general.

Cu toate acestea, de-a lungul 
anilor au apărut anumite dispro
porții cu totul nejustificate și în 
nivelul de trai al populației ru
rale, disproporții datorate în 
bună parte inexistenței unui alt 
regulator decît prețurile pentru a 
eliminarea unor astfel de neajun- ™ 
suri. De aceea, apreciez ca bine 
venite prevederile recentului de
cret elaborat de Consiliul de Stat 
privitor la impozitele pe terenu
rile unităților agricole coopera- 
tiste și la impozitele pe venitu- 
rile agrare ale populației. 
Aplicarea lor în viață va avea ca 
principal efect utilizarea mai efi
cientă decît pînă acum a pîr- 
ghiei impozitelor, asigurarea unei

a

EMIL PETRACHE
Președinte al Uniunii județene 
Cooperativelor Agricole de Pro- @ 

ducție Galați
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Membri ai delegației tineretului român la cel de-al IX-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților ce se desfășoară 
în aceste zile la Sofia, în timpul mitingului de solidaritate cu 

lupta dreaptă a poporului vietnamez

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 5968

SUB SEMNUL
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CU VIETNAMUL
Prin telefon de la trimisul nostru

C
Dr. ing.

MIHAlLESCU 
director 

D.SA.P.C.-Iași

(Continuare 
tn pag. a V-a)

Au început lucrările de construcție

a podului de șosea peste Dunăre

Un eveniment deosebit pe marele șantier de construcție 
a podului de șosea peste Dunăre de Ja Hirșova: pe malul 
stîng au început lucrările la capul podului propriu-zis. Pilo
nul va avea forma unui arc de triumf, construcția sa necesi- 
tînd un mare volum de beton armat. Numai la placa radie
rului se folosesc circa 60 tone de oțel și 600 mc. betoane.

(Agerpres)

DENSITATE MAXIMĂ ORELOR ÎN» HAINĂ DE LUCRU

VALOAREA INIȚIATIVEI SI AUTENTIFICA 
PBiN finalizarea ei

Am avut prilejul, nu o dată, 
să jAezentăm în coloanele zia
rului diferite inițiative apă
rute in colective de muncă 
din numeroase întreprinderi 
din țară. Idei născute in do
rința de a găsi adiacențe utile, 
antrenante prin formă și ne
cesare prin conținutul lor, 
care să servească intensifică
rii activității tinerilor în sco
pul
profesionale, 
mare parte 
le pe care 
coloanele ziarului

îndeplinirii
La 
din

le-a

obligațiilor 
cea mai 
inițiative- 

găzduit,

vit drept ecran de reflec
ție. acestea fiind preluate și 
aplicate in numeroase alte în
treprinderi, primind astfel, 
prin recunoașterea capacității 
generalizatoare înmagazinate, 
o elocventă apreciere. Fără 
îndoială insă, că valoarea rea
lă a inițiativei trebuie căuta
tă în mărimea zonei de influ
ență pozitivă pe care o exer
cită, o dată aplicată, asupra 

rezultatelor în producție a ti
nerilor.

Am fost invitați să parti
cipăm recent la un episod din

existența unei inițiative, ma
terializată la Uzinele „Elec
tronica". Despre conținutul și 
învățămintele desprinse, cite- 
va considerații în rindurile 
de mai jos.

Ideea aparține Comitetului 
municipal București al U.T.C» 
și, fără a atenta la importanța

ei, trebuie amintit că nu este 
în totalitate nouă. Ca să ră- 
mînem chiar la Uzinele „Elec
tronica", în ultimii ani zia
rul a mai avut posibilitatea 
să vorbească despre. asemenea

N. UDROIU

(Continuare în pag. a ■'V-a)

Tinarul acesta a venit de la 
Khe Sanh. Pe piept se înșiruie 
strălucitoare decorațiile. Fi
rește, îl întrebăm despre me
ritele pe care și le-a cîștigat în 
luptă. Se simte stînjenit. Nu-i 
place să se laude cu faptele 
sale, e zgîrcit la vorbă. Uni
forma caki și casca ce-i aco
peră fruntea îi dau o notă de 
asprime ce contrastează cu în
fățișarea sa plăpîndă de băie- 
țandru. Dar tînârul vietnamez 
a cărui vîrstă mi se pare greu 
descifrabilă, a doborît multe 
elicoptere americane și a reușit 
să scoată din luptă numeroși 
inamici. Un confrate încearcă 
să investigheze proiectele pri
vind viitorul. Un zîmbet bine
voitor îi luminează chipul bă
tut de vînturi și mîngîiat de 
soare : „Proiecte ? Unul sin
gur : să lupt. Voi lupta pînă 
cînd Vietnamul va fi liber, iar 
după aceia voi lupta iarăși. Pe 
un alt front..**

Sîntem la mii de kilometri 
depărtare de Vietnam, dar ceea 
ce se întîmplă în încercata țară 
din Sud-Estul asiatic, preocu
pă pe miile de tineri din lu
mea întreagă, aflați în aceste 
zile la Sofia.

Tinerii aceștia vin din țări 
diferite, se deosebesc în multe 
privințe dar au ca o trăsătură 
comună, solidaritatea cu eroi
cul Vietnam. Ideia sprijinului 
față de lupta pe care încercatul 
popor vietnamez o poartă, do
mină Festivalul de la Sofia. 
Pe stadionul „Vasil Levski", 
de-a lungul celor patru ore de 
exuberantă defilare, pancar- 
dele care evocau lupta Viet-

namului reveneau
uriașe, pregătite de mîini pri
cepute sau mai mici, cu cîteva 
cuvinte, scrise pe un carton 
de tineri dornici să dea ex
presie simțămintelor lor pro
funde.

Luni, încă de la primele 
ore ale dimineții, o insignă 
Idustrînd solidaritatea cu Viet
namul a apărut la reverul 
hainelor. E ziua în care par- 
ticipanții la Festival afirmă 
— în forme variate — spri
jinul ferm pe care îl acordă 
luptei neînfricatului tineret 
vietnamez. „Orășelul univer
sitar de la kilometrul 4“. Ti
neri din mai multe țări se 
reunesc într-un miting de so
lidaritate cu Vietnamul. Co
loana tinerilor români e des
chisă de panouri : „Tineretul 
român e solidar cu lupta 
poporului vietnamez". Aplau
ze puternice salută pe oaspeții 
din Vietnam. Tinere în rochii 
lungi, vaporoase, într-o armo
nie de culori și băieți în uni
forme militare. Un moment 
«ie reculegere e dedicat celor 
căzuți în luptă. Privesc chipu
rile vietnamezilor. Pe fețele 
tinere, asprimea vieții a lăsat 
urme.

Primul vorbește conducăto
rul delegației din R. D. Viet
nam, Tran Van Tienh. El 
aduce salutul unui tineret 
care luptă cu abnegație îm
potriva agresiunii americane 
și exprimă profunda recunoș-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Șl ESCROCUL

din sala pașilor PIERDUȚI

și 
în 
în 
șl

La judecătoria sectorului 
din Capitală a fost dezbătut ca
zul lui Marin Ionescu, escroc cu 
grave antecedente penale, care, 
dîndu-se drept avocat, juriscon
sult și mai ales „mina dreaptă" 
a nu știu cui, a indus în eroare 
50 de cetățeni din diferite ora
șe ale țării, cerîndu-le sume 
de bani. în schimbul unor ser
vicii pe care, firește, nu le-a 
făcut niciodată.

Aparent, cazul n-are nimic 
ieșit din comun. El a fost jude
cat după gravitatea faptelor 
și-a primit pedeapsa. Așadar, 
boxa acuzaților — un ins. 
sală, peste 50 de „victime" 
martori care au venit să-1 
cuze, să-1 blameze, să-i ceară 
banii înapoi. Una dintre ele își 
încheie declarația cu următoa
rele cuvinte care, la prima ve
dere, stîrnesc milă și storc la
crimi : „Rog organele de miliție 
să ia măsuri să-mi recapăt banii 
etc. etc".

Dar cine sînt aceste „victime" 
și martori care în ceasul al 
doisprezecelea dau fuga la mili
ție să ceară ajutor ?

...într-un compartiment al u- 
nui tren care circula spre Bucu
rești de Ia Babadag s-a înfiri-

pat o discuție. încet, încet limbi
le s-au dezlegat. Medicul L.F.C. 
din județul Tulcea, se destăinu- 
ie : „Aș dori să-mi schimb pos
tul". Dintr-un colț al comparti
mentului un tip sobru, amabil și 
care pînă atunci nu scosese nici 
o vorbă, se recomandă : „îmi dați 
voie, avocatul Ionescu. Vă pot 
ajuta eu". Medicul l-ar fi crezut 
pe cuvînt că este și Napoleon 
Bonaparte, numai s-o ajute. 
Peste două săptămîni, „omul cu

inima de aur" îi dă un telefon 
din Constanța rugînd-o să-i tri
mită de urgență buletinul de 
identitate, actul de căsătorie și 
260 lei. Modest om !

Iată că în loc să recurgă la 
căi directe și cinstite, medicul 
apelează la intermediari. Chiar 
dacă escrocul nu s-a recomandat 
ca atare, ea putea să-1 bănuias
că din capul locului, să-și dea 
seama cu cine are de-a face. Dar 
ce și-o fi zis : „puțin îmi pasă,

treaba să iasă". Și ce-a ieșit ? 
După puțin timp, „binefăcătorul" 
îi mai cere 800 lei. Dar nu i-a 
dat, pentru că, după cum decla
ră însăși „victima" : „Intrigată 
că nu mi-a cerut fotografii pen
tru noul buletin, nu i-am mal 
dat cei 800 de lei". Deci e clar : 
dînsa nu a fost intrigată că a

ADRIANA LUSCALOV
CITIȚI IN PAG. A 4-A
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reportajul de pe litoral: 
DE 10 ORI DE CE?

ECRANSTUDIO
Cu prilejul unei recente vizite 

făcute la „ECRANSTUDIO", re
gizorul FLORIAN STĂNESCU 
ne-a furnizat cîteva amănunte cu 
privire la activitatea acestuia.

— Ce este și ce vrea să fie 
ECRANSTUDIO" ?
— „ECRANSTUDIO* ___

Studioul cinematografic al tine
retului. încă din primele zile am 
primit, și primim, un sprijin activ 
și multilateral din partea Comi
tetului Central al U.T.C. și a 
Comitetului municipal U.T.C.

Cinematograful și televiziunea 
exercită asupra tinerilor specta
tori, de fapt, nu numai asupra 
lor, o putere care merge uneori 
pînă la hipnoză. Aceste arte 
dezmint ceea ce se numește „le
gea acumulării mediilor", lege 
după care genurile culturale nu 
și-ar sustrage publicul unul al
tuia : televiziunea și cinemato
grafia concurează direct cartea, 
radioul, teatrul.

„De la invebția lui Gutenberg 
— observa criticul Pierre de 
Boisdeffre — civilizația și cul-

este

tura se transmiteau aproape ex
clusiv prin carte. Astăzi, imagi
nea și sunetul impun o nouă 
formă universală de cultură : ci
vilizația audio-vizuală, care reia 
legătura cu antica putere a cu- 
vîntului".

Această „mutație" merită a fi 
comparată cu a marilor desco
periri.

„ECRANSTUDIO” răspunde 
—în sfîrșit! — nevoii de cultu
ră cinematografică a tineretului.

— De ce „în sfîrșit“ ?
— Un istoriograf și regizor, 

frecvent citat, Bela Balasz, scria: 
„Nimeni nu observă că dintre 
științele care au menirea să ne 
educe în priceperea artelor, pre
tutindeni se omite estetica fil
mului".

La noi în țară, cu toate artico
lele scrise, studiile, eseurile și 
cărțile traduse (dacă ar fi să mă 
refer numai la una, cea mai re
centă : „Creație și film" de John 
Howard Lawson) nu s-a făcut 
nimic pentru întronarea educației 
cinematografice în drepturile 
sale.

Mai sînt tineri care, neînțele-

gînd mesajul operei de artă, 
fluieră, strănută, dau replici ne
potrivite în timpul proiecțiilor 
producînd ilaritate și scandal.

Pentru că filmul lansează 
mode și mituri, apare moda ti
nerilor imitatori, nebărbieriți, cu 
tunsoare răvășită, cu un anumit 
fel de a ține țigara, adoptînd 
astfel poza eroilor din film.

„ECRANSTUDIO" vrea să 
realizeze legătura dintre arta ci
nematografică și public, prin 
chemarea tineretului către culi
sele artei, stimulîndu-i receptivi
tatea și gîndirea, venindu-i în 
ajutor cu o bogată documentație 
filozofică și informativă.

De aceea, inițiativa de a se or
ganiza Studioul cinematografic al 
tineretului este binevenită. Să 
sperăm că ea va fi sprijinită în 
continuare, și din ce în ce mai 
ferm de cît mai multe foruri.

— Care este profilul Studio-

I. M.

(Continuare tn pag.-a IV-a)
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PSEUD0-ANT1N0MII
de Ion Pascadl I

CONJINUT Șl
Cuplul polar conținut și for

mă este dintre cele mai obiș
nuite șl des uzitate, ceea ce poa
te stîrni neîncrederea unora în 
utilitatea unei discuții asupra 
lor. Toată lumea știe că htcru- 
rile au un conținut, că acesta 
trebuie să aibă o formă că în 
viață ca și pe planul conștiinței 
există amîndouă și prin urmare 
în plus n-ar fi nimic de comen
tat. Poate că tocmai din cauza a- 
cestui fapt, cît și a unei oarecari 
demonetizări a sensului acestor 
termeni, lăsăm să circule atîtea 
clișee verbale a căror inexacti
tate șl monoton’e n-o mai 
servăm poate' de aceea, 
toate semnalele de alarmă, 
dem atît de ușor într-o extremă 
sau alta.

Cu riscul de a aminti lucruri 
cunoscute trebuie făcute totuși 
unele precizări care să ne per
mită să mutăm discuția pe un 
teren științific, neingăduind în
țelegerile unilaterele și simpli
ficatoare In realitate conținu
tul și forma nu există în mod 
distinct, cea dintîi reprezentînd 
miezul lucrurilor și cea de a 
doua haina lor exterioară ci ele 
se întrepătrund. Departe de a fi 
un înveliș, forma este însăși 
structura, organizarea internă a 
conținutului, iar acesta din urmă 
departe de a exista doar în cen
tru] obiectelor si fenomenelor 
trăiește- și !a suprafața lor. Con
cordante conținutul și forma nu 
sînt insă și coincidente în mod 
absolut contradicțiile dintre ele 
axând de obicei un rol de fer
ment însăși in evoluția lucruri
lor. Discrepanțele dintre cei 
doi termeni .ai cuplului nu-i dis
trug însă existența, unitatea, 
dar ele pot duce în timp la răs
turnarea sau desființarea iui. 
Deși admise de multă kime. 
aceste adevăruri elementare sînt 
des încălcate și de aci izvorăsc 
nu nuține confuzii și greșeli

S-a crezut, de pildă, o vreme 
că noua orînduire aducînd cu 
șine relații sociale fundamental 
diferite, un conținut economic 
schimbat, înlătură de la sine 
toate formele economice exis
tente întrucîf acestea ar fi în
vechite S-a negat astfel că le
gea valorii mai funcționează în 
socialism, că mijloacele de 
producție sînt marfă s-a renun
țat la o serie de forme econo
mice care stimulau cointere
sau pe producători, adueîndu-se 
prin toate acestea prejudicii ma
teriale însemnate. Restabilirea 
acestor adevăruri. încercarea de 
folosire chiar a unor forme eco
nomice vechi pe baza principi
ilor economice fundamentale ale 
societății noastre, s-a dovedit 
salutară și eficientă, dar n-au 
lipsit naivii sau răuvoitori/ 
care au crezut că sprijinirea de 
către stat a proprietății perso
nale asupra caselor de locuit sau

ob- 
cu 

că-

apariția mandatarilor ar repre
zenta pași înapoi.

Desigur, posibilitatea ca o 
formă sau alta să permită feno
mene străine de esența orîndu- 
irii noastre nu este definitiv în
chisă, dar tocmai aceasta cred 
că este semnificația legii votate 
recent privind controlul averi
lor obținute ilicit.

Terenul dreptului oferă una 
dintre ilustrările cele mai con
vingătoare ale necesității adec
vării formelor la conținut șl *n 
acest sens perfecționarea regle
mentărilor juridice cu greu poa 
te ține pasul cu perfecționarea 
însăși a relațiilor sociale •proprii 
vieții noastre. O perioadă întrea
gă noul conținut a folosit forme
le vechi, obligîndu-le să i se a- 
decveze. lăsîndu-le sau îngustîn- 
du-le cînd era nevoie pentru ca 
treptat elinerîndu-se de ele. să 
adopte altele radical deosebite. 
Noul cod penal creează astfel un 
cadru juridic coerent venind să 
înlocuiască diferitele reglemen
tări juridice parțiale adăugate 
în cursul anilor și care nu mai 
reușeau să cuprindă complexi
tatea și bogăția de aspecte ale 
vieții sociale Trebuie observat 
de altfel că în acest domeniu 
este necesară o extrem de aten
tă și operativă confruntare a 
formelor cu conținutul, tocmai 
pentru că cele dintîi au tendința 
de a deveni rigide și neîncăpă
toare fată de pulsația vie a 
timpului. Cunoscutul dțcton la
tin ,.dura lex sed lex" este va
labil și astăzi presupunînd con
secvență și fermitate, dar cel 
ce sînt puși să aplice legea nu 
trebuie să uite că esența orîndu- 
irii noastre exclude încremeni
rea, înțelegerea mecanicistă 
nediferențîatâ a principiilor.

în domeniul atît de delicat 
moralei relația conținutului
forma este destul de complexă. 
Schimbările fundamentale surve
nite în structura societății noas
tre au avu* desigur repercusiuni 
hotărîtoare și asupra profilului 
etic al oamenilor, numai că ele 
nu au survenit automat sau' 
atît de repede cît au crezut unii. 
S-a petrecut astfel un fenomen 
Interesant : numeroase forme 
noi. lipsite de acoperire »-au in
trodus uneori cu grabă, ceea ce 
nu a contribuit întotdeauna la 
consolidarea prestigiului lor ; 
unele convenții etice, ținînd Se 
domeniul relațiilor între oameni 
al poli tetei și al regulilor ele
mentare de comportare au apă
rut unora ca vetuste și ca atare 
au fost eliminate; schimbarea 
apelativului de . domn" cu cel de 
„tovarăș" a apărut unora ca cea 
mai revoluționară «măsură etică 
ce urma luată, crezîndu-se în 
mod naiv că nu mentalitățile 
ci cuvintele trebuie schimbate ; 
acordîndu-se o justificată aten
ție pentru tot ce exprima pe
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MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)
Ce ml-a povestit odată Pantelimon

Tn anul 1914. cînd era urmărit, a vrut U treacă crăcită în 
mod fraudulos. Trecerea a vrut s-o facă în Ardeal prin munții 
Neamțului. De ce voia el să treacă granița ? Fiindcă se zice că. 
pe vremea aia, cel care era urmărit pentru ispășirea und 
pedepse, dacă stătea cinci ani într-o tară străină, i se prescria 
pedeapsa. In timp ce voia să treacă granița. Pantelirr.on s-a 
îmbolnăvit de gripă șl noaptea a făcut foc in pădure. Deodată 
se trezește cu două focuri de armă în fata focului si e somat 
de doi grăniceri să se predea. Și n-are încotro, se predă rrs).

O scenă la judecată
Se zice că în instanță s-au prezentat — de voie, de nevoie — 

toți cei care-au avut de-a face cu Pantelimon. Majoritatea erau 
moșieri și numai o învățătoare în instanță. Pantelimon este 
întrebat de către unul din judecători :

— Este adevărat că ai furat suma de bani X de la domnul Y ?
— Nu i-am furat, ci mi i-a dat ' răspunde Pantelimon.
— Așa e ? se întoarce judecătorul către păgubaș. De ce i-ati 

dat banii ?
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— Fiindcă mi-a spus că este Pantelimon I recunoaște cel 
întrebat.

La fel s-a întîmplat cu toți păgubașii, minus învățătoarea 
Căreia i se furaseră 7 000 lei. Cînd judecătorul îl întreabă de 
astă dată, dac-a furat el suma aceasta. Pantelimon o dată strigă 
cu putere la învățătoare :

— Uită-te la mine bine și spune adevărul dacă eu sînt în- 
tr-adevăr acela care ți-a furat banii !

învățătoarea se uită lung la Pantelimon și mărturisește că 
așa-1, nu-i el. ci un altul. Deci un altul furase în numele lui 
Pantelimon, precizează Ion Gav. Secreriu.

Fiind întrebați păgubașii ce pretenții au, declară cu toții 
că n-au nici o pretenție ,79). Datorită acestui fapt. Pantelimon 
este pus în libertate.

In timpul manevrelor din ’915 y.
Eram recrut în regimentul 7 Roșiori din Iași. în toamna 

âceea s-au făcut manevre de către Divizia a Iî-a Roșiori din 
Iași, alcătuită din 6 regimente. Manevrele trebuiau să se încheie 
la pădurea Frasin, aflată pe teritoriul comunei Brusturi, sat 
vecin cu Răucești. In marșul de la Pașcani spre pădurea Frasin, 
treceam obligatoriu prin satul Răuceștii de Jos. în care locuia 
Pantelimon. Eu i-am spus căpitanului că trecem prin satul lui 
Pantelimon, iar căpitanul i-a spus același lucru generalului 
Sinescu, comandantul diviziei. Atunci mă cheamă generalul la 
el și mă-ntreabă dacă știu casa unde stă Pantelimon. Eu i-am 
zis că Sigur, știu, si că-1 cunosc bine. Așa c-am plecat încolonați : 
generalul Sinescu și încă trei generali, șase colonel și mai mulți 
Ofițeri superiori. Generalul Sinescu. de-a călare, bâte cu cravașa 
în poarta lui Pantelimon ’•°). Atunci, apare din livadă Panteli
mon, în suman scurt cu pălărie rotundă pe cap. Generalul 
Sinescu, cînd îl vede, se întoarce către ofițeri și le zice :

— Măi, ăstuia îi dai bani fără să-ți ceară !
Au discutat cu el și la urmă 1-a întrebat generalul daca 

are de gînd să se lase de haiducie.
— Nu se știe... ’••) le răspunde Pantelimon, iar generalul se 

întoarce din nou cStre ai sfii si le repetă vorbele Iul.

Pantelimon gospodar
tn anul 1920. Pantelimon cumpără de la societatea „Dacia", 

proprietara moșiei Drăgușani-Săvești. șapte hectare de pămîni 
(se spune că le-ar fi luat la un preț foarte avantajos). Tn acel 
an se căsătorește o fată din Drfigusanl pe nume Marla 
Brâd'j **?). F)in 1920 îsl începe viata de gospodar. în câre timp
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plan etic concret-istoricul, si
tuația dată, nu de puține ori, 
s-a trecut cu vederea peste 
faptul că normele morale cris
talizate în timp cuprind valori 
general umane de neprețuit.

Cu timpul consolidarea noii 
orînduiri sociale a înlăturat a- 
semenea simplificări și excese, 
atenția trecînd în mod justificat 
asupra conținutului actelor și 
comportărilor umane fără a ne
glija chipul concret în care ele 
au loc. în momentul de față ac
tivizarea opiniei publice socia
liste. manifestată pregnant în 
toate compartimentele vieții so
ciale. contribuie în mod hotărî- ng 
tor ia înscăunarea consecventă K 
și nuanțată a noilor principii și 
forme etice. E drept exagerările 
nu lipsesc, dar viața are înțelep
ciunea și maturitatea de a da 
lucrurilor adevărata lor măsură.

Fenomenul artistic este cel 
care pare să fi suferit cei mai 
evident de o înțelegere nu o dată 
simplistă și metafizică a rapor
tului dintre conținut și formă. 
După o perioadă de explicabilă 
dar nu și justificată exagerare 
a rolului conținutului în dauna 
formei s-a manifestat nu o dată 
o cădere în extrema cealaltă, cel 
puțin la fel de dăunătoare : cul
tivarea formelor în sine, indife
rența față de conținutul social 
și uman — al operei. „Conținu- 
tismul“ ca și formalismul sînt 
la fel de unilaterare și aneste- 
tice. reprezentînd viziuni de 
fapt cu totul neadecvate pentru 
fenomenul artistic.

A circulat multă vreme' și nu 
a dispărut cu totul o formulare 
după care arta noastră ar fi 
socialista în conținut și națio
nală în formă* de parcă sub
stanța etnică a spiritualității 
noastre nu s-ar manifesta decît 
la suprafață în faptul că limba 
folosită în literatură sau motive
le plastice si muzicale sînt ro
mânești

O atare concepție simplifica 
evident fenomenul întrucit du
cea la minimalizarea specificu
lui național în artă și presupu
nea în mod utopi' posibilitatea 
existenței unui conținut socialist 
abstract, nelegat intim de în
treaga structură a poporului 
nostru.

Aspectele relatate din diferite 
domenii, dovedind cîte conse 
cinte negative poate avea igno
rarea dialecticii nu sînt desigur 
de natură generală dar ele ara
tă. cred, destul de convingător că 
abaterea de la adevărurile ele 
mentare formulate la început nu 
sînt sftnple devieri sau inconsec 
vențe logice ci privesc in modul 
cel mai direct viata însăși O 
înțelegere adecvată a raportului 
dintre conținut si formă va tre
bui să fie deci nu numai nuan 
țață, dar și dinamică deoarece 
concordantele de ari pot deveni 
discordanțe mîiae datorit! Cuxu- m 
lui neîntrerupt al vieții care se M 
las! greu surprinsă !n seneme. 
Nu trebuie absolutizate astfel 
nid considerațiile concrete cu
prinse în rfndurfle de mai ras.
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In așteptare...

nim/niM
17.30 — T.V. peniru școlari. 
18.09 — T.V. pent’-u specialiș

tii din industrie. Ci
clul .Automatizarea*

18.30 — Curs de limba en
gleză.

19,00 — Lumea copiilor. Emi
siune muzical-dis- 
tractivă pentru copii, 
prezentată de Uceni
cul Vrăjitor.

1938 — Telejurnalul de sea
ră.

19 50 — Buletinul meteorolo
gic. — Publicitate.

20.00 — Film serial .Thierry 
la Fronde*

20.2S - Studioul mic. «Po
veste studențească* 
de M iha ii SorbuL 

njO — Festivalul Mondial 
al Tineretului și Stu
denților de la Sofia 
• Concert tatemațjo-
nai 'Participă tineri 
din România Unga
ria U.R S-S-, Jugo
slavia k
• Rez «matul filmat 
aJ prineiualeJor ma

Z2.» —
OJS -
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Puține cărți, dar fundamenta
le, din viața culturii unui po
por pot produce ca Istoria lui 
G. Călinescu sentimentul unei 
existențe dramatice revelatoa
re. Ieșită dintr-o mărturisită 
voință de a spulbera o prejude
cată întemeiată pe nepotrivitul 
complex de inferioritate, opera 
lui Călinescu este o numire ho- 
tărîtă a literaturii române. Au
torul și-a împlinit enorma sa 
poftă de creațiune în primul 
rînd și definitiv în descoperirea 
și plasarea literaturii române 
într-un context larg. Mitul lip
sei de vechime este spulberat 
printr-o adevărată reinventare a 
scriitorilor ieșiți din matca 
spirituală a unui popor îndea
juns elaborată și consolidată ca 
să susțină această dramatică 
existență (coexistență) a litera
turii. Dacă Maiorescu a dat li
teraturii noastre conștiința de 
sine, adică spiritul critic (refor- 
mulînd sistematic principii ale 
pașoptiștilor și, îndeosebi, ale 
lui Kogălniceanu), Călinescu 
creează existența de fapt a li
teraturii, făcînd să vibreze sub
stanțial o enormă sumă de posi
bilități. Semnificația actului său 
creator este. în ordinea urgen
țelor, una profund patriotică. 
Cuvintele criticului nu trebuie 
luate în van : „Noi sîntem încă 
puțin cunoscut! de străini și am 
voit să le dau acestora (de vor 
putea citi cartea în românește 
ori în traducere) un sistem de 
impresii iar nu un sec răboj". 
„Sistemul de impresii" fiind aici 
o determinare subiectivă a unor 
posibilități obiective, ele ies la 
lumină dintr-o istorie nesiste
matizată, curgătoare în chip na
tural. Dar creația, intervenție 
rațională, pune ordine în aceas
tă viată naturală a operelor re- 
levîndu-le sensul Istoric și fă- 
cîndu-le să existe într-un veri
tabil sistem de valori. Rațiunea 
criticului, stimulată de o cultură 
de un dinamism fără precedent, 
produce adevărata viață a lite
raturii Caracterul raționalist al 
operei Iui Călinescu este con
strângător și evident,

Se pune, din nou, în momen
tul cînd apare această ediție a 
"ompendiului călinescian, pro-, 
blema raporturilor scriitorului 
cu viața și chiar acest ziar a sti
mulat o serie de răspunsuri în 
această privință. Problema este 
mereu actuală și adevărata ei 
;r».semnătate în aceasta și stă. în 
-es im ți rea actualității ei. Este 
de crezut că niciodată. deci 
nici acum între artă (adevăra
ta artă D si viață nu a fost o 
reală discordie, neînțelegerile

Inrodueîndu-se din pricina gre- 
șîtei întrebuințări a termenilor. 
Nevoia reformulării lor este a- 
reeași și chiar progresul ideii

Ide literatură a Ieșit si iese me- 
-eu din aceste reformulări. în
tre viață și literatură nu poate 

Ifî un simplu raport ci planul
> care se poate discuta fără 
fnlse probleme este al identl-

I ătil. Viața în literatură este
7-reatie si nu va fi scriitor ade-

I Târât acela care privește viața 
eu spaima ori disprețul de litera
tură. Idee a valabilă ar fj că.

■ dimpotrivă, creația încorporea
ză viata, aceasta fiind însă pro
ba ei indispensabilă. „Autorul

Iei om trebuie să aibă idei și 
atitudini și ai le trăiască intens. 
Cu cit trăiește mai puternic cu

CINEMATOGRAFE
VTVA MARLA

BXeuzâ la Patria (orele IL» :
13.45 ; IL15 ; 13.45 ; 21151

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
Rulează la Republica (orele 9 ; 
1138 ; 14 ; 18.15 ; 18.45 ; 21.15) ;
B jzeftt (orele 14 *. 1630 - 13 ;
2LI5) : Excelsior (orele 830 ; 
1030; 12 45 IS If: H.4S; 
20.15); Modem -orele 930; 
îl.» : 14 : 1830 19 : 21.15) ;
Fe-xn-iar (erele 9 » : 11 43 ; 
14; 16.15; 18.45: 2UX

MINUNILE DOAMNEI VE
NUS

Rulează la Luceafărul (orele
830 ; 11 ; 1330 ; 16 ; 13 » ;
20.45)

JUDECATA
Rulează ’a Capitol (orele 930 :
11.45 . 14 15 ; 1430 : 19).

DUELUL LUNG
Bueegi (orele 9; 1L15: 1330; 
16 ; 1830.21). Gloria (orele 9 ; 
11.15 : 1330 : 16 ; ÎL 15 : »30) . 
iLorita (orele 9 ; 1145 : 1330 ;
15.45 : 18.15 : 20.45); Melodia
(orele 830 : 11 : 13 » : 18 :
18 90 : 21).

NEBUNUL DIN LABORA
TORUL NR 4

Rulează la Victoria (orele 8.43 ; 
ÎL : 1345 • 15 45 • 1143 : 3D.45L 

MESTEACĂNUL
Rulează La Central (orele 9;
1145 : nJ9 : 10 ; »J9: 2D.

POVESTIRI DESPRE REVO
LUTIV

Rulează 1b Lctr.ina (orele 9—16 
!n metfeanre. 18»: 2945).

STUDII DESPRF FEMEI
Rulează la Doina (orele 9 si 10 
program pentru copii) : 1139; 
1X45 : 10 18 » ; 20.45 în ceo-
tinuare ) ; Flacăra (orele 1530 : 
13 : 3030).

OBSESIA
Rulează la Union (orele 15 » ; 
18. 9030; Joia și simbăta la 
orele 18 desene animate).

MONDO CANE
Rulează h Timpuri coi (orele 
9—20 în continuare).

AVENTURIERII
Rulează la Grivița (orele 9;
11.15; 13 30: 15.45 ; 1845:
20.45) ; Tomis (orele 9—15 în 
continuare 17 15 ; 19.30) : Fla
mura (orele 9—16 în continu
are 1X15 • 2030).

EL DORADO
Rulează la Buzești (orele 1530 : 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 1330 :
11.45 ; 20)

INIMA NEBUNA NEBUNA 
DE LEGAT-

Rulează la Dada (orele 8,30 ; 
16 30 ; în continuare 18,45 : 21).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Unirea (orele 10 ; 
1530 : 18) ; Rahova (orele 1530: 
18).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Lira (orele 15.30; 
18) ; Volga (orele 9 ; 11 ; 13 ; 
15 : 18.15 20 30) : Arta (orele
9.30—1530 în continuare :
17.45 : 20 30).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

Rulează Ia Drumul Sării (orele 
15 ; 17.30 ; 20) ; Duminică ma
tineu ora 11.

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Giulești (orele 10 ; 
1330 : 18 ; 20 30) ; Aurora (orele 
9 • 11,45 ; 1430.17.15 ; 20).

atît sîntem mai siguri că va fi 
în stare să priceapă aspectele 
tot mai adinei ale t existenței. 
Condiția este ca viața să se sub
ordoneze creațiunii".

în opera marilor clasici dis
tincția literaturii de viață nici 
nu se mai face întrucît litera
tura este chiar viața, creația 
și-a asumat-o în chip total și 
definitiv. E chiar surprinzător 
cu cît dezinteres, aparent, de 
specific literar sînt discutate 
operele lui Eminescu, Creangă, 
Caragiăle ! Iată frazele funda
mentale : „Opera literară a lui 
M. Eminescu (1850—1889) crește 
cu toate rădăcinile în cea mai 
plină tradiție și este o expo
nentă deplină, cu toate aspec
tele romantice, a spiritului au
tohton"... „Noi sîntem un po
por alpestru și civilizația noas
tră e de brad și stejar. Ea n-a

său autohton. Nimic nu-i este 
criticului mai străin decît sune
tul strident, efortul de a ascun
de ceea ce nu se poate ascun
de : absența talentului, care ar 
fi tocmai această tiranie lăun
trică a organicității lucrurilor. 
Orice nepotrivire, în fond mis
tificare, este denunțată cu apa
rat critic la urma urmei ne-ne- 
cesar din același punct de ve
dere al organicității. Atitudi
nea criticului nu este alta decît 
aceea a lui Caragiale asupra sti
lului, cu deosebirea că drama
turgul punea în scenă ridicolul 
nepotrivirii pe cînd criticul abia 
păstrează aerul serios al studiu
lui (ar fi loc de a spune că re
flexele metodei maioresciene se 
regăsesc, istoric, în cultura ro
mână și în stilul de lucru al 
reprezentanților ei !). A fi rea
list sau cu specific în literatură

nu 
res-

un 
fie 
să

VIAȚA 
LITERATURII
&
LITERATURA 
VIEȚII)
lăsat nimic de1 piatră și cără
midă, ci numai cenușă. Sarmise- 
getuza legendară a ars împre
ună cn ultimii ei apărători In 
miresme de rășină. Eposul aces
tui popor de munte care crede 
în eternitatea lumii a voit să-1 
scrie în felurite chipuri Emi- 
nescu“-

Caragiale : „După Anton Pan 
și N. Filimon, Caragiale este 
un mare promotor al balcanis
mului, adică al unui spirit la 
punctul longitudinal real ocupat 
pe continent. Eroul reprezenta
tiv e Mitică, exponent al spe
cificului muntean"..-. „Opera lui 
Caragiale e subestimată de că
tre unii sub motiv că ea zugră
vește moravurile și că acestea 
sînt și efemere. N-ar mai 
exista bunăoară deputați agra
mat! și comisari escroci. Cu toa
te acestea există tipuri sociolo
gice, precum există categorii in
dividuale, și piesa de moravuri 
nu stă mai prejos decît piesa 
de caracter. în virtutea inegali
tății externe între indivizi vor fi 
totdeauna parveniți care să fo
losească palațerește formele în 
care au intrat de curînd. Din 
observațiile de moravuri vin 
mai ales bufoneria, farsa grasă, 
iar studiul atitudinilor sociale 
veșnice s-a concentrat în cîteva 
formule fără greș, constituind 
un comic aproape pur".

în ce-1 privește pe Creangă, 
„umanist al științei sătești" din
tre scriitorii care „presupun o 
civilizație de vîrstă asiatică în 
care cuvîntul e bătrîn și expe
riența s-a condensat în for
mule mișcătoare", e suficient a 
spune că ilustrează categoria u- 
niversală (basmul) cu etnografia 
Humuleștilor. George Călines
cu este un creator de factură 
umanistă care identifică în ca
podopere și în scriitorii exem
plari viața cu literatura. Există 
opere în care viața vorbește cu 
puterea de ordin secund a ar
tei. Viața pe care o lasă a vor
bi criticul nostru este cea na
țională, acolo unde creația și-a 
asimilat-o, vorbind în numele 
el Criticul este un cititor ge(- 
nial care ia în serios literatura, 
care nu vede în ea doar o sem
nificație, o metaforă sau un 
simbol ci însăși viața. Este, 
apoi, un autor care vede lite
ratura din viață și o face să 
se dea în spectacol, adică să se 
recunoască pe sine. El desface 
mijloacele, tehnica cu o anume 
sastisire savantă ascunzîndu-și 
tulburarea la audiția sunetului 
adînc, existențial al literaturii. 
S-ar putea spune că ceea ce 
face el este o recunoaștere a a- 
cestor sunete pe care spiritul 
său clasic, sănătos, le conține. 
Intuiția organicității, a adecvă
rii este genială și se sprijină 
pe spiritul și temperamentul

nu este, conchide criticul, un 
program ci un dat. Teza spe
cificului coincide, în cele din 
urmă, cu aceea a lui Ibrăileanu. 
Postularea n-are decît un rost 
exterior literaturii. Citîndu-1 pe 
Ibrăileanu, Călinescu îl preia : 
„Dacă orice artă iese din zugră
virea realităților care nu sînt 
decît „naționale", atunci orice 
adevărat artist are un specific, 
ba ceva mai mult, cu cît o 
operă e mai națională, cu atît 
se apropie cu mai multă pro
babilitate de artă". Sceptic pe 
față cu tezele și aspectul lor 
teoretizant. Călinescu este în 
fond partizanul consecvent al 
lor și „istoria" lui iese organic 
din credința rațională în spiri
tul lor sănătos.

Dar dacă acestea sînt premi
sele care stau la baza lucrării 
lui, ele nu mai pot explica și 
calitatea genială a acesteia. Cre
dință în fondul clasic al litera
turii române, în caracterul ei 
substanțial, în timbrul existen
tial unic care însoțește pe marii 
scriitori au avut si alții. După 
cum în cazul autorilor pe care-i 
citește criticul premisele nu ex
plică automat opera, tot așa și 
în cazul criticului însuși. Crite
riul cu care citește G. Călinescu 
este elementar (între viață și li
teratură nu este un simplu ra
port ci importantă este identi
tatea ; literatura adevărată se 
naște, nu se face, ea este ema
nația zonelor autentice din spi
ritul creatorului) dar rezultatele 
sînt extraordinare. Un sentiment 
al contemporaneității cu toți 
scriitorii este acut. El vine din 
interesul la fel de actual pentru 
etern. Scriitorii nu sînt „actua
lizați" în sensul curent ci (și aici 
se poate nota o uimitoare iden
titate cu atitudinea vibratoare a 
lui Iorga !) criticul are o neobiș
nuită putere de a se actualiza. 
E o candoare enormă (în cel mai 
autentic spirit călinescian !) în 
această frază savantă : „Ca cri
tic, mă îmbrac în haine somp
tuoase cum făcea Machiavelli 
cînd Intra în odaia lui de lucru 
și socotindu-l pe scriitorul anti
patic decedat sub raportul vie
ții. mă delectez numai cu opera 
lui, ca și cînd ar fi anonimă". 
Dar adevărul este tocmai ceea 
ce se neagă ’ „Criticul e 
subiectiv, dar nu arestat în 
subiectul lui. ci în relație conti
nuă cu alte subiecte și tocmai 
această contemporaneitate a 
reactiunii în felurite subiecte 
constituie obiectivitatea criti
cii, adică nearbitrarietatea ei". 
Din „contemporaneitatea reac
tiunii" George Călinescu obține 
acele efecte extraordinare care 
dău tabloului literaturii închi
puit de el consistență perenă, 
în general, impresia de viață is-

torlcfi, de cronologie, de succe
siune (acestea toate existînd, fi
rește) e indiferentă în raport 
cu aceea de contemporaneitate 
a criticului care nu studiază 
(deși o face genial !) ci contem
plă tabloul. Asachi e, într-un a- 
semenea tablou, contemporan 
cu Eminescu, iar acesta cu Bla- 
ga. Totul este sub oohi, autorii 
există prii, operele lor actuale, 
în literatură Călinescu pune or
dinea vieții în care timpul este 
o sinteză, nici trecut, nici viitor. 
El este un clasic pentru care 
valorile acceptate (nu fără nu
mirea premiselor și „studiul" 
determinărilor istorice, sociale, 
tipologice) sînt mereu vii.

E însă o întrebare care 
s-a pus cu toată gura : ce 
pinge Călinescu ? Desigur, 
critic adevărat se cade să 
într-o măsură conservator,
nu ofere spectacolul entuziasme- 
lor grăbite la orice este ori pare 
modern. Ba chiar aparenta luare 
în serios nu e decît amabilă 
formă de respingere. Gustul 
dacă nu e restrictiv e fals. Nu 
din cauza distanței jirea mici to
nul creației e sceptic cînd con
temporaneitatea criticului este 
reală. „Noua generație" este a- 
bordată cu vădită maliție, de 
unde și o dificultate de recepție 
senină. Tonul e crispat, cu ne
dumeriri simulate, cu respingeri 
în fond drastice. Cauza e mai 
adîncă și nu exprimă decît o 
consecvență în sine admirabilă. 
Pentru Călinescu melodia nu se 
aude fără o clară numire a in
strumentelor. Credința în supu
nerea rațională a iraționalului, 
a forțelor obscure este distinc
ția criticului senin, echilibrat 
Dacă alunecarea în mecanica 
banală, în ilustrativismul izgo- 
nitor de orice mister este repu
diată, nu mai puțin irită monștri 
abstract!, fără chip. Criticul sus
pectează de artificialitate, de si
mulare orice confuzie creată de 
indeterminare. Discursul critic 
poate începe numai cu o clară 
și fermă identificare a mate
riei (criticul poate suferi însă a- 
desea ca un romancier de mici
mea ori reducția acesteia). Va
loarea ideilor este ignorată ori 
de cîte ori întruchiparea lor 
este discutabilă. Este o exigență 
exemplară, pentru unii dure
roasă însă mereu valabilă, me
reu actuală. „Istoria" lui Căli
nescu este un sistem de impre
sii, cu aparat temeinic de sub
sol, pe care criticul le primește 
de la forme literare identifica
bile rațional. Panorama forme
lor este deci un discurs asupra 
vieții literaturii românești.

Dacă peste acest ultim capi
tol („Noua generație") se trece 
repede dintr-un respect rău în
țeles și care nici măcar nu poa
te intra în discuție, mulți au 
crezut, în schimb, că găsesc o 
satisfacție în „micșorarea" Iul 
Alecsandri și exclamațiile bucu* 
roase s-au ținut lanț. Nimic, ia
răși, mai nepotrivit I Nici vorbă 
nu poate fi despre o „micșo
rare". Portretul lui Alecsandri 
e de o simpatie conținută și in- 
vidiabilă. Temeiul trebuie cău
tat în același loc din care se 
respinge cu rece amabilitate 
„noua generație". Iubitor de cla
rități solare e și criticul. Cine 
crede că portretul e malițios și 
lipsa de „profunzime" a lui 
Alecsandri e pusă la punct de
finitiv, n-a înțeles nimic nu din 
poezia lui Alecsandri dar din fe
lul în care citește Călinescu 

' orice poezie. Profunzimea poe
ziei e în autenticitatea poetului, 
în consecventa existențială. Poe
tul nu e un „prefăcut". Adevă
rata poezie minoră este simula
rea (de pildă, a patetismului fo
cos la mize mici) „caracterul" 
ei stă în inadecvare. Tot ce „nu 
se potrivește" este minor. Cînd 
Călinescu numește „poezia inti- a 
mitătii" nu vrea să spună (și nici ■ 
n-o face 1) minoră. Felul discu-s»^ 
tării lui Alecsandri (căruia este 
clar că i se acc-rdă locul meri«4W 
tat de mare poet național !) este " 
mai important însă chiar decît 
Alecsandri. Criticul rediscută 
noțiuni elementare cu o ușu
rință genială. în viziunea sa ni
mic nu este minor dacă este 
organic. Simțul naturalului gu
vernează această viziune care 
nu este o normă individuală ci 
colectivă și veche. Criticul acor
dă scriitorilor un tratament or
ganic, scos din structura lor a- 
dîncă de exponent! ni spiritua
lității românești. Dacă ifleca 
„profunzimii" este simplistă, 
consecințele aplicării ei ar fi 
irecuperabile. Criticul a simțit 
fondul inadecvat al unei forme 
periculoase. Frumusețea poetică 
a miturilor stă oare în adînci- 
mea lor ? Marea poezie româ
nească ne care o citește Căli
nescu țintește elaborarea mitu
rilor naționale știute. Ce s-ar 
întîmpla de le-am măsura cu 
metrul „profunzimii" ? Am re
nunța la 
pentru o 
tală.

o viziune amețitoare 
cădere sigură și bru-

C. STĂNESCU

•) G. CĂLINESCU : Istoria li
teraturii române (compendiu).

I

se ocupă cu agricultura, cu creșterea vitelor, cunoaște lemnăria 
dar nu lucrează decît pentru gospodăria lui personală, pentru 
alții din sat nu.

După ce-a devenit gospodar, s-a dovedit primul în sat (Un
gheni). la propriu și la figurat, căci a lui a fost doar cea dintîi 
gospodărie in locul acela *•) ; cît se poate de cinstit, se ținea 
întotdeauna de cuvint— Deși ii plăcea să bea vin. nu devenea 
bătăuș sau violent la beție.

Cinstit pin! la moarte
Pe acea vreme, eu am fost primarul comunei Săveștl din 

care făcea parte și satul Ungheni (în care locuia acum Panteli
mon — n.n.). țntilnindu-mă cu Pantelimon în Tîrgul Neamț, 
acesta îmi cere să-i gire2 o poliță de 50 000 lei la banca „Plu
garul" din Tg. Neamț. Eu. nefiind cunoscut de directorul băncii 
și deci neprezentînd garanție ca să-i fiu girant lui Pantelimon. 
împrumutul nu s-a aprobat. I-am spus atunci lui Pantelimon 
să meargă la Fălticeni la banca „Ștefan cel Mare*, unde eram 
cunoscut și unde pot să-i girez polița. Banii i-a restituiL cit 
a fost în viată, pînă la 35 000 lei. restul de 15 000 lei i-a restituit 
soția lui.

Mergînd odată la el cînd era bolnav, pentru a-1 întreba cum 
va achita suma de 15 000 lei ce mai avea datoria la bancă ’••), 
Pantelimon — care era în pat — de cum mă vede intrînd în 
casă zice :

— Știu pentru ce-al venit la mine ; pentru cei 15 000 lei pe 
care-i mai am de dat la bancă.

— Nu, am mintit eu. am venit doar ca să văd cum te mai 
simți cu boala.

Atunci Pantelimon îi spune soției lui să-i aducă testamentul 
în care era prevăzut că lasă moștenire, după moartea sa. gos
podăria cu șapte hectare de pămînt, dar că ai lui nu vor intra 
tn proprietate pînă nu vor achita suma de 15 000 lei la banca 
„Ștefan cel Mare".

Boala
Boala i-a fost descoperită de doctorul Tănăsescu, marele 

chirurg din Iași, care nu l-a spus ce are, de prima dată cînd 
ka consultat. Pantelimon. simțindu-se rău, merge din nou la 
dr. Tănăsescu care, după ce-1 consultă iarăși, îi spune :

— Domnule Todirică, dumneata ai făcut multe în viața duml- 
tale și ai tras multe. Ești bolnav de cancer și te sfătuiesc să 
mergi acasă și să mori liniștit la casa dumitale.

L-a ascultat pe doctor. Și a lăsat cu limbă de moarte să 
fie înmormîntat cu trei preoți și să I se facă prasnic mare. 
Soția lui i-a respectat întrutotul dorința.
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Eu eram pe atunci cîntâreț la biserică și-am luat parte la 
înmormintare.

La Tg. Neamț, ceasul din turnul de peste drum de hotel mai 
bate și acum L-am auzit bâtind întîi de patru ori (acumulase 
patru sferturi de oră) cu o tonalitate, și-apoi, o singură dată, 
într-altă tonalitate : era ora unu. la prînz. Hotelul e în același 
/loc, toi cu restaurantul la parter. Verific afirmația lui 
Cocea,M) și localnicii vîrstnici îmi certifica existența — pe 
timpuri — a localului politiei pe strada „dosnică, întunecoasă" 
care cade în unghi pe clădirea hotelului (mi se arată și casa : 
a doua pe mina stingă). Merg să văd și podul de peste pîrîul 
Neamț, sub care, pretindeau inamicii lui Cocea că acesta s-ar 
fi ascuns.

S-a bătut multă monedă, la vremea respectivă, pe ideea c-ar 
fi fost imposibil ca Pantelimon să afle — în codru — dorința 
lui N. D. Cocea de a-1 întîlni și de-a sta de vorbă cu el. Dar 
argumentele adunate acum vin să întregească adevărul : Cocea 
l-a intervivat pe Pantelimon. întîmplarea relatată de cumnata 
lui — Elena Neculae a Dumitroaei — de pildă. în legătură cu 
vizitele pe care Pantelimon izbutea să și le aranjeze în chiar 
incinta localului în care era deținut fratele său (în primul 
rînd din pricina sa), ne dovedește — o dată în plus — c-aveam 
de-a face cu un personaj de o rară perspicacitate, inventiv 
și îndrăgit de oameni '“) ? Pe de altă parte există și detaliul 
că Pantelimon obișnuia nu numai să citească ziarele, dar să 
și decupeze din ele ceea ce i se părea mai interesantl8/). Bine 
informat, cu susținători pretutindeni, era perfect normal ca 
el să-ncerce să-și dovedească dreptatea, iar Cocea era exact 
omul de care avea nevoie și care-1 putea (după cum s-a și 
întîmplat) ajuta.

Reabilitarea haiducului reabilitează — implicit — și mult 
discutatul interviu. E un dublu act de dreptate ’®8) care se 
impunea.

u8) Motivul capturării din 1913 este conform cu realitatea, 
dacă se are în vedere faptul că Pantelimon a fost într-adevăr 
prins — în noaptea de 29 spre 30 noiembrie — într-o colibă pă
răsită de pe muntele Bărmărelul (județul Suceava), iar prinderea 
lui a fost descrisă, la vremea respectivă, astfel : „Pantelimon 
dormea istovit de mers, căci de două zile n-a închis ochii deloc. 
E ud pînă Ia piele — ninsese abundent — și, neavînd încotro 
(ger în noaptea respectivă) aprinde focul și se culcă de-a drep
tul pe pămînt, să se sbicească : adoarme cu armele lăsate de-o 
parte".
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,7#) Citez....... ce spune....... că n-are nici o pretenție.
,8") Informație prețioasă : așadar, în toamna Iui 1915 Pan

telimon era în Răucești, părăsise Bucurcștiul destul de repede 
(venise în Capitală la 12 octombrie 1914).

181) Răspunsul lui Pantelimon e cît se poate de semnificativ 
căci prin acest „Nu se știe" vrea să atragă atenția că nu numai 
de el depinde ca să se lase definitiv de haiducie, ci de încă mulți 
alți factori și de mulți alți oameni.

,8S) Aici memoria îl înșeală pe Iov Gav. -Secreriu : data exactă 
a nunții fiind 30 mai 1916.

183) Deci haiducul devenit întemeitorul unui sat care număra 
astăzi, după mai bine de-o jumătate de secol, 120 de familii și 
care-ar merita — indiscutabil — 9ă-i poarte astăzi numele.

181) Socotesc interesant să consemnez și relatarea detaliată a 
momentului, așa cum a memorat-o Ion Gav. Secreriu.

,8S) N. D. Cocea (1911) : Mă aplec în stradă și mă silesc să 
străbat cu ochii pînă prin dreptul poliției. E singura primejdie. 
Ca să ies afară din oraș, la podul de peste pîrîul Neamț, n-am 
decît două drumuri, ori Strada Mare, luminată bine și unde pot 
fi ușor recunoscut (astăzi str. Lenin — n.n.), ori strada dosnică, 
întunecoasă, dar care trece prin fața poliției. Trebuie să apuc pe 
aceasta din urmă (astăzi str. Republicii — n.ln.)"

188) „Eu abia dacă puteam intra la el, dar dracu cela de 
Toader, cum făcea, se da în vorbă cu paznicii, Ori se făcea un 
moș, ori se făcea un călugăr și intra la Neculai al meu".

*87) I. Neculai — fratele mai mic al iui Pantelimon — declara 
printre altele autorităților, în 1911 : „Mi-a spus că foarte multe 
făcute de alții sînt puse în spinarea lui. Mi-a arătat și bucăți de 
ziare în care citise că e învinovățit de fapte de care el habar 
n-avea" („Univ". 14 aug. 1911) II. „Cum știu precis că citește 
ziarele, Pantelimon Va lua, negreșit, cunoștința și despre hotă- 
rîrea „Dimineții"... („Dim." 5 sept. 1911). III. „Din cercetările 
făcute pînă în prezent după prindere (de către judecătorul de 
instrucție — n.n.) reiese că el citea regulat toate gazetele și era 
la curent cu tot ce se scria despre dînstil" („Dim." 29 noiembrie 
1911). IV. De altfel, în casa în care-a fost căutat mai întîi, înainte 
de capturarea a doua, pe masă s-au găsit o mulțime de ziare 
deschise la pagina în care se scria despre Pantelimon. El Ic ; 
citise !

18s) (N. D Cocea) „Copil teribil al gazetei noastre" (dintr-uu I 
articol scris, în 1935, de Pompiliu Constantinescu — „Scrieri" | 
voi. 2. pag. 307, E.P.L. 1967).

( S F I R S I T )
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Fără îndoială că cifrele, oricît 
«r fi de revelatoare pentru ceea 
ce am dori să demonstrăm, nu ar 
putea spune totul. De aceea, cu- 
noscînd indicatorii tehnico-econo- 
mici scăzuți ai I.I.S. „Partizanul" 
din Bacău, am hotărît să vizitez 
fabrica și să discut la fața locului 
cauzele acestei situații, lăsînd la 
o parte orice idei preconcepute.

Observ, abia intrat în între
prindere, muncitori plimbîndu-se, 
discutând sau fumînd liniștiți. 
Pauza trecuse de mult. N-au ce 
lucra sau nu respectă disciplina 
în producție ? Mi se spune că e 
posibil să se fi terminat materia
lele și aprovizionarea se face 
greu, sau că oamenii au mai ieșit 
puțin la aer. Sîntem informați că 
actualele deficiențe din activita
tea economică a fabricii se dato- 
resc faptului că volumul produc
ției a crescut brusc, lipsind mîna 
de lucru calificată. „Am luat a- 
tunci 500 de «bulevardiști» și 
i-am declarat cizmari** ne declară 
un tovarăș din conducerea colec
tivului. De aici sr-ar trage, chipu
rile, toate greutățile. De acord, a 
fost la un moment dat nevoie de 
oameni și au fost angajați mulți 
fără discemămînt. Ce s-a făcut 
însă apoi pentru calificarea și 
mai ales pentru educarea lor ?

, Ce au făcut conducerea fabricii 
și organizația U.T.C. în această 
direcție, pentru că tinerii repre
zintă 40 la sută dintre muncitori, 
iar dintre aceștia mai mult de 
trei sferturi sînt uteciști ? Mai 
nimic. Nimeni nu s-a interesat de 
modul lor de viață, de înlătura
rea vechilor lor obiceiuri care de
vin frîne o dată cu trecerea a- 
cestor tineri într-un mediu domi
nat de disciplina muncii. Conse
cințele negative n-au întîrziat să 
se arate. De doi-trei ani „Partiza
nul" este campioana rebuturilor 
și a absențelor nemotivate pe an
samblul industriei județului Ba
cău. Numai în primul semestru al 
anului în curs s-au înregistrat 
600 000 Iei producție refuzata 
(din care doar 80 000 lei — va
loarea manoperei — vor fi impu
tați) și circa 3 600 absențe nemo
tivate, din care mai mult de ju
mătate aparțin tinerilor. Cauzele 
sînt ușor de aflat.

*>ovenind din medii sociale di- 
fe e' și păstrînd trăsăturile ne
gative ale comportării lor anteri
oare iar pe de altă parte scăpînd 
atenției organizației U.T.C., tinerii 
muncitori își continuă vechile 
preocupări după terminarea ore
lor de muncă. Și, deși at putea 
părea ciudat, conducerea' între
prinderii i-a încurajat într-un fel, 
în apucăturile lor. Astfel au fost

LA „PARTIZANUL11 BACĂU, UNDE LUCREAZĂ C1TEVA SUTE

DE TINERI, ORGANIZAȚIA U.T.C. ESTE CA SI INEXISTENTĂ

OOMITETOL MDMCIPAl D.T.C.
moaște sitoatia, dar
IȘT EACE UITATA DATORIA

de // mm
desființate, rînd pe rînd, cantina, 
căminul și clubul, care puteau 
constitui un mediu propice apro
pierii acestor tineri de regulile 
comportării civilizate în societate. 
Din acest moment, văzîndu-se lip
sită de club, organizația U.T.C. 
și-a încetat practic orice fel de 
activitate — pentru că pînă a- 
tunci se mai făceau — de bine, 
de rău — diferite acțiuni cultu
rale — trecînd într-un anonimat 
complet. Mai mult, nepăsarea și 
indolența și-au pus pecetea pe 
stilul de munca al membrilor co
mitetului U.T.C. Comisia pentru 
problemele social-profesionale, 
condusă de ing. Diaina Carp, 
nu-și justifică nici pe departe ti
tulatura, pentru că e străină, de 
problemele calificării sau ridică
rii calificării tinerilor, deși cunoaș
te perfect slaba lor pregătire pro
fesională și urmările ei nefaste 
asupra activității economice a fa
bricii. Se pot număra pe degete
le unei singure mîini acei tineri 
care frecventează biblioteca teh
nică. Iar în situația aceasta, 
membrii comisiei s-au gîndit să 
organizeze un concurs „Cel mai 
bun ștanțor în piele". S-au gîndit 
numai pentru că concursul n-a 
avut loc. Secretarul U.T.C., 
Constantin Ursu, recunoaște că

„ar fi trebuit să se organizeze 
ceva**. Adevărat, dar cine, tova
rășe Ursu, cine ar fi trebuit să 
mobilizeze tinerii pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, cine ar 
fi trebuit să caute forme atractive 
pentru acțiunile cultural-educati
ve ? Va amintiți de acea seară

cultural-distractivă pe care ați or
ganizat-o în sala Casei de cul
tură și la care n-a participat nici 
un tînăr din fabrică ? N-ați parti
cipat nici dumneavoastră și nici 
membrii comitetului U.T.C.

Mă aflam la comitetul de par
tid al fabricii când s-a citit scri-

soarea muncitorilor dintr-o sec
ție indignați de comportarea imo
rală a două tinere care au între
ținut relații cu un maistru de 
două ori mai în vîrstă ca ele. 
L-am întrebat pe secretarul U.T.C.

— Le cunoașteți ?
— Ce, sînt de la mine 1 ?
Secretarul organizației nu cu

noaște oamenii, comportarea lor, 
nu știe ceea ce știe deja aproape 
întreaga fabrică. In contextul ce
lor anterior prezentate acest 
fapt arată o dată mai mult lipsa 
de interes și nepăsarea aceluia 
care a fost ales în fruntea acestei 
organizații, acordîndu-i-se încre
dere, dar care n-a făcut nimic 
pentru a o justifica.

Comitetul municipal U.T.C. 
Bacău cunoaște foarte bine situa
ția de Ia I.I.S. „Partizanul". 
Constantin Miron, locțiitor cu 
problemele de propagandă, spu
ne senin : „Știu din informările 
instructorilor că treaba acolo mer
ge foarte rău". Dar mai mult de
cît că știe n-a putut să adauge. 
Nimic mai firesc, de altfel. De 
fiecare dată, comitetul municipal 
U.T.C. s-a mulțumit să constate 
lipsurile, să facă cîteva propuneri 
și cam atît. întreprinderea era o- 
colită cu grijă de toți factorii răs
punzători, fiind vizitată după pla
nificarea lunară ca apoi să se aș
tepte cealaltă lună pentru... „vi
zita" următoare. Nici un ajutor 
efectiv însă, nici o intervenție o- 
perativă. Situația economică a în
treprinderii și inactivitatea orga
nizației U.T.C. reclamă o anali
ză atentă și o preocupare constan
tă a Comitetului municipal U.T.C. 
Bacău. Adică altfel decît pînă 
acum.

VICTOR RAREȘ

PERMANENȚA
DIALECTICII

parte sau chiar cu totul, de 
prisos munca mea, deoarece 
revoluția pe care simpla ne
cesitate de a sistematiza des
coperirile pur empirice din 
ce în ce mai numeroase o 
impune științei naturii, trebuie 
să determine tot mai mult 
chiar și pe cel mai îndărăt
nic empirist să recunoască 
caracterul dialectic al proce
selor din natură. Vechile o- 
poziții rigide, liniile de de
marcație categorice și de ne
trecut dispar tot mai mult“.

Afirmînd la vremea res
pectivă că „pentru a face 
din socialism o știință, el tre
buie mai întîi situat pe un 
teren real", Engels nu făcea 
doar polemică cu acea orien
tare din Partidul social-de
mocrat din Germania sau cu 
socialiștii englezi și francezi, 
care considerau în mod „idea- 
list*'- că „socialismul este ex
presia adevărului absolut, a 
rațiunii și a dreptății, și, de 
îndată ce este descoperit, cu
cerește lumea prin propria 
sa forță", ci afirma un prin
cipiu general, o condiție a 
viabilității socialismului știin
țific : pentru a transforma o 
realitate economică și socială 
trebuie să se țină cont de 
condițiile concrete, de speci
ficul și structura internă a a- 
cestei realități. Caracterul de 
sistem deschis al filozofiei 
marxiste, caracterul său știin
țific, sînt determinate de dia
lectica realității, de necesita
tea „de a nu introduce din 
afară legile dialectice**, ci de 
a le descoperi în natură și în 
realitatea .socială.

„Anti-Duhring", ca și alte 
opere ale clasicilor marxismu- 

'lui, are, sub raportul atitu
dinii față de adversar, o ati
tudine intransigentă, dar nu
mai în măsura în care instan
ța adevărului justifică această 
atitudine. Spiritul filozofiei 
marxiste respinge dogma, ne
garea în bloc, fără discemă- 
mînt, generalizările bazate pe 
un număr insuficient de fap
te, judecățile nedemonstrate. 
Așa se explică cum o carte 
scrisă pentru a combate filo
zofia pasageră a lui Duhring, 
o teorie socialistă de duzină, 
a devenit una din operele 
de căpetenie ale învăță
turii marxiste. Antidogmatis
mul marxismului este foarte 
clar exprimat în caracteriza
rea pe care Engels o face 
metodei metafizice de gîndi- 
re, considerată de el o expre
sie particulară a unei evi
dente înclinații dogmatice : 
„Pentru metafizician, lucru
rile și imaginile lor mintale, 
adică noțiunile, sînt obiecte 
izolate, imuabile, rigide date 
o dată pentru totdeauna, 
care trebuie cercetate unul 
după altul și independent u- 
nul de altul. El gîndește nu
mai în antiteza directă, fără 
nici un termen intermediar; 
felul lui de a vorbi este da 
— da, nu — nu ; tot ce-^ în 
plus vine de la necuratul" 
Ceea ce dă viabilitate dialec
ticii marxiste este tocmai re
fuzul închistării, argumenta
rea riguroasă a primatului le
gilor evoluției, dezvoltării, a 
interdependenței organice 
dintre multitudinea factorilor 
existenți la un moment dat 
în natură ori în societate.

Procesul filozofic intentat 
lui Duhring este pentru En
gels un bun prilej de a de- 
ffionstra practic viabilitatea 
dialecticii, caracterul său ști
ințific și falsitatea oricăror 
pretinse adevăruri care igno
ră materialismul dialectic și 
istoric, care ignoră dialectica 
realității. Aplicarea creatoare, 
la condițiile concrete de ma
nifestare a relațiilor econo
mice, politice și sociale, a fi
lozofiei marxiste, a principii
lor de bază ale socialismului 
științific este încă o confir
mare istorică a viabilității 
dialecticii marxiste din „Anti- 

,Duhring“ și din celelalte o- 
pere ale clasicilor marxismu
lui.

GRIGORE TRAIAN POP

legile ei: logica formală și 
dialectica. Tot restul se di
zolvă în știința pozitivă des
pre natură și istorie". Acest 
citat „interpretat** pînă la 
răstălmăcire a fost acceptat, 
în unele studii 'asupra obiec
tului și specificului filozofiei 
marxiste, în litera sa, fără să 
se țină cont de faptul că nu 
poate avea decît o valoare 
contextuală, deoarece, chiar 
Engels, chiar în „Anti-Diih- 
ring" menționează că se re
feră doar la filozofia naturii, 
la „concepția despre natură**. 
Concepția despre istorie, par
te integrantă a filozofiei mar
xiste, s-a cristalizat după a- 
ceastă „revoluționare în con
cepția despre natură" : „Fap
tele noi au impus o nouă cer
cetare a întregii istorii ante
rioare, și s-a văzut atunci ca 
întreaga istorie anterioară a 
fost istoria unor lupte de 
clasă, că aceste clase sociale 
în luptă unele cu altele sînt 
de fiecare dată produsul re^ 
lațiilor de producție și de

Scrisă din necesitatea de 
a apăra marxismul împotriva 
atacurilor la care era supus 
în deceniul al VIII-lea 
al secolului trecut, atacuri 
care au avut la bază
— așa cum se întîmplă în 
mod frecvent în astfel de 
cazuri — denaturarea princi
piilor sale fundamentale
— „noii comuniști", „înnoi
tori ai socialismului**, ca 
Eugen Duhring (sub a cărui 
influență s-a aflat un timp 
chiar și Bebel) pretinzând nu 
numai că sînt în stare să 
distrugă esența marxismului 
dar să și pună în loc o nouă 
teorie care „avea pretenția de 
a fi ultimul rezultat practic 
al unui nou sistem filozofic**
— cartea lui Fr. Engels 
„Domnul Eugen Diihring 
revoluțioanează știința" (in
trată în istorie sub titlul 
polemic „Anti-Duhring") re
prezintă nu numai un model 
de analiză, de pe poziții con
secvent marxiste, științifice, 
a teoriilor care ignorează 
metoda și adevărul materia
lismului dialectic și istoric ci 
și o operă de bază a teoriei 
marxiste clasice, câre conți
ne considerații și precizări 
asupra unor chestiuni funda
mentale, mereu actuale, ale 
acestei teorii, cum și puncte 
de vedere expuse aici pen
tru prima dată. Așadar, nu 
în primul rînd în faptul că a- 
nulează sistemul extravagant 
al lui Diihring — fjlozof 
puțin important, al cărui 
nume n-ar fi fost reținut 
de istoria filozofiei — con
stă actualitatea acestei opere 
a lui Engels, ci în con
secvența cu care dezvol
tă pozitiv concepția sa asu
pra unor chestiuni disputa
te : „Critica negativă a de
venit în felul acesta poziti
vă ; polemica s-a transformat 
într-o expunere mai mult sau 
mai puțin închegată a meto
dei dialectice susținute de 
Marx și de mine, și aceasta 
într-o serie destul de vastă 
de domenii**.

Capătă, astfel, deosebită 
actualitate referirile lui En
gels asupra obiectului filozo
fiei, delimitării acestuia de 
generalizările teoretice ale 
altor științe și, mai ales, in
dicația ca atunci cînd se abor
dează natura, specificul și • 
manifestarea concretă a in
terdependenței unor fenome
ne, să se evite acea comodă 
reductibilitate care înscrie 
fenomenele particulare în pe
rimetrul filozofiei, acordîn- 
du-le semnificații teoretice pe 
care nu le conțin. Numeroa
se sînt precizările lui Engels 
asupra caracterului dialectic 
al învățăturii marxiste, care 
constă și în refuzul adevăru
rilor ultime, eterne, în expri
marea necesității de a deduce 
teoria dintr-o practică con
cretă, reală și nu dintr-una 
imaginată, nu din ceea ce 
am dori să fie ci „din ceea 
ce este".

Toate acestea, pornind de
sigur de la afirmația esen
țială ce nu poate fi ignorată 
o singură clipă, că marxismul 
ca filozofie neagă filozofia 
idealistă dinaintea sa și din 
timpul său, continuînd pe un 
plan superior achizițiile de 
gîndire ale materialismului 
premarxist.

în „Anti-Diihring** obiectul 
filozofiei este privit din per
spectiva constituirii sale is
torice. 'Dintr-un anumit punct 
de vedere, afirmă Engels, fi
lozofia se reduce la logica 
formală și la dialectică : „Din 
moment ce fiecare știință în 
parte este pusă în fața cerin
ței de a se edifica asupra lo
cului pe care îl ocupă în co
nexiunea de ansamblu a lu
crurilor și a cunoștințelor 
despre lucruri,
specială despre această co
nexiune de ansamblu devine 
de prisos. Ceea ce rămîne ca 
element de sine stătător din 
toată filozofia de pînă acum 
este știința despre gîndire și

90 de ani de la
apariția lucrării

La orizontul unei noi zile de muncă, pe șantierul autostrăzii 
Bucui ești—Pitești
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LOCUL Șl
TÎNĂRU

I

Primul lucru care ne-a surprins 
a fost că nici la Uniunea județeană 
a C.A.P. și nici la .Banca agrico
lă din Vaslui nu există nici mă
car o singură și simplă listă 
care să consemneze numărul 
celdr școlarizați sau măcar va
loarea sumelor care s-au chel
tuit cu aceștia de către 
fiecare unitate agricolă în parte. 
E într-adevăr de necrezut cînd te 
gîndești că nu-i nici pe departe 
vorba de un număr restrîns de ca
dre calificate-n scopul bunului 
mers al muncii în agricultură și 
nici de niște sume derizorii dar 
situația la ora actuală aceasta 
este. Întrebînd în dreapta și în 
stingă, într-un loc și-n altul afli 
mai peste tot oameni din al că
ror fel de a răspunde nu poți 
să-ți făurești decît concluzia că 
începînd de la aceștia s-a înjghe
bat mai peste tot un fel de joc 
de-a cheltuiala și de-a școlariza
rea. „Apoi, am dat și noi acolo 
niscai părăluțe la cam multișori 
băieți din sat și i-am trimis la 
școli agricole să-nvețe că de, o- 
leac’ de carte prinde bine omu
lui...**. Iată răspunsul'pe care cu 
unele destul de mici diferențieri 
de formulare, l-am primit de la 
mai toți președinții de cooperati
ve agricole cu care-am discutat.

La fel de limpede reiese în

urma investigațiilor făcute și fap
tul că de multe ori la baza trimi
terii unor tineri la școlile menite 
să pregătească cadre tehnice pen
tru agricultură n-a stat cunoaște
rea necesităților reale ale fiecărei 
unități agricole că în alegerea a- 
cestora nu s-a făcut orientarea 
cea mai potrivită. în al treilea 
rînd, pentru tinerii care au urmat 
școala și s-au calificat din pa
siune, pentru acei tineri care s-au 
întors în satul de unde au pornit 
dornici să-și realizeze visele și 
să-și aplice în practică cunoștin
țele, conducerea cooperativelor a- 
gricole nu a făcut tot ce-ar fi 
putut să facă. Așa stînd lucrurile 
procesul de încadrare a agricul
turii cu cadre tehnice ni se 
că este în județul Vaslui, 
s-au făcut pînă în prezent 
ciente eforturi financiare,
departe de acel început de matu
rizare, ba, chiar mai mult, lăsat 
Ia voia întâmplării.

pare 
deși 
sufi- 
încă

CONTABILI PENTRU NUMĂ
RATUL STELELOR DIN CER

Cotîrci Ion din satul Chitoc 
comuna Lipovăț, s-a calificat

I
Instantaneu din Tg. Mureș

Peste 12.000 de oameni 
au participat duminică la 
festivalurile folclorice de 
la Bale și Bulz din ju
dețul Bihor. In localitatea 
Almașul Mare la pădurea 
Fagu, comuna Bale, s-au 
întâlnit peste 400 de ar
tiști amatori din satele 
Almașu Mare și Mic, Di jir, 
Iteu, Sacalasău, Ciutelec. 
Tăuceu etc. Cei 8 000 de 
spectatori prezenți aici au 
putut aprecia măiestria dan
satorilor din Sacalasău, 
Marghita și Dijir, a forma
țiilor corale și. instrumen
tale.

în această zonă folclo
rică a județului, pe Valea 
Iadului, și-au dat întâlnire 
formațiile artistice din zona 
Văii Crișului Repede din 
imediata vecinătate a jude
țului Cluj. ■ Amploarea și 
reușita festivalurilor ar fi 
fost mult mai depline dacă 
Comitetele de cultură ale 
județelor Cluj, Sălaj și Satu 
Mare ar fi răspuns invita
ției Comitetului de cul
tură al județului Bihor de 
a contribui prin formațiile 
artistice din localitățile a- 
propiate.

orice știință

contabil și a funcționat o vreme 
pe postul de contabil șef la - 
C.A.P. Chitoc pînă la unificarea R 
acesteia cu C.A.P. Lipovăț, cînd “w 
ne mai oferindu-i-se șefia contabi
licească s-a dus și s-a angajat la 
Fabrica de cărămidă din Va
slui.
s-a 
.vine
Lipovăț un alt contabil șef „cu 
neamuri" precum1 s-a dovedit, 
care în afară de acest lucru „mai 
cunoștea și niște giumbușlucuri" 
ce trebuiau păstrate sub lacăt. 
Așa că sorții au ținut cu el deși 
nu multă vreme, fiindcă aproape 
imediat s-a dovedit că acesta ar 
fi „încurcat hîrtiile" și-a fost în
depărtat. Negară Constantin, căci 
despre el este vorba „nu se țjnea 
de treabă ; practic se juca mai 
mult cu păhărelul" ne declară 
astăzi tovarășul președinte al 
C.A.P. Lipovăț. Și atunci, dacă 
așa stau lucrurile de ce a fost 
tocmai el reținut pe postul dispu
tat, și, mai ales, de ce nici astăzi 
după 5 ani, nu-i lămurită încurcă
tură cu hîrtiile pe care a, făcut-o 
în 1963 ?

Dar, lucrurile nu se opresc aici. 
S-ar părea că „îngrijorat" de pier
derea rapidă a celor doi contabili, 
Consiliul de conducere al C.A.P.

oare nu i 
oferit ? Răspunsul 

la sine. Exista la

C. BEJAN

schimb, într-un cuvînt al re
lațiilor economice din epoca 
respectivă ; că, prin urmare, 
structura economică a socie
tății din fiecare perioadă is
torică dată constituie baza 
reală care explică, în ultimă 
instanță, întreaga suprastruc
tură — instituțiile juridice și 
politice, precum și concepțiile 
religioase, filozofice și de altă 
natură din perioada istorică 
respectivă". O expresie a spi
ritului științific care l-a 
călăuzit pe Engels în elabo
rarea acestei opere, a înțele
gerii profunde a complexității , 
problemei în discuție o con
stituie și susținerea cu o ri
guroasă demonstrație a ideii 
că obiectul filozofiei marxiste 
nu poate fi înțeles în sine, ci 
numai prin raportare la me
todă, că cercetarea unui 
fenomen depinde și de in
strumentul filozofic de inves
tigare („Se poate ajunge la o 
concepție dialectică, silit fiind 
de faptele care se acumulează 
In domeniul științei; se ajunge 
mai ușor la ea dacă întîmpi- 
năm caracterul dialectic al a- 
cestor fapte cu cunoașterea 
legilor gîndirii dialectice").

Referindu-se la Hegel, că
ruia îi atribuie „marele me
rit de a fi prezentat pentru 
prima oară întreaga lume na
turală — istorică și spirituală 
— ca un proces, adică în con
tinuă mișcare, transformare și 
dezvoltare și de a fi încercat 
să dezvăluie legătura internă 
a acestei mișcări și transfor
mări**, Engels amintește — 
transferînd principiul acestei 
aprecieri asupra gînditorilor 
din orice epocă și de orice 
formație — că „era totuși în
grădit, în primul rînd, de pro
priile sale cunoștințe, inevi
tabil limitate și, în al doilea 
rînd, de cunoștințele epocii 
sale, limitate și ele ca volum 
și ca profunzime". Consec
vența nu înseamnă dogmă. 
Intoleranța, doar, bazată pe 
respingerea apriorică a unei 
teorii sau idei poartă pecetea 
sigură a dogmatismului. A 
accepta dialectica — consi
deră Engels — înseamnă a 
accepta că adevărul o dată 
descoperit, nu reprezintă de
cît o premiză pentru un nou 
adevăr. Chiar cînd se referă 
la propria sa teorie, Engels 
o privește sub unghiul anti
dogmatic al îndoielii pozi
tive : „S-ar putea însă ca pro
gresul științei teoretice a na
turii să facă, în cea mai mare

Și de ce 
mai
de

Lipovăț (dacă nu cumva numai 
președintele) a trecut și mai ra
pid la calificarea altora ; 5 pînă 
în prezent, contabili în carne și 
oase, și încă 2 în curs de școlari
zare, deci în curînd 7 în timp ce 
cooperativa nu dispune de nici 
un tehnician agricol.

Situația pe care-am prezentat-o 
conține cel puțin una din cauzele 
fjentru care mulți dintre cei șco- 
arizați nu mai lucrează astăzi în 

agricultură. Am numărat în alte 
locuri nu șapte ci aproape două
zeci de contabili, toți pregătiți de 
aceeași cooperativă agricolă. De 
ce atît de mulți ? E limpede. Pro
blema asigurării cu cadre tehnice 
n-a fost tratată pretutindeni rea
list. Au nevoie de plecare-n alte 
locuri acești contabili care sînt în 
plus ? Și dacă ar rămîne ce-ar pu
tea să facă ?

PAȘAPOARTELE FLUCTUA
ȚIEI DE CADRE ÎN AGRI

CULTURA

Nimeni nu poate contesta, că 
între lapte și sectorul zootehnic

nu ar exista vreo legătură. Dar 
de aici și pînă la a pune un teh
nician veterinar să lucreze la 
prefabricarea laptelui atunci cînd 
viața și sănătatea animalelor cere 
supravegherea sa, e o distanță 
cel puțin egală cu aceea dintre 
pămînt și... Calea Laptelui.

Tehnicianul Matei Cezar de la 
Lipovăț a fost nevoit ca după 
terminarea școlii tehnice veteri
nare s-o parcurgă. Astfel privit 
tehnicianul s-a împăcat, după cum 
era firesc, puțină vreme. „Acum 
lucrează undeva pe la Vaslui** Și 
de ce n-ar fi fost încadrat pe 
postul potrivit învățăturii sale ? 
Lucra altcineva, unul, Darie Mi
hai, tehnician agricol de profe
sie...

La cooperativa agricolă din 
comuna Bogdana aceeași poziție 
față de noile cadre determină pe 
tînăra Mereuță Elena, tehniciană 
agronom să ne - declare : „Sînt 
desnădăjduită dacă nu o să gă
sesc pe-aici de lucru am să plec 
unde-oi vedea cu ochii. Cît am 
muncit aveam numai necazuri. 
Am fost trecută dintr-o dată pe 
post de brigadier de cîmp, spe
ram să mă descurc deși îmi ve
nea foarte greu. Nu mi s-a dat

răgaz. Mai mult decît atît... 
. Ceea ce ar fi vrut să spună în 
continuare am aflat din discu
țiile cu alți cetățeni: „I-au a- 
tîmat de coadă tinichele, au um
plut satul cu fel și fel de povești 
despre ea. Se pare că, mai ales, 
cineva care spera și el să fie 
brigadier".

Și cazul nu e singurul. Se pare 
că la C.A.P. Bogdana există, am 
zice, o tradiție în ceea ce pri
vește eliberarea unor asemenea... 

* pașapoarte.
Răspunsul „avem noi omul 

nostru** pe postul dat Elenei Me- 
reuță s-ar părea că-i lege. într-o 
discuție cu inginerul agronom de 
aici, acesta căuta să ne convingă 
că necesarul de tehnicieni zoo- 
tehniști a fost depășit avîndu-se 
în vedere perspectiva. Oare-n ce 
fel se are în vedere cînd în cele
lalte ramuri schema nici nu a în
ceput să fie completată ? Și mai 
ales despre ce perspectivă-i vorba 
cînd cel care a fost trimis la 
școală peste necesarul de cadre e 
tocmai fratele președintelui C.A.P. 
Bogdana și cînd în aceeași, „gri
jă** pentru perspectivă Mocanu 
Gh. zootehnist și el, e nevoit să 
plece la Galați. Aceste situații a- 
normale, croite după proverbul

„interesul poartă fesul" nu pot 
duce decît la animozități contra
re scopului pe care l-a avut in
vestirea acelor sume în școlariza
re. De ce să fie tolerate ? Pînă 
cînd ?

SCHEMA NECUPRINDERII 
ÎN SCHEMA

O altă situație și în același timp 
o altă cauză pentru care cei tineri, 
mai ales, sîut tentați să ple
ce de la locul de muncă pentru 
care s-au calificat, o constituie 
sistemul defectuos de remunera
re aplicat în destul de multe coo
perative agricole din județ.

Ciuraru Dumitru, Matei Ion 
(C.A.P. Lipovăț), Carare Georgeta 
(C.A.P. Sîrbi) — și, am putea să 
continuăm cu exemplele pînă la 
o sută sînt plătiți numai cu cîte 
34 și respectiv 32 zile muncă pe 
lună, a căror valoare este între 9 
și 15 lei, realizează deci un venit 
lunar de circa 300 lei numai pen-

tru faptul că consiliile de condu
cere ale coopeiativelor agricole 
respective nu au avut grijă să-i 
cuprindă în schema de salarii. 
De ce să nu fi fost cuprinși în 
schemă cînd se știa în mod pre
cis ziua și anul cînd vor termina ? 
E oare logic, just și omenește ca 
un tînăr să-și înceapă profesia iz- 
bindu-se din prima zi de dezinte
resul celui care plimbîn- 
du-se-n șaretă pe tarla își per- 
permite să calce, salarizîndu-1 
astfel, normele cele mai elemen
tare ale democrației noastre so
cialiste ?

Cine va fi răspunzător de pier
derea acestor cadre calificate ? Să 
nu uităm că orice contract poartă 
pe puțin două semnături și că cei 
din comuna Costești, de pildă, 
care au cheltuit circa 200 000 lei 
pentru școlarizare și nu au la ora 
actuală aproape nici un cadru 
tehnic încadrat poartă și ei răs
punderea nefructificării unei atît 
de însemnate cheltuieli.

ION CHIRIAC
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elevii ascultă cu atenție pro
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ra care 
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șă altfel orînduită 
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dispuse în amfitea
tru, în mijloc două 
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RAIDUL NOSTRU
CÎTEVA CLUBURI ALE ELEVILOR IN 3 ILUSTRATE

OMMUE 
moM

Pentru elevii din Pitești 
moși să-și petreacă vacanța 
casă’\ cîi și pentru colegii 
din alte localități din tan 
poposesc aici cîteva zile 
riști pe traseele pitorești ale Ar
geșului, Comitetul municipal 
U.T.C. a pus la dispoziție Casa 
de cultură a tineretului, antena? 
jînd aici un club al elevilor. To
tul a fost gindit și pregătit, ast
fel tncît elevii să găsească la 
clubul loi activități din cele mai 
diverse și atractive pe toată pe
rioada vacanței. în timpul zilei 
sînt solicitate mesele de tenis, de 
șah, table, subahul, ziarele și re
vistele. Pentru vizionarea diver
selor emisiuni ale radioului și te
leviziunii, a fost amenajată o 
sală specială. Serile, în sala mare 
a Casei de cultură, elevii dan
sează. S-a constituit deja un cerc 
al iubitorilor dansului modern. 
Un colectiv de elevi, destul de 
numeros, coordonează activități
le culturale prezentate de cele 
mai bune formații ale școlilor 
din municipiul Pitești.

Clubul elevilor piteșteni își în
scrie în programul său de vacan
ță excursii la locurile istorice și 
pitorești din județul Argeș și din 
apropiere, la obiectivele econo
mice mai importante, întreceri 
sportive, zile de plajă pe malul 
rtului Doamnei amenajat în acest 
an prin muncă voluntar-patrio- 
tică de către tinerii din oraș.

Cu ajutorul clubului, Comite
tul municipal Pitești al U.T.C. a 
găsit o cale sigură spie realiza
rea acordului perfect cu preocu
pările elevilor.

în 
într-un 
mărimea 
un număr mare 
elevi se întorc __
tabere și excursii ori 
urmează să plece, cu 
alte cuvinte rămân a- 
casă. Secția de învă- 
țămînt, împreună cu 
Comitetul municipal 
U.T.C., au luat din 
timp măsuri pentru a 
le oferi acestora mij
loace adecvate de pe
trecere a zilelor de 
vacanță. S-a stabilit, 
ca de obicei, un pro
gram de activități, 
s-au scris afișe, s-au 
făcut orare, dar... lip
sesc ciuturile. Mai 
corect ele există, pe 
hîrtie, fiindcă în reali
tate viețuiesc formal. 
Ni s-a spus că ar 
exista trei la număr; 
la Liceul nr. 1, la nr. 
3 și la Școala sportivă 
de elevi. Am pornit 
spre adresele indica
te. La Liceul nr. 3, pe 
coridor afișul anunță 
excursii, și dispute

I

CLUBURI

VACANȚA

Inițiativa de a se organiza un 
club cultural-sportiv al elevilor 
din Șimleul-Silvaniei, fusese luată 
încă înainte de încheierea anului 
școlar. Așa s-a dat curs pasiunii 
pentru drumeție pe înălți
mile Măgurei Șimleului, acolo 
unde vestigiile trecutului, sînt 
și astăzi o prezență — de la 
așa-zișii „Copaci al legii4 la 
„Dealul. sfînt“ — locuri legate de 
lupte și frămîntări ale iobagilor. 
Elevii, — membri ai. clubului — 
împreună cu cei aflați în taberele 
de odihnă din împrejurimi, au 
învățat de fiecare dată, din dru
mețiile lor, cite o lecție de isto
rie, necunoscută pînă acum.

In activitatea clubului se în
scriu și ieșirile la Bădăcin, Zăuan 
și Zalău. Dintre cele mai frumoa
se cîntece populare pe care le 
vor selecta (prin concurs) din 
locurile amintite, elevii au de 
gînd să întocmească o 
de folclor, pe care să 
treptat în revista școlară „Mugu
rii Silvaniei".

La Zăuan au fost pregătite toa
te condițiile pentru concursul de 
înot al elevilor, iar la Zalău o în
tâlnire și, totodată, o întrecere 
sportivă cu elevii, membri ai clu
bului din oraș.

Vacanța oferă elevilor din Șim- 
leu o bogată și susținută activita
te în toate domeniile. Ne gîndim 
însă că organizatorii clubului nu

ar trebui să evite întâlnirile 
personalități de seamă ale orașu
lui. După cum ar putea fi urmă
rit firul revoluției de la 1848 în 
Sălaj și cel al Unirii care ar com
pleta în mod substanțial activita
tea clubului. O anumită stereo
tipie se manifestă în reluarea a- 
celorași seri de dans cu jocuri 
distractive, după cum se face 
simțită lipsa ^e interes pentru 
creația artistică a elevilor.

Să credem că pînă la sfîrșitul 
vacanței clubul cultural-sportiv 
de la Șimleu își va îmbogăți acti
vitatea răspunzînd mai complet 
cerințelor elevilor.

Desigur, aceasta nu înseam
nă limitarea sferei de investi
gație a fotoreporterilor. Cele . 
trei secvențe pe care vi le pre
zentăm mai jos fac parte din-, 
tr-o peliculă mai cuprinzătoa
re, generoasă și policromă. 
Așadar...

L VEDERE GENERALA
Era la începutul unui secol 

în care negurile timpului sint 
brăzdate durut de luminile 
istoriei. în anul 1 211 Andrei 
al II-lea al Ungariei aduce 
cavaleri teutoni pentru a înte
meia cetatea Brașovului, punct 
de apărare și principal pas de 
trecere între Țara Românească 
și Transilvania. Orașul se dez
voltă repede, înfloresc mește
șugurile și comerțul. Treptat 
îi sînt adăugate noi „piese" 
care vor avea să devină peste 
timp . monumente de artă, 
puncte nelipsite de pe agenda 
oricărui turist. Iată cîteva: 
Biserica neagră, valoros monu
ment de arhitectură în stil 
gotic, construită între 1385— 
1477; fostul sfat al breslelor 
(azi muzeu) ridicat la 1420 și 
restaurat în 1777. Nu mai puțin 
de 400 de ani este și vîrsta 
vestitului Cerb carpatin, con
struit între anii 1541-1547 de 
Appolonia Hirscher. Tot aici 
se păstrează (într-un muzeu 
anume) tipăriturile în limba 
română ale lui Coresl. Brașo
venii rămîn în cartea istoriei

sportive Ia volei și 
fotbal, (încheiata 
deja. Notăm 
plicațiile 
directoare 
„în cadrul 
„copiii" .2___  ,___
tenis, și la bibliotecă. 
Dans nu facem. E- 
levii din orchestră 
sînt plecați în va
canță iar stația pe 
care o avem este 
{>rea slabă ca prin vo- 
umul ei să acopere 

dimensiunile curții". 
Atît. Un alt interlo
cutor este portarul, 
întrebările se pot bă
nui ușor. De aceea 
notăm numai răspun
surile. „Ba vin copiii. 
Se joacă tenis, mereu 
am de-a face cu ei. 
Nu. plasă și palete 
n-au. Și-aduc de-a- 
casă. Se joacă în 
curte. Cînd plouă nu 
se joacă".,.

La Liceul nr 1 lu
crurile sînt și 
simple. Amabil, 
tarul ne arată 
diul clubului. O

mai 
por- 

se- 
cla-

catedre ..__
la cap și pe tablă 
formule 
organică.
masa ide tenisrtr* laluat-o'cei 
ceul 3...

La Școala sporti
vă ne întâmpină tot 
tovarășul director. Nu 
știe nimic 
existența 
club în școala 
care o conduce, 
altfel, toți elevii îm
preună cu antrenorii 
sînt plecați în va
canță, ne asigură a- 
mabil domnia sa.
Și cu acestea ne-am 
încheiat raidul prin 
niște cluburi-fanto- 
mă. Așteptăm să-1 
continue tovarășii do 
la comitetul munici
pal al U.T.C

despre 
vreunui 

pe 
De

ION D. DANCEA

Parcurgînd intr-o singură 
zi spațiul cuprins intre Man
galia și Mamaia, reporterii au 
întâlnit în mulțimea faptelor 
diverse 10 cuie înfipte ustu
rător in talpa sandalelor de 
plajă ale litoranzilor.

Cu ajutorul celor în drept, 
să încercăm, așadar, smulge
rea lor.

NU CUIUL LUI PEPELEA.

valoarea pînzei, a aței, șnuru
lui, fabricate de alții și cum
părate din comerț ?

De ce impozitul se raportea
ză mărfurilor cumpărate din 
comerț — deci care au supor
tat odată impozitele legale ?

De ce, Întreprinderea pres- 
tațiuni, construcții și gospodă
rire orășenească Constanța în
casează suplimentar pentru o 
manoperă valorînd 598 lei fru
moasa sumă de 5 320 lei ?

„.ci cel al întreprinderii de 
prestații construcții și gospo
dăriri orășenească Constanța 
dă duceri de ccp tovarășilor 
din conducerea taberei pentru 
școlari de 1* ^ostânești.

Pentru con&.-ui'-ea unui um
brar în fațtr cantinei, gospoda^- 
rii d* In au apelat
la serviciile rumimitei între
prinderi. M a* egalele (pînză, 
doc, ață vc^tă, șnur, capse, 
țeavă) procurate din comerț 
au costat 4 739.05 lei.

Manopera, deci contribuția 
reală a întreprinderii citate, a 
costat nici mai mult nici mai 
puțin decît 598 lei.

Și totuși în factura trimisă 
taberei spre onorare apare su
ma de lei 10 398, adică dublul 
valorii efective, reale.

De unde apare diferența ? 
Din adaosuri calculate nu la 
manoperă, deci la treaba efec
tuată de întreprindere, ci la 
suma întreagă, inclusiv la ma
terialele cumpărate din comerț 
și realizate de cu totul alte în
treprinderi. Dar să vorbească 
cifrele:

Regia 38 la sută*=2 028.
Beneficiu 23 la sută =31 694. 
impozit 15 la sută — 1 598.
Deci, totalizînd, un adaos de 

76 la sută insumînd suma de 
lei 5 320.

Ne întrebăm: de ce regia, 
beneficiul, se raportează și la

GHICI CE E?

Se vinde prin localurile lito
ralului un lichid gălbui, îmbu
teliat tn sticle pe care stnt să
pate tn relief numirile cunos
cute ale unor fabrici de bere. 
Bere nu e, pentru că lichidul 
acesta nu e acidulat și nu face 
spumă. Pepsi nu e, pentru că e 
amărui. Citronadă nu e, pen
tru că nu are gust acrișor. 
Apă nu este pentru că e co
lorat ,1 costă 3,50 lei. Unii sus- . 
țin că lichidul acesta ar fî 
bere. Dacă este așa, atunci de 
ce berea aceasta (hai să-i spu
nem și așa) nu este acidulată, 
nu are „guler", are gust sălciu, 
trezit ?

REPORTERn ÎȘI FAC 
AUTOCRITICA

Tovarăși de la I.T.B., ne veți 
putea ierta vreodată ? Am sus
ținut cindva, intr-un reportaj, 
că dv. dețineți recordul la ca
pitolul cusururi tn transportul 
in comun. Eroare. Nu-i cu
noscusem pe cei de la I.T.C., 
adică Întreprinderea de trans
port tn-comun Constanța. Să-i 
vedeți pe dtnșii. Să observați 
spiritul colectiv al șoferilor de 
la troleibuz, care nu pot cir-

După un drum lung, un 
popas cu cîntec este tot

deauna bine primit

cula decît în coloană lăstn- 
du-te să aștepți un sfert de oră 
următorul convoi; să vedeți 
apoi ce des sar captatorii de 
pe fire, să vedeți cum trolei
buzele pornesc din stații îna
inte ca toți călătorii să se fi 
urcat...

SETEA INTERZISA 
ÎNTRE ORELE 13—16

Și așa puține pentru afluxul 
'de populație al litoralului,

Activitatea clubului elevilor 
după aprecierile „membrilor" 
preocupărilor de vacanță ale beneficiarilor. Citeva mese do 
ping-pong și șah. diferite aparate de sport constituie baza 
materială a clubului situat pe malul sting al Săsarului.

Concursurile sportive au întrunit în intervalul de la 
prima zi de vacanță și pină acum un însemnat număr de 
participant!. Seara de dans de simbăta ee cere repetată și 
in cursul săptămînii după cum elevii doresc să se intîl- 
nească mai des cu studenții aflați în practică in întreprin
derile industriale din oraș.

Drumeția de o zi pe biciclete la rlul Lăpuș le-a înlesnit ti
nerilor naturaliști cunoștința cu flora specifică acestei zone a 
județului Maramureș. Același lucru se realizează cu prilejul 
șederii timp de 4 și î^zile în marile colonii de corturi situate 
In împrejurimile montane ale orașului, izvoarele și Cimpul 
lui Dumitru.

Colaborarea dintre comitetul municipal U.T.C., inspecto
ratul școlar și specialiștii muzeului de istorie vizează direct 
pasiunea pentru arheologie a elevilor, tn acest sens, se pre
gătește vizitarea celor 3 șantiere arheologice aflate in lucru 
in Baia Mare, tn comuna Giulești și în comuna Lăpuș.

Răspunzînd altei pasiuni, de data aceasta a unui număr 
și mai mare de amatori, zilele trecute, peste 40 de elevi 
au pornit intr-o excursie de 2 zile spre localitatea Borșa 
Vișeu. Obiectivul, foarte bine precizat: culegeri și prelu
crări de folclor. Cu aceeași ocazie au avut loc și întilniri 
cu elevi din Negrești, Sighet și Borșa, utile schimburi de 
experiență privind activitatea de club. Ceea ce am remarcat 
este preocuparea cadrelor didactice pentru inedit și intere
sant, răspunderea lor pentru 
țiuni in parte.

nivelul calitativ al fiecărei ac-

V. MOINEAGU
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Vedere din curtea interioară a Castelului-muzeu Bran

v 
ca receptivi la progres, la în
noire ; în 1784 ei deschid por
țile orașului pentru răsculații 
lui Horia, Cloșca și Crișan; 
cuvint cald și adăpost, aflind 
aici și revoluționarii de la 1848.

în peisajul mai nou al pa
triei, Brașovul constituie un 
puternic centru industrial. 
Dacă ar fi să amintim fie și 
numai două din întreprinderi 
— uzinele Tractorul și Steagul. 
roșu ale căror produse sint 
răspîndtte în diverse colțuri 
ale lumii — ar fi de ajuns ca 
să considerăm îndreptățită 
mindria brașovenilor de 
beneficia" de o „ilustrată" a- 
parte.

2. POPAS LA COTA 1020
Altfel i se mai spune și Po

iana Brașov. Suspendată intre 
vîrful Cristianul Mare și 
oraș, Poiana împodobește de
corul regiunii cu frumusețea-i 
neasemuită, niciodată îndea
juns de cunoscută și gustată. 
O particularitate a Poenii, care 
o face să fie preferată de iu
bitorii muntelui — atât vara 
cit e 
echilibrul 
oferă, pe 
puncte de 
variate, o 
regim de 
Și pentru 
capete semnificație, nu trebuie 
uitat Hotelul alpin fi mai 
ales, Șura dacilor, la vatra 
căreia sufletul se umple cu 
legendele și seinteile drumului 
de început.

3. MĂRTURII la bran
Castelul se află la 25 km da 

Brașov, pe drumul ce duce la 
Cîmpulung Muscel, pe o stân
că ce domină împrejurimile 
de la 60 metri înălțime. A fost 
construit ca punct de vamă și 
întăritură împotriva năvăliri
lor turcești, pe la 1377. De-a 
lungul timpului, construcția a 
avut mult de suferit. în 1593 
unul din turnurile sale impor
tante sare în aer, din pricina 
prafului de pușcă depozitat 
acolo. în 1617 și 1878 au 
două mari incendii urmat/ /- 
in 1839 și 1855 — de cutrerf^-e 
puternice. Castelul a rezistat, 
insă, tuturor acestor calami
tăți, Astăzi el adăpostește un 
foarte frumos muzeu de artă 
feudală, din care nu lipsesc fo
tocopia privilegiului dat de 
Ludovic cel Mare (pentru con
struirea clădirii, reproduceri 
de stampe și fotografii, pre
cum șl schițele celor peste 50 
de încăperi: sala cavalerilor, 
de așteptare, de audiențe, de 
sfat, de ospețe, de vînătoare, 
cancelaria administratorilor și 
dormitorul oaspeților de onoa
re, unde se zice că a înnoptat 
însuși Iosif al II-lea al Aus
triei. în micuța curte interioa
ră se află o fîntină aparentă 
scobită într-un capitel de pia
tră de origine florentină șî un 
tun de bronz de la începutul 
secolului al XVII-lea.

iarna — o constituie 
său desăvirșit: ea 
lingi numeroase 

plecare în excursii 
temperaturi și un 

umiditate stabile, 
ca „ilustrata" si

ECRAN-STUDIO
(Urmare din pag. I)

cinematografic al tineretu-ului
lui ?

— „ECRAN-STUDIO“ își va 
desfășura activitatea pe două 
mari secțiuni: cultură cinemato
grafică și creație.

Secțiunea de cultură cinema
tografică are un vast program

ba chiar tși au admiratorii lor 
înfocați. Dar cind pe întreg li
toralul, de la un capăt la altul, 
în toate restaurantele ;i bufe
tele nu se poate bea decît vin 
cu gust de sirop, orictt de mult 
ți-ar place vinul dulce, parcă 
ți se face lehamite. Oare pod
goria de la Murfatlar nu are 
ambiția diversificării produc
ției f Oare toată știința lor 
oenologică se reduce la rețeta 
zahărului cu toptanul 1 Mă 
rog, dacă așa stau lucrurile,

regate, întreceri ale ambarca
țiunilor cu vele, sărituri 
trambulină etc., etc. 1

„ALO... HALLO..."

la

din rețeaua far- 
rețetă cu 2 Intre-

se găsesc In far-

LITOBAL'68

Nu e vorba de filmul cu a- 
celași titlu realizat de Gopo 
cu mai mulți ani In urmă la 
comanda UNESCO. E vorba de 
telefoanele publice din Ma
maia.

S-au supărat jurlndu-și să 
nu mai vorbească nici intre 
ele, nici cu celelalte surate de 
pe litoral.

DE 10 ORI,
CE?

UNDE SÎNT 
LITORETELE ?

I, 
chioșcurile de răcoritoare stnt 
închise între orele 13—ÎS. A- 
dică tocmai orele cind soarele 
iți stă deasupra capului și te 
usucă, la orele cind liotranzii 
pleacă de la plajă spre casă 
însetați ca după o zi de drum 
prin Sahara. De ce ?

atunci să se apeleze la podgo
rii vecine și renumite prin vi
nurile lor seci, de masă, cele 
de la Ostrov și Niculițel...

O LACUNA

Cu 2—3 ani in urmă circu
lau pe litoral microbuze cu pe
reții detașați numite „litore- 
te“. Nu transpirai înăuntru, 
călătoria era plăcută.

Azi nu mai stnt.
Cu mai mulți ani tn urmă 

circulau între Constanța și 
Eforie autobuze descoperite, 
cu caroseria avtnd forma unul 
vapor. Era o idee. O fantezie 
demnă de litoral. Nici tn bir- 
cuțele acestea pe pneuri nu 
transpirai.

Acum nu mai stnt nici lito- 
rete, nici bărcute pe pneuri.

Și transpirăm.
De ce ?

șl constituie prescurtarea cu- 
vintului latinesc „Recipe" (a- 
dică primește). Le administrăm 
și noi celor 
maceutică o 
bări:

De ce nu
maciile de pe litoral (cu mici 
excepții, de pildă la farmacia 
din Costinești) preparatele in
dicate pentru vindecarea arsu
rilor provocate de expunerea 
prelungită la soare ? (Oleumul 
calcar, alcoolul tanat sau al
coolul mentolat). Și de ce se 
oferă în locul acestor prepa
rate de farmacie „Carmol" sau 
„Diana", frecțil binecunoscute 
pentru răceală și gripă ? E 
drept, acestea conțin uleiuri 
volatile și dau unele rezultate 
dar pacienții doresc nu suro
gate ci originale.

f
PORTUL TOMIS 

ȘOMEAZA...

VINUL DULCE, 
MULT N-ADUCE...

Vinurile dulci, de desert, l;i 
au locul lor Intr-un prin* bun.

Cine ar putea explica de ce 
agenda manifestărilor sportive 
pe litoral nu cuprinde și între
ceri specifice mediului am
biant, înot, întreceri de bărci,

„RP.“

Creat printre alte motive și 
pentru a constitui o bază a 
plimbărilor de agrement pe 
mare, a curselor locale efec
tuate cu vaporașe intre sta
țiunile maritime ale litoralului, 
portul Tomis șomează.

Frumoasele intenții inițiale, 
după ce au cunoscut o scurtă 
perioadă de existență, au de
venit amintiri.

De ce s-a renunțat attt de 
ușor și repede la cursele cu va
porașe pe mare ?

tn limbaj medical „Rp.‘ este 
antetul cu care începe o rețetă

ATANASIE TOMA 
V. CONSTANTINESCU 

VIOREL PAUNESCU

de acțiune, desfășurat în cele 
mai variate direcții: de la as- 
.pectele filozofice și sociologice ale 
dezvoltării artei cinematografice, 
pînă la problemele regiei con
temporane de film, ale drama
turgiei cinematografice, măies
triei actorului și operatorului.

— Ne puteți cita cîteva nume?
— Florian Potra, Mircea Mu- 

reșan, George Literra, Al. Raco- 
viceanu, M. Mohor, M. Tolu, E. 
Voiculescu, Aura Puran, Andrei 
Prajovschi, N. Corjos, R. Ateo- 
doresei, C. Ciubotaru, V. Oglin
dă. Au fost invitați să colabo
reze cu noi peste o sută optzeci 
de specialiști: cercetători știin
țifici în domeniul istoriei și teo
riei artei filmului, profesori și 
conferențiari universitari, critici 
cinematografici prestigioși, regi
zori, operatori, dramaturgi de 
frunte.

Am solicitat, de asemenea, spri
jinul regizorului Marius Teodo- 
rescu.

— Veți prezenta și filme ro
mânești ?

— Cu precădere. Numeroase 
voci susțin, cu prilejul dezbate
rilor care au loc în aceste zile, 
că filmul românesc de lung me
traj are numeroase carențe.

Este adevărat Dar (căci exis
tă un dar 1) să nu nesocotim fil
mele valoroase. Nu ne este per
mis să acoperim cu cenușă ura
niul ! „Pădurea spînzuraților”, 
„Străinul”, „Duminică la ora 6”, 
„Un surîs în plină vară”, ca să 
citez numai cîteva filme, au de
monstrat capacitățile creatorilor 
lor. .

Liviu Ciulei, Mircea, Drăgan, 
Mihai Iacob, Gopo, Lucian Pin- 
tilie, Geo Saizescu sînt regizori 
talentați și lucizi, veșnic neliniș
tiți, căutînd răspunsuri esențiale 
la probleme majore. Ei — și rog 
să fiu scuzat dacă nu i-am amin
tit pe toți cei valoroși — sînt 
exemple indispensabile a ceea ce 
înseamnă cinematografia româ
nească de astăzi. Tineretul este 
dornic să stabilească contacte 
strînse cu ei, să afle noutăb re
velatorii.

— Ce vor face însă tinerii ? 
Vor participa numai ca specta
tori, cursanți etc. ?

— Dimpotrivă. Acțiunile .noi 
dorim ca acestea să îmbrățișeze 
o cît mai mare diversitate, pu
țind prilejui manifestarea aptitu
dinilor cinematografice — isto
rie și critică de film, dramatur-

gie cinematografică, regie, ope
ratorie, scenografie) vor fi in to
talitate conduse de tineri. Tine
retul va avea responsabilitatea 
cea mai concretă. Profesorii, re
gizorii, criticii calificați vor avea 
un însemnat rol consultativ și 
stimulator.

— Ați amintit de secțiunea 
creație...

— Secțiunea creație are trei 
compartimente: ACTOR-STU-
DIO, Atelierele tinerilor creatori, 
Colectivul de tehnica creației.

ACTOR-STUDIO va fi un tea
tru nou : un teatru pentru cine
filii înfocați. Cu „piese“ scri«e 
de oameni îndrăgostiți de cine
ma. Iată cîteva titluri pe șantier: 
„Cîntec de ploaie" (Atanasie 
Toma), „Mările de sub noi” (Nl- 
colae Păduraru), „Re diez ma
jor” (Mariana Pîrvulescu), „Boc
ceaua celor patru vînturi” (A- 
drian Dohotaru), „Fiindcă tnîi- 
ne e sîmbătă” (Tudor Stănescu':. 
„Adolescența văzută din tren ’ 
(Sebastian Cosțin).

Cu toții (scenariști, regizori, o- 
peratori) sîntem partizanii artei 
încărcate de un mesaj ideolo
gic și moral precis.

— Sînteți sigur că aceste ex
perimente vor avea succes ?

— Aș vrea să fac o precizare : 
nu este exclus ca unele dintre 
scenariile amintite să eșueze, să 
fie respinse de tinerii specta
tori. Aceste eșecuri vor fi îr*să 
relativ puțin grave, deoarece, aci 
știm că ele nu vor fi decst snn- 
ple accidente înlăur.trul unex li
nii generale care le conferă •» 
sens. ~

Pentru noi, problema ««ta- 
lă e — așa cum observa aep»- 
tatul Mihai Ralea — aoe^i a fe- 
ricirii. Pentru unii, fersetrea e 
liniștea, lipsa de surpnw. cal
mul egal, de-a hzngtd e-
gale. O deplini seezr.Late ra-e- 
rială și morali, care si poaiȚ 
standardiza \iaU, te »er= regu
late, ea obiectele rah-rriSe.

Uniformitatea oo fi insă
nici un*r Evsti

un minunat de saria-
ție in viață : rrs-nrL

E riști — iepă c-3 vedeți —
I faiuri || i cu

xdața : fer.xrea — asigurată, un 
fel dc rm-xrd-re lentă și ferici
rea risc!

Feoocal, prefer această din 
urmă fericire- r
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Obosite de drum, autoturismele se opresc aici, la „Auto-service

Foto: V. CONST ANTINESCU

NOTE INFORMAȚII l

MA' SUNA
TELEFOANELE
LA „MOBILA"?

La depozitul de mobilă al 
magazinului „Căminul** din 
„Drumul Taberei**, sosiseră 
ieri niște canapele Carpați. 
Cîțiva cumpărători și-au ex
primat pe loc dorințele, au 
vrut să dea banii. „Asta nu 
se vinde**, a spus responsabi
lul, arătând o canapea verde. 
De ce?, „Am un contract ne
onorat ' * “ -----
Lumea 
ne-am 
proape. „E reținută de un șef 

meu..., a mărturisit respon- 
bilul. Mi-e șef, ce să fac ?**. 
L-am căutat pe șef. Nu l-am 

găsit. Am intrat în birou la 
alt șef, tot la „Mobila**. 
(Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
nr. 8). Vorbea la telefon. Din 
cite se înțelegea, cineva, un 
director sau un pit ștf, îi ce
rea aranjarea unei cumpărări 
de mobilă. „Bine, tovarășe, 
bine. Sigur, sînt foarte ocupat, 
dar... ce să fac, aranjez**.

N-a pus telefonul jos, că a 
sunat iar. O tovarășă, șefă de 
secție sau de direcție, la altă 
instituție. Desigur, o rugă
minte. Omul exaspera dar... 
promitea. A promis. Apoi alt 
telefon. Alt oftat (cu 
fonul acoperit), * altă 
siune.

„Dumneavoastră ce 
^doriți ?**, ne-a întrebat, auto
mat, după convorbire.
Wm dori să știm de ce nu 
A pune capăt practicii a- 
^ijărilor, i-am spus. Magazi
ile există pentru toată lu
mea, și pentru șefii de 
servicii și pentru directorii 
generali. Iar dacă se insista, 
de ce nu-i refuzați, de ce nu 
le amintiți legea ?

„Am încercat, a răspuns 
tot cu un oftat șeful cu care 
vorbeam. E greu să faci astfel 
de experiențe**.

Dar pentru că cineva tre
buie să lupte împotriva a- 
cestui sistem, ne-am hotărît 
să publicăm — dacă va mai 
fi cazul— lista cu numele 
persoanelor care vor mai cere 
„aranjări** la „Mobila**, in zi
lele care urmează.

Pentru a putea discuta in 
lumii (cum este și nor- 
cauzele abaterii 
principii valabile

La invitația Consiliului ja
ponez împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen (Gen- 
suikyo), luni la amiază a pă
răsit Capitala tov. Constantin 
Vasiliu, care din partea Comi
tetului Național pentru Apă
rarea Păcii din Republica So
cialistă România, va partici
pa la cea de-a XlV-a Confe
rință mondială împotriva 
bombelor A. și H.

I
I
I
I

La Cheile Bicazului

UÎIOW 01JIPIIISH
în frumoasa zonă a Cheilor 

Bicazului s-a desfășurat în zilele 
de 25 și 26 iulie, finala campio
natului național de alpinism. La 
start, alpiniști fruntași prezenți și 
la etapele de iamă și vară ale 
acestei competiții. Caracteristicile 
acestui masiv stîncos, gradul de 
dificultate a traseului precum și 
timpul ploios, a ridicat în fața 
concurenților probleme deosebite. 
Desfășurarea finalei a avut mo
mente dramatice cu răsturnări 
spectaculoase în clasament (după 
evoluția fiecărei echipe intrată în 
concurs). Fiecare sportiv a luptat 
din răsputeri, metru cu metru, 
pentru a realiza un timp mai bun, 
pentru a fi cit mai repede sus pe 
creastă.

Merită a fi scoase în relief per
formanțele reușite de echipele 
Metalul Hunedoara (antrenor 
Pichiu Dan), și Clubul Sportiv

Pe-Universitar de la Institutul 
trol, Gaze și Geologie București, 
(antrenor Schen Matei).

Iată clasamentul general rezul
tat din adiționarea punctelor ce
lor trei etape de iamă. vară și 
finală :

LOCUL I și campioană repu
blicană la alpinism echipa Me
talul Hunedoara (componenți: 
Avei Ritișan, Emeric Betegh și 
loan Dumitraș), — 142 puncte ; 
LOCUL II l.P.G.G. București 
(studenții Dan Vasilescu, Petre 
Bordea și Mircea Săndulescu), — 
140 puncte ; LOCUL III Armata 
11 Brașov (Aurel Irimia, Gh. E- 
nache, N. Zbîrcea. Andres Cape 
— 139 puncte. Următoarele locuri 
au fost ocupate în ordine de Ar
mata 1, Sănătatea București, 
Creația Brașov, Dinamo Brașov, 
C.F.R. Petroșeni, Sănătatea Arad.

D. CERCHEZEANU

Sportivi români peste hotare
Un frumos succes interna

țional a repurtat la concursul 
preolimpic de sărituri în apă 
de la Gendorf (R.F. a Germa
niei) sportivul român Ion Ga- 
nea. El s-a clasat pe primul loc 
în proba de sărituri de la tram
bulină cu un total de 505.55 
puncte. Locul doț a fost ocupat 
de Petre Decuseară (România) 
eu 487.95 puncte, iar locul trei 
de Reff (R. F. a Germaniei) cu 
485.50 puncte. în proba de sări
turi din turn, cîștigată de 

vest-germanul Wucherpfning

cu 
ocupat 
puncte, 
sat pe 
puncte.

O comportare bună 
și Melania Decuseară. 
pe locul secund în 
probe.

489,10 puncte, Ganea a 
locul patru cu 437,45 
Iar Decuseară s-a cla- 
locul cinci cu 397,50

a avut 
dlasată 
ambele

(Agerpres)

CUPA ORAȘELOR 
ANDREI SUCIU (Era- 
șov) victorios în prima 

probă
CONSTANTA (prin teleion)
Hotărît lucru, unii dintre 

juniorii noștri știu să alerge 
și cu capul nu numai cu pi
cioarele. Afirmația ne-a fost 
prilejuită de o acțiune între
prinsă în prima probă din 
Cupa orașelor, care se des
fășoară pe litoral. Brăilenil 
Ene Ștefan, Constantin Tăna- 
se, Mihai Hrisoveri, în cola
borare cu ploieștenii A. Za- 
raschi, P. Tudor și V. Stă- 
nilă, profitînd de faptul că 
vîntul sufla puternio din 
față au organizat un atao 
reușit, fugind din pluton îm
preună cu alți cîțiva. Scopul 
comun al coaliției a fost a- 
tins : reprezentanții bucureș- 
teni erau depășiți întrucît în 
grupul fugarilor nu se afla 
iecît un singur bucureștean 
P. Cîmpeanu, Iar distanța 
creștea mereu fără vreo șan
să de recuperare din partea 
plutonului. Dar (există întot
deauna un dar) Ene Ștefan 
cade, se rănește și abando
nează. Brăilenil rămași în 
două pistoane nu mal Insistă 
(e firesc, așteaptă pe al trei
lea din urmă) și evadarea 
eșuează. Așa că la sprintul 
final se prezintă un pluton 
de 14 alergători, victoria re
venind lui Andrei Soclu 
[Brașov), urmat de Mihai 
Hrisoveri (Brăila). P. Cîm
peanu (București), V. Stănllă 
[Ploiești), Ion Sălejan (Cluj), 
M. Ioniță (București) etc.

Astăzi se aleargă a doua 
probă șl ultima pe șoseaua 
Tulcea — distanță de 60 km.

S. SPIREA

0 înaltă echitate socială 
in agricultură

fața 
mal) 
niște 
toți.

de două săptămâni**, 
a crezut. Noi insă 

interesat mai îndea-

micro- 
pro mi-

mobilă

de la 
pentru

E. F.

Ionescu — primul 
fotbalist care, de la 

încoace, joacă într-o 
străină — e unul din 

i care mi-au fost

AUGURîn cadrul Cinematecii au fost 
prezentate luni seara filmele ar
tistice italiene „Iți mulțumeso 
mătușă" și „Grădina deliciilor“.

înainte de spectacol, regizorul 
Mircea Mureșan a prezentat 
publicului pe membrii delega
ției de cineaști italieni care ne 
vizitează țara. Vincenzo Siniscal- 
chi, documentarist, director al 
cineclubului din Neapoli, a mul
țumit pentru primirea făcută și a 
vorbit despre cele două producții 
ale studiourilor italiene.

★
în aceeași zi, ambasadorul Ita

liei la București, Niccolo 
cato a oferit o recepție 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

Una din imaginile pitorești de 
la Slănic Prahova. Lingă lacul 
de la Baia Baciului se află 
acest munte de... sare, unde 
s-a amenajat astăzi un ștrand 

public mult căutat '

Agențiile de presă ne-au 
adus o veste în stare să um
ple de fericire zece stadioa
ne ; Ion Ionescu, perla Giu- 
leștilor, căruia locuitorii 
Grantului i-au adus, într-o 
noapte, și i-au pus in fața 
ușii un măr înflorit, a debu
tat la Allemania în chip sen
zațional, înscriind, sîmbăta 
seara, două goluri în poarta 
lui Arsenal Londra și dumi
nică, un gol formației Boner 
S.C.

Puiu 
nostru 
război 
echipă ! 
oamenii ---- -------
(și-mi rămîn !) cei mai dragi. 
Știrea despre succesul lui 
mi-a prilejuit clipe de mare 
bucurie. Centrul atacant, 
timp de aproape un deceniu,

al Realului ne va încînta, 
de-acum numai de Ia distan
ță — căci Puiu va ști, sînt 
sigur, să fie în continuare 
un mare emisar al sportului 
românesc, atît de bogat în 
talente — dar simt o strîn- 
gere de inimă Ia gîndul că 
în toamna care se apropie 
nu-1 voi mai vedea jonglînd, 
alături le Niki, pe spuma 
verde din dreptunghiul ma
gic strins în curele de var. 
Vreau ca vrăjitorul din Giu- 
lești, născut să bea din cupa 
gloriei sportive, să știe că 
tălăngile sunînd și hohotind 
în toate duminicile în pot
coava de beton de dincolo 
de gară, vor răsuna mereu și 
pentru el.

FANUȘ NEAGU

LA UMBRĂ,
IN POIANĂ

Șl FIGUEROLA 
REGRETA

Dintre „vedetele** 
Internaționalelor de 
atletism se detașau 
prin valoarea si per
formanțele lor recu
noscute. cubanezii 
Enrique Figuerola si 
Miguelina Cobian. Ei 
au fost prezenți, la 
Poiana Brașov dar 
numai în tribuna. 
Miguelina. una din
tre cele mai bune 
sprintere ale lumii, a 
concurat doar în se
rii la 100 m plat, dar 
s-a clasat a patra în 
urma compatrioatei 
sale Romay Fulgen- 
cia care a și cîștigat. 
în final, proba. Fi
guerola, în schimb, 
n-a luat startul de 
loc. acuzînd invalidi
tate^ (săptămâna tre
cută a concurat la 
Leningrad și s-a ac
cidentat luînd star
tul). Corecordmenul 
mondial, cu 10 se
cunde pe 100 m plat, 
ar fi dorit totuși să 
concureze. Vineri s-a 
antrenat de unul sin
gur si a încercat în 
fel și chip pista. 
Moale, cu băltoace, se 
pare că pista la înfri
coșat mai mult decît 
leziunea la picior. 
„Regret profund că 
n-am putut participa 
la proba mea prefe
rată care m-a consa
crat — ne-a declarat 
celebrul alergător. Cu 
inima am fost însă în 
focul întrecerilor — 
excelent organizate 
— alături de toți 
concureații si consi
der competiția ca un 
serios test acum 
înaintea Olimpiadei". 
Sd fi încercat Figue- 
rola si ne consoleze 
astfel 7

fost la Poiana Bra
șov, decatlonistul 
american Bill Too
mey. Concurînd în 
prima zi la probele 
favorite n-a reușit să 
ocupe nici unul din 
primele trei locuri. 
Dar, ambițiosul Bill, 
n-avea să dezarme
ze. Dornic să urce pe 
podium și-a încercat 
si în cea de a doua 
zi norocul. Si iată-l 
alergînd la proba de 
200 m plat. Se cali
fică în serii și sprin- 
tează^ excepțional în 
finală. Ocupă locul 
doi cu un timp exce
lent — 21,2. Si reu
șește aceasta, algr- 
gînd în compania u- 
nor ..specialiști** ai 
probei: englezul R. 
Barthorpe —~ locul 
tntîi 21,1 — olande
zul L. De Vinter 21,3 
și chilianul Moreno 
21,3. Contează, unde 
se vede și ambițifl...

UN FOTOGRAF 
AMATOR

subiect e arhitec
tura.
UN OM DE CUVÎNT

Cîștigătorul meda
liei de argint la To
kio, Mohamed Gam- 
moudi s-a prezentat 
la startul a două 
probe pe care le-a 
cîștigat de o manie
ră fantastică. în pro
ba de 10 000 m și-a 
lăsat în urmă adver
sarii cu un tur și ju
mătate de stadion. 
După trecerea liniei 
de sosire numeroși 
spectatori l-au în
conjurat pentru au
tografe. Profităm de 
situație :

— Nu sînteți obo
sit ?

— Sînt gata să to
lera și să cîstiq și 
proba de 5 000 m.

?i s-a ținut de 
cuvînt. A doua zi.

POFTIȚI, DUPĂ' 
DUMNEAVOASTRĂI

UN „NESPECIALIST' 
PE LOCUL II

Fără îndoială, *- 
nul dintre cei mai 
simpatizați atlett a

Chilianul Ivan Mo
reno a fost revelația 
concursului. în prima 
zi de concurs — și 
fn ce condiții ? — a 
realizat de două ori 
timpul de 10,3 pe 100 
m plat, și în serii și 
în finala pe care a 
cîștigat-o. epalîn- 
du-și recordul per
sonal. Cum am aflat, 
la un recent concurs, 
el a realizat 10,1 dar 
nu i s-a omologat 
noul record pentru 
că, la remăsurare. 
pista avea cu 5 cm 
mai puțin! Mai tot 
timpul cit n-a fost în 
concurs pe Moreno 
l-am văzut în postu
ră de fotograf ama
tor. Fotografia, filma 
vilele de la Poiana. 
Vreo pasiune oareca
re ? Nu ! El este ar
hitect. are 26 de ani, 
fi după cum ne-a 
declarat de pe unde 
călătorește se întoar
ce eu filme al căror

Institutorul de lin
gă Berna, elvețianul 
Edi Hubacher, concu
rentul care a ocupat 
primul loc la arun
carea greutății cu 
18,59 m. pare un co
los : are o înălțime 
de peste 2 m, și o 
greutate de 105 kg. 
Cubanezul Enrique 
Samuels, cîștigătorul 
probei de aruncare a 
ciocanului cu perfor
manța de 67,50 m 
(pretendent la una 
din medaliile olimpi
ce) este și el pose
sorul unei ținute im
presionante. La ban
chetul 
seara.
Tanti" 
mii in
ians. Cine-ar fi în- 
irăznit să-și aleagă 
partenerele înaintea 
lor /

de duminică 
cei doi „gi- 
au ieșit pri- 

rinoul de
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gen de întîlniri ca cea de as
tăzi. Rostul, rămînînd același) 
escavarea terenului în care 
trec drumurile produselor u- 
zinei, căutînd păreri, sugestii, 
propuneri destinate amplifi
cării prestigiului acestora în 
registrul de exigență al bene
ficiarului : cetățeanul-cunipă- 
rător.

O masă rotundă la care sînt 
prezenți reprezentanții uzinei, 
a cărei marcă tronează pe 
frontispiciul receptoarelor — 
Electronica. Alături, delegați 
ai întreprinderii furnizoare de 
piese — I.P.R.S. Băneasa și 
din partea Ministerului Co
merțului Exterior. Pentru pri
ma dată este de față ochiul 
magic al „internistului'* : un 
grup de salariați ai eoonerati- 
vei Radio-Progres, instituție 
prin a cărei mină trece a- 
proape jumătate din producția 
Uzinei „Electronica", în dife
ritele situații cerute de buna 
funcționare a receptoarelor 
de-a lungul existenței lor.

Cum ar putea fi formulat 
mobilul discuției la care a- 
sistăm? S-ar comite un pleo
nasm, încercînd să demon
străm performanțele foarte 
bune pe care televizorul ro
mânesc, sub diferitele denu
miri sub care este cunoscut, 
le dovedește în exploatare

— Noi, cei care lucrăm la 
depanare, sîntem poate cei 
mai în măsură să vă confir
măm linia ascendentă pe care 
se situează televizoarele de 
concepție românească, din 
punct de vedere constructiv, 
al calităților lor audio-vizual©

și în legătură cu aceasta, 
prestigiul pe care și l-au creat 
în ochii cetățenilor, sublinia
ză ing. Neagu Ștefan, vicepre
ședinte al cooperativei Radio- 
Progres.

Dovezile sînt indubitabile. 
Procentul de defecțiuni în pe
rioada de garanție ca și pro
bele de anduranță indică ma
tematic, constante sub cele a- 
,parținînd unor firme presti
gioase de peste hotare. Dacă 
așa stau lucrurile, de ce nu

buste. S-ar preveni această 
defecțiune, realizînd construc
tiv un singur bloc. Legătura 
între cele două plăci cu cir
cuite imprimate se face prin- 
tr-o punte de cositor. Uneori 
aceasta cedează. Ce-ar fi să se 
încerce conexiunea, prin ca
blaj 7 Termistorul și placa de 
filtraj sînt recomandabil a fi 
detașate în afara plăcii de 
fixaj, preîntîmpinînd neajun
surile din momentul de față. 
Unele circuite (discriminato-

avem chiar tuburi achizițio
nate din import, deși pcartă 
pe ele ștampila fabricii fur
nizoare ..necorespunzător ca
litativ".

— în asemenea cazuri, in
tervine reprezentantul Minis
terului Comerțului Exterior, 
uzina „Electronica" are drep
tul de a reclama, in termenul 
prescris de contract, calitatea 
necorespunzatoare a tuburilor. 
înainte de a veni la această 
discuție, eu am cercetat do-

de la Radio-Progres. Pentru a 
fi pregătiți în a interveni ca
lificat, n-ar trebui să-1 știm și 
r.oi înainte de a ieși de Ia 
montaj 7

Problema cîștigă adeziunea 
celor de față. Cel ce repară 
televizorul trebuie să aibă cu
noștințele necesare de la pri
mai aparat ce i se prezintă 
de către client Se angajează, 
pe loc, o formă ce se va per
fecta organizatoric: serii de 
documentare în uzină, alcă-

V. CABULEA

de concepție al televizoarelor 
românești, a ținut să preci
zeze :

VALOAREA INIȚIATIVEI
stăm liniștiți și să ne vedem 
de treabă ? Tocmai aici ni se 
pare că se găsește valoarea 
inițială a ideii consfătuirii i 
prospectarea posibilităților de 
ascensiune la cote superioare 
a întregii producții de tele
vizoare. Pe de altă parte, ri
dicarea performanțelor — care 
se dovedesc foarte bune — la 
aparatele funcționind irepro
șabil. Concomitent, detectarea 
locurilor în care sînt plantate 
cauze ce explica defecțiunile 
ivite uneori la o serie d® tele
vizoare, după ce-au părăsit 
banda de montaj.

Buni cunoscători ai mărun
taielor aparatului, depanatorii 
prezintă constructorilor, acele 
elemente care le solicită mai 
frecvent intervenția. Rotacto- 
rul este predispus la rupere, 
din cauza unor defecțiuni la 
piesele componente, puțin ro-

rul, detectorul video, compa
ratorul de fază), montate în 
placa de bază sînt greu acce
sibile depanării. Scurtcircuitări 
la bobinele de medie frecven
ță. Clacarea condensatorilor la 
tensiuni de baleiaj.

Aici au fost expuse, fără 
îndoială, observații desprinse 
dintr-o lungă perioadă de vre
me. Gazdele rețin afirmațiile 
argumentate ale partenerilor 
de discuție, alăturindu-le pro
priilor soluții preconizate a- 
vînd in obiectiv perfecționa
rea aparatelor.

Cineva aduce în discuție 
problema tuburilor electroni
ce, procurate după cum se știe 
din import.

— în multe situații, lămpile 
nu se dovedesc a fi la nivelul 
performanțelor prescrise ini
țial, în prospect.

— La noi, la cooperativă,

sarul cu sesizări și vreau să 
vă spun că nu am găsit nici o 
asemenea reclama ție 1

Aviz întreprinderii în a-și 
apăra propriile interese, ur
mărind cu fermitate ca furni
zorul, oricare ar fi el, să-și 
onoreze în mod loial obliga
țiile. Cît privește situația cînd 
defectele se depistează după 
expirarea termenului de ga
ranție, aici trebuie sâ acț’O- 
r.eze Ministerul Comerțului 
Exterior: angajarea fondului 
valutar al țării presupune e- 
vitarea oricăror clauze de na
tură să prejudicieze integri
tatea eficienței economice a 
unei întreprinderi sau alteia.

— Eu găsesc că este anor
mal ca noi. depanatorii, sâ fa
cem cunoștință cu un tip nou 
de receprcr după ce el se află 
in magazine, intervine în altă 
ordine de idei. Dumitru Gîju,

tuite de depanatori din în
treaga rețea de reparații.

S-a ivit adesea în discuție 
întrebarea: Cam ce procent 
ocupă acest defect, de care ne 
vorbiți, cît de des apare în 
funcționarea aparatului 7 în
trebare însoțită fie de răs
punsuri aproximative, fie ri- 
dicind din umeri.

— Nouă, uzinei, ne-ar fi de 
mare folos dacă dumneavoas
tră, depanatorii, ne-ați furni
za statistic, în mod operativ 
asemenea date. Ele const’tuie 
de fapt baza științifica a eva
luării defectelor care apar, și 
de aici, a oportunității unor 
modificări constructive.

Referind u-se la avantajul 
pe care-1 oferă asemenea dis
cuții, ca cea la care partici
păm. tovarășul ingmer Mihai 
Sălișteanu, unul din cei ce 
și-au pus semnătura pe actul

— Ideea este foarte bună și 
ne însușim propunerea de a 
ne întîlni cît mai des. pentru 
a sesiza împreună ce trebuie 
să facem în favoarea presti
giului receptoarelor noastre.

Este, poate, cel mai autori
zat mod de a susține iniția
tiva acestor confruntări între 
factori legați prin activitatea 
lor de aceeași entitate econo
mică, acțiune propusă în cftml 
de față de Comitetul munici
pal București al U.T.C., prin 
comisia tineret muncitoresc 
(șeful comisiei, inginer Mann 
Voinea). Ne alăturăm acestei 
păreri. Cu adăugirea că, pen
tru fiecare caz în parte, tre
buie găsită modalitatea co
respunzătoare de a face cu
noscute (în adunările gene
rale, prin gazetele de uzină, 
acolo unde există) și de a 
urmări concretizarea sugestii
lor exprimate. S-au amintit, 
de pildă, locuri unde defectul 
apare drept consecință a ero
rilor de montaj. Bineînțeles, 
aici este cazul localizării și al 
măsurilor operative preven
tive. Pentru că, oricît de utilă 
se profilează ideea prin sco
purile ei, riscă compromisul 
din momentul în care i se re
zervă doar rolul de obiect al 
raportării în dările de seamă 
la capitolul „acțiuni organi
zate*. Inițiativa are o altă u- 
nitate de măsură și trebuie 
urmărit fără încetare atinge
rea ei ! calitatea conferită în 
rezultatele muncii.

(Urmare din pag. I)

contribuții mai substanțiale a 
acestora, la perfecționarea siste
mului de retribuție. Totodată, 
mai buna stăpînire a pîrghiei im
pozitelor, progresivitatea și eșalo
narea lor de la 35—115 lei la hec
tar, în funcție de zona de ferti
litate, va acționa puternic în sen
sul echilibrării veniturilor reali
zate pe diferite categorii de cetă
țeni, va limita unele disproporții 
care apar în cursul dezvoltării 
economice între diferitele catego
rii de venituri. Fără îndoială, 
sistemul de impozite practicat 
pînă acum a generat — dar mai 
ales a menținut — astfel de dis
proporții. Spre exemplificare, iată 
cîteva cazuri din județul nostru. 
Cooperativele agricole din Măs- 
tăcani și Chirastei sînt vecine, 
prima însă dispune în cea mai 
mare parte de teren pe lun
că, deosebit de fertil, pe dnd 
cea de a doua are aproa
pe întreaga suprafață situ
ată în pantă. Pînă în anul acesta 
în baza legilor în vigoare coope
rativele agricole erau încadrate în 
zona a treia de fertilitate, deși la 
Măstăcani în aceleași condiții de 
climă și investiții de material și 
efort uman, veniturile la suta de 
hectare depășeau anual cu 
aproape 40 la sută pe cele reali
zate la Chirastei.

Prin aplicarea prevederilor re
centului decret, elaborat de Con
siliul de Stat, cele două coope
rative agricole (și nu numai cazul 
lor), vor fi diferențiate, diferen
țiere ce se va transmite, în pri
mul rînd sumele totale pe care 
acestea le vor vărsa la buget. 
Aceste sume reprezintă însă abia 
15—20 la sută din valoarea spo
rului de recoltă realizat anual de 
fiecare dintre cooperativele agri
cole, comparativ cu anul 1960. 
Echitatea noului sistem de impo
zite este și mai evidentă dacă 
avem în vedere acea prevedere 
a noii legi, prin care se stabilește 
că în funcție de condițiile agro
tehnice mult înbunătățite în care 
se lucrează și se realizează pro

ducția agricolă, să se asigure o 
mai judicioasă reașezare a tari
felor de Impozit fix la hectar. 
Astfel de cazuri se întîlneso ade
sea și în județul nostru. Coope
rative agricole ca cele din Berești, 
Tg. Bujor, Drăgușeni, Smuls, 
Băleni, Oancea, Priponești, Cuca, 
Pechea și încă altele, ce dispun 
de mari suprafețe de terenuri în 
pantă, prin investițiile concen
trate — cea mai mare parte asi
gurate de stat prin credite — au 
determinat exploatarea economi
că și mult înbunătățită prin ex
tinderea cultivării viței de vie și 
a pomilor fructiferi. Terenuri care 
nu puteau fi încadrate decît la o 
categorie inferioară de fertilitate, 
asigură acum ca urmare a plan
tărilor, venituri de peste 20 000 
lei la hectar. La fel stau lucrurile 
dacă ne referim și la cooperati
vele agricole cuprinse în siste
mele de irigații în a căror amena
jare s-au investit de către stat 
sute de milioane de lei. Numai la 
cooperativa agricolă Șivița 0,7 
hectare cultivate în sistemul in-

> tensiv cu legume, au adus un ve
nit bănesc de peste 240 000 lei. 
Iată deci» de ce susțin că perce
perea impozitului fix la hectar 
pentru suprafețele amenajate 
apare ca o măsură de echitate. 
Fără îndoială impozitele fixe nu 
vor aduce nici un prejudiciu ve
niturilor cooperativelor agricole, 
membrilor cooperatori.

Încadrîndu-se în ansamblul de 
măsuri inițiate de partid, în 
scopul îmbunătățirii retribuției și 
trecerii în circuitul economic a 
tuturor potențelor aflate încă în 
stare latentă, a creșterii eficien
ței muncii diferitelor categorii de 
oameni, decretul privind reașe
zarea impozitelor pe terenurile 
unităților agricole cooperatiste, a 
impozitelor pe veniturile agrare 
ale populației, apare ca deosebit 
de valoros. Prin aceasta, se deter
mină o judicioasă și echitabilă 
participare a unităților la buge
tul statului, Ia atragerea în circu
itul economic a tuturor resurselor 
de care se dispune.

Apartamente
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(( Tn condițiile creșterii continue
a populației urbane, trecerea la 
proiectarea și construirea mai 
multor tipuri de locuințe prin
tre care și locuințele ieftine, rea

li lizate rapid și cu cheltuieli mal 
| scăzute, garantează rezolvarea, 
I într-o perioadă mai scurtă, a 

unei însemnate probleme socia
le : satisfacerea, în continuare, 
a nevoilor de locuințe ale popu
lației. Diversificarea suprafeței 
și a gradului de confort, cores
punzător cerințelor oamenilor 
cu venituri diferite, asigură con
diții bune de locuit pentru un 
număr sporit de familii și per
mite, totodată, creșterea numă
rului de locuințe cu chirii mal 
mici. In același timp, consider 
că stabilirea regimului juridic 
al terenurilor fără construcții 
din perimetrul construibil al 
municipiilor și orașelor, preve
nind fenomenele de speculă ce 
pot apărea în activitatea de 
construcții la orașe, vine în spri
jinul intereselor celor mai largi 
pături ale cetățenilor, ajută la 
întocmirea și aplicarea neîntir- 
ziată a schițelor și planurilor 
de sistematizare. Traducerea în 
viață a Importantelor măsuri de 
stimulare a construcțiilor de lo
cuințe conform indicațiiolr date 
de conducerea de partid și de 
stat, permite folosirea unor su
prafețe mari neconstruite, asi
gură o folosire rațională și efi
cientă a terenurilor din perime
trul construibil’al orașelor. De 
aceea, risipa de teren din zona 
municipiilor și orașelor trebuie 
să ne preocupe în mod deose
bit. In municipiul Birlad sau în 
orașele Vaslui și Huși, de exem
plu. se află zone importante o- 
cupate foarte rar și cu densi
tăți reduse (de 20—30 de locui
tori Ia hectar), densitate mai 
scăzută decît In mediul rural. 
Aceste terenuri sistematizate ști
ințific pot fi parcelate diferen
țiat și date in folosința localni
cilor care au posibilități să-și 
construiască locuințe — proprie
tate personală, folosind in acest 
fel materiale de construcție pe 
plan local, precum și inițiativa 
și măiestria meșterilor construc
tori. în felul acesta, pe terito
riile luate in considerație se pot 
realiza imediat circa 6 000—8 000 
de locuințe fără demolări îmcare

INOC
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dat bani unui om necinstit, ci 
pentru că acesta nu i-a cerut 
poze ! Numai așa și-a dat sea
ma că treaba... șchioapătă.

Constanța Florescu din strada 
Inișor nr. 22, sectorul 3 Bucu
rești. i-a dat o sumă de bani 
destul de măricică domnului 
„avocat" pentru că acesta i-a 
promis că într-o singură înfă
țișare o divorțează și are „pu
tere" să-1 evacueze pe soțul ei 
chiar înainte de pronunțarea 
sentinței. Pe un nepot al aces
tei femei l-a escrocat de 300 de 
lei promițîndu-i că are influen
tă la Liceul militar din Breaza 
și i-a garantat reușita, pentru 
că el este nepotul unui general.

Tot în tren (de altfel era locul 
preferat unde-și recruta clien- 
ții), o cunoaște pe Maria Oltea- 
nu, domiciliată în Constanța 
strada Răchitași, nr. 69.

Aș vrea să mă mut, zice dînsa. 
In cartierul Tomis I, vă 

convine 7 — întreabă candid „a- 
vocatul".

— Mai este vorbă 7 — vine 
răspunsul.

— Vă costă o nimica toată, 
pentru început 1 300 de lei. Pe 
urmă ne socotim noi. De altfel, 
aceasta a fost și ultima discuție.

în sfîrșit, tot în tren cunoaște

confortabile
vot putea locul circa 35 la sută 
din populația actuală a orașelor 
enunțate mai sus. Dintr-un son
daj efectuat de către organele 
de specialitate a rezultat că 
pentru asemenea construcții sînt 
foarte mulți solicitanți ale căror 
cereri așteaptă doar aprobarea. 
După părerea mea sînt întruni
te toate condițiile ca această ac
țiune să înceapă chiar la înce
putul anului viitor cu condiția 
ca organele centrale să urgen
teze aprobarea proiectelor depu
se de noi. De aceea, aș propune, 
ca, chiar din acest an, să se 
execute în mod experimental a- 
semenea tipuri de locuințe care 
să ajute la verificarea practică 
și îmbunătățirea soluțiilor con
structive adoptate de proiectant. 
Avînd în vedere că pentru jude
țele Iași șl Vaslui trebuie să pro
iectăm circa 7 000 de apartamen
te într-un termen scurt, Comi
tetul de direcție al DSAPC-Iași 
a hotărît să se eșaloneze conce
diile de odihnă ale salariaților 
în funcție de posibilitățile reali
zării acestor sarcini. Propunem, 
de asemenea, să se treacă trep
tat la elaborarea detaliilor de sis
tematizare pentru terenurile 
prevăzute în schițele de sistema
tizare a orașelor noastre cu 
PP+1 și pe baza lor să se in
tervină la organele centrale pen
tru mărirea numărului de lo
cuințe — proprietate personală. 
Mai propunem ca la stabilire-a 
prețurilor — plafon, pe tipuri de 
apartamente, să nu se procede
ze ca în legislațiile trecute cînd 
nu s^au luat în considerare con- 
dițiife locale, motiv pentru care 
activitatea de construcții din 
fosta regiune Iași a avut mult 
de suferit. Luînd în calcul și to
cește condiții generate de for
mele specifice de relief și am
plasament, se impune acordarea 
de sporuri față de șantierele 
din București sau alte municipii 
și întocmirea unor prețuri la 
produsele de balastieră în con
formitate cu gradul de seismici
tate existent.

Prin diversificarea construcției 
de locuințe după grad de confort 
și cost, sarcina trasată d.e partid 
și guvern privind sporirea su
prafeței locative în actualul cin
cinal, va putea fi. astfel, nu nu
mai îndeplinită, dar și depășită, 
se vor îmbunătăți condițiile de 
locuit ale fiecărui om al mun
cii din patria noastră.

ENTII•
pe tînăra învățătoare Simona 
Draga Vălean, din comuna Pîn- 
cota-Arad. Aceasta era necăjită 
că a fost repartizată destul de 
departe de părinți. Ionescu, 
„prezent pe fază“ s-a și oferit, 
ca de obicei, s-o ajute : în schim
bul unei sume de bani, să-i ob
țină t ansferul din județul Iași, 
în județul Arad. învățătoarea, 
în ciuda slabei sale experiențe 
de viață, știa că asemenea acte 
oficiale se eliberează numai de 
organele în drept și nu de orice 
„avocățel" întîlnit în tren. în 
consecință s-a grăbit să-1 recla
me. Escrocul a putut fi prins șl 
dat pe mîna justiției.

Așadar, în boxa acuzaților — 
un ins. în fața sa, 50 de victime 
și martori au venit în păr să-I 
arate cu degetul. Și au dreptate. 
Și-au pierdut banii. Ne adresăm 
însă tuturor acestora cu o sin
gură întrebare : „Dacă afacerile 
mergeau ca pe roate, pe Marin 
Ionescu îl etichetați tot escroc 
sau... binefăcător?". Nu numai 
din curiozitate am vrea să cu
noaștem care este poziția „ino
cenților". Sînt ei chiar atît de 
candizi, de vreme ce au admis 
căi lăturalnice și nelegale pen
tru satisfacerea unor interese 
personale și unele dintre ele, fi
rește, întemeiate noate și chiar 
altfel, rezolvabile ?.
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tință tineretului lumii care 
sprijină cauza dreaptă a po
porului vietnamez. Mai mulți 
vorbitori transmit mesajul de 
solidaritate al tinerilor din 
țara lor: Dr. Gunther Jahn 
(R.D.G.). C. K. Chandrappan 
(India), Karl Schroder (Repu
blica Federală a Germaniei).

Tinerii noștri scandează: 
„Solidari cu Vietnam", „Româ
nia—Vietnam". De microfon 
se apropie tovarășul ION 
ILIESCU, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. „Ti
neretul român, ca și întregul 
nostru popor, a susținut și 
susține cauza dreaptă a po
porului vietnamez și e din 
toată inima alături de el în 
lupta eroică pe care o poartă 
pentru apărarea libertății și 
independenței patriei sale, 
contra agresorilor americani" 
— a spus conducătorul dele- 
rgației române. Vorbitorul a 

' subliniat că agresorii ameri
cani condamnați de conștiin
ța umanității, trebuie să în
ceteze actele lor de război 
contra poporului vietnamez, 
să recunoască dreptul său la 
independență, suveranitatea, 
unitatea și integritatea terito
rială a țării sale. Tovarășul 
Ion Iliescu a spus în înche
iere : „Tineretul și poporul 
român consideră drept o dato
rie sacră a sprijini poporul 
vietnamez în lupta sa împo
triva agresiunii. Noi sîntem 
ferm convinși că lupta eroică 
a Vietnamului va tyumfa, ca 
momentul victoriei e. din ce în 
ce mai apropiat".

Aplauze repetate au subli
niat cuvîntarea tovarășului 
Ion Iliescu. Un tînăr vietna
mez oferă buchetul său de 
flori conducătorului delegației 
române. Un membru al dele
gației din R. D. Vietnam, aflat 
în apropierea mea, îmi spune

cu multă căldură că tineretul 
țării sale cunoaște și prețuiește 
sprijinul pe care îl primește 
din partea României în aceste 
momente de încercare.

In această zi, întregul pro
gram a cuprins manifestări de 
solidaritate cu Vietnamul — de 
la vizionarea de filme și mitin
guri pînă la vernisaje de ex
poziții și muncă voluntara în 
folosul poporului vietnamez ’ 
la aceste manifestări reprezen
tanți ai delegației române au 
luat parte în număr mare. La 
Școala nr. 22 tineri vietna
mezi s-au întîlnit cu prietenii 
lor de pe toate continentele. 
Tinerii români le-au adresat 
un călduros salut în apro
piere de Sofia, peste 200 de 
membri ai delegației noastre 
au prestat muncă voluntară. 
Un miting de solidaritate cu 
copiii vietnamezi s-a desfășu
rat la Palatul Pionierilor. în 
mai multe cinematografe au 
rulat filme consacrate luptei 
poporului vietnamez. Seara, în 
fața sălii „Universiada" sute 
de delegați români, îrfipreună 
cu tineri din multe țări au 
luat parte la o înflăcărată 
adunare, cerînd energic sâ în
ceteze agresiunea americană, 
să se pună capăt imediat ne
condiționat și definitiv, bom
bardamentelor americane îm
potriva R. D. Vietnam, tuturor 
actelor de război ale S.U.A. în 
Vietnam.

Din bogata cronică a acestei 
zile, consacrată Vietnamului, 
se cuvine sâ consemnăm și 
concertul din Piața „9 Septem
brie" prezentat de delegațiile 
țărilor care au găzduit pre
cedentele Festivaluri. Tineri 
mesageri ai artei românești au 
pregătit pentru aceasta ua 
sugestiv program. La ora cfzd 
transmit, concertul abia a 
început.

i.

■ ■>

Flacăra care va arde pe toată durata Festivalului a 
aprinsă

Centrul internațional
de solidaritate cu Vietnamul

fost

Sofia, 29 iulie

La cantonamentul român
...La cantoT,axnentul delegației române au continuat in cursul 

zilei de luni, întilnirile prietenești cu reprezentanți ai tineretului 
din alte țăn. Dimineața am avut ca oaspeți membri ai delegației 
tineretului din Norvegia. La această întîlnire a paitidpat tovară
șul Ion Iliescu prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru. pentru 
problemele tineretului. Tineri norvegieni s-au întreținut cu membri 
ai delegației noastre despie preocupările organizațiilor de tineret 
din cele două țări. După amiază, soli ai tineretului român au fost 
oaspeți ai Comitetului din Republica Federala a Germaniei pentru 
pregătirea Festivalului de la Sofia — Comitet care reunește repre
zentanți ai 33 de oigamzații. Cu acest prilej, am fost pe larg in
formați despre activitatea unor organizații de tineret din Republica 
Federala a Germaniei. Tineri vest-germani au manifestat un viu 
interes pentru preocupările și activitatea tineretului și poporului 
român, al organizațiilor noastre de tineret Spre seară, la sediul 
cantonamentului nostru, tineri români au primit vizita unor soli ai 
tineretului danez.

Luni dimineață, a avut loc 
deschiderea Centrului Inter
național de solidaritate cu 
Vietnamul Erau prezenți ti
neri din numeroase țâri ale 
lumii printre care ți reprezen
tanți ai tineretului României 
socialiste. Cei prezenți au în
conjurat cu multă căldură fi 
simpatie pe solii eroicului ti
neret al Vietnamului.

In cadrul Centrului sint 
prezentate numeroase expona
te care redau in mod suges
tiv aspecte ale luptei pe ca~e 
poporul vietnamez o duce in 
nord ca ți in sud împotriva^ 
agresiunii americane. Expo
natele suscită un viu interes. 
Privind panourile, tinerii rs- 
gxfdtori iri întregesc zmax.nca 
luptei unsă popor kccărit să 
nu-ri precupețească niâ un e- 
fort pentru a obține er-ezoria 
asupra agresorilor. Program’^» 
acestui Centru este bogat, 
Aici vor avea loc numetocse 
intUnrri ale delepaților din 
Vietnam cu tineri dtn alte țăn 
ca ți diferite manifestăm de 
solidaritate cu Vietnamul 
eroic.

In cadrul unei expoziții in
ternaționale amenajate la un 
din etajele clădirii, sint infâ 
țațe imagini înregistrate 
diferite colțuri ale lumii 
imagini edificatoare ale so< 
durității tineretului de pretu
tindeni cu lupta eroicului po
por vietnamez. întilnim pnn-

I. T.

Deschiderea Forumului 
de politică internațională

Ieri, s-a deschis în amfiteatrul Universității „Klement Ohrițki", 
Forumul de politică internațională. Lucrările acestui Forum au 
început în ziua consacrată solidarității cu tineretul și poporul luptă
tor al Vietnamului. La lucrări a participat tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tinere
tului și alți membri ai delegației române. Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de Rodolfo Mechini, președintele F.M.T.D. Au luat cu
vîntul reprezentanți ai F.N.E. din Vietnamul de sud și ai R. D. 
Vietnam care au condamnat agresiunea americană, dezvăluind actele 
inumane săvîrșite de trupele S.U.A. împotriva populației pașnice 
vietnameze, arătând că poporul vietnamez în Nord ca și în Sud, 
luptă cu eroism, dînd puternice lovituri agresorilor. In nenumărate 
rînduri, auditoriul a primit cu aplauze puternice cuvintele vorbi
torilor care au subliniat hotărîrea fermă de a lupta pînă la vic
toria finală. Lucrările Forumului de Politică Internațională au 
reprezentat încă un prilej de exprimare a largii solidarități pe care 
tineretul o manifestă față de cauza dreaptă a încercatului popor 
vietnamez.

La Sofia au început ieri 
întrecerile sportive din ca
drul celui de-al IX-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților. Diferitele 
competiții reunesc la start 
peste 2 000 de sportivi și 
sportive din numeroase țări 
ale lumii. Concursurile au fost 
inaugurate cu proba ciclistâ 
contracronometru pe echipe, 
disputată pe distanța clasică 
ce 100 kilometri. E-chipa Ro
mâniei. formată din cicliști 
tineri (Cosma II. David. So- 
fronie. Cernea), s-a compor
tat meritoriu, clasindu-se pe 
locul trei cu timpul de 
2 h ir.

Mii de locuitori ai orașului 
Sofia și parti ci pan ți la Fes
tival au urmărit întrecerile 
Crosului Solidarității. în 
proba feminină. românca 
Fița Rafira. remarcată anul 
acesta în Crosul Tineretului 
desfășurat la București, s-a 
clasat pe locul doi cu tim
pul de 2,35”6/10.

A Agenția C.T.K. anunță că la 
Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho- 
slovacia continuă să sosească nu- 

. meroase telegrame și scrisori din 
A întreaga țară, în care cetățenii 

făcînd parte din toate grupurile 
A sociale, comuniști și necomuniști, 

membri ai Frontului Național își 
manifestă sprijinul unanim față

• de politica conducerii P.C. din 
Cehoslovacia și își exprimă do-

• rin ța de întărire a prieteniei cu 
U.R.S.S. și cu celelalte țări so-

• cialiste.
„Impărtășinl punctul de vedere 

al C.C. al P.C.C. față de scrisoa- 
W rea partidelor comuniste și munci-

torești. Dăm o înaltă prețuire 
chibzuinței, dar și tăriei și con
secvenței cu care C.C. al P.C.C. 
apără linia îndreptată spre re
nașterea societății noastre", scriu 
oamenii de știință cehoslovaci 
care lucrează la centrul unificat 
de cercetări nucleare de la Dub
na (lîngă Moscova).

Mesajul cetățenilor cehoslovaci 
adresat Prezidiului C.C. al P.C.C., 
publicat sîmbătă în ediția specia
lă a revistei „Literami Listy“ se 
află în centrul atenției întregii 
țări. Din Cehia, Moravia și Slo
vacia, din toate colțurile țării so
sesc știri, potrivit cărora mesajul

Convorbirile la

Tisou

este semnat de sute de mii 
cetățeni. In orașul Liberec 
Cehia de nord, mesajul a 
semnat pînă duminică seara de 
22 000 persoane, în orașul Hradec 
Kralove — de 100 000, la Pardu
bice — de 7 000 de oameni. Cam
pania de semnături se desfă
șoară intens în principalele între
prinderi industriale. La uzina 
constructoare de mașini „Skoda" 
din orașul Plzen mesajul a j 
fost semnat duminică dimineața 
de 15 000 de oameni ai muncii. 
Și-au pus semnăturile și aproxi
mativ 10 000 de lucrători de la 
uzina constructoare de 
metalurgică din orașul 
na Vage din Slovacia 
zeci de mii de oameni
din regiunea industrială a Cehiei 
de nord și din alte regiuni ale 
țării.

Mesajul a fost semnat, de ase
menea, de numeroase personali
tăți reprezentanți ai vieții cultu
rale, științifice și sociale din 
Cehoslovacia. Numărul semnătu
rilor, relevă C.T.K., crește oră de 
oră. Numai pe o singură stradă 
din Praga, numărul celor care au 
semnat duminica dimineața acest 
mesaj s-a cifrat la 10.000.

Thanh Le
de 

din 
fost

mașini și 
Budnica 
centrală, 

ai muncii

la convorbi- 
la Paris de-

tre acestea secvențe surprinse 
pe peliculă ți numeroasele 
manifestări in cadrul cărora 
tineretul și poporul României 
socialiste și-au exprimat soli
daritatea cu Vietnamul luptă
tor, au__, __ condamnat acțiunile 
agresive ale Statelor Unite ale 
America in Vietnam. Un afiș 
realizat sugestiv poartă o lo
zincă : „Poporul ți tineretul 
român este alături 
eroică a poporului c 
Un de
opera grafician

KOSICE 29 (Agerpres). — A- 
A genția C.T.K. anunță că la 29 

iulie, în orașul Ciema nad Tisou 
au început convorbirile între Pre- 

V zidiul Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslova- 

• da și Biroul Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

ț Din partea P.C.U.S. la întîlnire 
participă L. I. Brejnev, secretar

• general al C.C. al P.C.U.S., A. N.
Kosîghin, K. T. Mazurov, A. I. 
Pelșe, N. V. Podgomîi, M. A. 
Suslov, A. N. Șelepin, P. E. 
Șelest, G. L Voronov, membri ai 

a Biroului Politic al C.C. al 
W P.C.U.S., P. N. Demicev și P. M. 
0 Mașerov, membri supleanți ai Bi

roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
A K. F. Katușev și B. N. Ponoma- 

riov, secretari ai C.C. ai P.C.U.S. 
a Din partea P.C. din Cehoslova- 

da la întîlnire participă Alexan- 
der Dubcek, prim-secretar al C.C.

• >1 P.C.Q, F. Barbirek, V. Bilak,
O. Cernik, D. Kolder, F. Kriegel,

J. Piller, E. Rigo, J. Smrkovsky, 
J. Spacek, O. Svestka, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.C., A. 
Kapek, J. Lenart și B. Simon, 
membri supleanți ai Prezidiului 
C.C. al P.C.C., precum și Milos 
Jakes, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie și Control.

Din partea cehoslovacă la în
tâlnire participă, de asemenea, 
Ludvilc Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace.

Orice- progres 
rile oficiale de 
pinde numai de partea ame
ricană cate trebuie să pună 
capăt necondiționat tuturor 
bombardamentelor și celor
lalte acte de război împotri
va Republicii Democrate Viet
nam a declarat luni la o con
ferință de presă purtătorul 
de cuvînt al delegației R.D.V, 
la convorbirile de la Paris, 
Nguyen Thanh Le. Poziția 
R. D. Vietnam, a subliniat el, 
rămîne neschimbată și fermă 
și nici un fel de speculații ale 
presei americane, potrivit că
reia ar fi avut loc o modifi
care în poziția Hanoiului, nu 
pot servi succesului convorbi
rilor de la Paris.

Nguyen Thanh Le a respins 
orice idee privind posibilita
tea convorbirilor între R.D.V. 
și regimul de la Saigon. El a 
subliniat că Frontul Național 
de Eliberare, are un program 
politic care corespunde nă
zuințelor poporului din Viet
namul de sud și își desfășoa
ră activitatea în concordanță 
deplină cu situația existentă 
și cu acordurile de la Geneva 
din 1964.

în vizită la

Emil Drăgănescu

Frantisak Hamouz

V-.etna 
aducea 
tineret ți popor
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IN VALEA fluviului Zambezi 
au avut loc noi lupte între gru
purile de patrioți rhodesieni și 
trupele guvernului rasist de la 
Salisbury. După cum s-a anun
țat. in ciuda măsurilor speciale 
luate de autoritățile rasiste care 
au mobilizat in această regiune 
importante efective militare, pa- 
trioții rhodesieni și-au intensi
ficat in ultimele trei săptâmini 
operațiunile de guerilă.

DUMINICA seara au sosit pe 
aeroportul Lydda. de lîngă Tel 
Aviv, femeile și copiii care s-au 
aflat la bordul avionului Israe- 
lian „Boeing 707“. care a fost 
forțat să aterizeze la Alger.

DR. PHILIP BLAIBERG 
și-a revenit complet de pe 
urma complicațiilor hepatice 
și pulmonare care au făcut 
ca la un moment dat starea 
sănătății sale să fie foarte 
gravă, s-a anuntat luni la 
spitalul Groote Shuar din Ca
petown. Ceea ce împiedică 
părăsirea de către pacient a 
spitalului, se precizează, este 
numai faptul eâ el ineâ nu 
s-a refăcut in întregime din 
punct de vedere fizic. Me
dicii spitalului au dat însă 
asigurări că Blaiberg. al că
rui moral este excelent, se 
va putea reîntoarce nu peste 
mult timp acasă.

Agonia conchistadorilor
DOINA TOPOR

Tineri reprezentanți ai F.N.E. din Vietnam, Ia deschiderea Fe stivalului de Ia Sofia.
Fotografiile de ION CUCU

g

tăiat în
portu-

„Forțele insurgente au 
două teritoriul Guineei 
gheze și au izolat acum în între
gime portul Bissan, capitala țării, 
de avanposturile portugheze din 
interiorul țării... Portughezii de
țin încă principalele orașe unde 
s-au baricadat îndărătul sîrmei 
ghimpate și unde pot fi aprovi
zionați cu greutate, de multe 
ori numai pe calea aerului". Re
latarea aparține „corespondentu
lui în Africa portugheză" al zia
rului NEW YORK TIMES. Ea 
poate fi completată cu datele cu
prinse în recente comunicate date 
publicității de Partidul pentru 
independența Guineei portugheze 
și a insulelor Capului Verde. In 
unul din ultimele comunicate se 
arată că în regiunile eliberate de 
sub dominația colonială (regiuni 
care reprezintă actualmente a- 
proape jumătate din teritoriul 
țării) viața se desfășoară în con
diții normale ; țăranii au putut 
obține recolte-record, iar rețeaua 
de magazine înființată de auto
ritățile guineeze aprovizionează 
în mod satisfăcător populația cu 
alimente și îmbrăcăminte. Auto
ritățile autohtone au înființat în 
regiunile eliberate o rețea de 
școli, frecventate de pe acum de 
aproape 150 000 de elevi.

Forțele patriotice se bucură de

sprijinul întregii populații afri
cane, pentru că dominația portu
gheză devine din zi în zi mat 
insuportabilă. Sute de africani 
care locuiesc în zonele ocupate 
de portughezi sînt arestați doar 
pe bază de bănuieli, apoi tortu
rați și de multe ori împuțeați a- 
tunci cînd refuză să dea infor
mații despre insurgenți. Trupele 
colonialiste incendiază sate în
tregi, jefuiesc hambarele și o 
moară vitele deopotrivă cu oa
menii". Ceea ce se întîmplă în 
timpul raidurilor de represiune 
ale corpului expediționar — con
stată NEW YORK TIMES — a- 
mintește cruzimile conchista
dorilor în vremurile formării im
periilor". Mii de locuitori ai 
Guineei portugheze au părăsii 
locurile natale pentru a căuta a- 
dăpost în Senegalul vecin.

încercările de a opri prin 
gloanțe și represiuni lupta de e- 
liberare se dovedesc însă zadar
nice : săptămîna trecută se a- 
nunța la Lisabona trimiterea în 
Guineea portugheză a unor noi 
„unități de sprijin", cu un total 
de 5 000 de oameni. Este și a- 
ceasta o confirmare pregnantă a 
forței mișcării de eliberare din 
aceste ultime ~ teritorii africane 
care se află încă sub dominația 
colonială.

E. RUCĂR

R. S. F. IUGOSLAVIA. Ve
dere din Liubliana

Apartheid
in ocean

„Niciodată na mi-a fost 
dat să văd • asemenea com
binație de absurd și barba
rie". La această concluzie a 
ajuns unul din reporterii zia
rului vest-gennan St'DDtN- 
TSCHE ZEITUNG întors re
cent dintr-o călătorie prin 
Republica Sud-Africană. Ca o 
ilustrare a afirmației sale, 
el relatează, de pildă, urmă
torul fapt.

De curind. In parlamentul 
sud-african a fost examinată 
cu toată seriozitatea o pro
blemă extrem de ^importan
tă* : segregația rasială pe 
plajă trebuie sau nu să se 
extindă și asupra apei 7 A- 
reopagul rasiștilor a găsit 
după lungi și furtunoase dez
bateri • soluție : limitele se
gregației au fost împinse cu 
trei mile in largul oceanului.

Hotărîrea respectivă, de o 
absurditate uluitoare, nu e 
singura de acest gen. Legiui
torii sud-africani sint verita
bili și neeontestați virtuoși 
in materie. Parlamentul de 
la Pretoria s-a sesizat de 
faptul că in școlile iwpulației 
de culoare notarea elevilor 
se făcea la fel ca în școlile 
pentru albi. Aceasta a fost 
considerată o „gravă omisi
une", deoarece s-a argumen
tat — ..s-ar putea deduce că 
negrii își pot însuși la fel de 
bine știința ca și albii", 
consecință, s-a adoptat 
sistem de notare în care 
lificativele „excelent" 
„bine" au fost eliminate, 
mînind doar cele de ..insufi
cient", „mediocru" și „mul
țumitor".

Una din ultimele inovații 
se referă la circulația pe căi
le ferate. S-a ivit următoarea 
dilemă : trecerea unui negru 
dintr-un vagon pentru „cei 
de culoare" prin culoarul u- 
nui vagon pentru albi este o 
violare a segregației ? Comi
sia pentru regulamente pu
blice a parlamentului de la 
Pretoria a dezbătut „profund" 
chestiunea. Ea a ajuns la 
concluzia că respectivele cu
loare de tren fiind parte in
tegrantă a unui „local public 
pe roate" destinat doar albi
lor, parcurgerea lor de către 
negri constitue infracțiune 
penalizată.

Intr-o descriere a capitalei 
sud-africane am reținut că 
pe frontispiciul parlamentului 
din Pretoria e gravată in
scripția „Aici domnesc rațiu
nea și dreptatea". Nu știu 
cine e autorul inițiativei gra
vării amintitei inscripții. El 
s-a dovedit însă un om cu 
pronunțată înclinație spre 
ironie fină.
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Lovitura de sta?!
vr

O bună bucată de vreme lui Rene Barrientos, președintele 
Boliviei, treburile i-an mers din plin. Speculînd nemulțumirile 
populației împotriva fostului președinte Paz Estenssoro, genera
lul Barrientos a reușit în octombrie 1964, să-I înlăture pe acesta, 
instituind in țară un regim militar. LE MONDE apreciază că 
lovitura din 1964 a fost posibilă „datorită sprijinului forțelor ar
mate și aprobării implicite a Statelor Unite". Avînd puterea în 
mină nu i-a fost apoi greu să devină» în iulie 1966, „alesul na
țiunii" în funcția de președinte.

Din acest moment, însă, acțiunile au început să-î scadă pre
tutindeni. Nu-i vorbă că nici pînă atunci nu se bucurase de 
cine știe ce popularitate, dar, prin promisiunile făcute, trezise 
oarecari speranțe. Barrientos a dezamăgit însă și e sigur că în 
această împrejurare constă întreaga „dramă" a sa. Căci cei ne
mulțumiți au fost următorii :

1) . Oamenii muncii. Se știe că în perioada cînd acționa în 
vederea preluării puterii generalul — pe atunci vicepreședinte și 
rival al lui Estenssoro — a promis minerilor din provincia Co
chabamba «i altor pături ale populației satisfacerea tuturor reven
dicărilor lor. Ca urmare, aceștia l-au susținut Ulterior, însă, și-au 
dat seama câ nu fusese vorba decît de 
Și. firește, populația s-a îndepărtat de 
lupta revendicativă.

2) . Cercurile militare. Deși militar de 
rea sa ca președinte „civil". Barrientos 
gime veleitățile de putere ale ofițerilor superiori, poate și pentru 
că se temea acuma de ei. Și nu a satisfăcut în primul rind 
ambițiile generalului Ovando, comandantul suprem al forțelor 
armate boliviene. De aceea, militarii au început sa-1 privească 
pe președinte cu suspiciune, considerindu-I un fel de dezertor.

3) . Washingtonul. Sprijinit de americani în epoca preluării pu
terii, Barrientos a așteptat să i se pompeze dolari în proporții 
„convenabile". Cum împrumutul de 12 milioane de dolari în
târzia, el și-a manifestat public nemulțumirea Ia adresa Washingto
nului. Urmarea a fost ca cercurile conducătoare americane s-au 
arătat deosebit de iritate, manifestând tendința de a-i retrage 
sprijinul.

în aceste condiții a izbucnit afacerea Arguedas. După cum se 
știe, fostul ministru de interne a părăsit țara cerînd azil politic 
în Chile. Dacă lăsăm la o parte caracterul senzațional al eveni
mentului — poate unic în analele diplomatice — apare clar că 
întregul episod nu putea decît să dea apă la moară tuturor 
opozanților. Ovando, ale cărui ambiții declarate „amenință se
rios pozițiile președintelui" (LE FIGARO) s-a și grăbit să obser
ve că transfugul era cel mai bun prieten al lui Barrientos și să 
ceară anchetarea cazului. Concomitent, în întreaga țară au luat 
amploare manifestațiile antiguvernamentale. în aceste condiții a 
avut Ioc decretarea stării de asediu, după care guvernul și-a pre
zentat demisia

Ceea ce a urmat a constituit o adevărată surpriză pentru ob
servatori. Barrientos a anunțat formarea unui guvern militar. 
Cedare în fața grupului militarilor ? în parte se poate face și 
o astfel de supoziție, dar hotărîrea președintelui constituie, se 
afirmă în capitala boliviana, mai curind o demonstrație de 
abilitate. Prin această formulă Barrientos a izbutit să neutrali
zeze într-o bună măsură acțiunile ostile ale militarilor și, în 
același timp, să instituie în țară un regim de mină forte, care 
să poată face față actualei situații explozive. în cercurile ziaris* 
tice formarea noului guvern bolivian este denumită „o lovitură 
de stat legală".

înseamnă aceasta oare că Barrientos s-a salvat în chip defini
tiv ? Toate indiciile pledează pentru un răspuns negativ. Pentru 
că, chiar dacă — așa cum se zvonește — între Barrientos și 
Ovando s-ar fi încheiat o tranzacție potrivit căreia actualul pre
ședinte va preda în 1970 ștafeta generalului, se așteaptă o pu
ternică reacție din partea politicienilor civili îndepărtați de la 
putere. Totodată, aranjamentul la care s-a ajuns nu poate con
stitui prin el însuși o garanție împotriva acțiunilor revendicative 
din partea populației.

un truc ca oricare altul, 
președinte, reîntețindu-și

profesie, odată cu alege- 
nu a satisfăcut în între-
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