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încheierea ședinței de lucru privind activitatea

transportul feroviar

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Consfătuirea activului de bază al lucrăto
rilor de la calea ferată, organizată pe baza 
hotărîrii conducerii partidului și statului, a 
analizat pe larg modul în care se desfășoară 
activitatea în acest important sector al eco
nomiei naționale, a dezbătut măsurile pen
tru îmbunătățirea întregii activități de 
circulație feroviară din țara noastră cores
punzător marilor sarcini trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului.

Discuțiile purtate în plenul Consfătuirii și 
în cadrul comisiilor au evidențiat atît succe
sele realizate de oamenii muncii din trans
porturi, cît și neajunsurile ce continuă să se 
mai manifeste în acest domeniu. Participan
ții la dezbateri au manifestat exigență și 
spirit de răspundere în analizarea multiple
lor aspecte ale activității de la calea ferată, 
au făcut numeroase propuneri pentru per
fecționarea continuă a transportului fero
viar.

Criticile, inclusiv autocriticile care s-au 
făcut aici vor ajuta organelor conducătoare 
de la căile ferate, direcțiilor regionale, con
ducerii ministerului, să cunoască mai bine 
neajunsurile existente în unele domenii ale 
transportului feroviar Sperăm că aceasta 
va avea și urmări, în sensul că se vor lua 
măsurile necesare pentru a se pune capăt 
neajunsurilor, pentru a îmbunătăți munca 
și, așa cum a subliniat un tovarăș aici, pen
tru a se ridica și mai mult prestigiul căilor 
noastre ferate.

Sîntem convinși că rezultatele consfă
tuirii, aplicarea măsurilor ce vor fi adop
tate ca urmare a directivelor partidului și 
guvernului vor permite ca lucrătorii de la 
calea ferată să-și îndeplinească în condiții 
mâi bune îndatoririle de mare răspundere 
ce le revin.

Este cunoscut tuturor rolul deosebit de 
important pe care îl au transporturile în ca
drul economiei noastre naționale. De buna 
funcționare a transportului feroviar depind 
aprovizionarea cu materii prime și materi
ale a tuturor unităților economice, satisfa
cerea operativă și îndestulătoare a popu
lației cu mărfuri de consum, asigurarea cir
culației ireproșabile a cetățenilor. Orice în- 
tirziere sau dereglarea circulației feroviare 
are puternice repercusiuni asupra întregului 
angrenaj al vieții sociale. Se poate spune că 
astăzi calea ferată reprezintă principalul sis
tem circulatoriu al întregii țări.. Așa cum 
dereglările survenite în sistemul circulator 
omenesc pun în pericol însăși viața omului, 
defecțiunile și dereglările sistemului circu
lator al societății — căile ferate — produc 
grave tulburări în toate compartimentele 
producției și consumului, în desfășurarea 
vieții publice. Dumneavoastră, lucrătorilor 
de la calea ferată, vă revine marea răs
pundere de a asigura neîntrerupt funcțio
narea perfectă a acestui organism vital al 
economiei noastre naționale.

Aceasta impune ca absolut fiecare lucră
tor ce lucrează în sistemul căilor ferate, de 
la ministru și pînă la personalul de întreți
nere, să fie pătruns de simțul înaltei sale da
torii _ o datorie de cinste față de societa
tea noastră — să dea dovadă de cea mai 
mare exigență față de, munca proprie, de 
spirit de disciplină fermă în îndeplinirea tu
turor sarcinilor. îndatorirea esențială a tu
turor celor care lucrează în acest domeniu 
este de a face ca sistemul căilor ferate din 
țara noastră să funcționeze permanent, zi și 
noapte, ca un adevărat, ceasornic, ca un cea
sornic de bună calitate.

Analiza activității de pînă acum relevă 
faptul că în sectorul circulației feroviare — 
ca în toate domeniile vieții economice și so
ciale — au fost obținute an de an- realizări 
de seama. Volumul transportului dC mărfuri 
a crescut in 1966 față de 1950 de peste 3 ori, 
iar al călătorilor de peste 2 ori.. Faț£ de anul 
1938 volumul mărfurilor transportate este 
de aproape 5 ori mai mare, iar numărul că
lătorilor de 3 ori. Aceste creșteri s-au reali
zat în principal prin sporirea intensității 
traficului, care, în ultimii ani, a ajuns la ni
velul atins în țările dezvoltate din Europa.

în anii construcției socialiste au fost alo
cate însemnate mijloace materiale și finan
ciare pentru dezvoltarea căilor ferate. Pe 
această bază s-a asigurat ridicarea nivelului 
tehnic al căilor ferate, îmbunătățirea dotă
rii lor cu material rulant și instalații mo
derne. Parcul de vagoane de marfă a cres
cut însă numai cu circa 40 la sută față de 
anul 1938, iar parcul vagoanelor de călători 
de asemenea foarte puțin. A crescut puterea 
de remorcare, a fost modernizat parcul de 
locomotive și s-a trecut la introducerea în

circulație a locomotivelor Diesel și electri
ce ; cele peste 360 de locomotive Diesel și 
electrice, care circulă în prezent pe calea 
ferată, remorchează mai mult de 50 la sută 
din volumul total al mărfurilor și din nu
mărul persoanelor transportate. Pînă în 
1970, după cum știți, ponderea tracțiunii 
Diesel și electrică va atinge circa 80 la sută 
din totalul transportului feroviar, ceea ce ne 
va situa printre țările cu tracțiunea cea mai 
modernă, alături de Franța, care înregistrea
ză un procent de 82 la sută, și de Austria, 
care realizează 81 la sută. Dar întrucît pînă 
în 1970 probabil că și ele vor mai progresa, 
decalajul va continua să se mențină. Efor
turile materiale făcute pentru dezvoltarea 
și îmbunătățirea dotării transportului fero
viar au asigurat înfăptuirea sarcinilor de 
transport care s-au mărit de la an la an, ca 
urmare a creșterii dimensiunilor economiei 
noastre naționale.

Lucrătorii de la calea ferată și-au adus 
contribuția activă alături de toți oamenii 
muncii, de întregul popor, la marile 
zări obținute în construcția societății 
liste in România. Se poate spune, pe 
cuvînt, că tot ce s-a înfăptuit în țara 
tră, în toate marile combinate moderne, în 
uzinele și fabricile noi, în sutele de mii de 
apartamente, în școlile, spitalele și celelalte 
construcții social-culturale ridicate în anii 
socialismului, este încorporată și munca har
nică și entuziastă a lucrătorilor din trans
porturi.

Conducerea partidului și guvernului dă 
o înaltă apreciere activității rodnice, de 
multe ori eroice, depuse de oamenii muncii 
de la calea ferată. Pentru rezultatele bune 
obținute în îndeplinirea sarcinilor încredin
țate de partid și de stat, permiteți-mi ca, 
în numele Comitetului Central și al gu
vernului, să felicit din toată inima, în mod 
călduros, pe toți specialiștii, lucrătorii și 
funcționarii din sistemul transportului 
nostru feroviar.

Mai’ile realizări pe care le avem și în 
acest sector de activitate nu trebuie însă să, 
ne facă să trecem cu vederea lipsurile și 
neajunsurile, destul de serioase, care mai 
dăinuie în transportul nostru feroviar și la 
care .s-au referit o serie de. tovarăși în 
timpul. Consfătuirii.

Aș dori să mă refer în primul rînd la 
faptul că, cu toate eforturile făcute în ulti
mul timp, dotarea căilor ferate cu rtiaterial 
rulant și mijloace moderne de comandă și 
îndrumare a circulației este încă insufi
cientă. Deși s-a trecut la introducerea mij
loacelor moderne de comandă și dirijare a 
circulației, în unele locuri semnalizarea și 
dirijarea circulației este învechită, rudi
mentară, nu mai corespunde nevoilor ac
tuale, creează greutăți mari în buna des
fășurare a transporturilor. După cît s-a vă
zut și din cele relatate, unele din aceste 
probleme puteau fi rezolvate mai demult, 
fără mari eforturi financiare, cu o preocu
pare mai susținută și cu un simț de răs
pundere mai ridicat din partea tovarășilor 
care lucrează în acest sector de activitate.

O lipsă deosebit de gravă pe care doresc 
să o relev în fața dumneavoastră este 
subaprecierea îndelungată a necesității mă
surilor de reparație capitală și de întreți
nere a liniilor de cale ferată. Deși circulația 
s-a intensificat continuu, au crescut tonajul 
și diversitatea transporturilor, pentru repa
rații și întrețineri s-au alocat — o lungă 
perioadă de timp — sume foarte mici. 
De-abia în 1966’ s-au alocat fonduri mai în
semnate ..pentru aceste lucrări.

Neglijențele manifestate în întreținerea 
liniilor de cale ferată, în modernizarea mij- 
loacelor’de dirijare a circulației au repercu
siuni negative asupra bunei .funcționări a 
trahsporturilor. Ele se-reflectă în mod di
rect asupra vitezei medii care, la transpor
tul călătorilor, se menține aproape la nive
lul anului 1938. Totodată, aceste neglijențe 
au consecințe deosebit de grave și în ce pri
vește siguranța și .regularitatea circulației 
trenurilor.

Partidul și guvernul consideră necesar să 
se acorde o atenție sporită lichidării neajun
surilor în acest sector de activitate, îmbu
nătățirii radicale a sistemului de întreținere 
și reparație a căilor de comunicații, a sis
temului de comandă și dirijare a circula
ției.

După cum știți, în actualul cincinal trans
portul feroviar beneficiază de investiții de 
2 ori mai mari decît în timpul șesenalu- 
lui. Aceasta va permite, fără îndoială, îmbu
nătățiri radicale în sectorul căilor ferate.

Mai mulți tovarăși au subliniat în cursul 
discuțiilor, pe bună dreptate, că în trecut 
nici mijloacele alocate nu au fost întot-
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deauna folosite în modul cel mai rațional. 
După cum s-a arătat, tovarășii care au avut 
răspunderea activității la C.F.R. nu au gos
podărit întotdeauna cu grijă mijloacele puse 
la dispoziție, nu le-au utilizat în primul rînd 
în sectoarele hotărîtoare pentru asigurarea 
funcționării normale a circulației. Unele 
fonduri au fost cheltuite pentru lucrări de 
mai mică urgență, cum ar fi: reconstrucția 
unor gări, construcția de gări noi, de bi
rouri, ridicarea unor clădiri cu caracter 
social-cultural. Un bun gospodar — și co
muniștii trebuie să se dovedească în toate 
împrejurările buni gospodari — trebuie să 
dea întotdeauna întîietate, în folosirea mij
loacelor de care dispune, lucrărilor hotărî
toare pentru bunul mers al producției. Or, 
la C.F.R. o importanță vitală pentru asigu
rarea transporturilor au în primul rînd în
treținerea și dezvoltarea liniilor de cale fe
rată, dotarea cu mijloace moderne de trac
țiune, îmbunătățirea mijloacelor de semna
lizare și îndrumare a circulației. Subapre
cierea acestui sector rezultă și din faptul că 
în țara noastră liniile duble reprezentau în 
1965 doar 6 la sută din totalul rețelei ferate, 
în alte țări acestea sînt de cîteva ori mai 
mari : în Cehoslovacia ponderea lor se ri
dică la 20 la sută, în Polonia la 24 la sută, 
iar în Franța și Republica Federală a Ger
maniei la 41 la sută. Această situație a de
terminat o serioasă rămînere în urmă a in
tensității traficului de mărfuri pe unele sec
țiuni de cale ferată din țara noastră deosebit 
de aglomerate.

Este pe deplin justificată cererea expri
mată aici de mai mulți tovarăși de a se 
analiza în mod temeinic și a se stabili mă
suri urgente pentru îmbunătățirea activi
tății de întreținere și reparație a căilor fe
rate, pentru lichidarea locurilor înguste 
care împiedică buna circulație a trenurilor.

Trebuie să se acorde o atenție sporită 
modernizării rapide a mijloacelor de sem
nalizare și comandă, să se ia toate măsurile 
tehnice corespunzătoare pentru a se asigura 
deplina siguranță a circulației pe calea 
ferată.

Desfășurarea în condiții optime a tran
sportului cere, de asemenea, sporirea do
tării .căilor ferate cu locomotive și vagoane. 
După cum știți, planul cincinal prevede 
sporirea parcului de locomotive cu 720. Va 
spori, de asemenea, parcul de vagoane pen
tru traiisportul de călători cu circa 1 000 și 
cu 22 500 parcul de vagoane de marfă de 
mare capacitate. Aceste măsuri vor contri
bui, desigur, într-o măsură considerabilă, la 
sporirea capacității de transport, la satis
facerea în condiții mai bune a nevoilor cir
culației de persoane și mărfuri. Dotarea în
săși nu va rezolva de la sine problema îm
bunătățirii transportului feroviar. O proble
mă esențială a muncii la C.F.R. este folo
sirea cît mai eficientă a parcului de 
vagoane existent în legătură cu aceasta 
participanții la discuții au relevat serioase 
neajunsuri. Este vorba de defecțiuni în or
ganizarea circulației care fac ca un număr 
mare de vagoane să nu fie folosite cu în
treaga lor capacitate, să fie prea mult timp 
imobilizate.

O pagubă mare produce economiei imobi
lizarea unui număr însemnat de vagoane pe 
rampele de încărcare și descărcare a între
prinderilor. Numai în anul 1966 s-au înre
gistrat, datorită defecțiunilor de funcțio
nare, peste 3 800 000 vagoane/ore pierdute, 
încâlcind disciplină de plan, unele minis
tere anulează adesea transportul planificat 
sau cer suplimentări masive, ceea ce, așa 

' cum s-a‘ arătat în. cadrul discuțiilor, pro
voacă perturbări serioase. în același timp, 
trebuie spus că - nici Ministerul . Căilor 
Ferate și direcțiile sale regionale nu 
respectă întotdeauna graficul de trans
port stabilit cu întreprinderile. Nu a 
fost încă raționalizată circulația vagoanelor 
goale, nu a fost extinsă marșrutizarea tran
sportului de masă, nu s-a lărgit sistemul 
de transport prin containere. O mare re
zervă de creștere a eficienței economice a 
căilor ferate o reprezintă eliminarea tran
sporturilor încrucișate prin aplicarea opti
mizării — metodă care elimină distanțele 
inutile și cheltuielile neeconomicoase. Mai 
mulți tovarăși s-au referit cu lux de amă
nunte la această categorie de probleme. Se 
pune în mod logic întrebarea: de ce organele 
C.F.R., direcțiile generale, ministerul, s-au 
împăcat atîta vreme cu această stare de lu
cruri ? Trebuia așteptată o consfătuire pe 
țară pentru discutarea acestor probleme, 
pentru stabilirea măsurilor în vederea lichi
dării neajunsurilor ?

Ședința de lucru de la Minis
terul Căilor Ferate, . privind 
activitatea desfășurată în 
transportul feroviar a luat 
sfirșit vineri la amiază.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii 
Ceaușescu, Gheorghe 
și Mihai Dalea.

In cursul dimineții, 
ții ministrului căilor ferate 
Marin Măroiu, Alexandru Ft- 
lioreanu, Constantin lancu și 
Cornel Burada au prezentat re
ferate de sinteză asupra lu
crărilor desfășurate în cadrul 
grupelor de specialitate.

Participanții la consfătuire 
s-au referit în continuare la 
măsurile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea muncii in 
transportul feroviar. Ei au fă
cut numeroase propuneri pen
tru asigurarea regularității și 
siguranței circulației, buna în
treținere și exploatare a par
cului de locomotive și vagoa
ne, întărirea disciplinei in 
muncă, deservirea corectă, ci
vilizată- a călătorilor.

Intîmpinat cu vii și îndelun
gate aplauze, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Cuvîntarea a fost sub 
liniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze.

Rostind cuvintul de închidere 
a ședinței, tovarășul Florian 
Dănălache, ministrul căilor de
rate, a subliniat că aprecierea 
dată muncii și realizărilor ce
feriștilor, indicațiile prețioase 
cuprinse in cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu vor 
■constitui un puternic imbold și 
o călăuză sigură in munca 
pentru ridicarea activității din 
transportul feroviar la nivelul 
mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Participanții la consfătuire 
au adresat o telegramă către 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, per
sonal, in care își exprimă, în 
numele tuturor ceferiștilor, 
adînca recunoștință pentru 
grija caldă și permanentă pe 
care partidul și guvernul țării 
o poartă dezvoltării și moder
nizării continue a căilor fera-

Nicolae 
Apostol

adjunc-

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Vizita președintelui
Consiliului de Stat,

Chivu Stoica,

Giohar, 
de Mo-

Balad,

MOGADISCIO 10. — De la tri
mișii speciali Agerpres : Continuîn- 
du-și vizita în Somalia, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, împreună cu soția și per
soanele oficiale care îl însoțesc, au 
sosit vineri dimineața la 
localitate situată la 100 km 
gadiscio.

La intrarea în districtul
din care face parte Giohar, înalții 
oaspeți au fost întîmpinați de gu
vernatorul districtului și âlte per
sonalități ale administrației locale. 
Numeroși locuitori aflați de-a lun
gul traseului au făcut o caldă pri
mire oaspeților români, oferindu-le 
buchete de flori și strigînd lozinci 
în cinstea prieteniei româno-soma- 
leze. Aceeași caldă primire a fost 
făcută și la intrarea în localitatea 
Giohar.

Convoiul oficial de mașini s-a 
îndreptat spre fabrica de zahăr 
din Giohar, în care capitalul so
malez deține majoritatea. Fabrica 
prelucrează trestia de zahăr care 
se cultivă pe o suprafață irigată 
de 5 000 hectare și dă o producție 
de 150 
sele ei 
crează 
ci tori.

După o scurtă vizitare a planta
ției de trestie de zahăr și a livezii 
de pomi fructiferi tropicali, care 
ocupă peste 2 000 de hectare, pre
ședintele Consiliului de Stat a vi
zitat principalele sectoare de pro
ducție ale fabricii de zahăr.

La prînz, ministrul afacerilor 
externe al Somaliei, Ahmed 
Yussuf Dualeh, a oferit o masă în 
cinstea oaspeților, care a fost ur
mată de un program de dansuri și 
cîntece somaleze.

tone în 24 de ore. în diver- 
sectoare și pe plantație lu- 
un număr de 5 000 de mun-

in Somalia
După-amiază, oaspeții români 

s-au înapoiat la Mogadiscio.

*
Vineri seara președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialis
te România, Chivu Stoica, cu soția, 
au oferit un banchet în onoarea 
președintelui Republicii Somalia, 
Abdulah Osman Aden și a soției 
sale, Asha.

Au participat președintele Adu
nării Naționale a Somaliei, membri 
ai guvernului, deputați și alte per
soane oficiale somaleze.

în cursul banchetului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, și pre
ședintele Somaliei, Abdulah Osman 
Aden, au rostit toasturi.

★

Vineri după-amiază au avut loc 
convorbiri între tovarășul Bujor 
Almășan, ministrul minelor, înso
țit de experți, și ministrul indus
triei și comerțului al Somaliei, 
Abdullahi Issa Mohammud, și mi
nistrul afacerilor externe al So
maliei, Ahmed Yussuf Dualeh.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

VIII-A : Toastu- 
banchetul oferit 
de președintele 
Stat al Republi-

IN PAG. A 
rile rostite la 
vineri seara 
Consiliului de
cii Socialiste România în cins
tea președintelui Republicii 
Somalia.
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0 experiență apreciabilă 
în elaborarea
unui

consacrată 
proiectare 

construcții-

bună în 
exigență 
investiții 
proiecta-

proiect industrial
radicale și soluțiilor con
structive, prin care s-au 
eliminat o serie de difi
cultăți tehnice de fundații 
și izolații ale subsolurilor 
și canalelor de cable, ter
mice și tehnologice.

Proiectanții au asigu
rat, în același timp, prin 
soluțiile constructive a- 
doptate, un nivel înalt de 
industrializare a lucrări
lor, printr-o mecanizare 
și o prefabricare maximă 
a construcțiilor, ceea ce 
a influențat în mare mă-

Conducerea partidului 
nostru a arătat, în repe
tate rînduri, că o sarcină 
de prim ordin și perma
nentă în domeniul inves
tițiilor este utilizarea cu 
maximă eficiență econo
mică și spirit gospodăresc 
a mijloacelor materiale 
și financiare alocate de 
stat. Această sarcină a 
fost subliniată din nou de 
tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu în cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea 
activității de 
în domeniul 
lor.

O experiență 
gospodărirea cu 
a fondurilor de 
s-a acumulat la 
rea și construcția Uzinei 
de aluminiu, din Slatina. 
Acest obiectiv a fost con
struit într-un termen re
cord — 24 de luni — 
realizîndu-se o economie, 
față de valoarea prevă
zută în devizul genera', 
aprobat, de peste 50 mi
lioane lei. Ea este re
zultatul conlucrării strîn- 
se și eforturilor comune 
ale beneficiarului, pro- 
iectanților, constructorilor 
și organelor Băncii de In
vestiții pentru reducerea 
costului investițiilor și 
scurtarea duratei de exe
cuție a lucrărilor.

Este de remarcat, îna
inte de toate, preocuparea

proiectanților (Institutul 
de proiectări și cercetări 
pentru industria metalelor 
neferoase și rare) în 
adoptarea unor soluții 
tehnologice la nivelul teh
nicii mondiale și a unor 
utilaje cu înalte perfor
manțe. Soluțiile inițial 
prevăzute în studiul teh- 
rîico-economic au fost a- 
profundate în faza ulte
rioară de proiectare. Stu
diul temeinic al celor 
două variante .și compa
rarea atentă a acestora _ ____________
din punct de vedere teh- ' sură* scurtarea" duratei de 
nic și economic a dus la 
alegerea tehnologiei obți
nerii aluminiuluF în cuve 
cu anozi precopți, mult

teh»j> 
Sb-

de
so-
ca- 
re- 
de 

sînt 
e- 
a-

mai eficientă față de 
nologia în cuve tip 
derberg.

O egală importanță 
acordat proiectanțn 
proiectării lucrărilor 
construcții-montaj. Ei 
ținut seama din capul 
cului de posibilitatea 
extindere a uzinei și 
asigurat un grad ridicat 
de ocupare a terenului 
(58,7 la sută), o reducere 
importantă a volumului 
construcțiilor, rețelelor și 
instalațiilor, a drumurilor 
și transporturilor interi
oare, printr-o amplasare 
cit mai judicioasă a obiec
tivelor uzinale. La defi
nirea amplasamentului 
s-au adus îmbunătățiri

au 
Și 

de 
au 
lo
de 
au

execuție, reducerea con
sumului de manoperă și 
de material lemnos pe 
șantier. Încă din proiec
tare s-a atins un grad ri
dicat de prefabricare a 
structurilor de rezistență 
a construcțiilor și, în 
special, la halele de fa
bricație, ajungînd pînă la 
75—80 la sută pe obiect, 
față de totalul betonului 
armat din structură. Din 
totalul prefabricatelor 
prevăzute în proiecte, cele 
preturnate pe șantier s-au 
redus la minimum, majo
ritatea prefabricatelor 
grele și negabaritice fiind 
procurate din industrie.

De relevat este și faptul 
că proiectanții au privit 
critic o serie de soluții 
constructive prevăzute în 
proiectul aprobat, ceea ce 
a permis ca în timpul e-

laborării proiectului 
execuție să se adopte 
Iuții mai economice, 
re au vizat îndeosebi 
ducerea consumului 
metal. Concludente 
în acest sens cîteva 
xemple. în proiectul
probat era stabilit ca fun
dațiile cuvelor de electro
liză să se execute din be
ton armat. în urma restu- 
dierii soluției adoptate, 
s-a ajuns la concluzia că 
se pot executa aceste fun
dații din beton simplu de 
calitate, ceea ce a per
mis-să se economisească 
o cantitate de oțel beton 
de circa 800 tone. De a- 
semenea, în proiectul a- 
probat erau prevăzute 
5 520 tone construcții me
talice pentru șarpanta ha
lelor de electroliză și pen
tru grinzile de rulare. 
Printr-o redistribuire a 
sarcinilor instalației de 
recuperare a fluorului din 
gazele degajate în pro
cesul de electroliză, pre
cum și printr-un calcul a- 
dîncit și o proiectare mi
nuțioasă, în proiectul de 
execuție s-a redus canti
tatea de construcție me-

I. GAVRILIUC 
inginer-șef cu investițiile 
Uzina de aluminiu Slatina

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Încheierea ședinței de lucru privind activitatea din transportul feroviar
Referatul prezentat de ministrul 
căilor ferate, Florian Dănălache

în referatul prezentat în deschi
derea ședinței de lucru, ministrul 
căilor ferate, Florian Dănălache, 
după ce a subliniat progresele rea
lizate în economie și cultură, rit
murile înalte de dezvoltare reali
zate în toate sectoarele' de activi
tate, ceea ce a determinat an de an 
creșterea volumului transporturilor 
de călători și mărfuri, s-a referit la 
realizările obținute de. lucrătorii 
din transportul feroviar. în anul 
1966, se spune în referat, volumul 
tonelor-marfă expediate a fost cu 
10,7 la sută mai mare față de cel 
din 1965, iar numărul călătorilor/ki- 
lometri a sporit cu 8,3 la sută. Mij
loacele de transport au fost mai 
bine utilizate. Calea ferată a fost 
dotată pînă la sfîrșitul anului tre
cut cu 348 de locomotive Diesel- 
electrice de 2 100 CP, ponderea tra
ficului efectuat cu asemenea mij
loace ajungind la 50,2 la sută, cen
tralizarea electrodinamică a fost 
extinsă în 83 de stații, iar pe o dis
tanță de 800 km șu fost amenajate 
instalații de bloc automate. Au fost 
înlocuite peste 3 000 de km linii 
ferate, iar pe o lungime de 1 600 km 
liniile au fost sudate. Numeroase 
stații, depouri, ateliere de zonă și 
revizii de vagoane au fost sistema
tizate și modernizate. Importantele 
dotări tehnice ca și mecanizarea 
unor lucrări eu volum mare de 
muncă manuală au dus la creșterea 
eu 8,4 la sută a productivității 
muncii. Concomitent, prețul de cost 
în transportul feroviar a fost re
dus cu 2,16 la sută în comparație 
eu anul anterior.

Idealizarea și depășirea an de 
an a planului în transportul fero
viar — a subliniat în continuare 
vorbitorul — demonstrează că ma
rea majoritate a salariaților căilor 
ferate s-au încadrat în disciplina 
socialistă a muncii, îndeplinin- 
du-și cu conștiinciozitate și devo
tament îndatoririle de serviciu. 
Un iițipresionant număr de me
canici și fochiști, impiegați de 
mișcare, manevranți. acari și can
tonieri au dat dovadă de un înalt 
simț de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu. Aproape 
5 000 de salariați au fost recom
pensați excepțional cu premii în- 
sumînd peste 2 200 000 lei

Subliniind aceste realizări, vor
bitorul a arătat totodată că in ul
tima vreme în activitatea căilor 
ferate s-au manifestat deficiențe 
serioase. Datorită acestui fapt, în 
cursul anului 1966 s-au produs 
accidente de cale ferată soldate cu 
pierderi de vieți omenești și mari 
pagube materiale. Situația cu totul 
nesatisfăcătoare în siguranța cir
culației se datorește în primul 
rînd abaterilor de la disciplină, «a 
urmare a unei slabe munci orga
nizatorice și de educare a cadre
lor, a lipsei de autoritate și exi
gență a. multor conducători de 
unități, superficialității controlu
lui. Semnificativ în această di
recție este faptul că dintre sala- 
riații vinovați de producerea ac
cidentelor grave .de cale, ferată au 
fost cei sancționați de mai multe 
ori pentru încălcarea regulilor de 
siguranță a circulației fără să se 
fț luat măsuri de schimbarea lor 
din funcție. Acest fel de tratare 
a abaterilor în mod simplist, fără 
simț de răspundere, a condus la 
ineficacitatea sancțiunilor și la ba
nalizarea lor. îndeplinirea la timp 
și întocmai a ordinelor și instruc- 
țiilor de serviciu constituie pre
misa îmbunătățirii radicale a stă
rii disciplinare, a siguranței și re
gularității în transportul feroviar.

Referindu-se în continuare la 
importanta hotărîtoare pe care o 
au ceferiștii în îmbunătățirea 
transportului feroviar, ministrul 
căilor ferate a spus: Trebuie 
combătută cu toată tăria atitudi
nea acelor lucrători care consideră 
că instalațiile și utilajele moderne 
cu care se dotează calea ferată re
zolvă de la sine problemele de cir
culație și de siguranță, punînd pe 
plan secundar necesitatea unei te
meinice pregătiri profesionale, exi
gența, conștiinciozitatea, disciplina 
fermă pe locul de muncă.

Atît conducerea ministerului cît 
și direcțiile generale, centrale și 
regionale nu au acordat suficientă 
atenție activității de selecționare 
și pregătire a cadrelor. Insuficien
te măsuri au fost luate în privința 
asigurării capacității de școlari
zare în învățămîntul profesional și 
tehnic, în selecționarea unor 
cadre didactice bine pregătite, cu
noscătoare ale tehnicii moderne în 
transportul feroviar. Nevoia acută

Concluziile discuțiilor din grupa 
mișcare ți comercial au fost pre
zentate de A. FIL1OREANU, ad
junct al ministrului căilor ferate.

Dezbătîndu-se deficiențele mani
festate în activitatea unităților, 
partjcipanții au formulat numeroa
se propuneri de îmbunătățire a 
activității de exploatare, a execu
tării planului de transport în con
diții de siguranță deplină și regu
laritate a circulației, a deservirii 
călătorilor. Au fost analizate po
sibilitățile de perfecționare a pre
gătirii și școlarizării șefilor de sta
ție, a însușirii cunoștințelor pri
vind manipu^'țea instalațiilor de 
semnalizare și telecomunicații, s-a 

de cadre a făcut să se treacă de 
multe ori cu vederea peste slaba 
pregătire a personalului, să se slă
bească exigența la examenele de 
autorizare în funcție.

Vorbitorul a subliniat că defici
ențele semnalate în formarea ca
drelor constituie principala cauză 
a depășirii regimului normal de 
muncă al salariaților în toate 
direcțiile 'regionale și în special în 
sectoarele de tracțiune, mișcare și 
vagoane. Datorită incompetenței și 
neglijenței, în multe unități ale 
căilor ferate nu se respectă nor
mele elementare de tehnică a secu
rității muncii, care influențează ne
gativ sănătatea muncitorilor, Con
ducătorii unităților de cale ferată 
au obligația să acționeze hotărît 
pentru respectarea regimului nor
mal de muncă.

Abordînd problema regularității 
circulației trenurilor, ministrul 
căilor ferate a arătat că în anul 
1966 volumul întîrzierilor în circu
lația trenurilor de călători și de 
marfă a fost aproape dublu față 
de anul 1965. Aceste întîrzieri sînt 
datorate unor lipsuri grave în 
munca personalului executiv și de 
conducere din toate ramurile de 
exploatare din țară. Conducerea 
direcțiilor generale, centrale și a 
celor regionale, ca și toate unită
țile C.F.R. de pe întreg cuprinsul 
țării trebuie să trateze cu mult 
spirit de răspundere problemele le
gate de respectarea disciplinei de 
grafic și să dea dovadă de mai 
multă competență și operativitate 
în depistarea cauzelor și în luarea 
celor mai potrivite măsuri de pre
venire a întîrzierilor.

Vorbitorul a scos apoi în evidență 
unele deficiențe existente în acti
vitatea de exploatare comercială în 
transportul feroviar. Conducătorii 
multor unități C.F.R. nu s-au 
preocupat de introducerea și utili
zarea mijloacelor de mecanizare 
specifice operațiilor de încărcare- 
descărcare în gări și îndeosebi a 
containerelor specializate pe cate
gorii de mărfuri.

O situație necorespunzătoare este 
constatată în activitatea de bună 
deservire a publicului călător, de 
la emiterea biletelor de călătorie 
pînă la coborîrea din tren în stația 
de destinație. Spațiile din stații 
destinate publicului călător nu 
sînt întreținute și sînt insuficient 
dotate, modul de organizare a ser
viciului provoacă aglomerații la ca
sele de bilete,, iar sistemele actua
le de informare a călătorilor, ca și 
cele de rezervare a locurilor în tre
nuri sînt depășite. Personalul din 
stații și din trenuri nu are întot
deauna o ținută și comportare și o 
atitudine civilizată, corectă față de 
călători, datorită îndeosebi lipsei 
de instruire și educare. Lipsuri 
deosebit de grave s-au manifestat 
în întreținerea sanitară și tehnică 
a trenurilor de călători.

Tracțiunea feroviară, important 
sector al căilor ferate, este in con
tinuă înnoire tehnică — a sub
liniat în continuare vorbitorul. 
Exploatare» mai multor tipuri de 
locomotivă — cu abur, electrice, 
Diesel-electrice și în curînd Diesel- 
hidraulice — ridică importante pro
bleme cu privire la o utilizare cît 
mai judicioasă și la cunoașterea 
temeinică a modului de exploatare 
și de întreținere a lor. Pe măsura 
creșterii ponderii tracțiunii cu lo
comotive Diesel-electrice se ma
nifestă tendința de neglijare a 
stării tehnice a parcului de loco
motive cu abur, concretizată prin 
mărirea numărului de defectări în 
parcurs, prin micșorarea parcursu
lui între reparații. Locomotivele cu 
abur vor avea un rol important 
încă o perioadă îndelungată de 
timp în tracțiunea trenurilor. De 
aceea orice slăbire a atenției în 
ceea ce privește starea tehnică a 
acestor locomotive este dăunătoare 
desfășurării normale a circulației 
Pe măsura creșterii parcului de lo
comotive Diesel-electrice apare tot 
mai acută problema încălzirii tre
nurilor de călători. Tărăgănarea 
nepermisă a rezolvării acestei pro
bleme a dus la înlocuirea locomo
tivelor Diesel, la trenurile de că
lători, în timp de iarnă, cu loco
motive cu abur, ceea ce atrage 
după sine serioase implicații în 
respectarea graficelor de circulație 
și utilizarea rațională a parcului 
de locomotive.

în privința stării tehnice a par
cului de vagoane numărul defec
tărilor în exploatare se menține ri
dicat. în anul trecut numărul va
goanelor scoase din circulație de- 

Concluziile dezbaterilor 
din grupele de lucru

subliniat necesitatea reexaminării 
actualului sistem de control la 
toate nivelele.

Participanții la discuții au su
gerat ca defecțiunile tehnice și de 
manipulare a instalațiilor surve
nite în stațiile centralizate elec- 
trodinamic, să fie aduse la cu
noștința tuturor salariaților din 
unitățile dotate cu asemenea uti
laje.

Au fost formulate propuneri de 
îmbunătățire a activității regula
toarelor de circulație, avîndu-se 
în vedere asigurarea executării rit
mice a planului de transport și 
realizarea unei circulații regulate 
a trenurilor. S-a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii programelor de 

pășește cu 1,8 la sută pe cel din 
anul precedent, însumînd 164 000 
defectări. Durata imobilizării va
goanelor defecte de la scoaterea lor 
din circulație și pînă la introduce
rea în ateliere pentru reparații se 
menține încă foarte mare, ajungînd 
pînă la 10 zile. Fondurile de inves
tiții alocate pentru amenajarea spa
țiilor de lucru și dotarea cu utilaje 
a atelierelor de zonă și reviziilor 
de vagoane nu au fost utilizate în 
întregime, lucrările desfășurîndu-se 
în ritm necorespunzător.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat atenția acordată extinderii 
centralizării electrodinamice, creș
terii lungimii liniilor echipate cu 
bloc de linie automat, introducerii 
dispecerului de nod și de linie. 
Nu a fost însă acordată atenția 
cuvenită dotării căilor ferate cu 
instalații moderne legate de spori
rea siguranței circulației, rețeaua 
de telecomunicații feroviare nu sa
tisface în totalitate necesitățile ac
tuale ; la întreținerea instalațiilor 
de electrificare, centralizare și tele
comandă există încă deficiențe care 
duc la deranjamente cu repercu
siuni grave asupra regularității 
și siguranței circulației.

Planul de investiții pe 1966 — a 
continuat ministrul căilor ferate 
— a fost îndeplinit în proporție de 
98,7 la sută la investiții și 99,2 la 
sută la construcții-montaj, înregis- 
trîndu-se rămîneri in urmă la 
unele obiective datorită deficiențe
lor ce au existat în proiectare și 
execuție.

Proiectanții manifestă în unele 
cazuri tendințe spre rezolvarea te
melor prin soluții costisitoare, fără 
o analiză temeinică a tuturor fac
torilor de care depind indicatorii 
tehnico-economid. Indicatorul de 
bază al planului *de investiții este 
termenul de punere în funcțiune 
care în specificul feroviar își are o 
importanță deosebită, fiind legat 
direct de creșterea capacității de 
transport și de siguranța circulației. 
An de an s-au manifestat la uni
tățile de construcții și îndeosebi la 
unitățile beneficiare neglijențe în 
ceea ce privește această sarcină, 
planul de punere în funcție nefiind 
realizat. Trebuie luate măsuri ener
gice pentru ca termenele stabilite 
la lucrările de investiții să fie re
duse și în nici un caz depășite

Calea ferată — a continuat vorbi
torul — este o ramură de bază a 
economiei naționale, în fața căreia 
stau sarcini de mare răspundere. 
Este necesar să ridicăm munca noa
stră la nivelul încrederii acordate 
de conducerea partidului, de grija 
permanentă ce o manifestă atît 
pentru asigurarea condițiilor tehni- 
co-materile de dotare a căilor fera
te, cit și față de ridicarea nivelului 
de trai al ceferiștilor. Recent, con
ducerea de partid și de stat a apro
bat majorarea salariilor tarifare, cu 
începere de la 1 ianuarie 1967, a 
unoi- categorii de angajați din func
țiile de . bază strîns legate de sigu
ranța circulației. Salariile tarifare 
aprobate reprezintă o creștere me
die de 12,2 la sută. Pentru aceste 
îmbunătățiri se suportă din bugetul 
statului suma de 143 milioane lei 
anual. De asemenea, au fost luate 
măsuri pentru îmbunătățirea uni
formelor personalului. La 56 500 sa- 
lar.iați, îndeplinind funcții medii și 
inferioare, se acordă uniforme în 
mod gratuit, iar la alți 9 000 sala
riați se acordă reduceri de 50 și 75 
la sută din costul uniformelor, ceea 
ce duce implicit la creșterea sala
riului real al angaiaților. în acest 
scop se va aloca din bugetul sta
tului suma de 132 milioane lei.

Vorbitorul a arătat în continua
re că în scopul întăririi siguranței 
circulației a fost reintrodusă func
ția de șef de tren la trenurile de 
călători și marfă. Totodată a fost 
aprobată înființarea a două direc
ții regionale de cale ferată, Ia 
Galați și Deva.

Ne sînt create toate condițiile 
pentru a asigura transportul de 
înaltă calitate, pentru satisfacerea 
tuturor cerințelor economiei națio
nale în cele mai bune condiții de 
siguranță și regularitate — a spus 
în încheiere ministrul căilor ferate. 
Recunoscători grijii permanente ce 
ne-o poartă partidul și guvernul 
țării, personal secretarul general 
al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să cinstim titlul de cefe
rist și tradițiile sale, muncind 
neobosiți pentru îndeplinirea exem
plară a mărețelor sarcini ce ne 
revin din grandiosul program de 
muncă și luptă elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului.

circulație, astfel ca să se elimîne 
anulările și suplimentările de 
trenuri stabilite.

O serie de propuneri s-au referit 
la îmbunătățirea sistemului de 
premiere în vederea legării lui mai 
strînse de regularitatea și sigu
ranța circulației trenurilor. S-au 
făcut propuneri pentru îmbună
tățirea întreținerii și reparației 
instalațiilor, pentru specializarea 
personalului, prin cursuri de scurtă 
durată, cu scoateri din producție, 
pentru îmbunătățirea colaborării 
între unitățile C.F.R. și unitățile 
Ministerului Energiei Electrice.

Concluziile dezbaterilor din 
grupa tracțiune, electrificare, cen
tralizare ți telecomandă au fost 

prezentate de ing. CONSTANTIN 
IANCU, adjunct al ministrului 
căilor ferate.

în cadrul grupei au fost dezbă
tute problemele esențiale din ac
tivitatea ramurilor respective, au 
fost analizate cauzele lipsurilor 
existente și s-au făcut numeroase 
propuneri de îmbunătățire a mun
cii. Participanți la discuții au 
apreciat că problema întăririi dis
ciplinei în serviciu, respectarea 
cu strictețe a ordinelor și instruc
țiunilor de exploatare este în pre
zent o problemă de cea mai mare 
importanță pentru a se asigura 
transporturilor feroviare condiții 
de regularitate și de siguranță 
deplină a circulației trenurilor. 
Mecanicii de locomotivă, de care 
depinde în mare măsură siguranța 
circulației, trebuie să fie exemple 
de înaltă disciplină în serviciu.

în legătură cu lipsurile existente 
în recrutarea, formarea și instrui
rea cadrelor, s-a propus reînființa
rea școlilor profesionale pe lîngă 
depourile mari și sporirea duratei 
de școlarizare, îmbunătățirea re
crutării mecanicilor de locomotivă 
Diesel și electrice. Au fost propuse, 
de asemenea, măsuri privind îm
bunătățirea modulul de instruire la 
școala personalului din cadrul de- 
pourilor.

Mai mulți vorbitori au arătat că 
instrucțiunile sînt redactate greoi, 
numărul exemplarelor este insufi
cient și au multe modificări. Au 
fost formulate propuneri de reme
diere a acestei situații.

Un număr de propuneri s-au re
ferit la necesitatea asigurării unor 
utilaje la nivel corespunzător, la 
crearea condițiilor de muncă mai 
bune în unele sectoare cheie.

în direcția ridicării cointeresării 
materiale a lucrătorilor, s-a preco
nizat să fie pusă în concordanță 
instrucția de premiere cu prevede
rile instrucției, de prevenire și tra
tare a evenimentelor.

S-au făcut propuneri pentru de
finitivarea proiectului de H.C.M. 
privind planificarea transporturi
lor pe calea ferată, precum și re
glementarea folosirii vagoanelor 
pentru transportarea mărfurilor 
care prin natura lor murdăresc 
sau deteriorează vagoanele.

Concluziile dezbaterilor din gru
pa vagoane au fost prezentate de 
CORNELIU BURADA, adjunct al 
ministrului căilor ferate.

Din concluziile comisiei se des
prind un șir de propuneri impor
tante pentru perfecționarea mun
cii în acest sector. S-a propus 
astfel ca fondurile de investiții 
să fie folosite în primul rînd 
pentru realizarea unor șantie
re , de pregătire a trenurilor bine 
utilate, criticîndu-se slaba folosire 
a creditelor bancare la executarea 
unor lucrări de mecanizare.

Unii vorbitori au subliniat greu
tățile care există în activitatea unor 
revizii de vagoane datorită disper
sării locurilor de muncă și au pro
pus ca în cadrul lucrărilor de sis
tematizare a stațiilor să se urmă
rească concentrarea activității a- 
cestora.

Pentru o mai bună pregătire teh
nică a trenurilor este necesar să se 
accelereze ritmul de dotare a cen
trelor de probă a frînelor cu robi
nete mecanice automatizate. Ținîn- 
du-se seama de complexitatea in
stalațiilor cu care sînt dotate noile 
vagoane de călători, s-a propus în
tocmirea unor cataloage care să 
ușureze aprovizionarea cu piese de 
schimb, precum și elaborarea unor 
instrucțiuni mai detaliate necesare 
în procesul de școlarizare.

Buna întreținere a parcului de 
vagoane impune lichidarea unor 
lipsuri și greutăți în aprovizionarea 
cu piese de schimb, s-a subliniat 
necesitatea înființării unei unități 
de aprovizionare coordonatoare pe 
ramură Pentru evitarea degradării 
premature a vagoanelor de marfă 
vorbitorii au recomandat ca aces
tea să fie utilizate numai la în
cărcarea mărfurilor pentru care au 
fost construite. Pentru ridicarea ca- 
lității reparațiilor s-a propus exa
minarea componenței formațiilor de 
recepție din atelierele reperatoare 
și completarea lor cu cadre de spe
cialitate și cu experiență.

în dezbaterile din cadrul grupei 
a fost scoasă în evidență necesita
tea contribuției largi a cercetării 
științifice în rezolvarea problemelor 
ce apar în exploatarea vagoanelor.

în ce privește pregătirea și per
fecționarea cadrelor în ramura de 
vagoane, este necesar să se studie
ze reînființarea școlilor profesio
nale din Constanța, Cluj, Oradea și 
Galați.

Concluziile discuțiilor din grupa 
intreținerii căi, construcții și pro
iectare au fost prezentate de MA
RIN MAROIU, adjunct al minis
trului căilor ferate.

în cadrul discuțiilor care au a- 
vut loc în această grupă, un număr 
mare de propuneri s-au referit la 
măsurile ce urmează a fi luate în 
vederea îmbunătățirii stării liniei, 
îndeosebi cele privind ridicarea 
calității sistematizărilor și centra
lizărilor eleGtrodinamice ale stații
lor, îmbunătățirea materialului 
metalic de cale, fabricarea de pie
se izolate ale schimbărilor de cale 
și asimilarea și fabricarea unor 
schimbătoare care să permită vi
teze de circulație mari în abatere. 
S-a considerat că o condiție esen
țială pentru ridicarea calității 
căii o constituie exercitarea unui 
control riguros și permanent prin 
reviziile programate și dotarea cu 
aparataj modern pentru depistarea 
defectelor. Participanții au făcut 
propuneri de măsuri în vederea în
lăturării posibilităților de acciden
te, la trecerile de nivel păzite din 
linie curentă.

Șefii de șantiere și directori ai 
întreprinderilor de construcții au 
accentuat lipsurile care mai per
sistă în executarea lucrărilor sub 
circulație, făcînd propuneri de îm
bunătățire a eșalonării acestor lu
crări, de realizare a măsurilor pen- 

tru creșterea vitezei în locurile 
supuse restricțiilor de la 15 la 
30 km pe oră.

Au fost, de asemenea, sugerate 
măsuri pentru îmbunătățirea șco
larizării picherilor, șefilor de 
echipă și a meseriașilor de cale, 
pentru instruirea personalului de

Subliniind eforturile făcute de 
partid și guvern pentru înzestrarea 
și modernizarea transporturilor 
feroviare și trecînd în revistă re
zultatele obținute de lucrătorii de 
la calea ferată, participanții la 
discuții în ședințele plenare au in
sistat asupra cauzelor lipsurilor 
manifestate și asupra măsurilor ce 
se impun în vederea lichidării lor.

Dotarea cu material rulant și 
instalații moderne a dat posibilita
te feroviarilor să-și îndeplinească 
sarcinile sporite în transportul de 
mărfuri și persoane. în regionala 
Iași, arăta I. LUPU, șeful serviciu
lui centralizare și telecomandă 
regional, sînt în prezent centrali
zate electrodinamic peste 20 la 
sută din totalitatea macazurilor dîn 
stații, s-a introdus blocul de linii 
automat și semiautomat pe 30 la 
sută din liniile principale, au fost 
date în exploatare numeroase in
stalații de telecomandă, a sporit 
numărul posturilor telefonice auto
matizate etc. Asemenea realizări au 
fost reliefate de numeroși alți 
vorbitori. Ei au arătat că auto
matizarea principalelor procese 
de exploatare sporește siguran
ța circulației. Funcționarea neîn
treruptă și corectă a instala
țiilor de centralizare, teleco
mandă, este o condiție pentru re
alizarea acestei cerințe- Factorul 
esențial rămîne însă omul, lucră
torul, care este chemat să le mî- 
nuiască cu pricepere și să pună în 
valoare performanțele lor tehnice.

La acest • lucru-- s-a referit și 
I. BĂLĂNESCU, șeful serviciului 
tracțiune al regionalei C.F.R. 
București. El a criticat poziția gre
șită a unor feroviari, care con
sideră că tehnica nouă rezolvă 
de la sine problemele de siguranță 
a circulației. O asemenea menta
litate a dus Ia producerea unor 
defecțiuni în circulația trenurilor 
de călători și de marfă. Lipsuri 
serioase în această privință au 
fost înregistrate in anul 1966 mai 
ales la direcțiile regionale C.F.R. 
București, Brașov și Timișoara, 
Vorbind despre cauzele care le-au 
generat, GH. DOROHOI, revizor 
general de siguranța circulației, și 
I. ZIMIANSCHI, șeful secției în
treținerea căii din Direcția re
gională Cluj, s-au referit, în pri
mul rînd, la scăderea disciplinei 
unora dintre lucrătorii feroviari. 
Abateri disciplinare, ca nerespec- 
tarea ordinelor și instrucțiilor de 
serviciu, au avut ca urmare spori
rea numărului evenimentelor de 
cale ferată.

Vorbitorii s-au referit la unele 
măsuri luate de direcțiile generale 
din minister și de cele regionale 
privind înlăturarea acestor defi
ciențe. în numeroase unități s-au 
luat măsuri pentru supravegherea 
îndeaproape a activității desfășu
rate de personalul nou angajat, în 
special în sectoarele cele mai grele, 
au fost organizate echipele de lu
cru astfel încît realizarea ritmică 
a planului să aibă loc în condiții 
de perfectă siguranță a circulației. 
O preocupare permanentă o consti
tuie necesitatea de a se crea o o- 
pinie de masă împotriva celor cer
tați cu disciplina. în același timp 
s-au acordat recompense celor care 
dînd dovadă de vigilență în muncă 
au evitat producerea unor acci
dente.

După cum s-a subliniat în consfă
tuire, este necesar ca în viitor or
ganele de îndrumare și control să 
nu se mărginească la a constata 
producerea unor abateri de la re
gulamentul circulației trenurilor, ci 
să ia măsuri concrete pentru pre
venirea lor. Una din aceste căi, 
după cum arăta Tr. Țînțu, mecanic 
de locomotivă la depoul Tr. Seve
rin, este întărirea răspunderii celor 
ce se ocupă de instructajul teore
tic și practic al personalului de 
bază. Or, în condițiile cînd un sin
gur instructor se ocupă de 100—120 
de mecanici rezultatele nu pot fi 
temeinice. Alți vorbitori s-au refe
rit la necesitatea sporirii exigenței 
în recepționarea lucrărilor efectua
te la cale, la materialul rulant și 
la instalațiile de centralizare și te
lecomandă, precum și a întăririi 
controlului asupra pregătirii profe
sionale și a competenței unor or
gane.

Regularitatea cu care circulă tre
nurile a constituit de asemenea o 
latură îndelung analizată în cadrul 
consfătuirii. Mulți vorbitori au a- 
rătat că în această privință rezul
tatele nu sînt pe măsura posibilită
ților. în anul 1966. au fost înregis
trate numeroase întîrzieri de tre
nuri, ceea ce a povocat mari greu
tăți atît călătorilor, cît și unităților 
industriale care n-au primit la timp 
materiile prime și materialele tre
buincioase desfășurării ritmice a 
producției.

Abordînd această problemă, 
I. NEGULICI, șeful., stației C.F.R. 
Brașov-triaj, și A. Bender, impie
gat de mișcare în stația Timișoara- 
Nord, au arătat iâ. la întîrzierea 
trenurilor contribuie uneori toate 
unitățile din complex : stația, re
vizia de vagoane, depoul etc. în 
numeroase cazuri se produc în
tîrzieri mari la trenurile compuse 
cu supratonaj, se introduc 
greșit vagoanele în garnituri, se 
depășește timpul de compunere și 
descompunere a trenurilor etc.

în anul 1967, au arătat unii vor
bitori, numărul întîrzierilor pro
vocate de personalul de tracțiune 
a crescut în comparație cu anul 

întreținere, pregătirea meseriașilor 
constructori din specialitățile lega
te de întreținerea liniilor și a po
durilor.

în legătură cu activitatea de pro
iectare, s-a insistat asupra cerin
ței îmbunătățirii documentației de 
execuție, intensificării colaborării
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1965. Acest fapt se datorește pre
lungirii timpului în mers, neres- 
pectării turnusurilor locomotivelor, 
lipsei de concordanță în graficul 
de circulație a numărului de tra
se cu parcul de locomotive exis
tent și altora.

Pentru îmbunătățirea muncii în 
această direcție s-au făcut nume
roase propuneri, vizînd în primul 
rînd respectarea graficului de cir
culație. între măsurile preconizate 
se află atragerea în acțiunea de 
redresare a circulației trenurilor 
a acelor ce lucrează in ramurile 
de exploatare, îmbunătățirea me
todelor de stimulare a mecanicilor 
care recuperează întîrzierile tre
nurilor, precum și unele măsuri 
tennico-organizatorice importante.

La întărirea disciplinei în rîn- 
dul iucrătorilor de cale ferată o 
contribuție importantă trebuie să 
aducă sindicatele, a subliniat A. 
Grecu, președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din trans
porturi și telecomunicații. Comite
tele sindicatelor din unitățile de 
cale ferată au fost instruite și în
drumate să pună în centrul între
gii lor activități această problemă, 
să folosească în acest scop toate 
mijloacele și formele specifice 
muncii sindicale. Acele comitete 
ale sindicatelor care au acționat 
în mod eficient au imprimat 
lucrătorilor care concură la si
guranța circulației spiritul de răs
pundere în respectarea cu stricte
țe a ordinelor și regulamentelor 
de exploatare.

Experiența arată însă că ceea ce 
s-a făcut este încă insuficient. Pa
ralel cu intensificarea muncii cul
tural-educative, este necesar ca în 
vederea generalizării metodelor 
bune de lucru să se organizeze, pe 
direcții regionale, consfătuiri cu 
caracter de schimb de experiență, 
în cadrul acestora, lucrătorii din 
unitățile unde nu s-au produs eve
nimente de circulație pot împăr
tăși metodele lor de lucru. Sinteti- 
zînd această experiență și făcînd-o 
larg cunoscută salariaților din uni
tățile de exploatare, se ya aduce o 
contribuție însemnată la întărirea 
disciplinei. Fiecare feroviar tre
buie să fie conștient de faptul că 
fără o disciplină severă, caracte
ristică și tradițională lucrătorilor 
din calea ferată, nu se poate con
cepe o circulație normală a tre
nurilor.

Mai mulți vorbitori în ședințele 
plenare s-au referit la modul cum 
este utilizat și îngrijit materialul 
rulant modern cu care este înzes
trat transportul nostru feroviar.

S-a subliniat necesitatea atenției 
permanente pentru utilizarea ma
terialului rulant la întreaga capa
citate, îmbunătățirea indicatorilor 
de calitate — rulajul vagonului 
de marfă, încărcătura statică, par
cursul mediu zilnic al locomotive
lor — care reduc cheltuielile de 
exploatare și prețul de cost al 
transportului.

Ei au arătat în același timp ne
glijențele în întreținerea și exploa
tarea parcului de locomotive și 
vagoane. Lipsa de exigență, slaba 
pregătire profesională și revizia 
superficială au produs în anul care 
a trecut un mare număr de de
fecțiuni. Directorul general al va
goanelor din Ministerul Căilor Fe
rate, ing. DUMITRU GABOR, a 
arătat că, datorită unor reparații 
necbrespunzătoare, în 1966 întîr
zierile în circulația trenurilor de 
marfă și călători se ridică la peste 
100 000 de minute, plus importante 
cheltuieli bănești. Acestea se dato- 
resc faptului că personalul de spe
cialitate nu și-a concentrat toată 
atenția asupra îmbunătățirii per
manente a calității reparațiilor și 
a întreținerii parcului. In unele 
întreprinderi — ca Uzinele meta
lurgice Reșița, combinatele side
rurgice de la Hunedoara și Galați, 
în portul Constanța cu ocazia încăr
cării și descărcării, se aduc chiar 
daune vagoanelor. Vorbitorul a 
propus elaborarea unei hotărîri 
prevăzînd măsuri severe în ase
menea cazuri.

O serie de vorbitori, printre care 
Nicolae Chertes, director adjunct 
la Direcția regională C.F.R. Cluj, 
Cornel Suvăgău, mecanic la De
poul de locomotive Timișoara, și 
alții, au criticat concepția greșită a 
unor lucrători de la calea ferată 
care consideră că, în condițiile ac
tuale, cînd se extinde de la un an 
la altul tracțiunea Diesel și elec
trică, locomotivele cu aburi nu ar 
mai prezenta interes, neglijînd în
treținerea și repararea acestora. Ei 
au arătat că în prezent aceste lo
comotive au totuși o pondere des
tul de însemnată în tracțiunea fe
roviară și că este necesar ca cefe
riștii din întreaga țară să acorde o 
grijă sporită întreținerii și repară
rii lor.

Realizarea programului de mo
dernizare și reutilare tehnică a 
transportului feroviar este legată 
de un însemnat volum de construc
ții. O serie de participanți, printre 
care ing. Ion Lup, director gene
ral al construcțiilor, s-au ocupat în 
cuvîntul lor de problema realizării 
în termen și de calitate corespun
zătoare a lucrărilor de investiții, 
arătînd în același timp măsurile ce 
se impun în acest scop.

Pentru a nu stînjeni circulația 
trenurilor în timpul executării lu
crărilor s-a' propus o mai strînsă 
colaborare între unitățile de pro
iectare și cele de execuție în 

dintre beneficiari, constructori și 
proiectanți.

Discuțiile purtate au reliefat 
existența resurselor tehnice pentru 
îndreptarea situației și hotărîrea 
fermă de a se depune tot efortul 
în vederea întăririi disciplinei, or
ganizării superioare a proceselor 
de producție.

scopul găsirii celor mai eficiente 
soluții.

în cuvîntul lor, aproape toți vor
bitorii s-au referit la importanța 
deosebită pe care o reprezintă pen
tru îmbunătățirea transportului fe
roviar problema pregătirii unor 
cadre corespunzătoare cerințelor 
transportului modern.

Subliniindu-se că atît conducerea 
ministerului, cît și direcțiile gene
rale, centrale și regionale nu acor
dă suficientă atenție activității de 
selecționare și pregătire a cadrelor
— activitate care trebuie să facă 
parte integrantă din măsurile ne
cesare îndeplinirii planului de 
transport în cele mai bune condiții
— s-a arătat că în momentul de 
față se face simțită lipsa de cadre 
în sectorul exploatării feroviare, 
îndeosebi în funcții de bază, 
ca mecanici de locomotivă, fo
chiști. lăcătuși de revizie, impie
gați de mișcare, manevranți, acari, 
electromecanici, montatori etc.

GH. DORNEANU, directorul 
Direcției regionale C. F. R.- 
Timișoara, și alți vorbitori s-au 
referit în special la insuficiența 
măsurilor luate in privința asigu
rării capacității de școlarizare în 
învățămîntul profesional și tehnic, 
în selecționarea unor cadre didac
tice bine pregătite, cunoscătoare 
ale tehnicii moderne în transpor
tul feroviar.

Alți vorbitori au subliniat că sis
temul de școlarizare este necores- 
punzătar, au arătat că din analiza 
făcută asupra planurilor și progra
melor analitice ale diferitelor școli 
și cursuri a reieșit că nu s-a ținut 
întotdeauna seama de specificul 
meseriei, de schimbările survenite 
în tehnica și in procesul de trans
port. ceea ce a dus la o slabă pre
gătire teoretică și practică a elevi
lor. S-a . sugerat ca școlile profe
sionale de pe lîngă depouri să pre
gătească cadre numai pentru căile 
ferate, să se reflecteze asupra unor 
forme bune de pregătire, ia care 
s-a renunțat cu ușurință.

O atenție deosebită, s-a accen
tuat în discuții, trebuie să fie acor
dată folosirii corespunzătoare a ca
drelor de ingineri, creșterii rolului 
și răspunderii cadrelor medii, folo
sirii cît mai raționale a efectivului 
de salariați în fiecare unitate de 
muncă. Este necesar, totodată, a 
arătat I. Budura, directorul Direc
ției regionale C.F.R. Iași, să fie 
revăzut sistemul de școlarizare și 
premiere la unele categorii de lu
crători, legîndu-1 mai strîns de 
realizările cantitative și calitative.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
măsurile adoptate de partid și gu
vern pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale ceferiștilor, vorbi
torii au venit totodată cu o serie de 
propuneri în vederea sporirii secu
rității muncii lucrătorilor, a ame
liorării condițiilor de muncă într-o 
serie de sectoare.

în atenția participanților la con
sfătuire a stat și problema modu
lui în care personalul feroviar asi
gură deservirea călătorilor în sta
țiile C.F.R. și în timpul transpor
tului. în această privință, au sub
liniat numeroși vorbitori, s-au ma
nifestat și continuă să se manifeste 
deficiențe însemnate. Nu s-a re
zolvat nici pînă acum, a arătat I. 
Tudose, șeful serviciului tracțiune 
din Direcția regională C.F.R. Cra
iova, problema încălzirii vagoanelor 
de călători din trenuri tractate de 
locomotive Diesel, ajungîndu-se la 
asemenea soluții iraționale ca ata
șarea unei locomotive cu aburi. 
Multe stații dispun de spații insu
ficiente și prost amenajate pentru 
deservirea publicului. Ghișeele de 
bilete sînt puține la număr, ceea cc 
provoacă aglomerări. Pe bună drep
tate publicul își exprimă nemulțu
mirea pentru felul în care se asi
gură curățenia în vagoane și stații,

Arătînd aceste lipsuri și recu- 
noscînd justețea criticilor aduse de 
presă și televiziune, o serie de vor
bitori, printre care A. Popa, direc
torul Direcției regionale C.F.R. 
Brașov, s-au oprit pe larg asupra 
măsurilor care au fost și trebuie 
luate în continuare pentru a asi
gura în trenurile noastre nivelul 
de confort, deservirea operativă și 
prevenitoare pe care cu deplin te
mei o așteaptă publicul călător din 
ce în ce mai exigent. Ei au arătat, 
totodată, că unele greutăți se în- 
tîmpină și din cauza lipsei de edu
cație și atitudinilor antisociale ale 
unor călători — puțini la număr •— 
care murdăresc și deteriorează in
terioarele și instalațiile vagoanelor; 
împotriva acestora s-a solicitat 
sprijinul organizațiilor obștești și 
al opiniei publice.

Participanții la discuții au subli
niat în unanimitate utilitatea și e- 
ficiența acestei ședințe de lucru. Ei 
au mulțumit conducerii partidului 
și statului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru grija 
manifestată față de dezvoltarea și 
modernizarea continuă a transpor
turilor feroviare, pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale ceferiștilor. Toți vorbito
rii au exprimat hotărîrea fermă a 
marelui detașament al lucrătorilor 
de la drumul de fier de a munci 
cu fermitate, de a-și mobiliza toată / 
energia și capacitatea de muncă 
pentru ridicarea prestigiului căilor 
ferate române. ,

(Agerpres)
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Consider necesar ca atît conducerea mi
nisterului, cit și direcțiile regionale, condu
cerile stațiilor, toate organele C.F.R., pînă 
la ultimul lucrător căruia îi revine o anu
mită răspundere în folosirea rațională a va
goanelor și celorlalte mijloace de transport, 
să treacă în mod hotărît la lichidarea grab
nică a acestor neajunsuri. Problema eficien
ței transportului nostru feroviar, a deser
virii optime a economiei naționale și a popu
lației' trebuie să stea în centrul atenției tu
turor lucrătorilor de la C.F.R.

Faptul că parcul existent de locomotive 
și vagoane nu este folosit în mod rațional 
se datorește și lipsurilor existente în între
ținerea acestuia. Din această cauză un nu
măr mare de locomotive și vagoane este 
scos din circuit. Pe bună dreptate au cerut 
aici mai mulți tovarăși să se ia măsuri pen
tru folosirea cît mai rațională și cu cea mai 
mare eficiență economică a parcului exis
tent, pentru îmbunătățirea întreținerii și 
reparării sale.

într-o serie de cazuri lucrările de re
parații și întreținere a parcului de loco
motive și vagoane au o calitate scăzută, 
ceea ce are ca efect întreruperi dese de 
circulație, creșterea numărului de defec
țiuni tehnice. Din această cauză în anul 
1966 a scăzut cu 38 la sută timpul de 
funcționare a locomotivelor cu abur față 
de anul precedent. Conducerea Ministeru
lui Căilor Ferate, direcțiile regionale, toate 
organele care au răspundere în această di
recție trebuie să asigure ca reparațiile și 
întreținerea parcului de locomotive și va
goane să se facă în cele mai bune condiții.

Unii tovarăși din Ministerul Căilor Ferate 
au propus dezafectarea unor ateliere și în
ceperea construirii, în cîteva centre, a al
tora sub motiv că cele existente sînt mici, 
sînt de pe timpul burgheziei și nu mai 
corespund exigențelor oamenilor care lu
crează în socialism. Consider că aceste pro
puneri sînt greșite ; adoptarea lor ne-ar con
duce la cheltuieli inutile și, pentru o perioa
dă de timp, ne-ar lipsi de posibilitatea asi
gurării întreținerii mijloacelor existente. Se 
pune pe drept cuvînt întrebarea : pentru ce 
este nevoie să investim mijloace materiale 
și financiare în noi construcții, cînd în ac
tualele ateliere de reparații mai sînt încă 
spații libere, nefolosite ? Prin reprofilarea 
depourilor și a remizelor de locomotive, ca 
urmare a introducerii locomotivelor Diesel 
electrice, aceste spații pot fi utilizate pentru 
amenajarea atelierelor de reparații, obținîn- 
du-Se astfel importante economii de in
vestiții.

Este necesar să analizăm în mod se
rios toate mijloacele și condițiile de care 
dispunem pentru întreținerea și reparația 
parcului existent și să folosim la maximum 
capacitățile existente. în loc să le investim 
îi clădiri, să folosim mijloacele financiare 
pentru mai buna utilare a capacităților 
actuale. în felul acesta vom asigura îmbu
nătățirea întreținerii și reparației parcului 
de vagoane și locomotive.

Așa cum am mai arătat, partidul și gu
vernul dau o apreciere pozitivă activității 
personalului din sectorul circulației ferovia
re. Sporirea traficului a cerut eforturi seri
oase, a. impus creșterea numărului persona
lului, îmbunătățirea pregătirii sale profesio
nale și tehnice. Fără îndoială, și în această 
direcție am obținut o serie de rezultate 
bune. în mod justificat însă, Consfătuirea 
s-a ocupat cu toată seriozitatea de unele 
aspecte negative din activitatea unor lucră
tori de la C.F.R. și a unor organe ale căilor 
ferate, de unele defecțiuni care au produs 
o îngrijorare deosebită. După cum s-a ară
tat în discuțiile purtate aici în ultimii ani 
numărul accidentelor a crescut.

Este deosebit de grav faptul că în 1966 
au avut loc accidente soldate cu pierderi de 
vieți omenești. Ne putem oare împăca cu a- 
ceastă stare de lucruri ? Se pune întrebarea: 
de ce am ajuns aici ? în intervențiile lor, 
mai mulți tovarăși, ridicîndu-se cu hotărîre 
împotriva acestor fenomene negative, au dat 
răspuns acestei întrebări. Ele au la origine 
încălcarea celor mai elementare reguli pri
vitoare la siguranța circulației. Ele atestă 
o serioasă slăbire a simțului de răspundere, 
a disciplinei, a exigenței din partea perso
nalului și a organelor de conducere ale căi
lor ferate. Ele demonstrează că controlul se 
exercită slab, nu previne deficiențele și nu 
ajută la înlăturarea lor efectivă și operativă.

S-a vorbit aici despre răspunderea meca
nicilor. Pe mîna mecanicului se dau sute de 
vieți omenești, materiale, produse — aceasta 
impune, tovarăși, o răspundere excepționala. 
Mecanicul este un adevărat comandant, și în 
această calitate trebuie bine educat, bine 
instruit. Marea majoritate a mecanicilor 
noștri îndeplinesc aceste condițiuni. Din pă
cate avem în această funcție și oameni care 
nesocotesc regulile impuse de regulamente 
și de conștiința socială. Sînt de acord cu ce 
s-a spus aici: trebuie creată în rîndurile 
tuturor lucrătorilor conștiința răspunderii. 
La C.F.R. ordinele trebuie să se execute cu 
rigurozitate. Așa a fost și în trecut și n-a 
fost rău. Așa este în toată lumea. Așa tre
buie să fie și la noi. Dacă nu va fi așa nu 
vom avea ordine și disciplină la calea fera
tă, nu vom putea pune capăt neajunsurilor. 
Instruind oamenii, învățîndu-i ce au de 
făcut din punct de vedere profesional, dînd 
ordine precise, eficiente, sancționînd pe cei 
ce nu le execută, pe cei ce nu-și îndeplinesc 
obligațiile, înlocuind pe acei ce se dovedesc 
incapabili să-și îndeplinească sarcinile — 
iată cum vom putea instaura ordinea și dis
ciplina în toate organismele și verigile căi
lor ferate.

Cred că nu este necesar să demonstrăm 
prea mult necesitatea imperioasă de a se lua 
cele mai energice măsuri pentru a se lichida 
cu desăvîrșire posibilitatea repetării în con

tinuare a unor accidente. Trebuie făcut un 
punct de onoare și de cinste al tuturor lu
crătorilor din transporturile feroviare de a 
garanta siguranța deplină a transporturilor 
atît pentru călători cît și pentru mărfuri. 
Trebuie întărite disciplina și ordinea, tre
buie adoptate toate măsurile tehnice și orga
nizatorice corespunzătoare. Grija față de om 
nu poate fi confundată cu admiterea indis
ciplinei și dezordinii, cu tolerarea atitudinii 
condamnabile de nepăsare față de interesele 
și viața cetățenilor patriei noastre, față de 
avutul statului.

Consider că marea majoritate a lucrători
lor din acest sector important de activitate 
vor fi la înălțimea îndatoririlor, vor lichida 
în cel mai scurt timp neajunsurile semna
late. Dispunem de suficiente forțe destoinice 
în întregul personal de la C.F.R. pentru a 
realiza acest deziderat.

Unii tovarăși au criticat lipsurile mani
festate în planificarea și organizarea trans
porturilor care conduc de multe ori la în
crucișări, la cheltuieli inutile, precum și ca
zurile destul de frecvente de întîrziere a tre
nurilor care provoacă dereglarea circula
ției și aduc mari pagube economiei națio
nale.

Este necesar să se analizeze cu toată serio
zitatea aceste stări de lucruri, să se ia mă
suri pentru îmbunătățirea întregii activități 
din domeniul transportului feroviar. Trebuie 
să facem ca acest sistem principal de cir
culație, care alimentează întreaga economie 
națională, să funcționeze în mod exemplar, 
să asigure deservirea la timp și în bune con
diții a tuturor sectoarelor de activitate ale 
societății socialiste.

O problemă importantă pentru ridicarea 
eficienței economice a transporturilor fero
viare o reprezintă creșterea productivității 
muncii — domeniu în care există încă re
zerve mari. în timp ce la noi în 1965 un ki
lometru de linie era deservit de 14,7 sala- 
riați, în Franța acest raport era de 9,3 sala
riați pe kilometru de linie. Cu atît mai de 
neînțeles apare faptul că în planul cincinal, 
Comitetul de Stat al Planificării și Ministe
rul Căilor Ferate au prevăzut ca în 1970 
să se ajungă la 15,9 salariați pe kilometru 
de linie. Măsurile de modernizare a căi
lor ferate, prevăzute a* Se realiza în următo
rii ani, trebuie să dudă nu la creșterea, ci 
la reducerea numărului de salariați pe kilo
metru de linie, la sporirea continuă a pro
ductivității muncii. '

Desigur, aceasta cere buna pregătire și in
struire a personalului de deservire. Dacă 
acesta nu cunoaște bine mijloacele pe care 
este chemat să le mînuiască, modernizarea 
transporturilor nu poate duce la rezultatele 
pe care le așteptăm. Așa cum au arătat aici 
unii tovarăși, unele greutăți sînt determi
nate tocmai de faptul că nu au fost luate 
măsuri suficiente pentru instruirea perso
nalului în vederea mînuirii noii aparaturi.

O problemă de însemnătate hotărîtoare 
pentru îmbunătățirea transportului fero
viar este problema cadrelor. în ultimii ani 
s-au obținut desigur rezultate bune și în 
direcția recrutării și pregătirii cadrelor de 
la C.F.R. Trebuie să spunem însă că aici 
continuă să se mai manifeste neajunsuri 
foarte serioase. Se constată o mare lipsă de 
personal calificat, mai ales în sectoarele de 
exploatare legate direct de siguranța cir
culației. La sfîrșitul anului 1966 lipseau la 
calea ferată aproape 10 000 de cadre de spe
cialitate.

Ministerul Căilor Ferate, direcțiile gene
rale, centrale și regionale nu au acordat 
atenția necesară bunei funcționări a siste
mului de școlarizare și perfecționare a ca
drelor, promovării acestora în raport cu ca
pacitatea și pregătirea lor. Din această cau
ză, într-un șir de sectoare lucrează oameni 
a căror calificare nu corespunde cerințelor 
moderne ale transportului feroviar. Au fost 
desființate școji cu tradiție care pregăteau 
cadre pentru calea ferată ; desființarea șco
lii profesionale de la Oradea, creată în 1918, 
precum și a celor din Satu Mare, Palas 
Constanța, a restrîns serios capacitatea de 
școlarizare a cadrelor pentru C.F.R. Dota
rea transportului feroviar cu mijloace mo
derne de tracțiune și instalații la nivelul 
tehnicii mondiale impune acordarea unei 
atenții sporite pregătirii de cadre cu pregă
tire medie tehnică pentru toate ramurile, 
lărgirea școlarizării prin liceele industriale, 
dezvoltarea bazei materiale a învățămîntu- 
lui de specialitate. Activitatea de școlari
zare și perfecționare a cadrelor, de care 
depinde în mod hotărîtor întreaga activitate 
de la C.F.R., va trebui pusă de acord, din 
toate punctele de vedere, cu exigențele ac
tuale ale circulației din țara noastră.

în cel mai scurt timp să se analizeze si
tuația pregătirii cadrelor și să se întocmeas
că un plan special de măsuri menite să asi
gure satisfacerea în perspectivă a nevoilor 
de personal calificat ale căilor ferate. Să se 
țină seama de observațiile critice făcute aici 
referitor la faptul că școlile C.F.R. nu se 
ocupă exclusiv de pregătirea cadrelor pen
tru calea ferată. Desigur, în parte, această 
situație este urmarea faptului că ministerul 
a funcționat împreună cu alte sectoare de 
activitate. Înțelegîndu-se greșit problema 
concentrării școlilor, s-au luat măsuri care 
au împiedicat specializarea cadrelor. Tre
buie să îndreptăm în cel mai scurt timp a- 
ceastă stare de lucruri.

în fața dumneavoastră, a lucrătorilor din 
circulație, stau sarcini deosebit de mari. 
Congresul al IX-lea a trasat un vast pro
gram de dezvoltare a întregii societăți. în 
cadrul acestui program, transportului fero
viar îi revine un rol de cea mai mare în
semnătate. Partidul și statul alocă sume im
portante pentru dezvoltarea și moderniza
rea transporturilor în România. Ele trebuie 
folosite cu chibzuință, pentru ca activitatea 
de circulație pe calea ferată să se ridice la 
nivelul cerințelor etapei de desăvîrșire a

construcției socialiste. Cele aproximativ 17 
miliarde de lei alocate în cincinal acestui 
sector — sumă destul de însemnată — tre
buie folosite cu pricepere pentru a asigura 
ridicarea substanțială a întregii activități a 
sistemului nostru feroviar.

Este necesar să fie acordată o atenție mai 
mare reducerii cheltuielilor de exploatare 
și întreținere care continuă încă să fie des
tul de mari. Există toate condițiile ca 
neajunsurile în muncă să fie lichidate în 
cel mai scurt timp, ca să se pună ordine în 
toate compartimentele transportului fero
viar.

în cadrul Consfătuirii s-au adus critici 
îndreptățite actualelor reglementări pri
vind instruirea și îndrumarea personalului, 
volumului prea mare de ordine și instruc
țiuni. Este necesar să fie studiată simplifi
carea și raționalizarea sistemului de evi
dență și a regulamentelor privitoare la ac
tivitatea salariaților de la calea ferată, să se 
ia măsuri pentru îmbunătățirea controlului 
în toate domeniile de activitate ale C.F.R.

Ca și în celelalte sectoare ale economiei 
naționale, se impune și în transporturile 
feroviare creșterea preocupării pentru in
troducerea pe scară largă a tehnicii avan
sate pentru folosirea instalațiilor de cen
tralizare electrodinamică, a sistemului de 
informații electronice, a elementelor tehnice 
în siguranța circulației cu autostopul, a 
semnalizărilor automate și a altor mijloace 
de lucru moderne.

Se impune ca Ministerul Căilor Ferate 
să ia măsuri urgente pentru recuperarea în- 
t’îrzierii în crearea centrului de calcul elec
tronic, ajutor prețios în organizarea științi
fică a activității de exploatare, în îmbună
tățirea controlului tehnic în transportul fe
roviar. Se cere o mai mare atenție pentru 
valorificarea cercetărilor științifice în acti
vitatea C.F.R. Trebuie coordonată mai bine 
activitatea institutului de cercetări cu ne
cesitățile pe care le ridică activitatea de 
exploatare, urmărindu-se aplicarea opera
tivă în practică a rezultatelor cercetărilor.

Este necesar să se asigure o exactitate 
matematică în circulația trenurilor, prin în
tocmirea unui grafic care să țină seama de 
toate elementele obiective ce influențează 
desfășurarea transportului. Un asemenea 
grafic trebuie să asigure condiții optime de 
siguranță și regularitate a circulației, con- 
ducînd, în același timp, la o utilizare ra
țională a forțelor de muncă, la respectarea 
timpului normal de lucru și odihnă a per
sonalului.

în vederea satisfacerii cerințelor de tran
sport ale economiei naționale și obținerii 
unor parametri ridicați de exploatare, este 
necesar să se asigure utilizarea eficientă a 
tuturor dotărilor tehnice din calea ferată. 
O atenție deosebită va trebui să fie acor
dată îmbunătățirii rulajului vagonului de 
marfă, creșterii vitezei tehnice și comer
ciale a trenurilor de marfă și călători, 
mecanizării operațiunilor de încărcare- 
descărcare și extinderii pe scară largă a 
sistemului de transport prin containere.

Măsuri energice se impun pentru îmbu
nătățirea condițiilor de confort și de bună 
deservire a călătorilor, atît în stații cît 
și în trenuri. în acest sens este necesară 
atît pregătirea tehnică corespunzătoare a 
garniturilor trenurilor de călători cît și in
struirea personalului de stație și de tren 
pentru a avea o ținută și comportare co
rectă, civilizată față de călători.

Organizațiile de partid, de U.T.C. și sindi
cale din unitățile de cale ferată sînt che
mate să aducă un aport crescut la întă
rirea simțului de răspundere și disciplinei 
în muncă, la ridicarea nivelului cunoștin
țelor tuturor salariaților, la educarea lor 
în spiritul unei înalte exigențe profesio
nale. Comitetele regionale, raionale și oră
șenești de partid trebuie să acorde o atenție 
mai mare îndrumării, controlului și spriji
nului organizațiilor de partid de la calea 
ferată, controlului activității unităților fe
roviare de pe teritoriul lor.

Partidul și guvernul acordă o grijă per
manentă îmbunătățirii condițiilor de muncă 
și de viață ale lucrătorilor ceferiști. Re
centele măsuri privind îmbunătățirea sala
rizării lucrătorilor din transportul feroviar 
și îmbunătățirea criteriilor de acordare a 
uniformelor sînt o mărturie în această di
recție. Prin această măsură salariații de la 
circulația feroviară vor beneficia în plus de 
o sumă de 282 milioane lei. Sîntem convinși 
că toți lucrătorii de la C.F.R. vor răspunde 
grijii partidului și guvernului prin îmbună
tățirea muncii lor, prin îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor care le revin.

Desigur, tovarăși,, ridicarea continuă a ni
velului de viață al lucrătorilor ceferiști, ca și 
al tuturor oamenilor muncii, al întregului 
nostru popor, este strîns legată de dezvol
tarea neîntreruptă a economiei noastre na
ționale, de îndeplinirea cu succes a planu
lui cincinal. După cum știți, în cadrul pla
nului cincinal sînt prevăzute măsuri însem
nate de creștere a salariului real, de ridicare 
a nivelului de viață al tuturor cetățenilor 
din țara noastră. Rezultatele obținute pînă 
acum reprezintă o garanție că planul cinci
nal va fi realizat cu succes — aceasta va 
duce la ridicarea țării noastre pe o treaptă 
superioară a dezvoltării economice, la îm
bunătățirea continuă a vieții materiale și 
spirituale a tuturor cetățenilor patriei noas
tre socialiste. în încheiere, doresc să-mi ex
prim încă o dată convingerea că lucrătorii 
din transportul feroviar nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile care le revin. Vă urez tuturor, în 
numele conducerii de partid și de stat, noi 
și noi succese în activitatea dumneavoastră 
închinată înfloririi patriei noastre socialiste, 
(în repetate rînduri, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subliniată de 
aplauzele vii, puternice, ale asistenței)

încheierea ședinței 

de lucru privind 
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te — sector de bază al econo
miei naționale — îmbunătăți
rii condițiilor de muncă și de 
viață ale lucrătorilor feroviari.

Ne angajăm — se spune în 
telegramă — să întărim și' 
mai mult disciplina în muncă, 
răspunderea în executarea 
serviciului, să ne ridicăm per
manent nivelul cunoștințelor 
profesionale, să folosim cu 
pricepere și randament sporit 
modernele mijloace și insta
lații pe care statul nostru so
cialist ni le pune la îndemînă. 
Ne angajăm ca circulația tre
nurilor să se desfășoare in 
condiții de siguranță deplină, 
iar regularitatea in transpor
tul pe calea ferată să repre
zinte obiectivul principal din 
fiecare moment al activității 
noastre.

Aplicînd neabătut sarcinile 
desprinse din analiza cu acti
vul de bază, vom da o atenție 
sporită bunei deserviri a că
lătorilor în trenuri și stații, 
îmbunătățind gradul de con
fort și de pregătire tehnică a 
garniturilor de călători, asigu- 
rind oamenilor muncii o de
servire civilizată, așa cum me
rită harnicii constructori ai 
societății noastre socialiste.

-In aceste zile ne pregătim să 
sărbătorim „Ziua ceferiștilor". 
Cinstind glorioasele tradiții 
de luptă ale feroviarilor sub 
steagul luminos al partidului, 
încredințăm Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, pe dumneavoastră 
personaj., guvernul țării că 
vom fi la înălțimea sarcinilor 
ce ne sînt trasate, că lucră
torii transportului feroviar — 
pgrticipanți direcți la opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste — vor fi în primele 
rînduri în lupta condusă de 
partidul nostru drag pentru 
continua înflorire și propășire 
a României socialiste.

Plenara lărgită a Consiliului
Superior al Agriculturii

în zilele de 9 și 10 februarie, a 
avut loc o plenară lărgită a Consi
liului Superior al Agriculturii Au 
participat conducători ai trusturilor 
Gostat, ai direcțiilor regionale de 
îmbunătățiri funciare și organizarea 
teritoriului, ai trusturilor de con
strucții pentru îmbunătățiri fun
ciare și vicepreședinții uniunilor 
regionale ale cooperativelor agrico
le de producție.

Au luat parte tovarășii Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Tosif Banc, 
membru supleant, al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Matei Ștefan, șeful secției a- 
grare a C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Nicolae Giosan, a 
prezentat un raport, asupra princi
palelor realizări obținute anul tre
cut în agricultură, sarcinile pe a- 
cest an și măsurile menite să asi
gure îndeplinirea lor. în continua

re, au avut loc dezbateri. S-a irisis- 
tat îndeosebi asupra măsurilor 
pentru realizarea planului pe 1967 
— care prevede un ritm sporit de 
creștere a producției față de anul 
precedent. Dezbaterile au subliniat 
necesitatea asigurării condițiilor 
pentru îndeplinirea planului de in
vestiții care totalizează 5,7 miliarde 
lei și este îndreptat, spre dezvolta
rea și diversificarea mecanizării lu
crărilor agricole, chimizare, extin
derea irigațiilor pe bază de soluții 
tehnice'moderne, precum și pentru 
construirea de combinate și' com
plexe de creștere a animalelor, ex
tinderea plantațiilor viti-pomicole. 
în domeniul zootehniei au fost dez
bătute măsurile prevăzute pentru 
consolidarea și dezvoltarea rezulta
telor înregistrate în recensămînțul 
din ianuarie, care au dovedit că e- 
fectivele și’ producția animală pot 
spori într-un ritm mai rapid.

în încheierea lucrărilor plenarei 
lărgite a Consiliului Superior al A- 
griculturii au luat cuvîntui tovară
șii Vasile Vîlcu și Iosif Banc.

(Agerpres)

0 experiență apreciabilă
in elaborarea
unui proiect industrial
(Urmare din pag. I)

talică cu circa 23 la sută, 
reprezentînd 1 260 tone 
metal. Sau la fabrica de 
anozi, raționalizîndu-se 
amplasarea utilajelor gre
le în turnul de pastă 
(construcția cu 9 nivele 
și 35 m înălțime) s-a re
dus cantitatea de con
strucție metalică cu circa 
400 tone.

Este de adăugat, totoda
tă, că pe parcursul rea
lizării investiției, prin 
executarea unor lucrări 
de calitate și o bună or
ganizare a execuției s-au 
realizat economii și față 
de prevederile proiectului 
de execuție. De exemplu, 
în acest proiect s-a pre
conizat executarea de ten
cuieli de rectificare la 
pereții din panouri prefa
bricate de la halele de e- 
lectroliză, ținîndu-se sea
ma de neregularitățile ce 
se pot ivi la furnitură sau 
în urma executării lucră
rilor de montare a panou
rilor. O execuție atentă, 
de calitate a montajului, 
nu au mai făcut necesa
re aceste lucrări, reali- 
zîndu-se o economie de 
700 000 lei. Economii în
semnate s-au obținut și 
prin executarea unor fi
nisaje exterioare de cali
tate la fațadele halelor de 
electroliză, cît și la alte 
operații.

După cum se știe, în 
valoarea fiecărei investi
ții se prevede un anumit 
cuantum pentru efectua
rea probelor tehnologice. 
Este un merit ' al con
structorilor și montatori- 
lor, cît și al cadrelor teh
nice din uzină că, in a- 
ceastă fază, s-au realizat 
economii, față de fondu
rile prevăzute, de peste 
24 milioane lei. Sursa a- 
cestor economii o consti
tuie calitatea înaltă a lu
crărilor de construcții- 
montaj, asigurată în ma
re măsură printr-o asis
tență competentă și per
manentă a specialiștilor 
de pe șantier. Totodată, 
s-a acordat o deosebită 
atenție recepționării pe

faze a utilajelor tehnolo
gice, eliminîndu-se încă 
din timpul montajului a- 
numite vicii ascunse, ne- 
concordanțe sau alte aba
teri de la proiect. Ca ur
mare, in perioada probe
lor tehnologice n-a mai a- 
părut necesitatea unor lu
crări suplimentare sau 
chiar remedieri. Cu înaltă 
răspundere s-a privit și 
problema pregătirii și 
specializării din timp a 
cadrelor pentru noua uzi
nă, ceea ce a permis în
sușirea proceselor tehno
logice în toată finețea lor.

Se poate aprecia că, 
deși procesele tehnologice 
ale uzinei au constituit o 
noutate atît pentru pro
iectant, cît și pentru be
neficiar, demarajul fa
bricii de anozi, al cuvelor 
de electroliză și al utilaje
lor de la turnătorie s-a 
făcut corect. Ca o conse
cință a funcționării opti
me a instalațiilor și însu
șirii tehnologiei adoptate 
s-a obținut o producție 
bună încă din prime
le zile ale probelor teh
nologice. Astfel, în do
cumentația aprobată era 
prevăzut să se obțină 
în perioada de piobe teh
nologice 151 tone alumi
niu secundar, care să se 
recupereze la uzina „So-

lex“-București, prețul a- 
cestuia fiind de 7 500 lei/ 
tonă. Aluminiul efectiv 
realizat în această peri
oadă s-a valorificat ca a- 
luminiu de calitatea A 5, 
la un preț de 14 600 lei / 
tonă.

în prezent se desfășoa
ră importante lucrări de 
extindere a uzinei de a- 
luininiu (fabrica de pro
duse carbonoase și o uni
tate de prelucrare a alu
miniului). Experiența că
pătată la lucrările din e- 
tapa I, îmbunătățirile 
aduse în proiectare și e- 
xecuție, ca și observațiile 
asupra modului de com
portare în exploatare se 
reflectă din plin în docu
mentația de execuție pen
tru etapa a Il-a. Ele se 
concretizează în impor
tante economii de mijloa
ce materiale și bănești. 
Cîteva exemple sînt edifi
catoare. Bunăoară, la stîl- 
pii prefabricați ai halelor 
de electroliză s-a utilizat 
parțial oțel-beton superi
or și s-au repartizat mai 
economic laminatele, ob- 
ținîndu-se o economie de 
circa 220 tone oțel-beton 
și laminate. La hala de e- 
iectroliză nr. 3 (etapa a 
TI-a), valoarea montaju
lui barelor de distribuție 
a energiei electrice la ce

lule s-a redus cu peste 3 
milioane lei față de pri
ma etapă, ca urmare a 
îmbunătățirilor aduse 
tehnologiei de execuție. 
Din experiența exploată
rii și în urma cercetării 
tipurilor și caracteristici
lor pompelor produse in 
țară pentru vehicularea 
șlamului în halele de e- 
lectroliză și instalația de- 
recuperare fluor s-a pre
văzut în documentația e- 
tapei a Il-a achiziționarea 
de pompe indigene tip 
PCH, în locul celor din 
import, obținjndu-se o ’ 
reducere cu 300 000 lei a 
efortului valutar.

Am scris aceste rînduri 
pentru a demonstra că 
atunci cînd șe acționează 
cu răspundere și spirit 
gospodăresc ' din partea 
tuturor factorilor care ' 
concură la realizarea uheț 
investiții — proiectant, 
beneficiar, constructor — 
se pot obține economii 
importante la mijloacele 
materiale și financiare a- 
locâte' de stat. Fără a e- 
xagera, putem afirma că 
toți: Cei care au mîntiit a- 
ceste mijloace destinate 
construcției și dezvoltării 
uzinei de aluminiu au 
muncit cum se cuvine, în 
interesul general aJ eco
nomiei noastre naționale.

IN CONSTRUCȚIE LA ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI

Al treilea mineralier
de 12500 de tone

Galați (corespondentul „Scînteii"). 
— După cum s-a ahuhțat, în septem
brie anul trecut a fost lansat Id apă 
primul mineralier de 12 500 tone con
struit la Șantierul naval Galați. In 
timp ce în corpul acestei nave, aflate 
la cheiul de armare, se montează 
mașinile și instalațiile, pe noua cală

a șantierului s-a și conturat silueta celui de-al doilea mineralier de 
12 500 tone, care va primi în curind botezul Dunării. Simultan, în secțiile 
prelucrătoare ale șantierului a început confecționarea secțiilor și bloc- 
secțiilor care vor alcătui corpul celui de-al treilea mineralier de același 
tonaj. Această importantă operație de preasamblare a confecțiilor meta
lice s-a executat într-un volum ce reprezintă aproape jumătate din greu
tatea corpului navei.
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cinema

Drumul

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ; 11,80 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : REPUBLICA —
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI (completare O poveste pe un metru pă
trat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : LUCEAFĂRUL 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30.
• NIMENI NU VOIA SA MOARĂ : LUCEA
FĂRUL — 18,30 ; 21.
• HOȚII DE COPII — 10 ; 12; 14; FEMEIA 
IN LUNA — 16,30 ; 18,45 ; 21 : CINEMATECA.
• CERUL ȘI IADUL : CAPITOL (completare 
Orizont științific nr. 8) — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, EXCELSIOR (completare Pe 
urmele unui reportaj) — 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 17,30 ; 
20.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și 
CĂSĂTORIE DE FORMĂ : LUMINA — 9,30;
15.15 ; 19,30.

• MONDO CANE (ambele serii) : VICTORIA — 
10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, AURORA — 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30, FLOREASCA — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
• FANFAN LA TULIPE : UNION — 14 ; 16;
18,15 ; 20,30. *
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 
10.
• FALSTAFF : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• RITMURI ȘI IMAGINE — POVESTE PE UN 
METRU PĂTRAT — DIN LUMEA FLUTURI
LOR — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9 — RO
MANȚE ASPRE : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• ZORBA GRECUL : GIULEȘTI — 15 ; 18 ; 
20,45, FLACĂRA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ și CERUL ȘI IA
DUL : FEROVIAR — 8,30 ; 12,15 ; 16,15 ; 20, MO
DERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• NEVESTE PERICULOASE : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Inima și con
știința) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinema
scop : DACIA (completare Putna 500) — 8,30—
13.15 în continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : BUZEȘTI 
(completare Ultima treaptă) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.

• MOȘ GERILA : COSMOS (completare Călă
rețul pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : GRIVI- 
ȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (com
pletare A 6-a sesiune a Marii Adunări Naționa
le) — 9 ; 11,45 ; 15,15 , 18 ; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : BUCEGI 
(completare Două orașe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, RAHOVA (completare Din pămînt 
șl foc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SAMBA : UNIREA (completare Orașul In
terzis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
TOMIS — 18,45 ; 20,45, DRUMUL SĂRII (com
pletare Drumul spre succes) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : ARTA (com
pletare Orizont științific nr. 8) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA (comple
tare Ultima treaptă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• EL GRECO — cinemascop : POPULAR (com
pletare Ciclon!, anticicloni, fronturi) — 15,30 ;

18 ; 20,30, LIRA (completare Ultima treaptă) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• GOLGOTA — cinemascop : MOȘILOR (com
pletare 6 000 de ani) — 15,30 ; T8 ; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 19.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : COTRO- 
CENI — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• TUNELUL — cinemascop : COLENTINA 
(completare Orizont științific nr. 7) — 15,30 ; 
17,45 ; 20.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM
— cinemascop : MELODIA — 10 ; 12,45 ; 15,45 ;
18.30 ; 21, FLAMURA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• BĂRBAȚII : PROGRESUL (completare Călă
rețul pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : 
FERENTARI (completare Cantonamentul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" — 15 : 17,30 ; 20.

personalității 
în artă

Aș zice oft artistul Își 
construiește baza ca un zi
dar, care se înalță o dată cu 
zidul pe care-1 clădește, a- 
dăugînd și eliminînd, în e- 
fortul zilnic de a se realiza, 
în munca sa însă, pictorul 
nu poate pierde din vedere 
țelul final: închegarea unei 
personalități, în care lecțiile 
de cultură ale lumii să se 
contopească și să se cristali
zeze în aportul său perso
nal. Pentru aceasta, consec
vența și seriozitatea trebuie 
să acționeze zi cu zi, pe 
toată întinderea vieții.

La începutul carierii sale 
artistul nu e dumirit asupra 
drumului de dezvoltare pe 
care-1 va adopta. El lucrea
ză tatonînd... Neavînd încă 
o cultură de specialitate te
meinică — cultura acumu- 
lîndu-se cu mare trudă și 
în vreme îndelungată, — e 
stingherit, intimidat de rea
lizările de dinaintea sa, so
luțiile unor înaintași ori ale 
unor contemporani i se im
pun încă obsesiv, mijloace
le de exprimare nu-1 slu
jesc îndeajuns, iar înțelege
rea, măiestria se cîștigă cu 
greu și în timp.

Lucrezi la umbra unuia 
sau a altuia, obsedat de un 
curent sau de altul, de o 
personalitate sau alta, sur- 
Îtrinzînd din cînd în cînd 
icăriri din tine însuți, din 

temperamentul tău și din 
știința pe care ți-ai însu
șit-o despre lucruri și oa
meni. Pe măsură ce te des
coperi și-ți dai seama că 
pasiunea pentru artă este 
un foc care te mistuie și că
ruia te-ai abandonat și că, 
așa cum îi scria Rilke lui 
Kapus „dacă n-ai lucra ai 
muri". începi să știi despre 
tine mai mult decît știu cri
ticii și chiar prietenii și o 
forță nouă vine să se adau
ge muncii tale : încrederea 
în ce ai de spus — și un 
nou elan îți încălzește 
munca

Pornind de la caracter și 
temperament și trecînd prin 
toată arta lumii, ca mine
rul care în străpungerea 
unui tunel trebuie să ajun
gă la capătul celălalt, din 
nou la lumină, artistul tin
de să ajungă din nou la 
sine, la firea sa îmbogățită, 
la o transfigurare de o uni
că frumusețe, într-un lim
baj articulat care se nu
mește realizarea artistică.

Personalitățile de vază 
ale culturii lumii s-au îm
plinit cu răbdare și tenaci
tate, consecvență și serio
zitate, clădindu-și și limpe- 
zindu-și personalitatea în 
timp. Așa s-a întîmplat cu 
Tizian, cu Rembrandt, cu 
Michelangelo, cu Goethe, 
iar mai aproape de noi cu 
Cezanne sau Brâncuși, care 
s-au conturat și s-au împli
nit refăcîndu-și și corectîn- 
du-și mereu drumul crea
tor, pînă tîrziu, la bătrînețe.

Degas avea obiceiul să 
spună, în maliția sa, că mai 
multe genii sînt la 20 de 
ani decît talente la 50. 
Timpul cerne și elimină... 
Aceasta explică de ce sînt 
atît de puțini acei care a- 
jung să-și închege o perso
nalitate, să realizeze o ope
ră de sinteză, unicate că
rora să nu li se poată adău
ga sau elimina nimic, un 
fel personal de a vedea lu
mea.

Desigur epoca noastră a 
complicat datele, nu se mai 
realizează școli care să se 
desfășoare pe zeci de ani. 
Noutățile care se succed a- 
mețitor în știință și în teh
nică influențează gîndirea 
artistică și ritmul de dez
voltare al artei, de aceea 
nevoia de documentare și 
informare consecventă este 
astăzi mai acută ; numai ar
tistul cultivat, cu multila
terală pregătire, se orien

tează în hățișul manifeste
lor și solicitărilor de tot fe
lul, croindu-și propriul, ori
ginalul său drum.

Acei care n-au tenacitate 
în a se pregăti pentru un 
drum lung, care nu lucrea
ză pentru arta lor ea pen
tru o mare construcție, a- 
cei pentru care numai ex
pozițiile sînt prilej de lu
cru se poticnesc, fiind de
vansați. Nici lucrul de fie
care zi în atelier nu e to
tul. Împletirea muncii de 
șevalet cu informarea, cu
riozitatea trează și îndrăz
neala, pasiunea în urmări
rea țelului mare, acea ca
pacitate de a te ridica din 
Infringed asemenea copilu
lui cu care-1 compara pe 
artist Rabindranath Tagore 
și care, în efortul său de a 
umbla, cade și se ridică, și 
iar cade dar termină prin a 
umbla pe propriile-i picioa
re. Aceasta luptă este o 
condiție sine qua non pen
tru reușita muncii artistului 
pentru dă Viața artistului nu 
se consumă numai între pe
reții atelierului. Climatul 
propice îi este necesar ca 
aerul. De aceea grupările 
de prieteni, constituite pe 
baza unor afinități artistice, 
întîlnirile și discuțiile, în ce
nacle, în expoziții și în ate
liere în fața lucrărilor, 
schimbul viu de opinii, ade
sea polemic, o critică de 
înaltă ținută grijulie și crea
toare, plină de idei — toate 
împreună constituie atmos
fera necesară creației de 
care nu ne putem 
lipsi dacă vrem să ne 
clarificăm, să. înaintăm. 
Unii se întreabă ; de ce 
unii pictori îmbătrînesc 
prea repede ? De ce de la 
o anumită vîrstă nu prea 
mai aștepți surprize, chiar 
și de la unii artiști care au 
pornit strălucit ? S-a de
monstrat cu suficiente 
exemple în decursul istoriei 
că arta o fac maturii, oa
menii care au avut timp 
să asimileze niște forme su
perioare de cultură, să a- 
jungă la o anumită înțele
gere, că arta se construiește 
și se decantează în timp, că 
ajungerea la acel „echilibru 
interior” de care vorbea 
Brâncuși presupune un 
mare efort de maturizare, o 
capacitate de a sintetiza 
fără obsesia altor lecții. Mi 
se pare că este necesar să 
ne punem această proble
mă pentru a consolida caii-, 
tățile și startul cu care por
nim. pentru a putea duce 
eforturile noastre la conse
cințe majore, pentru a crea 
climatul necesar ca acei 
care au energie, pasiune și 
tenacitate — și la noi sînt 
mulți — să-și poată dezvol
ta aptitudinile în toată am
ploarea, și pînă la capăt.

Statul socialist, conștient 
de calitățile native ale po
porului nostru, afirmate 
strălucit în folclor și în mo
dul său de viață, în dorin
ța de a descătușa toate la
tențele și de a ajuta la afir
marea tuturor valorilor au
tentice pe linia și în tradi
ția marilor noștri creatori 
ca Eminescu, Brâncuși, Lu- 
chian, Arghezi etc. creează 
culturii condiții tot mai 
prielnice de dezvoltare. Ar
tistului, în efortul său de a 
ridica cultura țării pe noi 
trepte, îi acordă sprijin și-i 
insuflă elan pentru noi e- 
forturi. Ridicarea artei noas
tre la înălțimile pe care cu 
toții le visăm și le dorim 
solicită din partea artistu
lui să-și reprezinte poporul 
printr-o personalitate pu
ternică, originală. Nu se va 
pune niciodată îndeajuns ac
centul pe importanța perso
nalității în cultură I Cine a 
văzut mari expoziții colec
tive în străinătate, și-a dat 
seama că a fi epigon, chiar

de bună calitate, nu în- 
Csamnă mare lucru. Că a fi 
la umbra altuia — cum 
zice Brâncuși — „la umbra 
stejarilor nu crește iarbă”, 
înseamnă a nu da tot ce 
poți — înseamnă a spune 
ce a mai fost spus mai 
convingător, a te opri la 
un anumit stadiu, a nu 
te împlini ca „individuali
tate conștientă”, cum defi
nește Larousse-ul latinescul 
„personalitas". De la perso
nalitate începe spiritualita
tea. Desigur, cultura se 
înalță ca o piramidă pe e- 
forturi colective, dar „solu
ția singulară a unei proble
me, care nu se va reprodu
ce niciodată la fel sau 
exact", cere pentru produ
cerea operei de artă „a in
stitui și menține în timpul 
lucrului un temperament 
propriu", cum scria Paul 
Valery.

Munca culturală ar tre
bui orchestrată în așa fel 
îneît realizarea cadrului în 
care să-și dezvolte potente
le cei dotați și cu dragoste 
de muncă, să poată fi dusă 
pînă la capăt. Muzicienii 
care aveau o sală de con
certe au acum 4 săli și fo- 

, losesc și marea Sală a Pa
latului. Și în arta plastică 
ar trebui făcut mai mult și 
mai nuanțat. Expozițiile a- 
nuale de artă nu pot fi sin
gurul bilanț al muncii unui 
artist, dimpotrivă, el trebuie 
să se confrunte cu el în
suși și cu alții, cu ansam
bluri de lucrări în grupuri, 
individual, să-și dobîndeas- 
că tot mai mult criteriile si
gure pentru a renunța la 
accidental și a urmări nu
mai esențialul, țelul supe
rior.

Drumul personal nu e a- 
panajul bîjbîietorilor și di- 
letariților, și din păcate arta 
modernă a deschis ușile 
prea multor diletanți. Cei 
vechi, la care meseria tre
buia știută la un nivel pre
tențios, barau drumul dile- 
tanților cu legi de breaslă 
greu de escaladat. Apoi, 
personalitatea este un pisc 
la care se ajunge par- 
curgînd și depășind etape, 
nu escamotînd. Poate că e 
nevoie de o definiție mai 
clară a ceea-ce trebuie să 
se înțeleagă prin personali
tate. O vor face criticii și 
teoreticienii... Mie mi se 
pare că nu e destul să nu 
semeni cu alții, pentru a fi 
o personalitate. Ă-ți afirma 
temperamentul e una din 
condiții, dar trebuie să se 
atingă un nivel de calitate, 
de inedit și spiritualitate, 
de șlefuire și decantare 
proprie, care să nu excludă, 
ci să includă legile de 
creație.

Poate că în faza actuală 
ar trebui mai mult și mai 
nuanțat desfășurată activi
tatea teoretică pe tărîmul 
culturii, publicate mai mul
te cărți despre artă, urmă
riți și sprijiniți artiștii în 
dezvoltarea personalității 
lor pe o perioadă mai lun
gă, o acțiune pe țară pen
tru circulația valorilor de 
artă prin expoziții, carava
ne — în felul celor ini
țiate cu expozițiile Țucu- 
lescu, Maxy și Colecția 
Weimberg — cu expoziții 
personale sau de grup, bine 
pregătite și prezentate cu 
un plan judicios și metodic, 
(poate în sensul sugestiilor 
făcute în „Scînteia” de Vir
gil Cândea), iar unii critici 
să nu-i privească — cum se 
întîmplă adesea — pe pic
tori și sculptori ca pe niște 
școlari, așteptînd o ocazie 
sau alta pentru a le pune 
note. De la critici așteptăm 
teoretizări, judecăți de va
loare nuanțate, difuzarea 
culturii și a interesului pen
tru plastică în cercuri cît 
mai largi.
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Sub bagheta 
lui Mircea Ba- 
sarab, Orches
tra simfonică a 
Filarmonicii de 

stat „George Enescu" prezintă astă-seară, in pri 
mă audiție, cu concursul pianistei Lottie Morel 
(Elveția), Concertul pentru pian și orchestră de 
Marescotti. Programul mai cuprinde Mișcarea 
simfonică de Liviu Glodeanu și Simfonia a IV-a 
in mi minor, op. 98 de Brahms. Concertul are 
loc la Ateneu (ora 20).

concerte

PRIMUL SPECTACOL
Al SEXTETULUI „IES SURFS"

HB
X .

5 ; ■ Șl Al CÎNTĂREȚEI JENNIFER

16,00 — Campionatul mondial de patinaj viteză. 
Transmisiune de la Oslo.

17,00 — Pe un picior de plai. Prezintă : Vasile Dinu.
17,25 — Dincolo de micul ecran.
17,35 — Arabescuri pe gheață.
18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : Noile aven

turi ale echipajului Val-Vîrtej : „Taina 
peșterii albastre”.

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,12 -«■ Buletinul meteorologic.
19,15 — Panoramic.
19.30 — Campionatul mondial de patinaj viteză.

Transmisiune de la Oslo.
20.40 — Tele-enciclopedia.
21.40 — Filmul serial „Baronul”.
22.30 — Parodii vesele.
22.50 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

Noul cinematograf de 500 de locuri din 

Beiuș, regiunea Crișana, dat în folosinjâ la 

începutul acestui an

Foto i S. Cristian

în Sala Palatului și-au început vineri seria 
concertelor în Capitală sextetul vocal „Les Surfs" 
din Madagascar și cîntăreața Jennifer din Franța.

Din bogatul lor repertoriu formația „Les Surfs" 
și cîntăreața Jennifer au prezentat publicului bucu- 
reștean o selecție dintre cîntecele cele mai îndră
gite de ei. In aceeași sală își vor continua seria Con
certelor pînă la 15 februarie.

• Sala Palatului : LES SURFS (Madagascar) și 
JENNIFER (Franța) - 20.
• Teatrul de operă și balet ; OTHELLO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PAGANINI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Come
dia) : O FEMEIE CU BANI — 15,30, VEDERE DE 
PE POD — 20, (sala Studio) : DOMNII GLEMBAY 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DAN
TON — 19,30. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL - 17
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PATIMI
— 19,30, (sala Studio) : SONET PENTRU O PĂ
PUȘA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului 
evreiesc de stat) : PAHARUL CU APA — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : TURCĂRET — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 15,30, 
INCIDENT LA VICHY - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂ
RIEI SALE — 15,30, CEI TREI MUȘCHETARI — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 17, (sala Palatului Pionierilor) — AM
NARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 (premieră)
— 19,30.
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Desen de Mihu VULGĂNESGG

Arta oratoriei a avut la noi repre
zentanți eminenți apreciați ca atare 
și peste hotarele țării. Ea a fost cul
tivată din generație în generație și 
considerată ca una din componentele 
fundamentale ale unei personalități 
multilaterale. Generații de profesori 
începînd cu Mihail Kogălniceanu, cti
tor al acestei arte, și încheind cu 
cei ce ne-au fost dascăli și nouă, celor 
tineri — mă gîndesc la Tudor Vianu 
și George Călinescu — și-au educat 
discipolii în cultul exprimării logice, 
sobre, al valorii clasice a cuvîntului. 
Cine urmărește din perspectiva isto
rică evoluția ideii de conferință cultu
rală la noi nu va putea să nu observe 
că în fond ea a reprezentat una din 
formele esențiale ale dialogului pe 
care intelectualjtatea română l-a în
treținut cu categorii largi ale publi
cului, fiind o componentă 
a caracterului civic al cul
turii românești. Ideea de 
conferință a avut drept 
nucleu dorința de comu
nicare a ceea ce știința, 
arta, literatura, gîndirea, 
cuceriseră pînă atunci, 
pasiunea convorbirii spiri
tuale cu masele. De a- 
ceea conferința a consti
tuit în cultura română 
forma unor mișcări inte
lectuale progresiste, de o 
reală importanță. Din 
„prelecțiunile populare" 
organizate în februarie 
1864 la Iași s-a născut 
„Junimea". Că aceasta nu 
a fost o simplă întîmplare 
ne-o dovedește faptul că 
ideea de continuitate, de 
perspectivă și de tradiție 
pe acest tărîm s-a consti
tuit imediat nu numai la 
„Junimea” unde „prelec
țiunile populare" au durat 
șaptesprezece ani, ci și la 
București unde — cam 
în aceeași vreme — 
la 2 ianuarie 1865 C. 
inaugurează ciclul conferințelor publi
ce de unde s-a născut acea presti
gioasă instituție de cultură numită 
„Ateneul Român". De la tribuna Ate
neului, timp de zeci de ani, numele 
cele mai reprezentative ale științei și 
artei românești au întreținut un in
teres și o pasiune continuă pentru 
cultură, au făcut cunoscut publicului 
ceea ce era nou în domeniul lor de 
activitate, au propus subiecte de me
ditație, cu ecou în paginile ziarelor 
și revistelor timpului, declanșînd po
lemici, schimburi de ideii Multe din 
conferințele ținute aici și în alte in
stituții au reprezentat momente în 
evoluția gîndirii noastre culturale și 
au rămas peste decenii opere de bază 
ale culturii, materiale de referință. 
Să ne gîndim la conferințele de la 
Ateneu ale lui Odobescu, Delavrancea, 
Hașdeu, Duiliu Zamfirescu, Vlahuță, 
la cele ținute de Victor Babeș, la so
cietatea „Tinerimea Română", de Ion 
Cantacuzino la cercurile muncitorești ; 
la conferințele lui Nicolae Iorga, acest 
geniu al oratoriei, pentru care con
ferința reprezenta o formă a vieții 
înseși și o vocație intelectuală, 
la acel șir de „conferințe experimen
tale" despre istoria teatrului prezen
tate ani de-a rîndul pe scenele Tea
trului Național din București ca și ale 
altor instituții artistice de Ion Marin 
Sadoveanu. Nobila năzuință ce a ani
mat pe oamenii de cultură înaintați ai

țării noastre, dornici să se adreseze 
unor categorii din ce în ce mai mari 
de auditori, de a face din conferință 
unul din mijloacele efective de răs- 
pîndire a bunurilor spirituale în toate 
categoriile publicului este evidentă 
de-a lungul timpului.

Firesc această năzuință și-a aflat 
posibilitatea unei împliniri efective în 
regimul socialist. Sîntem la capătul 
a mulți ani de cînd mii de intelec
tuali au străbătut țara în lung și în 
lat înfățișînd unui public ce totali
zează anual milioane de oameni, su
biecte din absolut toate domeniile 
științei și culturii, cînd ideea de „uni
versitate populară" a devenit o rea
litate spirituală, cînd conferința re
prezintă una din obișnuințele și bucu
riile vieții noastre. De aceea o dis
cuție asupra acestui gen de răspîndire

CONFERINȚA
este un act de

cultură
Esarcu a bunurilor spirituale ar fi bine venită. 

Din perspectiva a ceea ce realmente 
am cîștigat pe acest tărîm progresele 
sînt imense, nu numai dacă ne gîn- 
dim la numărul celor ce frecventează 
sălile de conferințe, dar și la sfera 
de cunoștințe care se vehiculează, la 
tensiunea de idei ce se întreține prin 
acest neîntrerupt colocviu, la stîrni- 
rea curiozității intelectuale și la des
chiderile de perspective ce le oferă. 
Dar, în același timp, nu-i mai puțin 
adevărat că tendințe de formalism, 
de repetare mecanică a unor formule 
organizatorice, de considerare a con
ferinței ca un punct îndeplinit într-un 
program de activitate se fac real
mente simțite. Chiar cursurile univer
sității populare sînt reproduse meca
nic de la un oraș la altul, cînd în 
unele locuri publicul nu este intere
sat de cutare curs și temă sau vă
dește o pasiune pentru alte probleme 
spirituale. Un curs despre istoria tea
trului românesc organizat cu o parti
cipare excepțională anul trecut de 
Universitatea Populară București, 
transplantat aidoma la o casă de cul
tură raională nu a mai reușit. Și 
atunci la ce bun să deplasăm spe
cialiști care își pierd timpul, la ce 
bun să irosim pentru orașele din pio- 
vincie fonduri de deplasare cînd în 
sală se află treizeci-patruzeci de per
soane care așteaptă filmul ce va urma 
conferinței și cei interesați realmente 
se pot număra pe degetele de la două

mîini. Inflația este un fenomen care 
duce la compromiterea ideii. Pentru 
că ceea ce trebuie cred săwne preo
cupe este finalitatea spirituală a 6onfe- 
rinței.

Programarea formală a unor su
biecte fără continuitate și fără răsu
net, fără un acord cu interesul celor 
chemați să asculte, caracterul impro
vizat provenit din repetarea unor 
subiecte stereotipe care circulă din- 
tr-un plan cultural în altul și incită la' 
debitarea unor generalități —? toate 
pot da naștere unui sentiment de 
relativitate și duce fatal la deprecie
rea valorică și la demonetizarea ideii. 
Oamenii reținuți după orele de lucru 
— cîte zece din fiecare secție cum am 
auzit odată — i 
conferință ce trei 
mod necesar și expediată din toate 

punctele de vedere, înce
pînd cu ritmul ideilor și 
terminînd cu cel al ex
primării — nu vor asculta 
nici cu plăcere, nici cu 
interes. Iată de ce cred că 
fetișul cifrelor, dorința de 
a raporta numeroase „ac
țiuni", de a avea la anu
me rubrici un număr mare 
de participanți reprezintă 
nu numai un procedeu 
depășit dar în împrejură
rile cînd omul este solici
tat de numeroase alte for
me de manifestare spiri
tuală riscă să-l îndepăr
teze de conferințe. Pentru 
că organizarea unei confe
rințe trebuie să răspundă 
numai unei necesități spi
rituale și nicidecum unui 
criteriu administrativ. Ea 
trebuie să fie ecoul unui 
interes și unei curiozități. 
Numai astfel se angajează 
un dialog util cu urmări 
persistente.

Cred că și alte 
întrebări se ridică. Cei 

ce au asistat la unele conferințe 
(mai ales la cele organizate de Uni
versitatea Populară a orașului Bucu
rești) își dau seama ce interesante și 
valoroase idei se vehiculează. Ele se 
fructifică într-o sală ce nu poate adă
posti uneori mai mult de 200 de per
soane. Televiziunea nu ar putea asi
gura eventual o transmisie directă a 
conferinței săptămînii — cea mai re
prezentativă din punct de vedere 
al subiectului și al calității conferen
țiarului. Ar fi acele conferințe etalon 
spre care ar trebui să năzuiască toți 
care au în grijă organizarea lor, ar fi 
un stimulent pentru conferențiari și în 
același timp un prilej de comparație 
cu nivelul cel mai ridicat, ca să nu 
mai vorbim că astfel raza lor nu s-ar 
opri la cîteva sute de auditori. Dar 
posibilitatea ca unele din aceste con
ferințe să fie tipărite eventual chiar 
într-o publicație cum au apărut la 
noi și în alte țări cu ani în urmă ? Ca 
să nu mai vorbim de faptul că astăzi 
ecoul conferinței nu se perpetuează în 
presă, că un atare efort intelectual ră- 
mîne numai de domeniul anunțului 
publicitar.

Un schimb atît de viu realizat pe 
tot cuprinsul țării zi de zi cu mii și 
mii de oameni ar merita să aibă un 
ecou sensibil mai Aare. Ceea ce se 
cere azi e să înlăturăm formalismul 
și automatismul pe acest tărîm, iar 
eforturile să fie concentrate spre acele 
manifestări de maximum interes care 
să aibă și răspîndirea meritată.

pentru a asculta o 
muie comprimată în

Valeriu RAPEANU
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T septembrie 1872. In sufrageria părintelui Vichentle 
Bîrlea, din Hălmagiu, s-au adunat cițiva intelectuali din 
„Intelighența* ținutului, la o partidă de cărți. Popa Birlea 
e spătos, roșcovan la față, cu o bonomie de om îndestulat, 
după o tinerețe de oarecare zbucium. Are în ochi dulceață 
șl asprime, dar mai ales prudența omului care se știe 
înconjurat de greutăți destule și care trebuie să vîslească 
printre ele. în fața lui, Ilarie Doboș, consilier la tabla 
regală, reprezintă tipul celui care a răzbătut, prin dili
gente școlare și administrative, la un oarecare rang în 
societate și care, deci, s-a obișnuit să-și afișeze lealitatea 
față de ocîrmuire și distincția proaspăt dobîndită, socotin- 
du-se reprezentant al unei clase în ascensiune. Notarul 
Samuel Varga e un domn ale cărui aere nobiliare au fost 
înfundate într-un tîrgușor unde, prin uzură, au născut un 
scepticism blazat, subminat uneori de o vivacitate prea 
puțin consumată. Manierele lui, de om de lume în decă
dere, sînt uneori în discordie cu obligațiile lui funcționă- 
rești. Justin Vlăduț are o funcție subalternă în administra-
ție, e casir. A ajuns prin muncă și obediență. E subordonat 
și respectuos cu mai marii, pe popa îl cinstește, în discuție 
se bagă rar. La joc e însă util, ca al patrulea, fiindcă 
domnul Iosif Cîmpeanu refuză să joace. Cîmpeanu e un 
tînăr subțire și focos, foarte demn, cu un oarecare senti
ment al importanței sale de intelectual, dar și cu patosul 
răbufnit al celui ce s-a trezit la viață abia după terminarea 
revoluției. El stă acum la o parte pe o dormeză cu macat, 
urmărindu-și mai mult gîndurile decît jocul, răsfoind o 
carte, învîrtindu-și mustața. E vizibil că așteaptă ceva. 
Așadar, se joacă din greu, cu paharele de vinars alături.

POPA (aruncînd cu nă
duf o carte): Apăi ce-i mă, 
Șamule, mă, toți banii îi 
mănînci de pe mine 7

VARGA : Lasă, popo, că 
nu ți s-or găta azi. Mai 
scoate, sfinția ta, că oame
nii dau.

POPA : Dau da, că au 
credință în cel de sus.

VLĂDUT : Atîta.
CÎMPEANU : (de la locul 

lui) Dacă în alții nu pot 
avea...

DOBOȘ : (nemulțumit)
Noa, jucăm ori facem poli
tică 7 Dacă facem politică, 
eu mă scol și mă duc în 
treaba mea.

VARGA : Cred și eu că 
te scoli, că ai cîștigat cinci
sprezece coroane !...

DOBOȘ : Că bine mai știi 
număra, notărașe. D-apoi 
ce-s cinsprezece coroane 7 
Nici doi boi nu poți cum
păra cu ele.

CÎMPEANU : Ba poți, că 
moții dau lesne acum, că 
a fost anul rău. Cumpără 
cine are, și cine n-are, 
vinde.

VLĂDUT : Atîta.
DOBOȘ : Cine n-are nu 

știe să-și facă, bag-seamă.
CÎMPEANU : Ar ști, dar 

nu-1 lasă alții.
POPA (împăciuitor) : 

N-apăi ce-i, altceva nu mai 
puteți zice 7 Iacă, dacă vă 
încontrați, eu fac un 
„Durch-marsch". Casire, nu 
m-ajuți 7

VLĂDUT :■ V-ajut, dom’ 
părinte, cu cheta de dubă. 
Aci-i ! (Aruncă o carte).

DOBOȘ : Eu pun șepta- 
rul ! Numai dacă n-o avea 
Șamu tromful.

VARGA : Ai spus odată 
adevărul, Ilarie ! (aruncă 
atU-ul pe masă) Iacă-tă-1 ! 
Vezi-1 7

POPA (ciudos): Bată-te 
ploaia, notărașe ! Vrei să 
mă lași sărac 7 Dacă mînc 
zestrea fetii la urmă n-o 
mai ia domnul Iosif. Așa-i, 
Iosife 7

CÎMPEANU (protestînd): 
Dom-părinte !

DOBOȘ : O ia, mă VI- 
chente, că-i fragedă ca 
trandafirul cînd se învoaltă.

VARGA : Noa, nici în nă
dejdea frumuseții să nu te 
Iași, popo. Că frumusețea 
mai mult strică.

VLĂDUT : Atîta.
CÎMPEANU (demn) : Eu 

nu împărtășesc scepticismul 
d-voastră. domnule notar 
Varga.

VARGA : Cu împărtășitul 
se ocupă părintele, știam.

CÎMPEANU : Eu am pen
tru d-ra Cornelia o încli- 
natiune sinceră bazată pe 
respect reciproc, indepen
dentă de alte considerațiuni 
meschine. Poate în menta
litatea d-voastră, regnico- 
lară...

DOBOȘ : Haida, halda, că 
iar s-o-mbuechit berbecul 1

POPA : Da, nu-ș ce nu 
mai vine odată și Cornelia 
aia, să se ducă la șpațir 
amîndoi, să mal ieie aer ! 
(cu oarecare drag ascuns) 
Iosife, Iosife, mult, suflet- se 
zbate în tine, mă, da n-ai 
ce face cu el amu.

VLĂDUT : Atîta !
POPA : C-apoi noi nu ju

căm pe suflet aici, noi ju
căm pe coroanele mele, a- 
mărîtele.

VLĂDUT (mai încet): 
Și-ale oamenilor.

POPA : Noa acum gată, 
zic și eu ! Că dacă-mi țin 
urechile la toate laturile, 
mă face praf Șamu și cu 
domnul conzilier. Ș-apăi ei 
âu leafă, mă, de la stăpî- 
nire, ca s-o țină pe cea 
dreaptă. Bine grăiesc, mă 
Șamule 7

VLĂDUT : Așa-i, dom 
părinte.

VARGA : Azi toți vorbiți 
ca din Evanghelie. Da de 
băut nu se mai capătă în 
această casă de om sfințit 7

POPA : Mărioară ! (apare 
o fetișcană) Apăi feștila ei 
de treabă încă, lași să se 
uște fundul la pocal 7 ! 
D-apoi secat-au buțile și 
nu-i modru să mai bem 
o glajă 7 Ori nu-i Sfîntă- 
Mărie-Mică mîine ? Ei, să 
bem pentru tine și pentru 
norocul tău !

MARIOARA : Da. dom 
părinte, aduc.

POPA : Așa, Mărioară. 
D-apoi doamna preuteasă 
unde-i 7

MARIOARA : Stă și coase 
pentru domnișoara.

POPA : Coasă. Și domni
șoara 7

MARIOARA : Iși spală 
părul cu frunză de nuc.

POPA : Spele-1. Da spu- 
ne-i să vină aici cînd gată. 
C-o așteaptă domnul Iosif, 
îl spui 7

MARIOARA : î-i spun, 

da. Atîta că nu vine. Că-i- 
fum.

POPA : Atunci să stele 
unde o sta. Că m-oi șpațiri 
eu cu domnul Iosif. Ori te 
măriți tu cu el 7

MARIOARA : (rușinată): 
Dom-părinte... (iese)

DOBOȘ : îi faină fătuța. 
A cui îi 7

VLĂDUT : A lui Iile a 
Bulzului. Mai are șepte. 
Tată-său s-o betegit, din 
bătaie. Umblă săracii, să 
capete pită.

CÎMPEANU : Nu să ca
pete ! Să muncească. Că n-o 
ține nimeni degeaba 1 Mă
car că ar merita.

DOBOȘ : De ce ar merita, 
domnu Cîmpeanu 7

CÎMPEANU : Pentru cît 
a făcut tată-său. La alți 
invalizi de, ce le plătește 
statul pensie 7

DOBOȘ : Dumneata poți 
să compari... 7

CÎMPEANU : Sigur că 
pot ! Nu tot pentru liber
tate a luptat și tată-său ?

DOBOȘ : Ce fel de liber
tate ?...

CÎMPEANU : Libertate 
pentru ai lui, din casa lui 
și din satul lui !... Și din 
nația lui.

VARGA (zîmbind) : O- 
prește-i popo că ne strică 
cheful.

DOBOȘ (lui Iosif): Dum
neata vezi libertatea într-un 
fel cam special, dă-mi voie 
să-ți spun. Pentru un în
vățător al Statului...

CÎMPEANU : Eu, domnu
le conzilier, cu respect vă 
întorc, că n-o mai vedeți 
deloc.

VARGA : Jucăm sau ce 
coasta lui Zevedei facem 7 

CÎMPEANU : V-ați așe
zat, ați primit tromful în 
mînă și acum luați crei- 
țarii.

POPA (crezînd că e glu
mă) : Așa, așa... fierbe-1...

CÎMPEANU : Dar de plă
tit o plătit Ilie a Bulzului, 
cu sîngele lui.

VLĂDUT (încet) : Atîta.
POPA : Măăă ! Iară te 

bagi unde nu trebuie 7
VARGA : Domnule Iosif, 

însoară-te odată, să-ți mai 
treacă focul, (cu intenție) 
Că altfel de, arzi.

CÎMPEANU : Nu-mi tre
ce în scurt, domnule notar, 
cînd văd cum se păcostesc 
unii, fără vină. Ia și fătuța 
asta.

POPA (supărat): Noa la- 
să-mă în pace acuma ! Am 
luat-o aici să nu moară de 
foame. Apoi, haine-i dau, 
mîncare mănîncă, cu fata 
mea stă, apoi ce vrei 7 
(intră Marioara) Spune tu, 
Marioară-mică, îi rău aici 
la noi 7

MARIOARA : Ba e bine, 
dom părinte.

POPA : Ai toate ce-ți tre
buie 7

MARIOARA : Am, dom 
părinte, da.

CÎMPEANU : Și ceilalți 7
POPA : Noa-amu oi lua 

toate fetele din Hălmagiu 
la mine acasă, știi ! ? Și pe 
toți care s-or betegit 7

CÎMPEANU : Sînt sute și 
mii !

VARGA : Exagerați! ro
mantice !

CÎMPEANU (văzînd un 
semn tainic al popii): Bine, 
atunci ! (nemaiputîndu-se 
stăpîni, se scoală și se duce 
la fereastră)

POPA (ridicînd paharul): 
Noa fraților, lăsat! că nu-i 
așa rău cum ar putea fi. 
Vorba ceea : numai o țîră 
îi rău și iară nu-i bine 
(ride) Pierdui zece coroane, 
oi mai pierde, dar nu se 
termină lumea cu noi. Alții 
au numa o coroană, da 
dacă o pierd, nu mai au 
nimic. Așa-i, casire 7

VLĂDUT : Așa-i dom pă
rinte. Banu-i lucru dra
cului.

POPA : Au, bată-te ploaia 
Justine, că iar nu înțelegi 
nimic. îi mai bine cum zici 
tu, lasă (cîntă) „Iară și 
iară, să aprindem cîte o ți
gară !“

VLĂDUT (bucuros că știe 
rîndul): Aleluia alelui, fieș- 
tecare dintr-a lui 1“

POPA : Noroc șl voie 
bună ! (ciocnesc)

VARGA : Egâsâget !
DOBOȘ : Prosit !
POPA : Și cînd ne-o mer

ge mai rău, poate fi și mai 
bine.

VLĂDUT : Atît.
POPA : Nu bei cu noi un 

pocal, Iosife 7
CÎMPEANU : Mulțumesc 

d-voastră, nu-s setos.
VARGA : Hei, ar bea el 

dacă i-ar da altcineva.
DOBOȘ : Noa, cine face 

cartea 7
I POPA (Mărioarei) : Da-n 

pipă nu ne bagi fătucă 7 
Sau nu-i iertat să duhănim 
azi 7 Pas 1

DOBOȘ : Același dulce 
glas.

VARGA : Pun eu !
DOBOȘ : Apoi eu bat cu 

aduta, na I
POPA : Amu o izbiși în 

cucuruz, conziliere ! Că iacă 
eu stau tare. Noa dă-mi nu
mai fain-frumos îndărăpt 
pitula. Mînce-vă focu vost’, 
d-apoi p-a mea nu s-o-n- 
toarce nicicînd ?

VLĂDUT : Poate că vă 
vine norocul dom-părinte, 
cu voia Domnului.

POPA : Apoi, dacă s-ar 
uita Domnul în cărți la 
fieștecare, multe ar vedea 
(Cîmpeanu a întors capul, 
părîndu-i-se o aluzie. Popa 
cîntă) „Domnul este puterea 
mea și nădejdea mea, — 
de cine mă voi teme 7“

VARGA (cîntînd și el 
popește): De mine, prea 
sfinte, că am Oberul de 
verde !

POPA (necăjit, cîntă mai 
departe): Apoi, vrei să-mi 
prazi casa, notărașule, cum 
or prădat miercuri în A- 
ciuța 7

DOBOȘ (cîntă și el po
pește) : Nu știu nimic de a- 
ceastă faptă tîlhărească.

VLĂDUT (ținînd isonul) : 
N-o prădat nimeni, o luat 
cineva un cal, dintr-un 
grajd. Și mai tîrzlu s-o-n- 
tors calul singur.

POPA (la fel): D-apoi 
că cine o luat calul, dră
guțul 7

DOBOȘ (la fel): Mare 
hoț a fost.

VARGA (la fel): N-a fost, 
că trebuia să-i ia pe amîn
doi.

VLĂDUT (fără să mai 
cînte): îi vorba că l-a luat 
domnul Iancu. (Cîmpeanu 
tresare).

POPA (fără să mai cînte): 
Iancu 7 A fost domnul Ian
cu în Aciuța miercuri 7

VLĂDUT : Așa e zisa.

IANCU
LA HĂLMAGIU

Piesa într-un act de PAUL EVERAC
(Se face o mică tăcere. Toți 
joacă concentrat. Intr-un 
tîrziu).

DOBOȘ : Mai umblă, mai 
umblă 7

VLĂDUT : Umblă, dom
nule conzilier, de ce n-ar 
umbla 7 Nu-s locurile lui 7

DOBOȘ (cu un fel de 
compasiune): Mai bine l-ar 
liniști cel de sus, săracul !

CÎMPEANU : Ai fi și d-ta 
mai liniștit, atunci, așa-i 7

DOBOȘ : Eu 7 Ce am eu 
de împărțit cu un slab de 
minte ? Dar mă gîndesc 
că mai bine n-ar suferi 
atît umblînd din loc în loc 
și făcînd tot felul de fapte.

CÎMPEANU : O să mai 
umble poate zeci de ani, 
domnule Ilarie Doboș, căci 
sufletul lui este chintezin- 
ta acestui popor.

DOBOȘ : Noa asta n-o 
mai cred, domnule Cîmpea
nu, că poporul nostru văd 
că n-o pierit, har domnu
lui, nici nu s-o stricat la 
cap. El propășește acum, 
beneficiind de instituțiile 
unui regim stabil și legal. 

CÎMPEANU : Stabilitate 
ca asta poate că-ți convine 
dumitale.

DOBOȘ : Nu numai mie, 
domnule Cîmpeanu. îți 
succede și dumitale tot pe 
o formă. Statul e șpezat cu 
învățătura dumitale, acum 
îți dă o leafă bunișoară și 
te lasă să faci cultură în 
cadru constituțional. Poți să 
ajuți oamenii să se ridice, 
dacă ai tragere de inimă și 
nu numai limbă, cum văd 
că ai.

CÎMPEANU : Vorbiți de 
pe scaun, domnule conzilier. 
Apoi dacă m-ați vedea 
cum fac cultură, n-ați mai 
vorbi.

DOBOȘ : Cine te împiedi
că, mă rog 7

CÎMPEANU : Ce cultură 
să faci cînd nu poți spune 
oamenilor apriat cine sînt 
și de unde se trag și de 
ce au ajuns în starea în 
care se află 7 Pot să-i în
văț să scrie o suplică ori 
să ducă o cănțălărie. Da 
să-i învăț să fie ceea ce 
sînt nu pot, că nu mă lasă 
nime, nici dumneata nu mă 
lași, deși ești tot român ca 
mine.

DOBOȘ : Nu-i vorba ce-s 
eu. îi vorba că dumneata 
agiți, cu focul juneții du
mitale, tot felul de idei care 
mai mult rău pot să ne 
cășune în acest moment. 
Noi trebuie să ne întărim, 
domnule Cîmpeanu, în res
pectul necondiționat al le
gii și să căutăm a obține 
alte legi, mai potrivite.

CÎMPEANU : Mai potrivi
te cu cine 7 Cu nădrăgarii 
ori cu surtucarii ! „Să con
solidăm 7“ — ce 7 Burghe
zia ! Așa-i 7 Asta vreți !

DOBOȘ : Da, domnule 
Cîmpeanu ! Căci ea, bur
ghezia aceasta nouă, vă 
trage după sine pe cele
lalte stări. Iacă ce n-a în
țeles domnul Iancu al vos
tru : că există o cale de a 
salva sacrificiile întreprin
se. El n-a vrut să înțelea
gă. Ori n-a putut. El a 
desconsiderat totdeauna me
toada parlamentară, „vor
băria" cum zicea. Și acum 
trece ca o umbră rătăci
toare prin țara Zarandu- 

lui șl a Abrudului, ducînd 
jale și neputință și apnh- 
zînd inimi simțitoare ca a 
dumitale, care abia apuofi 
să arunce tăciuni.

CÎMPEANU (revoltat): 
Așa vorbește un om cînd 
are titlul semnat de Ma
iestatea Sa, și îl așteaptă 
decorății și penzii ! Atunci 
poate fi bună și metoada 
parlamentară !

DOBOȘ : Ar fi putut a- 
vea și domnul Iancu de 
zece ori mal bugăt 7

CÎMPEANU : Domnul
Iancu n-a vrut nimic de 
la împăratul Franz Iosef 
pentru el, domnule conzi
lier ! Asta trebuie s-o pri
cepi dumneata ! A dat tot, 
dar n-a primit — înțe
legi 7 N-a primit să slu
jească !

DOBOȘ : In schimb, dum
neata, văd că ai primit — 
cum se face 7 Că doară 
ești tot funcționar de stat, 
ca și mine.

CÎMPEANU : ȘI aici te 
înșeli, domnule Doboș. 
Spui că statul a șpezat cu 
școala mea. Așa ai zis. Din 
banii cui, te rog frumos, 
și din sudoarea cui 7 (cres- 
cînd) Și din truda cui, și 
din suferința cui 7 Nu te 
gîndești că postul care l-ai 
obținut de la împăratul 
1-al zmuls fiindcă s-or a- 
prins vîlvătăi și or ars 
munții noștri doi ani ca 
să-ți scoată dreptul de-a 
fi și dumneata ceva în lu
mea asta 7 Acum poți să 
parlamentezi dacă vrei : c-a 
stat Iancu, rătăcitorul, cu 
sabia scoasă și s-a bătut 
pentru dumneata !

DOBOȘ (cu un calm 
calculat): Nimic de zis. Dar 
durere, momentul lui poli
tic a trecut.

CÎMPEANU : Și atunci 
să-I băgăm în groapă, nu 7

DOBOȘ (protestînd): Eu 
n-am spus asta, domnule. 
Părintele Bîrlea e martor 
și cu notarul Varga. Eu 

am afirmat simplamente că 
ar fi mai salutar pentru 
sufletul lui să se aline. Și 
pentru prestijul său de a- 
semenea. E rău cînd un 
bărbat, altminteri ilustru, 
ajunge să umble ca cer
șetorii și ia caii, din graj
durile oamenilor. Opiniu- 
nea publică interpretează 
în alt chip, și nu-i bine.

POPA : Lasă Ilarie și o- 
piniunea publică, mai 
dă-o-n focul ei ! Nu trăim 
noi numa cu opiniunea 
publică. Lui Domnu Iancu 
i-o plăcut calul și ce mai 
atîta vorbă pustie. O avut 
lipsă să meargă mai încolo, 
o trimis calul îndărăpt și 
gata.

VLĂDUT : Atîta. Domnul 
Iancu putea să ia și calul 
cu totul, că omul nu s-ar 
fi supărat. încă s-ar fi bu
curat : că l-o luat Iancu.

DOBOȘ : Asta poate că 
în război, altădată. Nu la 
23 de ani de cînd s-a pus 
pacea.

POPA : Ba așa-i, Ilarie ! 
Lumea dă, măi prietene, că 
lumea crede în ce-o fost 
atunci...

CÎMPEANU : ...Și-n ce-ar 
mai putea fi ! Oamenii nu 
sînt stîmpărați decît pe di
nafară, domnule conzilier. 
Dar așteaptă.

DOBOȘ : Te rog, dom
nule Iosif Cîmpeanu, eu 
nu pot să iau act de aceas
tă afirmațiune. Eu am ve
nit în casa unui prieten 
și coleg, neoficios, să bem 
o gură de vinars și să ju
căm un „ramșli". N-am 
competența să discut în a- 
cest fel. Pentru mine dom
nul Avram Iancu e un ca
pitol închis. Și nu din vina 
mea.

VARGA : Eu, cînd un om 
se preface în cîntare, zic 
că nu-i închis, frate Doboș. 
Ca muzica nu-i nimic mai 
viu pe fața pămîntului, așa 
să știi. Iancu s-a făcut mu
zică. L-am auzit o dată la 
Lazuri cîntînd, veneam de 
la Groși. M-am apropiat de 
el. Plîngea el — plîngeam 
și eu. Ieșea sufletul din 
el, foarte l-am înțeles. Am 
vroit să-l string la piept 
(impresionat) Să nu mai 
vorbim... !

VLĂDUT (lui Doboș): 
Cînd i-aud fluiera oamenii 
se string ciopor. Vin și-i 
dau ce are de lipsă. Dacă 
n-are lipsă de nimic, nu 
ia. Iar dacă are, ia și nu 
întreabă. Parcă-s a lui 
toate.

POPA : L-arp văzut și eu, 
în două rînduri. O dată la 
tîrg la Baia de Criș. Și 
o dată în cîmp, spre Hăl- 
măgel, lîngă prunul lui Ma
xim. Sta și se uita pe lume. 
La mine nu s-a uitat, mă
car că l-am agrăit de mai 
multe ori. Mi-o făcut sămn 
cu mîna să mă duc. (Im
presionat). Tot cu mîna cu 
care ne-o făcut semn la 
Cîmpeni, cînd ne-o zis : 
„No hai I" Sărmanul ! Ce 
fecior era ! Și frumos, ca 
un spic ! Mărioară ! Mal 
adu, fătucă, să ne mai clă
tim gîturile o dată, arz-o 
focul de viață încă !

VLĂDUT : N-o vrut să 
grăiască cu sfinția ta 7

POPA : Nu-i supărare. 
Zic oamenii că nu vorbește 
de fel de răscoală.

VARGA: Măcar că nu 
l-ar măi avea n’ilmeni baiul, 
azi.

CÎMPEANU (se aprinde 
din nou): Așa-i 1 ? Că 1 
l-or avut atunci cînd l-or 
închis. Și cînd or dat în 
el, la Alba. Or dat în el, 
cătanele domniei, în tem
niță ! Și-acum „îi înțele
gem sufletul", așa-i 7 Cînd 
se sfarămă I După ce i-or 
fărîmat osul și mintea !

VARGA (roșu): Părinte 
spune-i să tacă ! Că altfel 
îl arestez pe loc ! Aici în 
casa dumitale !

POPA (ntOător): Nu-mi 
face rușinea asta.

VARGA (tremurînd): Eu 
n-am venit aici să-mi țină 
lecții un mucos !

CÎMPEANU (înverșu
nat) : Da nici dumneata 
să-mi vorbești de el ca de 
un lăutaș cu care te îm- 
beți și plîngi împreună ! Că 
nu ești dumneata vrednic 
să plîngi cu Iancu ! Ares- 
tează-mă, poftim ! Ca să 
împlinești legea pe care o 
tot laudă domnul conzilier I

POPA : Oameni buni, fiți 
pe pace !

VARGA : Eu m-am făcut 
că n-aud ce vorbești aci.

CÎMPEANU : Ba lasă, să 
auzi ; de ce să n-auzi 7 Că 
dacă n-auzi de la mine o 
să auzi de la alții, tot ase
menea.

POPA : Taci. Iosife !
CÎMPEANU : Și părin

tele Vichentie tot asta o 
să-ți spună, măcar că acum 
se face că nu știe nimic. 
Și Vlăduț castrul ! Că nu-i 
puteți cumpăra să nu-și 
plîngă soarta !...

POPA (lui Varga care 
vrea să plece): Notărașe, 
nu te uita după ce zice. îi 
copil tînăr.

VARGA : (fierbînd): Bun 
ginere ți-ai ales, popo 1

DOBOȘ (demn): îmi 
pare rău c-am venit, Vi- 
chente. (Lui Varga, încer- 

cînd să aplaneze lucrurile). 
E o părere izolată, nu tre
buie dat importantă.

POPA : Mă Șamule, tu 
mă cunoști mă, nu de azi. 
Și tu, frate Ilarie. Voi știți 
că eu totdeauna am fost... 
(e întrerupt de apariția 
CornelieiTcornelia e o fată 
subțire, școlată, trecînd cu 
ușurință de la copilărie la 
seriozitate)

CORNELIA : Ce s-aude 
tată 7 (La apariția ei băr
bații se calmează și încear
că să fie cît mai politicoși).

POPA (gîfîind. încă de 
enervare)': Bine c-ai venit. 
Ia-ți-1 și mergeți în trea- 
bă-vă.

CORNELIA : Dar ce 
s-aude 7

POPA : Ce să s-audă 7 
Ia, domnii s-or înfierbîn- 
tat la joc.

CORNELIA : Nu aci, 
spun, pe uliță. M-a trimis 
mama să te întreb. îi ceva 
adunare 7

POPA : N-am știință de
VARGA : Nu e nimic, 

domnișoară. Probabil o bă
taie. Nu vă temeți, vă rog 
frumos, jandarmii sînt ă- 
colo.

DOBOȘ (galant): Vă pre
zint complimentele mele 
pentru rochia aleasă ce o 
aveți.

CORNELIA : Mulțumesc 
(face o mică reverență de 
fată educată) Tată, nu vă 
lipsește nimic 7 în curînd 
e gata și cina (celorlalți). 
Sper să rămîneți la noi în 
astă seară.

POPA : Și eu de aseme
nea sperez.

DOBOȘ : Nu trebuie să 
vă obosiți cu grija noastră, 
gingașă domnișoară (ară- 
tînd, puțin ironic, spre 
Cîmpeanu). Aveți alte griji 
acum, mai osebite.

VARGA (mai potolit): Ar 
fi bine î-ntr-adevăr să-l luați 
în grija dumneavoastră. (Cu 
o galanterie voită, de om 
de lume) Cînd mă gîndesc 
ce puțin merită o ființă 
cum sînteți... (Rumoarea 
crește în stradă).

CORNELIA : Totuși s-au
de ceva deslușit... Ce strigă 
oamenii 7

VARGA : Vă pot spune 
fără să mă mișc : au vîn- 
dut porcul, au mers la al- 
dămaș, s-au pilit și acum 
își dau în cap. Opincari 
sălbatici, fără cultură. Și 
mai ales, fără fantazie, 
domnișoară.

CÎMPEANU (cu pumnii 
strînși): Sălbatici 7 Sălba
tici sînt cei ce i-au...

.CORNELIA (întrerupîn- 
du-l, interpunîndu-se gra
țios) : E greu să ai și fan
tezie, domnule notar. Că 
atunci îți imaginezi lumea 
în mai multe chipuri. Și la 
un moment dat vezi că ea 
e croită într-unul singur.
— Ce e Mărioară? (Mă- 
rioara, care a intrat agita
tă, îi spune ceva la ureche. 
Cornelia cu puțină emoție)
— E domnul Iancu în Hăl
magiu ! (Mărioara fuge pe 
ușă afară).

POPA (cu o surpriză care 
li congestionează fața 
mare): Iancu 7

DOBOȘ (cu rezervă și 
prudență): Iancu 7 Atunci...

VARGA (calm, zîmbind):

Nu tțebule să vă alarmați. 
Nu face niciun rău la ni
meni.

DOBOȘ (eu un rictus): 
Nu e vorba de asta...

VLĂDUT: Eu mă duc, 
dom-părinte.

POPA (încercînd să pară 
calm): Ba șezi cu noi aci 
Justine, că mai avem ce 
face. Și ce bea mai avem.

VLĂDUT : Mă duc să-l 
?oftesc la mine pe domnul 
ancu.
VARGA (ridicînd o sprin

ceană, hîtru): N-am știut 
că ai asemenea relații, dom
nule casir.

VLĂDUT (trecînd peste 
orice prudență): Dacă vrea 
să steie, stele mai bine la 
mine. Că loc am. (Intră dl. 
Galgoți).

VARGA : Ce-i, Galgoți 7
GALGOTI : A venit Ian

cu, domnule notar. Sărut 
mîinile, d-șoară. Respecte, 
domnule părinte. (Celor
lalți) Sînt onorat. (Lui Var
ga) Se ține lumea după el. 
S-a băgat la Lâzâr Mikloș 
în mlsarniță și a luat o 
bucată mare de carne de 
vită. N-a zis niciun cuvînt. 
A luat carnea și a ieșit.

VARGA (încercînd să 
rîdă): Și Mikloș ce-a zis 7

GALGOTI : Nici el n-a 
zis nimic, era lume. Cînd 
a fost afară, țăranul acela 
înalt din Bodești, Simion a 
lui Golea, îi zice, mai în
cet : — Nu-i nimic, Mi- 
kloșe, plătesc eu tot. — 
Lasă, zice Mikloș, nu-i bal, 
fie sănătos.

DOBOȘ : Și carnea 7 Ce-o 
făcut cu ea 7
GALGOTI : O lepădat-o 
pe bancă, s-o uitat o țîră 
la ea, și-o spus : Vedeți, 
mă 7 Asta-i viața ! Și iar 
s-o uitat o țîră și o spus : 
rup din ea și oamenii și 
cîinii. Acum o intrat în 
prăvălie la Gombu. E rupt 
și foarte ostenit.

POPA (oftînd adine): 
Sărmanul, sărmanul ! Doam

ne și ce frumos june o 
fost I Frumos ca el n-a mai 
fost nimeni în jur ! Ca un 
sfînt era ! (rumoarea crește 
iar)

GALGOTI : îmi pare că 
trece ia.r !

CORNELIA (cu un fior): 
Să-1 vedem și noi ! (se 
duce la fereastră, apropiin- 
du-se instinctiv de Cîmpea
nu. Părintele merge și el, 
înăbușindu-și emoția. Se a- 
propie și Doboș și Vlăduț. 
Numai Varga rămîne pe 
loc să-și toarne un pahar 
mare pe care apoi îl bea. 
Toți tac, ascultînd rumoa
rea) — Tată, îmi pare că 
intră la noi !

PREOTEASA (deschizînd 
brusc ușa dinspre dormi
tor) : L-ai văzut, Vichen
tie 7

MARIOARA (strigă din 
prag) : Dom părinte, vine 
domnul Iancu ! (Avram Ian
cu s-a oprit în prag. E un 
bărbat înalt, puțin adus de 
spate, îmbrăcat pe jumătate 
țărănește și foarte obosit. 
Privirea lui umblă un timp 
fără țintă, apoi se pune pe 
cîte ceva cu o intensitate 
stranie, de iluminat. Din 
cînd în cînd corpul ascultă 
de o rămășiță de energie 
sălbatecă și se cabrează 
pentru cîteva momente, 
pînă cînd oboseala și delă
sarea îl invadează din nou. 
Hainele sînt destul de mi
zere pentru noblețea natu
rală a staturii și a trăsătu
rilor, chiar așa deformate. 
Are o voce molatecă, dar 
cu inflexiuni subite de me
tal. Prezența lui dolină in 
mod firesc tot ce e împre
jur. O dată cu dînsul au 
intrat, oprindu-se cuviin
cios în ușă, cîțiva țărani 
zărăndeni, un pui mic de 
moț cu o căciulă mare, o 
țigancă smochinită. Mai în
colo, peste capete, se văd și 
umerii puternici ai măce
larului Lazăr).

AVRAM IANCU (ușor 
ironic): întristată adunare, 
conzistorială... Discutați dis
cutați, fraților... Părinte, 
binecuvîntă. Se află loc 
pentru toți în lumea asta, 
eu cel puțin așa am cre
zut. (Se apropie de sticlă) 
Vinars 7 (Iși toarnă, bea), 
li bun. Să aibă oamenii să 
bea și să mănînce. (Corne
liei, care îl privește cu 
respirația tăiată) — Domni
șoară, ți-am adus un cer
cel, poate te măriți (i-l dă). 
Al doilea e la prăvălie, — 
poate nu te măriți. Nu știe 
totdeauna omul care îi ju
mătatea cea dreaptă. Crezi 
că știi, dar nu știi. Crezi 
că ai, dar nu ai. Părinte, 
sfințește tot ce poți sfinți 
cît ai vreme, că și-așa dia
volul le ia înapoi.

POPA (cu un glas puțin 
tremurat): Domnule Iancu, 
fiți binevenit în casa mea 
și sub acoperămîntul meu !

AVRAM IANCU : Acope- 
rămînt 7 ! Cine ne-acoperă, 
sfinția ta 7 împăratul 7 
Dumnezeu 7 Solgăbirăul 7 
Cine ne acoperă 7 Pămîn- 
tul, părinte, el ne acoperă. 
Pămîntul și cetina. Ai vă
zut cununa de pe Biharia 7 
Ca un cap de sfînt e Biha
ria azi. Și noi îi stăm la 
poale, ne acoperim eu poa
lele ei.

PREOTEASA (timid) : Vă 
rog să luați loc, domnule 
Iancu.

AVRAM IANCU : Oi lua, 
da. Că-s ostenit un pic. Și 
dacă mi-ți da încă un pa
har, l-oi bea și, pe acela.

PREOTEASA : Imediat, 
domnule Iancu. S-aducem 
de care îi mai bun.

AVRAM IANCU : Ba nu l 
Nu-i mai bun nimic. Eu 
am crezut că-i mai bun. 
Mie așa mi-au spus toți, 
că-i mai bun (tragic, sim
plu). La urmă a fost mai 
rău (se așează).

PREOTEASA: Un mo
ment, să grijim și de o 
țîră de gustare. Cornelie, 
hai de îmi ajută.

CORNELIA : Mamă, aș 
vrea să stau aci.

PREOTEASA : Mărioară, 
halda tu ! (dar nici Mă- 
rioara nu se mișcă, parcă 
e pironită. Preoteasa plea
că singură. Se face tăcere).

DOBOȘ : (ca să întrețină 
conversația) Umblați mereu, 
domnule Iancu 7

AVRAM IANCU : Umblu. 
(Răzgîndindu-se) Dar nu-i 
sigur că eu umblu. Poate 
umblă locul sub mine. Poa
te munții umblă sub mine. 
Ce poți ști 7 Sub dumneata 
au umblat munții 7 Știi de 
ce n-au umblat 7 Fiindcă 
nu le cînți nimic. Eu le 
cînt din fluieriță. Și atunci 
umblă. Asta-i. (Scoate fluie
rul și fluieră cîteva note. 
Se oprește, constată) îi us
cat fluierul. (în ușă a apă
rut un jandarm cu pani de 
cocoș, care caută să ia or
dine de la notar. Iancu îl 
vede) Ce-i, măi frate 7 Te-a 
trimis Hatvani 7 Hatvani 
te-a trimis să mă înconjuri 
în Abrud 7 (rîde) Nu mă 
poți, mă frate. Că ei sînt 
mai mulți mă (arată oame
nii din ușă) și te înconjură 
ei pe tine. Spune-i lui Hat
vani că i-a spus Iancu să 
nu mă trădeze. Drăguțul ! 
I-or rămas nădragii în mînă 

cînd l-am fugărit. Acum iar 
v-ați scos peana în clop. 
Amărîții de voi ! Că nici 
pe voi nu v-o îndreptat 
Dumnezeu mai bine. Și de 
voi și-or fi făcut rîsul, ca 
de noi. Asta-i lumea. Poți 
să ai și trei pene în pălă
rie, că tot de rîsul altora 
ești. Tot slugă. (Jandarmul 
întreabă din ochi pe Varga 
dacă să acționeze, dar Var
ga arată că nu. Iancu l-a 
văzut) — Ce-i, frate, dai 
din cap 7 Nu crezi că ești 
slugă și tu 7 Dar ce crezi 
că ești 7 Notar 7 Poate. Pînă 
în ziua în care spui ghin
dă în loc de tindă, și cîr- 
naț în loc de tîrnaț. Și- 
odată nu mai ești nimic 
(oamenii din ușă zîmbesc).

VARGA : Hei, domnul 
Iancule ne-am mai întîlnit 
noi — mai ții minte 7

AVRAM IANCU (cu o 
bunăvoință amăruie) : Așa 
zici. Atunci să ai voie bună 
că nu te-o găurit flinta.

VARGA (zîmbind și el): 
Nu la bătaie ne-am întîlnit, 
la petrecere.

AVRAM IANCU : Poate. 
Toți ne petrecem. (Celor 
de la ușă, cu înțeles) Măi 
oameni, toți ne petrecem, 
așa să știți, (strigînd) Pă
rinte, sfințește . și iartă, 
c-am mîncat carne de ne
meș, nemestecată și am 
beut sînge de vădană (lui 
Varga). Așa au scris învă- 
țații voștri în cărți.

VARGA : N-am auzit.
AVRAM IANCU (merge 

spre el): C-am mîncat
minciună nemeșească și am 
beut venin crăiesc n-o scris 
nimeni! învățăm pruncii 
cu minciuni decînd is cît 
oul și cît cisma.

CÎMPEANU : Drept îi I 
AVRAM IANCU : Eu îi 

strigai lui Koșut atunci : 
haida mă frate, lasă-ne să 
ne trăim și noi traiul vieții, 
care-1 facem cu voi îm
preună ! Fiu și eu liber, 
(arată oamenii) că nici aieș- 
tia nu-s vite de povară. 
Era larmă mare, n-o au
zit, bietul. La urmă m-o 
auzit, cînd am strigat 
din tun. — Bine, frate, 
zice. Haba, că se făcuse 
sară, și era tîrziu, și el 
era dus cu un picior (pau
ză). Acuma îi grăieșc din 
frunză, în cîte-o noapte, 
acum m-aude. Hei, hei, 
frate Laioș, că n-aude omul 
cînd trebuie !... îl potopiră, 
sărmanu. (Cu voce alterată). 
Să vină să-i dau eu casă 
și beutură, și cal și pinten, 
că eu am de toate... (gîfîie, 
bea. Atunci un țăran își ia 
inima în dinți, se desprinde 
din urmă și vine în mij
locul camerei).

BUTA : Domnule Iancu, 
nu vă fie cu supărare, dar 
noi am vrea tare să luați 
bărdăcuța asta, cu o țîră 
de brînză ce-i în ea. Și 
să fiți sănătos.

AVRAM IANCU : Mi-o 
dai mie 7

BUTA : V-o dau, da. (Aș
teaptă înfrigurat să vadă 
dacă o ia, stăruie). Plăcați 
și luați-o, că-i bună.

AVRAM IANCU : Care 
ești tu, frate 7

BUTA : Io-s Ioan Buta a 
lui Trif, din Brusturi (Ian
cu dă din cap, gînditor. 
Iese o femeie).

FLOAREA CIOCAN : A- 
tunci v-am pofti și noi să 
luați coșarca asta cu ouă, 
nu vă supărați. Numa a- 
seară ce s-or ouat găinile.

AVRAM IANCU (cu un 
fel de absență, cu mintea 
aiurită): Aseară s-or ouat 7 

FLOAREA : Aseară, da. 
LAE CIOCAN (înaintînd 

și el un pas): S-o credeți, 
măria voastră, că-i așa 
cum zice. Apoi, ne-ați face 
mare bucurie dacă le-ați 
lua. (Iancu tace).

FLOAREA : Le ia, dom
nul Iancu, știu că le ia. 
(Lui Iancu): Și dacă se 
gată, să trimiteți răspuns, 
că mai aducem. El îi băr
batul meu, Lae Ciocan, din 
Țărmuri. Socrul o fost cu 
d-voastră în bătaie, la Zlat- 
na, nu-1 mai cunoașteți 7

AVRAM IANCU (clăti- 
nînd din cap): Nu.

DRACEA : Și eu am fost 
în bătaie, eu-s din Bonțești. 
Dar eu am fost numai în 
părțile Turzii. Și-apoi m-or 
luat prins și m-or închis. 
Am fost cu părintele Ba- 
lint. Eu v-aș da glaja asta 
cu horincă, dacă vi-i voia. 
Și să trăiți la multi ani, 
măria voastră ! (își șterge 
ochii).

AVRAM IANCU (greoi, 
cețos): Apoi glaja o iau.

FLOAREA ȘI LAE CIO
CAN (într-un glas) : Și 
ouăle nu 7

AVRAM IANCU (clăti- 
nînd încet din cap) : 
Dați-le lui dom-părinte, să 
facă colac, pentru sufletele 
ce s-or înălțat la Zlatna, și 
la Turda, și la Huedin...

POPA : Oameni buni, da 
lăsați-1 pe domnul Iancu, 
că acuma e la mine în goș- 
tie și mă îngrijesc eu de 
el, ce gîndiți 7 !

LAE CIOCAN : Apoi ne 
pare rău, sfinția ta, de a- 
ceste vorbe. El îi și la noi, 
cum îi și la Domniile 
voastre.

POPA : Nu-1 mai îmbiați 
cu vinars, că trebuie să 
steie la masă.

DRACEA : Să-1 lăsăm, că 
nu de bine bea, nu vă su- 
părați, fără de scîrbă.

BUTA : Nu se cuvine să-i 
deie numa Mikloș carne, 
iară noi nimic.

FLOAREA : Mikloș deie-i, 
că și noi i-am da lui Koșut.

AVRAM IANCU (foarte 
obosit) : Amu-i tot una. 
Lui Koșut, ori mie, ori lui 
Bem, care-i în mormînt... 
Nu-ți pară rău, Mikloșe, că 
acolo iară om fi laolaltă. 
Cum am fi trebuit să fim 
51 MIKLOȘ : Nu-mi pare, 
domnu Iancu. Și noi pu
tem să simțim durerea din 
om și dacă ne cheamă La
zăr Mikloș și ne ocupăm 
cu tăiat.

AVRAM IANCU (domol) : 
Tot una-i numele fraților, 
că el n-are păcat; numai 
inima are, hunsuta și pră
pădita. împreună ne-am 
sculat, Lazăre, pentru li
bertate, și ne-or inferat 
inimile și ne-or rupt piep
turile.

BUTA (stăruind): Luați 
și de la mine domnule Ian
cu, faceți bine, m-aș ruși
na tare să nu luați !...

CHIVA (înaintînd și ea, 
cu curajul timidului): 
Apăi să-ți dea și baba ba
nul ăsta, sărut mîna, poate 
ți-a fi mai ușor cu el (dă 
un ban de aur dintr-o 
salbă).

AVRAM IANCU (văzînd 
efigia de pe ban, îl aruncă, 
izbucnind) : Nu-mi trebuie ! 
Mi-o dat trei mii, să-mi 
plătească ortacii căsăpiți. 
Apoi, dă-mi tot aurul din 
Roșia și din Săcărîmb că 
n-oi scoate suflare din gura 
mea pentru tine !... Duhul 
Sfînt nu-1 prinzi, părinte, 
cu lănțug de aur, nici nu-i 
faci streașină din diplomă 
de cîne. Nu-ți cînt și n-oi 
cîntă ! Numai cînd îi voia 
mea să cînt, atunci cînt ! 
Că fluera n-o poți lua de 
la mine cu jandarmul. Și 
dacă o iei, are codrul des
tule ! îmi tai cu brișcă 
alta ! (se oprește în fața 
lui Doboș). De ce ai venit 
la mine, Dragoșe 7 (e re
voltat, agitat)

DOBOȘ : Eu, mă rog, sînt 
Ilarie Doboș, conzilier la 
tabla regală.

AVRAM IANCU : Minți ! 
Ești Dragoș, deputatul de 
Bihor, și ai venit să-mi 
strici mințile ! (II apucă de 
piept). Eu te-am crezut, mă 
Dragoșe, că mi-ai vorbit 
blind ca apa. Te-am crezut 
și după ce te-or tăiat în 
Abrud și te-or făcut pulbe
re și te-or călcat cu caii, 
— și atunci te-am crezut ! 
Acum nu te mai cred, nici 
pe tine, nici pe altul. Că 
nu-i drept să te cred (răc
nind o dată ca ieșit din 
minți) — Unde-i Buteanu, 
spune-mi 7 La Gurahonț, în 
spînzurătoare ! Și tu unde 
ești 7 (îl lasă, merge să-și 
toarne un pahar). Să bem 
părinte și să ne veselim 
(privește lung pe popa). Mă 
uit cum ți-ar fi stat, în 
marginea Hălmagiului, la 
cotul drumului, între cei
lalți popi urcați în ștreang. 
Ori o mai crește iarbă în 
locul acela 7 Ori n-o veni 
boholt, și trăznet, și glonț 
și nebunie, pînă s-or înspica 
alte dragosti acolo, poate 
peste o sută de ani ! 7 Tu 
ești Gheorghe Drăcea, te 
cunosc, și tu ești feciorul 
lui Cîmpeanu. îi mort 
tată-tău 7 !

CÎMPEANU : E mort.
AVRAM IANCU : Ba 

nu-i, minți. Că te are pe 
tine. Da-n corfă ce ai, 
Chivo 7

CHIVA : Lapte acru, mă
ria ta.

AVRAM IANCU : Noa, a- 
cela-i bun, acela-mi tre
buie... că-s ostenit... și mă 
dor rărunții tare, Chivo 
(oprindu-se în fața copi
lului de moț, care îl pri
vește cu niște ochi rotunzi, 
atenți, de sub căciula imen
să) — Tu ce-mi dai, fra
te 7 Hai încoace. Hai și 
șezi aci cu mine. Cum te 
cheamă 7

COPILUL : Pătruț.
AVRAM IANCU : Atunci 

îi bine. Noa și tu nu-mi 
dai nimic, mă 7 Nu dai ni
mic Iancului 7

PĂTRUT (scotocindu-se, 
scoate o jucărie comună de 
tîrg): N-am numa cocoșul 
ăsta.

AVRAM IANCU (privin- 
du-l gînditor): Hă ! N-ai 
numai să sufli, mă !... Șl tu 
ești ca mine, Pătruțule. Și

eu atîta am, vezi 7 (arată 
fluierul). Șezi să-ți spun 
ceva, dar la alții să nu 
mai spui : împăratul n-o 
fost de omenie mă 1 împă
ratul ne-o înceluit și pe 
mine și pe tine. Că asta-i 
treaba împăraților, să înce- 
luie. Dacă nu fac treaba 
asta, ei nu mai pot fi îm
părați. Priceputu-m-ai 7
(Copilul îl contemplă cu 
ochi ficși). Nici să nu mă 
pricepi deodată... Ascultă 
aci Pătruțule : împăratul o 
vrut să mă înceluie să-i 
cînt din fluieriță asta, 
m-o-mbiat cu o decorație 
mare. Tu îmi dai oarece 
decorație 7

PĂTRUT : Ba.
AVRAM IANCU : Atunci 

îi modru. Ție îți cînt. Că 
eu n-am lipsă de nimic. 
Pricepi 7

PĂTRUT : îhm ! (se mai 
scotocește): Iacă și-un măr.

AVRAM IANCU : Mănîn- 
că-1 ! (Scoate fluierul din 
tureatcă, încearcă de cîteva 
ori din el melodia apoi în
cepe să cînte din gură, cu 
o voce tremurată):
„Eu mă duc, codrul rămîne, 

eu mă duc, mă duc 
plînge frunza după mine, 

eu mă duc, mă duc.
După min-nu plîngă nime, 
Că n-am făcut niciun bine. 
Iar de-oi fi făcut vreun rău 
mi l-oi trage singur eu". 
(La sfîrșit, Avram Iancu 
cîntă melodia și din fluier. 
Atunci, Pătruț, îneîntat, si- 
lindu-se să fie și el alături 
de erou, suflă cu putere în 
cocoș, dînd melodiei tin- 
guitoare cîteva stridențe 
copilărești) Așa, Pătruțule, 
îi fain ! Nu te lăsa nici 
tu ! Cîntă din cocoș tare, 
că o veni vremea unii să se 
scoale și alții să se culce !... 
Ei-hai, lume ! (Merge pu
țin șovăielnic). (Floarei) 
Ești frumoasă. Dar Măria 
mea din Baia de Criș, O 
fost mai frumoasă. Or 
schilvăit-o cătanele, da. Să 
nu mai aibă Iancu nimic 
pe pămînt. Cum ți-i nu
mele 7

FLOAREA : Floare.
AVRAM IANCU : „Pe 

mine mă cheamă Floare, 
cine mă iubește moare". 
Iți place zicerea asta 7 De 
ce lăcrimați, mă oameni. 
Lasă, te-oi iubi eu, Floare, 
să nu mai moară altul. Eu 
și așa-s mort, mai de tot. 
Prunci ai 7

FLOAREA : Avem doi, 
măria ta.

AVRAM IANCU : „Mă
ria mea !“ Apoi s-o dus, 
Măria mea, s-o dus. Să 
vestească pe Sîn Petru să 
deschidă căputul, c-or mai 
veni și alți mulți rumâni 
să se încălzească pe-acolo, 
pînă a pune Dumnezeu rîn- 
duială pe aici pe jos.

PREOTEASA (intrînd): 
îi gata masa, domnule Ian
cu. Vă rog să poftiți. Și 
d-voastră, domnilor.

AVRAM IANCU : Mear
gă Doamnă să stea cine are 
stare. Iară cine n-are mu- 
te-și zilele să se-mpreune 
cu noaptea. Eu is călător. 
Doamnă, vă foarte mulțu
mesc de îmbiere. Și dacă 
v-am supărat cu oărece 
călcîndu-vă pragul, nu-mi 
bănuiți.

POPA : Domnule Iancu, 
da nu vorbiți așa !

PREOTEASA : Vă rugăm 
tare frumos să stați cu noi.

AVRAM IANCU : Nu pot. 
C-o trimis Horea, crăișorul 
răspuns, prin pasăre gal
benă, să mă duc, că are a 
grăi cu mine. Poate că-i 
nemîngîiat și am să-1 mîn- 
gîi și pe el. Merg să-i spun, 
bietul, cum șed lucrurile 
care le-o început aici...

CÎMPEANU (cu putere): 
S-or pune ele în rînd, dom
nule Iancu I

CORNELIA (dintr-o da
tă) : Vă jurăm, pe noi și 
pe părinții noștri ! Și pe 
copiii care o să-i avem !

AVRAM IANCU : Știu că 
s-or pune. C-o ieși și nația 
asta la un pic de noroc în 
lume. Și-a scoate ea drep
turile, să nu mai lăcrimeze 
frunza, nici sînge pe Criș 
să nu mai curgă... Eu am 
beut sînge de vădană, așa-i, 
și m-am îmbetat. Și ia, is 
văduvoi și eu, și acum plec 
la Tebea să-mi capăt mi
reasă... (o ia spre ușă).

PREOTEASA : (alarma
tă) Plecați acum noaptea 7 

AVRAM IANCU : Ziua nu 
mă ia nimeni, doamnă. Că 
ziua-s umbră.

POPA : Rămîneți și dor- 
miți aici !

AVRAM IANCU : Dormi- 
re-aș părinte. Dar mi-o spus 
Horea să nu zăbovesc.

VLĂDUT (înaintează cu 
lacrimi în ochi) : Domnule 
Iancu... n-o să vă mai văd, 
știu... Spuneți-i lui Horia... 
că noi aici stăm... și aici om 
sta pînă în veac !... Și da- 
ți-mi și mie... o dată... 
mîna... să v-o sărut... dom
nule Iancu !... regele mun
ților noștri !... și sufletul 
lor !... atîta.

CHIVA (apueîndu-i cea
laltă mînă și uitîndu-se re
pede în palmă, spune fati
dic) : Vă întîlniți, da, cu 
mireasa, cît de curînd.

AVRAM IANCU : Apăi, 
rămîneți cu bine. Și iertați 
de greșeală, (ia fluierul și-l 
rupe cu genunchiul).

FLOAREA (îndurerată) : 
De ce rupeți fluiera, mă
ria voastră 7

AVRAM IANCU : (dînd 
cioturile la doi țărani) : 
M-aude cine o trebui 
și-așa... (Țăranilor) Nici voi 
nu-ți putea cîntă din el, 
fraților, numai dacă vă-ți 
ține laolaltă. (Copilul stă 
tot cu mărul în mînă) -1- 
Adă mărul, Pătruțule !... 
(Mușcă din măr o dată, 
mestecă pe îndelete, într-o 
mare tăcere, cu ochii duși, 
transfigurat) : Faină-i viața, 
Doamne !... (mărul îi cade 
pe podea, zgomotul îl redre
sează. Spune simplu, firesc): 
Noa, rămîneți cu bine. Hai- 
dam... (Iese cu poporul după 
el. De afară se aude întîi 
un murmur, apoi o cîntare 
în surdină, bărbătească, 
gravă :
„Vine Iancu de la munte 
Iancu vine de la munte
Cu opt mii și patru sute..." 
Se aude și cocoșul copilu
lui)

DOBOȘ (impresionat și el, 
în timp ce Varga își șterge 
ochii): Nu mai are multe 
zile...

CÎMPEANU : Zile ? Are, 
nesfîrșite : cît va trăi nea
mul românesc I

— Sfîrșit —
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In veșnic nepotolita sete de cunoaștere, ajutată astăzi de
instrumentele mereu mai perfecționate pe care le-a născo
cit, omul pătrunde tot mai adine tainele naturii înconjură-
toare. El scrutează negura care învăluie îndepărtatele lui
origini, studiază civilizații de mult apuse, înfruntă bolile,
depistând cauzele lor, incepe să înlocuiască organe ale pro

Savanții lumii despre
priului său trup.

Răspunzînd cu amabilitate solicitării redacției noastre,
eminenți savanți din mai multe țări ale lumii împărtășesc
cititorilor „Scinteii" rezultate ale unor investigații cuteză-
toare pe care le întreprind în existența omului — parte

ENIGMELE
♦

integrantă și stăpin al naturii.

prof. L. S. B. LEAKEY DESTINULUI UMAN

i în cadrul Consiliului Național al Cercetării 
Științifice din Canada, ing. Roy, cunoscut cer
cetător în domeniul bioingineriei, abordează 
în special problema realizării unul mecanism 
electric pentru stimularea inimii umane.

Energia chimică din or
ganismul omului poate 
deveni energie electrică

Profesorul Leakcy este direotorul Centrului 
de preistorie și paleontologie al Muzeului 
national de la Nairobi din Kenya și repre- 

autoritate internațională în acest do- 
al științei.

zintă o 
meniu

Am găsit urma strămoși
lor noștri
1800000 de

de acum
am

prof. JEAN MALAURIE

Profesorul Jean Malaurie eate un binecu
noscut expert ta probleme de geografie arctl- • 
că. Una dintre cărțile sale, „Ultimii regi din 
Thulâ", consacrată eschimoșilor din Groen
landa, a fost tradusă în 11 limbi. ,

Teoria evoluției elabora
tă în secolul trecut de ma
rele naturalist Charles 
Darwin a integrat și pe 
om în evoluția generală a 
lumii animale. Care au 
fost verigile metamorfozei 
de la maimuță la om ? Cînd 
a avut loc această trecere ? 
Iată întrebări fundamenta
le la care încearcă să dea 
răspuns antropologia.

în prezent, se poate afir
ma că omul s-a format 
de-a lungul unei perioade 
de cel puțin două milioa
ne de ani, în care a tre
cut prin trepte succesive : 
australopitecii, pitecantro
pii, neandertalienii, oame
nii fosili.

Munca întregii mele vieți 
a constituit-o căutarea e- 
lementelor care să expli
ce trecerea de la un sta
diu Ia altul. în cercetări
le pe care le-am între
prins, am fost călăuzit de 
convingerea că omul tre
buie să fi urmat evoluția 
obișnuită a celorlalte ma
mifere, cu alte cuvinte, că 
familia hominidelor tre
buie să fi apărut cel puțin 
de cînd au început să e- 
xiste felinele, caninele, bo
vinele și cabalinele.

După cum am arătat, 
australopitecii au fost pri
ma formă de trecere de 
la animal la om. Capaci
tatea lor craniană era în 
jur de 600 cmc. Că ei e- 
rau făuritori și mînuitori 
de unelte, s-a confirmat pe 
deplin prin descoperirile 
din defileul Oldowai, în 
Tanganica, făcute de echi
pa pe care am condus-o 
în 1959. Lîngă cranii și o- 
seminte de australopitec am 
găsit unelte primitive din 
piatră cioplită. Pe acest te
mei, australopitecul de la 
Oldowai a putut fi socotit 
om și i s-a dat numele de 
Zinjanthropus, adică omul

Africii de 
citatea sa 
650 cmc.

După cum au arătat des
coperirile făcute, australo
pitecii s-au întins peste în
treaga Africă, în sud-estul 
Europei și în sud-estul A- 
siei, iar existența lor a 
dăinuit de-a lungul unei 
perioade de cel puțin un 
milion și jumătate de ani.

Pentru a determina vîr
sta fosilelor descoperite, 
s-a recurs la determinări 
radioactive. „Metoda pota- 
siu-argon“ a indicat o ve
chime de 1 750 000 de ani. 
Analiza urmelor de fisiuție 
radioactivă a uraniului din 
păturile arheologice de la 
Oldowai a indicat o ve
chime de 1 850 000 de ani. 
Deci ambele metode au 
furnizat date relativ apro
piate în ce privește epoca 
în care a trăit Zinjanthro
pus.

Evident, la un moment 
dat, omul a depășit cu 
mult procesele evolutive 
ale celorlalte mamifere și 
a intrat în ceea ce se nu
mește stadiul psihosocial 
de evoluție, în care a în
ceput să gîndească în ca
tegorii abstracte, să apre
cieze muzica, poezia, arta. 
Scopul cercetărilor pe care 
le-am întreprins este de a 
descoperi adevărul despre 
ceea ce este omul în rea
litate, de a-i studia trecu
tul pentru a-i înțelege pre
zentul și, poate, a-i orien
ta viitorul. De fapt, cu
noaștem mult mai bine e- 
voluția plantelor, a anima
lelor decît a omului. Con
sider că omul s-a ignorat 
mult prea mult timp pe 
sine însuși și că știința 
trebuie să-și aducă contri
buția pentru a-1 face să 
devină conștient de trecu
tul său îndepărtat.

răsărit. Capa- 
craniană era de

Preistorie vie in Groen

landa
M-a pasionat șl mă pasio

nează ceea ce se numește 
Lumea Nordului. De mai 
bine de 18 ani cercetez sis
tematic regiunile arctice, 
pentru a cunoaște viața 
eschimoșilor. în cadrul unor 
expediții de lungă durată, 
am parcurs, mai totdeauna 
singur, nordul Groenlandei, 
Canada arctică — răsăritea
nă și centrală, și Alaska, 
în curînd voi pleca din nou 
în insulele locuite de eschi-

dr. GEORGE F. BASS
Dr. Bass lucrează în calitate de arheolog Ia 

Muzeul Universității din Pennsylvania 
(S.U.A.) și este cunoscut pentru lucrările sale 
de arheologie submarină.

Istoria societății dormi
tează in adincul apelor

secolelor și 
cînd, pen- 

bu

moși în Marea Behring. 
Mi-am pus numeroase în
trebări cu privire la geo
grafia economică și politică 
a acestei regiuni, la etno
logia grupurilor de eschi
moși, la viața lor socială, 
caracterizată printr-o serie 
de particularități, între care 
absența unor instituții sau 
suprastructuri sociale ex
plicite.

Cercetările au vădit că 
mediul natural joacă aici un

rol mult mai important de
cît în alte regiuni ale lumii. 
De altfel, populațiile autoh
tone din zona boreală, în 
special eschimoșii, ne oferă 
posibilitatea de a face cu
noștință IN VIVO cu socie
tăți preistorice. Studiul a- 
cestor populații ne relevă 
că omul poate supraviețui 
la temperaturi de — 40°, 
chiar și în locuri unde focul 
este proscris (Back River, 
Canada), și unde limita me
die de viață este la băr
bați de 27 de ani și 22 la 
femei. în asemenea condiții, 
lumea eschimoșilor, venită 
fără îndoială din Asia șl 
veche de circa 4 000 de ani, 
este uimitor de disciplinată, 
organizarea — severă dar 
voluntară — urmărind a- 
daptabilitatea sub toate as
pectele la variațiile fizice 
ale mediului.

Oameni ai naturii, eschi
moșii cunosc perfect mediul 
în care trăiesc. Ei își dau 
seama — uneori cu multi 
ani înainte — de schimbă
rile climatice posibile, luînd 
toate măsurile necesare 
pentru a-și asigura supra
viețuirea și a nu fi sur
prinși nepregătiți. Cum o 
fac ? Este o enigmă, pe care

nu am reușit încă s-o dez
leg. Totuși, ei soluționează 
cu mult timp înainte pro
blemele migrării, direcțiile 
de repliere în fața marilor 
înghețuri, aleg zonele cu 
posibilități maxime de hra
nă — totul, fără instru
mente științifice, ba mai 
mult, uneori 
prognoze ale

: luțiile lor se 
perioare.

Pe lîngă problemele de 
ordin etnologic și geografic, 
Lumea Nordului mă atrage 
și prin pasionantele proble
me ale valorificării poten
țialului economic formidabil 
existent. Investigațiile efec
tuate sînt încă reduse, dar 
se conturează ca o certitu
dine împingerea ariei ge
nerale a schimburilor mon
diale spr&nord. Să amintim, 
de pildă, că mările reci 
subarctice, locuri de întîl- 
nlre între apele reci și cele 
calde, sînt cele mai bogate 
în pește de pe glob.

Lumea Arcticii este un 
mare fenomen etnologic, so
ciologic, economic, a cărui 
studiere pasionantă o voi 
continua în strînsă colabo
rare cu savanți sovietici, 
scandinavi și americani.

contrazicînd 
științei. So- 

dovedesc su-

i

j

Rio de Janeiro. Bulevarde, parcuri, 
teatre, cinematografe, institute de 
învățămînt, zgîrie-nori. Fațada 
Braziliei secolului 20. La o distan
ță de cîteva ore de zbor cu avionul 
se află o lume încremenită de mi
lenii. Iată mărturisirile unui mar

tor ocular.

Există în Goiania, capitala sfatului Goias, din cen
trul Braziliei, un om căruia îi datorez reportajul de 
față. Se numește Ismael Da Silva și e inspector al 
serviciului local pentru protecția indienilor. 16 din cei 
53 de ani ai săi i-a petrecut pe rîul Xingri, afluent al 
Amazonului, în Mato Grosso. Predecesorul său, Pimen
tel Barbosa, a fost ucis de tribul xavanților, după ce 
mai mulți ani a încercat, fără succes, să se apropie 
de indieni.

A doua zi zbura un avion spre insula Bananal. 
prieteni acolo, mi-a spus Da Silva. Iți scriu o 
soare de recomandare. Ai să fii bine primit".

...Pregătiri rapide, harta, rezerve de țigări, 
conserve. Decolăm. Aici, la tropice, trecerea de

„Am 
scri-

sare, 
---------- --------- ------ - - ___ la zi 
la noapte și invers se face aproape brusc. In cîteva 
rînduri disting jos mici cătune izolata și bărci alune- 
cînd pe cursul apelor. Apoi începe zona de „mato"*) 
compactă. Așezări omenești nu se zăresc. Avionul ur
mează cursul apei fluviului Araguaia. Aterizăm în plin 
cîmp. Este insula fluvială Bananal, cuprinsă între bra
țele Araguaiei, cea mai mare insulă fluvială din lume.

■ ÎNTÎLNIRI IN JUNGLA

gă a cursului inferior al Araguaiei operează incursiuni 
tribul Gorotire. Cultivatorii de cauciuc de pe Xiugri și 
Itacaiumas relatează despre apariții periodice ale in
dienilor Xicrins și Acurinis. Pe cursul inferior al lui 
Tocantius, barcagiii și căutătorii de aur vorbesc despre 
temerarii indieni Gavioes, care apar deseori în îm
prejurimile cascadelor de ia Itaboca.

Dar nici incursiunile aventurierilor albi 
de domeniul trecutului. Ei violează ariile 
burilor, le uzurpă dreptul de stăpînire

nu au rămas 
rezervate tri- 
a pămîntului 

(drept modest, în comparație cu fostele prerogative 
de suverani). Cînd indienii încearcă să se apere, aven
turieri înarmați, plătiți de latifundiari, îi decimează. 
Anul trecut, un raid de proporții, cu ecouri în toată

■

Studiul ființelor vii, de la 
microscopica celulă pînă la 
om, îngemănat cu posibili
tățile pe care le oferă teh
nica modernă, a dat naștere 
unei discipline noi — bioin
gineria. Ținta ei este reali
zarea unor aparate destina
te salvării vieții omenești.

Inima este un mecanism 
fascinant prin gradul înalt 
de compactitate și de or
ganizare, imposibil încă de 
reprodus sub toate aspecte
le Iul. Dar noi nici nu ur
mărim să creăm o inimă 
artificială, ci doar să venim 
în ajutorul unei inimi care 
se stinge, care bate prea 
încet pentru a menține via
ța. Stimulatori ai activității 
cardiace, implantați în or
ganism, s-au mai creat. 
Aceștia produc însă impul
suri electrice mult mai 
mari decît este necesar, sînt 
nesiguri în funcționare, în 
plus trebuie alimentați cu

energie electrică de la ba
terii, care s-au dovedit a fi 
partea cea mai voluminoa
să a instalației. Cercetările 
noastre au scos în evidență 
faptul că în organism există 
suficientă energie chimică 
care să poată fi captată și 
transformată în energie e- 
lectrică, pentru a pune în 
mișcare un stimulator car
diac pe timp nelimitat. Sti
mulatorul ar putea fi sufi
cient de mic pentru a fi 
instalat chiar în interiorul 
inimii. Căutăm deci metode 
potrivite șl eficiente pentru 
a cupla pe căi noi sistemul 
fizic și chimic al organismu
lui cu cel biologic.

Cercetările sînt în curs, 
ele au căpătat un nou avînt 
datorită progreselor uimi
toare ale tehnicii chirurgi
cale cît și ale electronicii 
care a făcut posibilă reali
zarea unor aparaturi mi
nuscule.

prof. HANS LETTRE
Prof. dr. Hans Lettrfi este chimist șl lu

crează la Institutul de cercetări experimentale 
asupra cancerului al Universității din 
Heidelberg.

Am reușit să ucid in epru

betă celula canceroasă
Deși în laboratoare s-au 

înregistrat unele sticcese în 
lupta împotriva cancerului,

rezultatele practice se lasă 
încă așteptate. Și căutările 
mele reprezintă un oare-

influenței asupra bărbaților. De aceea, atît cacicul cîf și 
aspiranții duc o politică fină cu sexul gingaș. In 
schimb, femeia nu poate aspira niciodată la fitlul de 
cacic. El e lege sacră. Șeful se impune prin forță fizică, 
abilitate de luptător și vînăfor, prin experiență de viață. 
El conduce tribul alături de paje (vrăjitorul), omul cel 
mai privilegiat.

Paje e atotputernic. Un pajâ vindecă bolile cu ier
buri, freefii, descînfece și vrăjitorii. Ei „sperie” sau 
cheamă ploaia, dezleagă visele, interpretează sensul 
coincidențelor. Nu lucrează — se odihnește după pofta 
inimii. E respectat și temuf foafă viața. Dacă e suspec
tat de pactizare cu „spiritele rele” e răpus de rudele 
victimelor sale. Pajâ-ul de la Santa Izabel e foarte

De-a lungul 
mileniilor, de . . 
tru prima oară, pe un buș
tean sau o plută, omul s-a 
avîntat in larg, s-au scu
fundat în mare tot felul de 
ambarcațiuni. Pe fundul 
Mediteranei, cu traseele ei 
maritime mult umblate, 
zac mii de corăbii, îneca
te de furtuni, incendii, bă
tălii navale, ciocniri cu re
cife și stînci. Studiul lor 
lărgește cunoștințele noas
tre despre viața oamenilor 
de altădată. încărcăturile 
acestor corăbii tăinuiesc 
răspunsul la multe proble
me istorice. S-au păstrat 
în adîncuri multe opere de 
artă. Statuile de bronz 
grecești sînt atît de rare 
pe uscat, dar cîte au fost 
recuperate din mare, la 
Artemisa, Antikytera în 
golful Maraton din Gre
cia, la Mahdia în Africa 
de nord, pe coastele Ita
liei și Turciei.

însemnătatea istorică a 
cercetării epavelor s-a con
turat mai bine cînd a fost 
scoasă la suprafață, de că
tre noi, la capul Gelido- 
nya, în Turcia, o navă din 
jurul anului 1 200 î.e.n. 
Era o navă comercială fe
niciană ; studiul ei a de
monstrat că navigatorii fe
nicieni au depus o activi
tate intensă în perioada 
războiului troian. Se relie
fează astfel existența pu
terii maritime feniciene la 
o dată mai timpurie decît 
cea presupusă de istorici, 
apropiată însă de data a- 
mintită de Homer în „O- 
diseea". în această epavă, 
arheologii au descoperit o 
tonă de unelte din bronz 
și aramă. S-au putut afla 
astfel o mulțime de amă
nunte noi despre metalur
gia, metrologia și comerțul 
din antichitate.

în apropiere de 
Ada din Turcia a 
scoasă la suprafață, 
o adîncime de 120 picioa
re, o epavă bizantină scu-

Yassi 
fost 

de la

în prima jumătate 
al VII-lea. Pie-

fundată 
a secolului 
sele de olărie de pe cora
bie reprezintă cel mai mare 
tezaur, cu dată precisă, de 
olărie bizantină descoperit 
vreodată.

Epavele sînt descoperite 
accidental de pescuitori de 
bureți, de pescari sau a- 
matori de sporturi subma
rine. în vederea perfecțio
nării metodelor de detec
tare a acestor epave, noi 
recurgem astăzi la televi
ziunea subacvatică, efectu
ată cu ajutorul unei capsu
le submarine cu un om la 
bord, care acționează un 
detector de obiecte meta
lice. Cîmpul de cercetare 
este însă prea limitat pen
tru a fi eficient. Sperăm ca 
în 1967 să extindem cerce
tările cu ajutorul unor a- 
parate acustice, care per
mit explorarea fundului 
mării pînă la adîncuri de 
multe sute de metri. Epa
vele reperate la fund vor 
fi apoi examinate 
grafiate de noi, de 
dui submarinului 
rah“, în stare să 
cu două persoane 
pînă la 300 de metri. Dez
voltarea investigațiilor sub
marine, a tehnicii „săpătu
rilor subacvatice", întoc
mirea de hărți a fundului 
mării vor veni nu numai 
în sprijinul cercetărilor is
torice, ci și al celor de bio
logie și geologie marină. 
Submarinul „Asherah" și-a 
dovedit utilitatea în stu
diul peștilor din largul 
insulei Hawai, în controlul 
fotografic al multor mile 
de cabluri submarine. Iar 
astăzi, cînd se studiază cu 
tot mai mult interes posi
bilitățile de obținere din 
apa mărilor și oceanelor 
de cantități imense de mi
nereuri. uleiuri, alimente, 
s-ar putea ca datele culese 
de investigația arheologi
că submarină să aducă o 
contribuție eficientă 
dezvoltarea multor 
ramuri ale științei.

și foto- 
pe bor- 
„Ashe- 

coboare 
la bord

și la 
altor

I 
i
I

— Să nu o luafi pe malul apei, îmi spune un ne
gru binevoifor, dafi de clinii indienilor Carajâ. Mai 
bine ocoliți pe cărarea din pădure.

Deși nici a doua alternativă nu mă îneînfă, în lipsa 
alteia, îi urmez sfatul. Dar, cu toată bunăvoința, nu 
reușesc să descopăr aerul misterios ce-l atribuie pă
durii legenda. Poate pentru că totul e nou — varieta
tea arborilor, vegetația măruntă, florile sălbatice as
cunse în umbra coroanelor, roiurile de insecte, zvîcu- 
rile fulgerătoare ale păsărilor ce țipă ca niște fiare. 
O șopîrlă uriașă traversează cărarea. Mă opresc și, mai 
din politețe, mai din prudență, îi acord întîietatea... 
Ambalajul unui pachet de țigări, aruncat în cărare, mă 
face să ies din terenul meditațiilor nepotrivite. De alt
fel, peste cîfiva metri înfîlnesc doi tineri indieni ca
rajâ, încinși cu o țesătură de o palmă în jurul coapse
lor. Unul din ei îmi spune „bom dia” (bună ziua, în 
portugheză). Mă măsoară din priviri și, fără să se sin
chisească, dispar în pădure. In cîteva minute se des
chide un luminiș, zăresc un cot al fluviului Araguaia și 
pe mal, cîteva case. Trebuie să fie Santa izabel.

La postul S.P.I.**) sînt întîmpinaf cu bunăvoință de 
Galim Oliveira, un tînăr de vreo 30 de ani. Sînt os
pătat cu carne de broască țestoasă friptă pe cărbuni, 
ouă, orez fiert și pește.

■ RĂZBOINICII ACURINIS 
N-AU ÎNGROPAT 
TOMAHAVCUL

— Noi, aici, la Santa Izabel — îmi spune Oliveira 
în timp ce mîncăm ouă de tracajâ coapte în spuză de 
banane — avem rostul de a proteja satul indienilor 
„carajâ”. Bugetul nostru e foarte mic ; în afară de 
plata celor cîfiva lucrători ai postului nu rămîne mai 
nimic. Ferma de vite ne permite să distribuim indi
genilor cîte o jumătate de litru de lapte, o dată la 
două zile pentru fiecare familie și, cam o dată pe 
lună, o vită tăiată pentru întregul sat.

„Satul” înseamnă 40 de colibe dispuse pe trei rîn- 
duri pe malul Araguaiei. De acest fluviu este legată 
viața a două mari triburi indigene : Xavantes și Carajâ. 
Multă vreme, acestea s-au războit între ele pînă ce 
ultimul a fost alungat pe malul opus. După contactul cu 
albii, carajâ au avut același implacabil destin ce a 
dus la dispariția a sute de triburi indigene. Numărau 
40 000, erau temuți și mîndri de neamul lor. Au ră
mas mai puțin de o mie, împărțifi în trei așezări pe 
insula Bananal. Așezarea carajâ de la Santa Izabel e 
cea mai mare, numărînd peste 300 de oameni.

In Brazilia, cu o jumătate de secol în urmă, erau 
două milioane de băștinași. Acum se estimează între 
200 000 și 300 000. Evident, aceste cifre se referă la 
indigenii „pacificați”, aflați în contact cu autoritățile, 
„recenzați". Există însă și azi triburi ce se opun cu 
dîrzenie lumii moderne. In zona Poraugafu, localnicii 
povestesc despre tribul Canoeiros. Pe marginea sfîn-

♦jpădure
•») Serviciul pentru protecția indienilor.

care pas înainte, deși tre
cerea de la planul experi
mental la cel terapeutic 
cere timp.

Drept punct de plecare 
mi-au servit lucrările profe
sorului Otto Warburg, lau
reat al premiului Nobel, a- 
supra respirației și vieții 
celulare. Astăzi este cunos
cut faptul că toate celulele 
sînt acoperite de o membra
nă care poate fi comparată 
cu coaja unui fruct; prin 
această membrană au loc 
schimburile vitale de sub
stanțe între celule și me
diu. în cursul cercetărilor 
mele, am descoperit că 
există o substanță ale cărei 
molecule. în contact cu ce
lulele, se depozitează pe 
membrana acestora, acope- 
rindu-le cu un fel de văl 
sufocant. Este interesant 
faptul că această substanță, 
obținută în laboratorul nos
tru și denumită puril-lsta- 
mina, ajungînd la nivelul 
membranei celulei cance
roase, este în măsură să 
pătrundă în ea și s-o ucidă. 
Celulele sănătoase, normale, 
rezistă deoarece membrana 
lor posedă o substanță acti
vă care împiedică intrarea 
puril-istaminei.

Mecanismul acestei ac
țiuni a putut fi studiat 
prin intermediul molecule
lor marcate din compozi
ția unor substanțe chimice, 
utilizate în cercetări. Mo
leculele marcate au fost ob
ținute prin încorporarea în 
acele substanțe a unor ele
mente radioactive artificia
le, cu ajutorul cărora au 
putut fi urmărite procesele 
chimice din celulele supuse 
observației.

în prezent, problema cea 
mai importantă este aceea 
de a găsi metoda pentru 
a face ca distrugerea celule
lor canceroase să treacă de 
la cultura în eprubetă la tu
morile din corpul viu, la 
tratamentul bolnavilor. în 
această direcție cercetările 
continuă.

Alcoolul e o calamitate pentru trib. Ferment de 
scandaluri sîngeroase. Autoritățile interzic vînzarea 
alcoolului indienilor. Dar e nostim să vorbești despre 
interdicții, cînd nu are cine să le supravegheze. Ne
gustorii iau în schimbul unei sticle cu băutură ordinară 
piei de valoare incomparabilă.

înainte de „pacificare", la carajâ hrana agonisită se 
Acum a 

sine.
împărțea, relațiile purtau pecetea echifăfii. 
apărut individualismul. Fiecare aduna pentru

■ DANSUL LA LUMINA ZILEI
Ii spun cacicului că aș dori să văd dansul 

despre care știam că e una din principalele valori 
dorice ale tribului.

— Aruana va fi numai peste două luni pline — 
răspunde.

li propun, în mod exceptional, un spectacol. A

„aruana , 
fol-

Vasile Oros

îmi

REPORTAJ DIN
MATO
GROSSO

Cacicul ATAU și autorul reportajului

presa și în rîndul autorităților, a provocat nimicirea 
unui sat băștinaș : locuitorii au fost răpuși cu rafale 
de mitralieră, iar colibele arse. Acțiunea fusese fi
nanțată de un mare plantator și a rămas nepedepsită.

■ IN AUDIENȚA LA... 
SUVERANII TRIBULUI

Popasul meu în satul indienilor Carajâ începe cu 
inevitabila prezentare protocolară la „cacic”, șeful tri
bului. E o după-amiază toridă. Totul e încremenit în 
jur. Cîteva hămăituri de cîini. Oamenii dormitează la 
umbra groasă a acoperișurilor de frunze.

Cacicul Aiari mă primește în coliba sa, cu o totală 
indiferență. Se ridică leneș într-un cot, îmi urează 
cu mutră acră „bun venif” — în portugheză, pe care o 
vorbește binișor — se așează pe rogojină și mă invită 
să fac la fel. Atari are 50 de ani, e înalt de stafură, 
dar ofilit. îl rog să primească cîteva mici daruri. Mă 
urmărește curios cu privirea în timp ce scot din geantă 
țigări, sare, o brichetă și cîteva podoabe din plastic 
colorat. Nevestele, la început retrase pudic, se apropie 
bucuroase, iau în primire totul, aprind Jigări și trec la 
inventarierea darurilor. Intre timp asistența se înmul
țește. Atmosfera a devenit mai amicală. încerc o pipă 
„aricoco”, umplută cu tutun negru și tare. îmi dau 
lacrimile. Așezați în jurul meu, băștinașii fumează jigări 
cu filtru. Unii string scrumul în.palmă și apoi îl mestecă.

Pe un stîlp al colibei, alături de arcul și săgețile 
șefului, atîrnă o carabină străveche cu țeavă lungă. îl 
întreb cît de departe bate. Atari îmi răspunde scurt : 
„E pentru onța” (o specie de jaguar). II întreb despre 
greutățile vieții tribului. Seceta le-a uscat semănăturile, 
vînătorii „turi” ’) au rărit „pirarucri” (un pește gigant, 
care atinge în medie 60 kilograme), crocodilii și broaș
tele țestoase. El poartă răspunderea ordinii interne, 
acordă permisii pentru afaceri, reprezintă comunitatea 
în relațiile cu autoritățile și cu triburi vecine, judecă con
flictele între supuși. La carajâ, funcția de cacic nu este 
ereditară, ci electivă. Cacicul anterior, în viață, bătrînul 
Maldâ, nu-și mai cunoaște vîrsta. De regulă, la moartea 
suveranului sau cînd acesta e incapabil să se mai impu
nă, apar candidați și se desfășoară campania electorală, 
într-o manieră destul de dură. Victoria unui pretendent 
produce uneori sciziune în trib : partizanii învinsului se 
îmbracă în pirogi și formează o așezare dizidentă. In 
materie electorală femeile au o mare greutate, datorită

*) furi ta limba carajâ înseamnă locuitor alb.

de la corespondentul 
Scînteîi“ în Brazilia,

bătrîn și e orb. Lîngă el — un indian tînăr care își face 
ucenicia. Atari îmi spune că, datorită relațiilor lui cu 
spiritele bune, tribul a scăpat de multe nenorociri. Chiar 
Atari îi datorează viața, imi arată o cicatrice la pulpa 
piciorului unde l-a mușcat cobra. Paje i-a supt rana, 
i-a ars carnea, a pus suc din rădăcini și l-a scăpat.

ii propun, in mod excepțional, un spectacol. A ac
ceptat in schimbul unei recompense bănești. îmi a- 
mintesc de lipsa blitz-ului la aparatul de fotografiat 
și convenim, după ce-i făgăduiesc un supliment, ca 
dansul să aibă loc ziua.

— Atunci, mîine cînd va fi soarele aici — conchide 
Atau arătînd unde să fie soarele. Din „casa tai
nelor" (e o colibă unde au acces numai flăcăii) dan
satorii ies înveșmîntați în „fuste” din fibră de cocos. Pe 
cap, coifuri înalte și cilindrice din același material, 
le acoperă toată fața. In vîrful coifului împlîntate ca 
niște antene, pene multicolore de papagal „arară”. 
Dansatorii „încarnează* spiritele. După ritual, ei se 
separă în grupuri de cîte trei și, în pași ritmici, alter- 
nînd cu salturi și piruete, înconjoară aria din mijlocul 
satului, cîntînd la unison, sub acompaniamentul unor 
castaniete pe care le mînuiesc singuri. Se îndreaptă 
apoi spre coiful unde se află fetele, împodobite cu 
mărgele și podoabe, dar fără nici un veșmînt. Gru
purile întrețin un dialog cîntat, se separă, ritmul dan-r 
sului se accelerează, dansatorii evocă, acum pantomi
mic isprăvi de luptă, glorii ale trecutului, scene de 
vînăloare și pescuit. Se apropie din nou de grupul 
fetelor. Reverențele reciproce executate cu grafie de 
balerini evocă legenda amorului. Dansul e un fel de 
sinteză artistică a propriei lor viefi. Dintre căsătoriți 
numai cacicul poate dansa. Restul formează asistența. 
O asistență împodobită, vopsită pe cap cu „urucum" 
(extras din plante). La bărbați, desenele împrumută 
corpului o nota de robustețe, încercînd să compenseze 

e aplicată simetric, armonic, 
suave.

degradarea fizică. Pictura 
iar la femei are contururi

■ CULTUL COPIILOR

■ ZEII ȘI SPIRITELE 
INDIENILOR CARAJA

Carajâ e dominat de superstiții ca și străbunii 
tea colonizării. Boala înseamnă mîna spiritului 
privire piezișă poate fi luată lesne drept semn 
voință. Răzbunarea nu întîrzie. Periodic, în funcție de 
fazele lunii, se practică „scurgerea de sînge". In cavi
tatea unei jumătăți de nucă de cocos uscată se îm- 
plînfă dinți de Piranha, pește de o ferocitate fără 
seamăn. Cu acest instrument se sfîșie carnea. Operația 
„alungă spiritele rele".

Membrii fribului mai păstrează noțiuni vagi despre 
zeul lor cu reședința în apele fluviului Araguaia. Ei se 
consideră „frați ai peștilor facunarâ". Semnul distinctiv 
al acestor pești — două cercuri albastre în jurul ochi
lor — este tatuat pe pomeții obrajilor indienilor adulfi 
de ambele sexe. Este „marcarea cu foc". Se încrustează 
pe pomeți cu ajutorul unui dinte ascuțit de capivara 
(animal sălbatic), apoi traseul e ars cu cărbune aprins, 
iar în rana proaspătă se introduce o vopsea albăstruie 
extrasă din plante, care fixează tatuajul pentru tot
deauna. Am văzut o asemenea operație pe un tînăr, 
chiar în ziua sosirii pe insulă. A doua zi, un obraz îi 
era roșu și umflat. Sursele unice de existență sînt pes
cuitul și vînătoarea, practicate cu arcul și săgeata. în-

—Li la jaguar sau mistreț, vînătoarea se face în

dinain- 
rău. O 
de rea

deosebi
grup, cu ajutorul clinilor. Ocazional, vînează tapiri și 
crocodili, a căror piele o vînd negustorilor. Carnea din 
anumite părți ale corpului o mănîncă. Dexteritatea 
pescuitului cu arcul și săgeata stîrnește admirația. Pi
roga alunecă pe undele fluviului și cînd privirea ageră 
a pescarului-vînător distinge prada, o zvîcnitură a corzii 
arcului o încremenește.

Pentru carajâ baia e un fel de cult, practicat de 
cîteva ori 
virtute.

Găinile sînt singura lor pasăre domestică, dar carnea 
lor nu se consumă. Sînt vîndute negustorilor „turi" din 
Sao Felix, alături de pește, ouă de tracajâ, piei de ja
guar. In schimbul lor indianul își procură orez, porumb, 
tutun, cartușe și, în mari cantități, cachaca (rachiu tare 
din trestie de zahăr).

pe zi. Curățenia corporală e considerată o

alături de pește, ouă de tracajă, piei de ja-

Căsătoria are și ea un ritual. La o anumită vîrstă 
(de regulă la 14-—15 ani) după ce tînărul își mărtu
risește afecțiunea pentru viitoarea soție către părinții 
acesteia, este supus „probei curajului' : trebuie să 
prindă un pește pirarucri — gigant — cu mîinile 
goale. Ieșirea spre fluviu este strîmtată prin îndiguire 
și peștele e forțat să treacă prin ea. La momentul 
oportun, concurentul îl înșfacă și, de regulă, după o 
caznă serioasă, cîștigă proba. Alteori, examenul include 
probe de viteză la alergat. Tînărul triumfător se în
toarce în sat ca „bărbat" și se poate căsători. Ii mai 
rămîne încă o obligație : să doboare cîțiva arbuști, să 
curețe de vegetație un petec de teren unde să 
planteze manioca, bananieri, porumb. Cînd primii mu
guri străpung soiul, începe retorrokan — sărbătoarea 
căsătoriei. Dgcă proaspăta soție (câre are 13—14 ani) 
întîrzie în a deveni mamă, se recurge automat la 
„paje . Tratamentul include evocarea spiritelor bune, 
diete speciale din rădăcini.

Dragostea părintească e de-a dreptul emoționantă. 
Copiilor li se confecționează arcuri și săgeți liliputane, 
pirogi in miniatură, li se dau penele de papagal cele 
mai frumoase, li se dăruiesc maimuțe, și orice îi 
poate face fericiți, după posibilitățile lor. Imaginea unui 
carajâ înconjurat de copiii săi, jucîndu-se cu ei ore 
întregi, sau lucrînd cu răbdare jucării pentru ei este 
comună la Santa Izabel. Moartea unui copil e o tra
gedie. Mama îl bocește luni și ani întregi. Am văzut 
o asemenea nefericită ce jelea, ziua întreagă. în răs
timpuri, cuprinsă de disperare, își ridica spre cer bra
țele slabe, strigînd către infinit durerea. Apoi cădea 
sleită de puteri, suspinînd adînc. Și iar începea.

lată ce mi-a povestit indianul Mambiora :
— Cu multe luni în urmă eram, împreună cu co

pilul meu, acolo jos. Micuțul se juca, iar eu, cu încă 
doi, căutam ouă de tarfaruga (broască țestoasă). Deo
dată apar cîfiva din tribul xavanților. Cum ne văd, 
dau drumul la săgeți și fug. Am scăpat numai eu. 
Ne-am sfrîns și am luat-o pe urmele xavanților. Aveam 
puști. Intr-o zi i-am ajuns l-am omorît pe toți.

— Femeia mea a plîns îndelung copilul...
Un cer tixit de stele se răsfrînge în apele Aragua

iei. Și sub ei, această lume îndepărtată, stranie. Din 
desișul pădurii răzbat dialoguri nocturne de păsări, 
distingîndu-se țipetele stridente ale papagalilor.
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ASEARĂ, LA FLOREASCA

Două victorii ale echipelor 
de handbal (tineret)

Selecționatele de handbal (tine
ret) ale Bucureștiului au "susținut 
aseară, în sala Floreasca din Ca
pitală, partide amicale de verifica-

PE PlRTIILE DE 
SCHI Șl BOB
„Săptămîna 
preolimpica**

re în compania reprezentativelor 
orașelor Zagreb (fete) și Sarajevo 
(băieți). Partida feminină, în care 
tinerele noastre handbaliste au slă
bit ritmul spre final, s-a încheiat 
cu scorul de 10—9 (5—3) în favoa
rea lor. Cea mai eficace jucătoare, 
Anca Arghir, a înscris 4 puncte. La 
băieți victoria a revenit, de aseme
nea, echipei Bucureștiului. Scor: 
25—18 (13—8). Din rîndul învingă
torilor s-au remarcat în mod de
osebit Gațu (4 puncte) și Cosma (5), 
iar de la oaspeți Idjakovici (5) și 
Glasovici (4).

Duminică în aceeași sală, înce- 
pînd de la ora 9,45, vor avea loo 
meciurile revanșă.

tn anumite boli, medicii in
terzic consumul plinii obișnui
te. Pentru această categorie de 
consumatori întreprinderile de 
panificație din Capitală produc 
o serie de sortimente dietetice 
care, respectând cu strictețe 
prescripțiile medicale, sînt to
tuși gustoase și cu un conținut 
nutritiv bogat. Iată cîteva din
tre ele.

Plinea neagră acloridă (fără 
sare) în greutate de 500 gr și 
plinea albă acloridă de aceeași 
greutate sînt recomandabile 
pentru cei suferinzi de boli re
nale, cardiace, hipertensive și, 
în unele cazuri, de obezitate. 
Plinea de 500 gr. avind în com
poziție făină semialbă, drojdie, 
glucoză și zahăr vanilat poate 
fi consumată de persoanele 
care țin un regim alimentar 
fără sare. Cîteva sortimente 
sînt destinate celor care sufe

ră de atonee gastrică. Dintre 
acestea amintim plinea graham 
de 500 gr, plinea din făină 
albă și graham cu miere de 
albine și acid lactic, plinea din 
făină de grîu cu o anumită 
extracție, tfrojdie, sare, gluco
ză și chimen. Pentru diabetici 
se produce plinea hipergluci- 
dică de 200 gr. Copiii, femeile 
gravide, precum și acei care 
suferă de lipsă de calciu, pot 
consuma franzeluțele cu lapte 
și calciu, în greutate de 
150 gr. In compoziție, pe lingă 
făină, acest sortiment are lap
te, gluconat de calciu, zahăr, 
unt, drojdie și sare.

Deși nu intră în grupa pro
duselor dietetice, amintim și 
pesmetul dietetic, care se pre
zintă în pachete de 300 gr șt 
se recomandă celor bolnavi de 
colită și colicistită.

Ședința 
Parlamentului 
indonezian
SE URMĂREȘTE ÎNLĂTURA

REA PREȘEDINTELUI 
SUKARNO

DJAKARTA 10 (Agerpres). — A- 
genția Associated press anunță din 
Djakarta că Parlamentul indone
zian a adoptat, joi seara o hotărîre 
prin- care „limitează la mai puțin 
de o lună menținerea lui Sukarno 
în funcția de președinte al țării". 
Deputății au votat, de asemenea, o 
rezoluție privind convocarea unei 
sesiuni speciale a Parlamentului, 
cel mai tîrziu în lupa martie, pen
tru înlăturarea lui Sukarno și nu
mirea unui președinte provizoriu.

în legătură cu aceasta, agenția 
citată menționează că la Djakarta 
s-a anunțat că generalul Suharto 
va avea o întrevedere, în cursul 
după-amiezii de vineri, cu președin-

POPAS LA CIO IANG
Mă aflam în R.P.D.

Coreeană în timpul 
cînd recolta își aș
tepta „culegătorii". 
Lanuri aurii, întinse 
ca un evantai des
chis, făurit de meș
teri iscusiți, unduiau 
la adierea vîntului 
care bate ușor în 
perioada toamnei 
coreene. Totul era 
pregătit pentru „a- 

, saltul" recoltei 1966, 
' considerată, potrivit 
evaluărilor făcute, ca 
superioară anului 
precedent.

Datorită așezării 
sale geografice și 
reliefului său, R.P.D. 
Coreeană nu dis
pune de mari su
prafețe de terenuri 
agricole, aproape 
trei sferturi din su
prafața țării fiind o- 
cupată de munți. în 
aceste condiții, ac
centul principal a fost

levat este câ tehnica 
și alte atribute ale 
civilizației pătrund 
tot mai mult și în 
agricultură, lucru de 
care m-am putut 
convinge vizitînd un 
șir de sate și u- 
nități agricole. Su
prafața irigată a 
crescut în perioada 
1960—1965 cu 144 000 
de jungbo (1 jungbo 
= aproximativ 1 ha), 
acțiunea de irigare 
a culturilor fiind în 
prezent în linii mari 
incheiată. Numai ba
rajul de pe rîul 
Haitchong, pe care 
am avut prilejul să-l 
văd, asigură irigarea 
a 6 000 de jungbo și 
ferește de inundații 
alte 2 000 de jungbo. 
S.M.T.-urile împîn- 
zesc întreaga țară, 
numărul mediu de 
tractoare pe coope
rativă agricolă ajun-

C. Carabela pe locul V la biatlon
Proba individuală de biatlon (20 

kilometri) desfășurată la Autrans 
(Franța) în cadrul „Săptămînii pre- 
olimpice la schi", a fost cîștigată 
de norvegianul Jon Istad, cu timpul 
de 1 h 19’33”l/10 (2 minute penali
zare). Dintre concurenții români 
cel mai bine s-a comportat Con
stantin Carabelaj clasat pe locul V, 
cu timpul de lh 22’32”l/10 (3 minu
te penalizare). Ceilalți componenți 
ai lotuiui român au realizat urmă
toarele timpuri : G. Vilmoș — lh 
26’20”2/10 (6’), N. Bărbășescu — lh 
33’09”6/10, G. Cimpoia — lh 36’16” 
5/10. Au participat peste 50 de con- 
curenți.

în întrecerea de fond pe distanța 
de 30 km, victoria a fost repurtată 
de suedezul Jan Halvarsson, cu 
timpul de lh 30’49”9/10, urmat de 
Odd Martinsen (Danemarca) — lh 
31’09”5/10 si de Bjorne Andersson 
(Suedia) — lh 31’43”3/10.

147, 148...
Cu prilejul unui antrenament 

efectuat pe trambulina de la 
Obersdorf, norvegianul Lars Grini 
a stabilit un nou record mondial la 
săritura cu schi uri le : 147 m. La 
interval de numai... o oră, suede
zul Bjorn Sjoberg a depășit per
formanta lui Grini realizînd un 
zbor de 148 m. Recordul mon
dial oficial, deținut de Peter 
Lesser (R.D.G.), este de 145 m, 
dar el fusese corectat între timp și 
de campionul mondial Bjorn Wir- 
kola, care atinsese distanța de 
146 m.

„Cupa țărilor alpine**
în stațiunea de sporturi de iarnă 

de la Badgastein (Austria) au con
tinuat întrecerile de schi pentru 
„Cupa țărilor alpine". Proba femi
nină de slalom uriaș a fost cîștiga
tă de campioana olimpică și mon
dială Marielle Goitschel (Franța) 
cu timpul de l’17”80/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat Annie 
Famose (Franța) — 1’18”71/100,
Christi Haas (Austria) — 1T8”87/1OO 
etc. După victoria la slalom uriaș, 
în cursul unui antrenament pentru 
proba de coborîre, Marielle Goit
schel s-a accidentat, suferind o 
ușoară comoție cerebrală ; ea nu 
va lua parte probabil la proba de 
coborîre ce urmează să aibă loc 
astăzi.

— DIN NOU LA BASCHET —
Campionatul republican (masculin și feminin) de baschet se 

reia astăzi cu jocurile primei etape a returului. în Capitală vor 
avea loc următoarele meciuri: sala Giulești, ora 19 : Rapid—Con
structorul (f); ora 20,15 : Olimpia București—Politehnica Bucu
rești (f). Duminică, în sala Dinamo, de la ora 8, sînt programate 
partidele : Voința—Crișul Oradea (f); Dinamo—Dinamo Oradea 
(m); Politehnica—Politehnica Galați (m); I.C.F.—Rapid (m) și 
Steaua—Academia militară (m). Iată și celelaltA meciuri ce vor 
avea loc duminică in țară : Voința Brașov—Universitatea Cluj (f); 
Universitatea Iași — Mureșul Tg. Mureș (f); Universitatea Ti
mișoara — Steagul Roșu Brașov (m); Universitatea Cluj — Me
dicina Tg. Mureș (m).

în fotografie ; fază din partida Progresul — Voința, desfășurată 
zilele trecute în cadrul competiției „Cupa 16 Februarie".

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 5 
din 5 februarie 1967

Premiul excepțional t 1 va
riantă de 75 000 lei (un autotu
rism Moskvici 408 cu 4 faruri 
și radio și 20 500 lei numerar).

Categoria 11 18 variante a 
1815 lei ; categoria a II-a: 
310,5 a 131 lei; categoria a 
IlI-a : 2 113 a 18 lei ; categoria 
a IV-a : 8 016,5 a 10 lei.

Report fond premiu minim: 
118 661 lei.

Premiul excepțional a reve
nit lui Petrescu Constantin 
din Timișoara.

LOTO DIN 10 FEBRUARIE
1967

86 41 17 90 15 74 22 28 82 9 
29 69. Fond de premii :
1 019 787 lei.

Tragerea următoare va avea 
loc vineri 17 februarie 1967, la 
București.

tele Sukarno, fără să se precizeze 
însă care va fi conținutul convor
birilor. Se presupune, totuși, că va 
fi discutată hotărîrea de joi a Par
lamentului. „Se știe că Suharto a 
insistat de mai multe ori ca pre
ședintele Sukarno să renunțe de 
bună voie la postul său pentru a 
preveni un act forțat" — adaugă 
corespondentul agenției A.P.

franța DEZVOLTAREA 
COMERȚULUI CU TARUL 
ESTEUROPENE

PARIS 10 (Agerpres). — Relațiile 
comerciale ale Franței cu țările 
din Europa răsăriteană au cunos
cut în anul 1966 un progres consi
derabil. Potrivit cifrelor date pu
blicității la Paris, exporturile Fran
ței spre aceste țări au sporit cu 
29 la sută în comparație cu anul 
precedent, atingînd suma de 1,9 
miliarde franci. în aceeași perioa
dă, importurile franceze provenite 
din țările menționate au crescut cu 
28 la sută, însumînd 1,7 miliarde 
franci. Raportul Direcției generale 
a vămilor indică faptul că sporirea 
schimburilor comerciale franceze 
cu țările socialiste din Europa a a- 
tins un ritm, de trei ori și jumătate 
(pentru exporturi) și de două ori 
(pentru importuri) mai rapid decît 
creșterea generală a comerțului 
exterior al Franței.

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

vremea

Ieri in țară : Vremea s-a 
menținut reee, cu cerul varia
bil în Banat și Transilvania și 
mai mult acoperit în celelalte 
regiuni. A nins intermitent în 
Dobrogea și local în Moldova, 
sudul Munteniei șl sud-estul 
Transilvaniei, regiuni în care 
vîntul a prezentat intensificări, 
spulberînd zăpada. Tempera
tura aerului la ora 14 era cu
prinsă între minus 7 grade, la 
Cîmpulung Moldovenesc și plus 
2 grade la Vărădia, Moldova 
Veche, Tr. Severin, Tg. Jiu și

Tr. Măgurele. In București : 
Vremea s-a menținut rece, cu 
cerul mai mult acoperit. Vîntul 
a prezentat intensificări tempo
rare din nord-est. Temperatura 
maximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 februarie : Vreme 
rece, mai ales noaptea. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ninsori 
izolate. Vînt slab, pînă la potri
vit, predominînd din nord-est. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 15 și minus 
5 grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 5 și plus 
5 grade. Izolat ceață. în Bucu
rești : Vreme rece, mai ales 
noaptea. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura ușor va
riabilă.

pus pe dezvoltarea 
intensivă și multilate
rală a agriculturii, în 
scopul aprovizionării 
populației cu produ
sele agroalimentare 
necesare. Industria 
în plin avînt a țării 
asigură într-o tot 
mai mare măsură în
zestrarea tehnică a 
agriculturii, îngră
șăminte, materiale de 
construcții pentru lu
crările de irigații și 
pentru construcții. Și 
trebuie spus că hăr
nicia și priceperea 
lucrătorilor coreeni 
din unitățile agricole 
socialiste asigură un 
înalt randament al 
terenurilor cultivate 
cu orez, grîu, fasole, 
soia, legume, pomi 
fructiferi și alte plan
te. Dovadă sînt recol
tele tot mai mari ob
ținute de la un an la 
altul ; producția de 
orez și grîu realizată 
în 1965 a fost cu 37 la 
sută mai mare decît 
cea obținută în 1960.

Discutînd cu o se
rie de specialiști din 
domeniul economiei, 
aceștia au arătat că 
baza succeselor a- 
griculturii din țara 
lor o constituie apli
carea neabătută a 
Tezelor cu privire la 
problemele agricul
turii, adoptate de cea 
de-a 8-a plenară a 
C.C. al Partidului 
Muncii. Din cele re
latate de gazde și 
din documentele 
Conferinței naționale 
a partidului din 
toamna anului trecut 
am reținut cîteva ci
fre și date. Primul 
fapt care trebuie re

gînd la 5. La sfîrși- 
tul anului 1965 erau 
electrificate 96 la 
sută din totalitatea 
satelor și 81,3 la sută 
din cea a gospodă
riilor. Tînăra indus
trie chimică livrează 
agriculturii însemna
te cantități de îngră
șăminte, ceea ce se 
materializează în 
sporuri mai mari de 
recoltă.

Am vizitat coope
rativa agricolă de 
producție din Cio 
Iang, situată în a- 
propiere de orașul 
Hamhîn. M-au impre
sionat hărnicia coo
peratorilor, hotărîrea 
lor de a smulge ce
lor peste 1 300 de 
hectare cultivate cu 
orez, grîu, porumb și 
alte plante recolte 
tot mai mari. Zu Cian 
Sap, vicepreședintele 
cooperativei, vorbin- 
du-mi despre dina
mica producției obți
nute, a arătat că îna
inte de eliberare lo
cuitorii comunei abia 
scoteau 2,8 tone de 
orez la hectar ; în 
1966, cooperativa a 
obținut o recoltă de 
peste 5 tone la hec
tar.

Facem o plimbare 
printre lanurile de 
orez și în livada de 
pomi. Peste tot coo
peratorii știu cu pre
cizie ce au de făcut. 
Inginerii agronomi și 
tehnicieni de diferi
te specialități sînt în 
permanență prezenți 
în mijlocul echipelor, 
dîndu-le la fața lo
cului îndrumările ne
cesare. Reierindu-se 
la cadre, vicepreșe
dintele cooperativei

arăta că în pre
zent un mare nu
măr de tineri din sat 
urmează școala agri
colă tehnica și Facul
tatea de agronomie.

Consolidarea coo
perativei agricole din 
Cio Iang (averea ei 
obștească ajungînd 
în prezent la peste 
două milioane woni) 
a determinat mari 
transformări in viața 
satului, a locuitorilor 
săi. Deși distrusă în 
timpul războiului, a- 
șezarea a renăscut 
într-o perioadă scur
tă. Peste șapte sute 
de case noi acope
rite cu țiglă, frumos 
aliniate, construite cu 
ajutorul statului, două 
magazine și două 
spitale, o școală ele
mentară, una medie 
și alta tehnică agri
colă, parcul frumos 
amenajat pe dealul 
satului dau locu
rilor un aspect nou, 
civilizat.

Am vizitat, după 
cîteva zile, o altă u- 
nitate a agriculturii 
socialiste coreene : 
ferma pomicolă de 
stat de lîngă Phe
nian. Pe o suprafață 
de 1 000 de hectare se 
întind livezi cu meri, 
peri, piersici, cireși 
etc. — în total zece 
soiuri de fructe. Ca o 
dovadă a spiritului 
gospodăresc al co
lectivului, printre 
pomi și pe marginile 
aleilor — fasole. Iri
gațiile sînt și aici din 
plin folosite, lungi
mea șanțurilor și ca
nalelor de aducțiune 
atingînd 50 km. îna
inte vreme, pe terito
riul actual al fermei 
nu se vedeau decît 
arbuști, iarbă și mă
răcini ; acum aceste 
pămînturi furnizează 
aproape jumătate din 
cantitatea de fructe 
necesară aprovizio
nării Phenianului. 
Aici, din iunie pînă 
în noiembrie se culeg 
într-una fructe.

Eforturile țărăni
mii de a ridica pe o 
treaptă superioară a- 
gricultura țării sînt 
vizibile peste tot 
Recenta consfătuire 
națională a lucrători
lor din agricultura 
R.P.D. Coreene a ja
lonat noi sarcini și 
măsuri în domeniul 
sporirii producției a- 
gricole și ridicării ni
velului de trai al oa
menilor muncii de la 
sate. Realizările de 
pînă acum constituie 
o bază sigură pentru 
înfăptuirea, în conti
nuare, a sarcinilor 
trasate de partid pen
tru dezvoltarea agri
culturii — parte inte
grantă a operei de 
construcție socialistă 
în țara prietenă.

Nicolae CUCUI

La „mondialele** 
de bob, proba de patru 
a fost anulată

După cum transmit agențiile in
ternaționale de presă, organizatorii 
campionatelor mondiale de bob au 
decis anularea desfășurării întrece
rilor pentru echipajele de 4 per
soane. Hotărîrea a fost luată la a- 
vizul comisiei tehnice a federației 
internaționale de specialitate, care 
a constatat că pîrtia este necores
punzătoare, constituind un pericol. 
De altfel, la ultimele antrenamente 
numeroși participant: au refuzat să 
facă lansări, declarînd că pîrtia 
(care urmează să găzduiască anul 
viitor întrecerile din cadrul J. O.) 
nu este construită regulamentar.

„Cupa 
campionilor 
europeni"
HANDBAL

Echipa masculină de handbal 
Dinamo București debutează mîine 
în noua ediție a „Cupei campioni
lor europeni", jucînd cu formația 
Gwardia Wibrzeze, campioană a 
Poloniei. Meciul este programat cu 
începere de la ora 12, în sala Flo- 
reasca din Capitală.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cu prilejul campionatului de 

natație al Australiei rezervat junio
rilor, tînăra Julie McDonald, în vîr- 
stă de 14 ani, a cîștigat proba de 100 
m liber în 1’02”, corectînd recordul 
de juniori al lisei Konrads. McDo
nald s-a clasat prima și în proba 
de 200 m liber, cu rezultatul de 
2’16”4/10.

• Continuîndu-și turneul în S.U.A., 
echipa olimpică masculină de bas
chet a Japoniei a jucat la Tempe 
cu o selecționată a statului Arizona. 
Baschetbaliștii americani au învins 
cu 87—69 (40—31).

• Fostul internațional maghiar de 
fotbal Gyula Groslcs a acceptat in
vitația de a antrena echipa repre
zentativă a Cubei pentru o perioadă 
de doi ani.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU 

TRIMESTRUL IV 1966

r

Astăzi, la Copenhaga, în cadrul 
șierturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin, echipa F.I.F. Copenhaga 
întîlnește în meci retur formația 
Universitatea Timișoara. în prima 
partidă, victoria a revenit handba
listelor noastre, cu 8—2.

TENIS DE MASĂ
într-un meci contînd pentru „Cu

pa campionilor europeni" la tenis 
de masa, echipa masculină 
B.V.S.C. Budapesta a dispus cu 
5—4 de campioana Cehoslovaciei, 
Slavia Fraga. Prin această victorie 
echipa maghiară s-a calificat în 
finala competiției, urmînd să întîl- 
nească formația română C.S.M. 
Cluj, deținătoarea trofeului.
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tigurilor

parțială totală

1 6594 831-103-259 50 000 50 000
1 4591 859-1-734 45 000 45 000
1 425 852-1-9 30 000
1 2077 816-1-38 30 000 60 000
1 429 852-1-13 20 000
1 458 852-1-74 20 000
1 1432 801-205-29 20 000
1 1771 854-1-23 20 000
1 3217 856-1-66 20 000
1 5640 860-1-427 20 000 120 000
1 234 302-1-7 15 000
1 412 833-201-25 15 000
1 2598 827-1-32 15 000
1 2753 841-1-84 15 000
1 2974 817-1-48 15 000
1 3334 836-208-31 15 000
1 4705 859-1-900 15 000 105 000

17 Total 1 1 |380 000

Plata cîștigurilor se face de casele 
raionale (orășenești) de economii prin 
virarea în contul contractului pentru 
construire de locuințe, prin depunerea 
pe instrumente de economisire C.E.C. 
sau în numerar, la cererea titularului 
libretului.
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Reproducem în continuare din revistele „Der Stern" și „Paris Match" frag
mente din cartea publicistului american William Manchester „Moartea Unui 
președinte". Textele reproduse anterior * se refereau la sosirea cortegiului pre
zidențial la Dallas, la asasinarea președintelui John Kennedy, la transportarea sa 
la spitalul Parkland, unde a fost supus unei operații urgente în speranța salvării 
sale ; relatările au cuprins de asemenea diferitele reacții . în rîndul suitei pre
zidențiale.

Capitolul de fafă începe cu relatarea convorbirii telefonice dintre Lyndon 
Johnson, aflat în avionul prezidențial pe aeroportul din Dallas, șl Robert Kennedy, 
care se găsea la locuința sa din sfatul Virginia, pe care l-a consultat în legătură 
cu depunerea jurămintului în calitate de nou președinte al S.U.A.

Conținutul acestei a doua convorbiri 
dintre Johnson și Kennedy este contestat. 
Există două versiuni : Potrivit declarației 
lui Johnson în fața comisiei Warren, Ken
nedy l-a sfătuit „să depună imediat 
jurămîntul, încă înainte de plecarea la 
Washington, și să-l depună în fața unui 
judecător”.

Kennedy nu-și mai amintește să fi 
recomanda) să se depună imediat 
jurămîntul. Trebuie subliniat în această 
privință că o asemenea propunere nu 
ar fi corespuns de loc stării de spirit a 
lui Kennedy. Potrivit versiunii sale, 
confirmată de Ed Guthman, care se afla 
la el, Kennedy a spus : „Oricine vă 
poate primi jurămîntul. Poate că vefi 
dori să 
torii de 
Oricare 
lucru".

Șeful

observă cum infirmiera a zîmbit tînăru- 
lui. El i-a șoptit ceva la ureche, ea a 
chicotit. Înfuriat, Henry a strigat : „Dați 
dovadă de delicateje I” Surprinși, ei 
au ridicat capul și au dispărut.

Aceasta nu trebuie să însemne că 
ușurința și lipsa de politețe au fost 
tonul dominant tn spitalul Parkland. 
Cea mai mare parte a personalului spi
talului plîngea moartea președintelui ; 
la fel ca și vizitatorii încurcați, și ei 
încercau din toate puterile să facă

de fafă nu se simțea bine aici și tofi 
considerau că trebuie să fie îngrozitor 
pentru văduvă să aștepte atîta timp 
cadavrul. D-na Kennedy nu considera 
așa. Cînd i s-a propus să plece totuși 
înainte la aeroport, ea a replicat ca și 
înainte : „Fără Jack eu nu plec”.

Sicriul lung, lucios, fusese acum în
chis și stătea pe căruțul cu rotile. 
Jacqueline Kennedy a stins un muc de 
țigară și a privit în jur cu nerăbdare. 
Ea era gata. Antreprenorii de pompe 
funebre erau gata. Medicii și personalul, 
care făcuseră tot ce le stătuse în pu- 
tinjă, se consacrau acum unor sarcini 
noi. Și totuși, nu se întîmpla nimic. Ușa 
spre postul de prim-ajufor era deschisă 
și după ceasul de acolo erau de o 
oră și jumătate în spital. „Din ce cauză 
nu pornim în sfirșit la Washington, 
sergent î", întrebă Jacqueline pe poli- 
jistul local, Dugger.

Dugger știa din ce cauză. Dar el nu 
considera potrivit să-i spună motivul.

bat în cămașă, palid, cu pistrui, sașiu, 
care a apucat receptorul unui alt aparat 
și a raportat : „Aci Earl Rose. A avut 
loc o crimă. Cadavrul nu părăsește spita
lul înainte de a se fi făcut o autopsie". 
Rose era plin de sine și nu admitea 
nici o critică. El era medicul oficial al 
Dallasului și își avea biroul în spital. 
Rigid și pedant, el pretindea că știe 
totul mai bine, adoptînd poza învăță
torului cu arătătorul ridicat. El era pur 
și simplu sfidător. Intre colegi el era 
privit ca închipuit, însă deștept. Rafinat 
era cu siguranță. El cunoștea toate le
gile sfatului Texas și le considera drept 
cuvîntul Domnului. Dura lex, sed lex : 
legea este aspră, dar este lege — 
ceasta a fost concepția 
Spre deosebire de preot, 
nu i-a fost rușine nici 
după-amiaza acestei zile 
brie, convingerea despre 
dinii sale s-a ridicat pînă la paroxism, 
încă un an mai tîrziu, la simpla amintire

a- 
lui de viață, 
acestui medic 
mai tîrziu. In 
de 22 noiem- 
justețea atitu-

alegeți pe unul dintre judecă- 
acolo pe care dv. i-afi numif. 
dinfre ei poate face acest

Șeful statului a întrebat apoi care 
este textul jurămîntului.

„Textul îl găsiți în..." a început Ro
bert Kennedy, după care a adăugat : 
„Dar aceasta nu este o problemă. Se 
va găsi cineva care să-l afle".

„Bine", a spus Johnson și a între
rupt. Dar nu era de loc chiar atît de 
bine, întrucît textul continua să-i lip
sească.

...Tumultul însoțise intrarea lui John 
F. Kennedy în spitalul Parkland, gălă
gia l-a înconjurat și la plecare.

Pentru Henry și toți ceilalți din 
suita președintelui, tînăra văduvă deve
nise un simbol mistic. încă niciodată nu 
se simțiseră așa de apropiați de un 
alt om. Ei considerau că toată lumea 
împărtășește sentimentul lor, și acei din
tre ei care au constatat că se înșală 
au fost profund șocați. Primul a în
cercat acest lucru Henry. El a privit 
coridorul în jos într-o încăpere în care 
medicii obișnuiau să primească apeluri 
urgente. O infirmieră subțirică, blondă, 
care își pipăia coafura înaltă cu o 
mină, și un bărbat tînăr cu o față în
gustă și o expresie arogantă stăteau 
acolo împreună. Ei stăteau braț la braț 
pentru — așa presupunea Henry — 
ea să se consoleze reciproc. Apoi el

MOARTEA UNUI
RĂSFOIND
PRESA STRĂINĂ PREȘEDINTE
ordine într-un haos cum nu mai fusese 
niciodată. însă un post de prim-aju- 
tor este un loc tof așa de plăcut ca și 
o celulă de trezire din beție și este 
inevitabil ca mulți salarișji să fie cu 
fotul insensibili. în acest fel s-a ajuns 
la o serie de alte incidenfe penibile. 
Undeva pe coridor se rîdea cu poftă, 
în altă parte doi infirmieri se păruiau 
în glumă, în altă parte se auzeau cu
vinte glumețe, cu două înțelesuri.

Jacqueline Kennedy nu a remarcat 
nimic din toate acestea. Suita civilă 
a președintelui se familiarizase între 
timp cu încăperile spitalului tot așa ca 
și salariații serviciului secret și i 
silierii militari. D-na Kennedy era 
zită în mod eficient. Nici unul din

con- 
pă- 

i cei

») Vezi „Scîntela" dfn 18, 18, 
ianuarie și 1 februarie.
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Cele mai recente evenimente au daf 
Dallasului certificatul cel mai prost cu 
pufinfă, după cum găsea el, și ca texan ' 
îi era rușine. Bărbații se hotărîseră în 
mod tacit să nu dezvăluie nimic văduvei. 
Este o minune că le-a reușit aceasta. 
Deși acum a început disputa cea mai 
zgomotoasă și cea mai lungă din 
această după-amiază, care era să culmi
neze aproape cu o bătaie, și deși zgo 
moțul a răsunat fimp de 0 jumăfate de 
oră în apropierea ei nemijlocită, 
Jacqueline a aflat abia la Washington 
motivul întîrzierii.

Roy Kellerman era între paznicii per
sonali primul care a presimțit necazu
rile. Scurt fimp înainfe de a fi sosit si
criul și tocmai cînd Kellerman, în pre
zența medicului personal (al președinte
lui Kennedy — n.r,), Burkley, vorbea la 
telefon cu Washingtonul, a intrat un băr-

a luptei pe care a dus-o în această zi 
el începea să tremure de mînie. Ca 
medic oficial al Dallasului, de competen
ta lui erau atît latura medicală a unui 
caz mortal cit și latura juridică. In caz 
că dorea, putea să provoace mult ne
caz, și el a pornit-o în această direcjie. 
El a găsit situația din spital nemaipo
menită. In Dallas a fost comisă o crimă 
și mai multi bărbați încercau, nesocotind 
total toate dispozițiile statului Texas, să 
îndepărteze cadavrul. Se intenționa să 
se treacă peste dispozițiile asupra res
pectării cărora dr. Earl Rose trebuia să 
insiste datorită funcției sale. Aici puteau 
fi de folos numai mijloace de con- 
strîngere, și el era hotărît la aceasta. 
Cînd a pus jos receptorul și a vrut să 
iasă, Kellerman l-a oprit din drum și a 
spus cu tonul cel mai înghețat: „Aici 
aste vorba despre cadavrul președintelui

Stafelor Unite și pe acesta îl duceam 
acum la Washington, dragă prietene".

— „Vă înșelați foarte mult". Rose a ri
dicat arătătorul. „La orice crimă trebuie 
să aibă loc o autopsie”.

— „Este vorba de președinte și îl 
luăm cu noi” — i-a replicat Kellerman.

— „Cadavrul rămîne aici" — a lătrat 
Rose.

— „Numele meu este Kellerman, 
dragă prietene, și eu sînt în fruntea 
gărzii personale a Casei Albe. Noi luăm 
acum pe președintele Kennedy cu noi 
la Washington".

— „Și eu afirm : cadavrul rămîne aici, 
în fond există încă legi și eu voi avea 
grijă ca ele să fie respectate".

Dr. Burkley a încercat în mod colegial, 
ca de la medic la medic, să-l aducă la 
rațiune. In zadar, Kellerman s-a apro
piat. „In acest caz nu trebuie să se 
insiste în mod necondiționat pentru res
pectarea unor asemenea legi, prietene". 
Rose a clătinat cu încăpățînare din cap.

„Cine sînteți dv. în tond, ca să ne 
dați nouă aici dispoziții î", a întrebat 
Kellerman,

— „Asta o să vă arăt imediat", a 
spus Rose și' a apucat telefonul. In
tr-adevăr, poziția sa nu era de atacat. 
Întrucît John Kennedy nu mai era pre
ședintele în viață, rămășițele sale pă- 
mîntești intrau în raza de acțiune a sta
tului Texas. Rose a telefonat șerifului 
și comisiei de anchetă a crimei și amîn- 
doi au fost de acord cu el că o autopsie 
este strict necesară. Legea nu preve
dea nimic altceva. Guvernul federal nu 
avea în nici un caz competența, însoți
torii tui Kennedy își pierdeau siguranța. 
Astfel încît Rose a rămas neclintit. Un 
atentat este considerat ca un asasinat. 
Asasinatul este o crimă, iar în cazul 
unei crime el reprezenta interesele juri
dice din Dallas. Tocmai din această 
cauză, biroul său se afla în spitalul 
Parkland. Mai presus de toate se afla 
egalitatea în faja legilor. Reprezentan
ții legii sau acuzații puteau cere după 
arestarea lor să li se pună la dispoziție 
pentru, apărare rezultatele unei exami
nări nepărtinitoare a cadavrului. Medicul 
legist ar fi trebuit să înțeleagă limpede 
că serviciul secret ținea sub o suprave
ghere strictă cadavrul președintelui și, 
dacă ar fi fost realist, ar fi trebuit să-i 
fie la fel de limpede că după un atentat 
ca acesta trebuie să se facă în orice 
caz o autopsie extrem de conștiincioasă. 
Rose însă a comis greșeala gravă de a 
respinge toate argumentele raționale.



viața internațională
Vizita președintelui 
Consiliului de Stat,

Chivu Stoica, in Somalia
Salutînd cu adîncă stimă și prie

tenie pe președintele Republicii 
Somalia, pe soția acestuia și per
sonalitățile somaleze prezente, to
varășul Chivu Stoica a mulțumit 
in același timp pentru ospitalitatea 
și primirea caldă rezervată în tot 
cursul vizitei în Republica Soma
lia.

Exprimîndu-și deplina satisfac
ție pentru rodnicia rezultatelor a- 
cestei vizite și apreciind eforturile 
depuse de poporul somalez prieten 
pentru dezvoltarea economică, so
cială și culturală a patriei sale, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
subliniat că rezultatele cu care 
sînt încununate aceste eforturi se 
bucură de toată prețuirea și stima 
poporului român.

Convorbirile pe care le-am avut 
cu Excelența Voastră și cu cele
lalte distinse personalități soma
leze — a spus vorbitorul — con
vorbiri desfășurate într-un spirit 
de înțelegere și prietenie, au evi
dențiat dorința reciprocă de a dez
volta relațiile bilaterale în dome
niul colaborării economice, al 
schimburilor comerciale și cultu
rale, al legăturilor politice, în avan
tajul reciproc al țărilor noastre. 
Hotărîrea noastră de a acredita 
ambasadori în cele două capitale 
va aduce o contribuție pozitivă în 
această direcție.

Țara noastră este hotărîtă să 
sprijine orice pas și inițiativă în 
direcția dezvoltării relațiilor de 
cooperare cu Republica Somalia. 
Sîntem convinși că acționăm nu nu
mai în interesul celor două popoare 
ale noastre, ci și pentru marea cau
ză generală a păcii și înțelegerii 
dintre state.

După părerea noastră, fiecare stat 
— mare sau mic — poate aduce o 
contribuție activă și utilă la rezol
varea problemelor actuale interna
ționale, la apărarea păcii și garan
tarea securității popoarelor.

Cred că putem saluta cu bucurie, 
ca pe una din trăsăturile remarca
bile ale epocii contemporane, toc
mai această participare tot mai ac
tivă a unui număr tot mai mare 
de state la viața internațională 
contemporană.

Doresc să exprim, în această pri
vință, înalta prețuire pe care o a- 
cordăm contribuției țării dv. la 
promovarea politicii de înțelegere 
și apropiere între popoare.

Țara noastră desfășoară — la 
rîndul ei —o politică de dezvolta
re continuă a relațiilor de colabo
rare cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, în scopul 
asigurării unui climat internațio
nal de pace și încredere recipro
că. Acordăm o atenție deosebită 
consolidării păcii și securității în 
Europa, una din problemele cele 
mai importante ale vieții politice 
internaționale.

Constatăm cu satisfacție că Ro
mânia și Somalia se întîlnesc în 
efortul comun pentru promovarea 
relațiilor de colaborare între sta
te, bazate pe stimă și respect re
ciproc, în spiritul păcii și priete
niei între popoare.

Ne pronunțăm hotărît pentru in
terzicerea armelor nucleare și 
lichidarea stocurilor existente — 
a spus în continuare președintele 
Consiliului de Stat. în același 
timp, sîntem în favoarea unor 
măsuri parțiale, cum ar fi stabi
lirea de zone denuclearizate în 
Europa, Africa și alte părți ale lu
mii, sau pentru încheierea unui tra
tat de neproliferare a armelor nu
cleare, care să cuprindă, totodată, 
garanții din partea statelor nuclea
re că nu vor folosi arma atomică 
împotriva statelor care nu o posedă 
sau nu o depozitează pe terito
riul lor.

Considerăm că asemenea măsuri, 
împreună cu retragerea trupelor 
străine și lichidarea bazelor mili
tare de pe teritoriile altor state, 
lichidarea blocurilor militare și 
altele, ar fi de natură să favori
zeze normalizarea climatului inter
național, să servească cauzei păcii 
și destinderii relațiilor dintre state.

Am fost bucuros că împărtășim, 
domnule președinte, aceleași puncte 
de vedere cu privire la rolul și im
portanța Organizației Națiunilor U- 
nite în promovarea colaborării in
ternaționale și menținerea păcii în 
lume. O premisă esențială pentru, 
ca O.N.U. să poată face față acestor 
înalte cerințe, este ca ea să expri
me cît mai fidel realitățile lumii 
contemporane. Această organizație 
nu este cu adevărat universală și 
nu pot fi Concepute soluții realiste 
în problemele internaționale actua
le, cîtă vreme Republica Populară 
Chineză, care reprezintă un sfert 
din populația globului, nu-și ocupă 
locul îndreptățit la O.N.U.

în încheiere tovarășul Chivu 
Stoica și-a exprimat convingerea că 
întrevederile și convorbirile care au 
avut loc cu prilejul vizitei vor con
tribui , la dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor de prietenie dintre Ro
mânia și Somalia, în interesul am
belor noastre popoare, al păcii și 
destinderii internaționale.

Președintele Somaliei. Aden 
Abduiah Osman, a mulțumit în 
toastul său pentru invitația la 
dineu și pentru sentimentele ex
primate de președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, la adresa 
guvernului și poporului somalez.

Este pentru noi o satisfacție — a 
spus vorbitorul — faptul că dis
cuțiile noastre în toate probleme
le referitoare la situația politică 
și economică din diferite țări ale 
lumii, ca și în ce privește aspira
țiile celor două popoare ale noas
tre au demonstrat că avem vederi 
absolut identice. Inițiativa guver
nului dv. de a dezvolta și stabili 
relații de prietenie cu alte țări, 
indiferent de sistemul lor econo
mic și social este apreciată în mod 
deosebit de toți cei care depun e- 
forturi pentru înțelegere interna
țională și reducerea încordării în 
lume. Nici o țară, a subliniat în 
continuare președintele Somaliei, 
nu-și poate permite să trăiască sau 
să se dezvolte în izolare. Din cau 
za acestei interdependențe, milioa
ne de oameni din întreaga lume 
doresc ca toate țările să-și rezolve 
contradicțiile prin negocieri paș
nice, să cadă de acord asupra de
zarmării generale și coexistenței 
pașnice și pe baza respectului re
ciproc să convină asupra îndepli
nirii angajamentelor lor față de 
scopurile și obiectivele Națiunilor 
Unite.

Totodată, este de regretat faptul 
că în timp ce milioane de oameni 
duc lipsă chiar de bunurile elemen
tare necesare existenței, vastele re
surse materiale și tehnice ale pu
terilor cu un grad înalt de indus
trializare sînt îndreptate spre pro
ducerea de arme periculoase pentru 
omenire.

Toate organismele speciale națio
nale și internaționale inclusiv Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură și-au ex
primat în mod repetat marea lor 
îngrijorare față de creșterea lipsei 
de alimente, datorită în principal 
folosirii unui înalt procent al re
surselor mondiale pentru înarmare. 
Aceste organisme au sfătuit toate 
țările să-și unească și să-și dedice 
toate mijloacele posibile în vederea 
sporirii producției mondiale de a- 
limente.

Republica Somalia, a arătat preșe
dintele Aden Abduiah Osman, este 
întru totul de acord cu punctul dv. 
de vedere că este nerealist de a îm
piedica să-și ocupe locul în Orga
nizația Națiunilor Unite o asemenea 
țară mare ca Republica Populară 
Chineză. Este speranța noastră ar
zătoare că la următoarea sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. aceas
tă mare țară va putea să-și ocupe 
locul legitim în cadrul comunității 
națiunilor.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că vizita președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România în Somalia a fost 
încununată de un deosebit succes 
și că această vizită va duce la a- 
dîncirea prieteniei și colaborării 
dintre popoarele și guvernele So
maliei și României.

Urînd delegației române o călă
torie plăcută la înapoierea în țară, 
el a transmis totodată poporului și 
guvernului României urări priete
nești și cordiale de fericire și pros
peritate continuă, de pace.

COMUNICAT 
cu privire la vizita în Belgia 

a ministrului afacerilor externe

al Republicii Socialiste România

Corneliu Mănescu
La invitația ministrului afaceri

lor externe al Belgiei, Pierre Har- 
mel, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, împreună cu soția, 
a făcut o vizită oficială în Belgia 
între 6 și 10 februarie 1967.

în timpul vizitei sale în Belgia, 
ministrul român a fost primit de 
maiestatea sa regele Baudouin și 
a avut convorbiri cu ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel, cu ministrul pentru cultu
ra neerlandeză și problemele euro
pene, Rennat Van Elslande, și cu 
ministrul relațiilor comerciale ex
terne, Auguste de Winter. El a vi
zitat, de asemenea, obiective cultu
rale și turistice din orașul Liege.

întîlnirile dintre miniștrii aface
rilor externe ai Belgiei și Româ
niei s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de sinceritate, cordialitate și sti
mă reciprocă.

Cei doi miniștri au făcut un 
schimb de vederi referitor la une
le probleme internaționale și în 
special europene. Ei au constatat 
că guvernele celor două țări mili
tează pentru realizarea destinderii 
pe plan economic, militar și politic 
și în mod deosebit pentru consoli
darea păcii și securității pe conti
nentul european. în acest cadru s-a 
ajuns la o identitate de vederi cu 
privire la principiile fundamenta
le ale dezvoltării relațiilor dintre 
țările europene.

Ei și-au exprimat convingerea că 
o evoluție fericită a relațiilor din
tre state trebuie să se bazeze pe 
respectarea demnității și suverani
tății fiecărui popor, a fiecărui gu
vern și a fiecărui stat.

Cei doi miniștri au examinat mo
dul în care se aplică rezoluția Na
țiunilor Unite cu privire la relații
le de bună vecinătate între țări a- 
parținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite, la care România și 
Belgia împreună cu alte șapte sta
te au fost coautoare. în legătură cu 
aceasta, ei au subliniat în special 
oportunitatea de a contribui îm
preună la întărirea rolului și acti
vității Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa.

Cei doi miniștri au fost de acord 
în a aprecia că în ceea ce privește 
convocarea unei conferințe asupra 
securității și cooperării europene, 
este necesară o pregătire temeini
că de natură să garanteze reușita 
acestei acțiuni.

Părțile și-au exprimat convinge
rea că măsurile care pot duce la 
dezarmare generală sînt menite să 
promoveze destinderea internațio
nală. dorită de ambele părți. în 
măsura posibilităților lor, cele două 
guverne se vor strădui să depună 
eforturi în acest sens.

Pe de altă parte, cei doi miniștri, 
au făcut un schimb aprofundat de 
vederi cu privire la evoluția rela
țiilor dintre cele două țări și au 
constatat cu satisfacție că ele se 
dezvoltă favorabil. S-a exprimat 
hotărîrea de a se căuta noi mij
loace de promovare și în viitor a

colaborării bilaterale în domeniile 
comercial, cultural și tehnico-știin- 
țific. Ei au căzut de acord să fie re
luate negocierile în vederea regle
mentării problemelor financiare în 
suspensie între cele două țări.

Convorbirile pe care ministrul 
român al afacerilor externe le-a 
avut cu Van Elslande, ministrul 
pentru cultura neerlandeză și pro
blemele europene, s-au referit la 
mijloacele de extindere a sfe
rei de aplicare a acordului 
cultural dintre cele două țări, 
în convorbirile care au. avut loc 
între ministrul relațiilor comer
ciale externe, Auguste de Winter, 
și ministrul afacerilor externe ro
mân, au fost examinate în mod a- 
mănunțit problemele care privesc 
evoluția relațiilor economice dintre 
cele două țări. S-a stabilit că în
cheierea unui acord comercial pe 
termen lung între România și ță
rile Beneluxului este necesară în 
scopul favorizării schimburilor bi
laterale și că, în acest sens, cele 
două părți vor purta negocieri în- 
tr-un viitor apropiat.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne și-au exprimat convingerea 
că o dezvoltare fecundă a relațiilor 
dintre România și Belgia este de 
natură să servească nu numai in
tereselor celor două țări dar, de a- 
semenea, să contribuie la crearea 
în Europa a unui climât propice 
cooperării și înțelegerii între toate 
statele.

Cele două părți au subliniat im
portanța contactelor personale ca 
factor al promovării înțelegerii re
ciproce și al acțiunilor în favoarea 
păcii, și au convenit să continue 
convorbirile dintre ele.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a adresat ministrului aface
rilor externe al Belgiei invitația de 
a face o vizită oficială în Republi
ca Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi fixată 
ulterior pe cale diplomatică.

Oaspeții români 
au plecat spre patrie

în după-amiaza de vineri, 
Corneliu Mănescu și persoanele 
care îl însoțesc au plecat cu trenul 
spre București. La „Gare du Midi", 
oaspeții români au fost conduși de 
Pierre Harmel cu soția, Edmond 
Machtens, președintele grupului 
parlamentar de prietenie belgiano- 
român, Honore Cambier, ambasa
dorul Belgiei la București, de func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și alte persoane 
oficiale, de ziariști.

Au fost, de asemenea, de față la 
plecare, Ion Oancea, ambasadorul 
României la Bruxelles, și membri 
ai ambasadei române.

] Nicaragua prinsa în cătușe
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„In aceste condiții, alegerile prezi
dențiale riscă să-și piardă chiar și a- 
parenfa fragilă de «consultare demo
cratică» pe care conducătorii din 
Managua și familia Somoza vor să i-o 
imprime". Aprecierea, aparfinînd ziaru
lui „Le Monde", era făcută în ajunul 
alegerilor din Nicaragua și anticipa, pe 
baza analizei evenimentelor premergă
toare acestui act, victoria celui de-al 
treilea Somoza ") — poreclit „Tachito".

Numărătoarea voturilof a confirmat 
previziunea. Generalul Anasfasio „Ta- 
chifo" Somoza, șeful gărzii naționale, 
este declarat virtualul învingător. Și încă 
mai comod decît se credea. Proporția 
— aproximativ 3 la 1 față de candidatul 
opoziției. O victorie facilă, ca într-o 
competijie sportivă în care o echipă 
cu efectivul integral își surclasează ad
versarul după ce, în prealabil, i-a redus 
esențialmenfe forfa de luptă prin mij
loace brutale, nesportive, iar la sfîrșit 
își face din această lipsă de scrupulozi- 
tate titlu de glorie. Analogia este cît se 
poate de verosimilă dacă luăm în con
siderare informațiile provenite din capi
tala statului Nicaragua ■ și publicate în 
presa internațională, care înfăfișează 
atmosfera pregătirii terenului și „victo
ria" celui de-al treilea Somoza. Prin
cipalelor partide : Socialist, „Acțiunea 
revoluționară" și „Mobilizarea republica
nă" — adevărata „artilerie grea" a o- 
poziției — li s-a interzis participarea 
la alegeri. Implicit, candidații lor — 
excluși de pe liste. Lideri ai acestor 
partide, printre care nu mai pu(in de 
șase- conducători socialiști, ca și nume-

roase alte personalități politice, au fost 
arestați cu o săptămînă înainte de scru
tin. Închisorile au „găzduit" în toată 
această perioadă numeroși manifestanfi 
anonimi — arăta presa internațională — 
ridicați doar pentru delictul de a-și fi 
exprimat disgrația față de „clanul" So
moza. Ziua alegerilor — relatează a- 
gențiile de presă — s-a consumat în 
atmosfera apăsătoare a prezenței tru
pelor din garda națională și a poliției, 
care suspectau îndeaproape pe alegători. 
„Violența și frauda sînt armele folosite 
aproape deschis de către putere", scrie 
„Le Monde". Cotidianul se referă la ho-

COMENTARIU

■) „Dinastia” Somoza a preluat pu
terea în 1933. Somoza — „Tachito" 
este președintele Consiliului de navi
gație „Mamenic Lines” și al compa
niei de aviație „Lanico", proprietar 
a zeci de mii de hectare de plantații 
etc., etc.

tărîrea tribunalului electoral prin care 
s-au anulat aproximativ 150 000 înscrieri 
pe listele electorale ale partidului con
servator, susținător al candidatului opo
ziției, Fernando Aguero. Astfel, dintr-un 
condei, șansele reprezentantului coaliției 
dintre liberali, conservatori și social- 
creștini s-au redus substanțial.

In schimb i s-a oferit din partea 
președintelui „ales” un post în viitorul 
cabinet. „Nu voi admite să conlucrez 
— a replicat Aguero — cu un guvern 
care va fi format de un dictator ales 
prin falsificarea rezultatelor". Răspunsul 
lui Aguero a constituit, probabil, ul
timul act al spectacolului electoral din 
Nicaragua. Prin alegera lui „Tachito" 
nu s-a comis nimic original în acest 
spectacol care se repetă invariabil de 
peste 3 decenii de cînd „clanul” So
moza își perpetuează dictatura fie prin 
moștenitor, fie prin interpuși. Aceeași 
scenă, aceiași protagoniști : de o 
parte Somoza, partidul naționalist,

garda națională, poliția, iar de cea
laltă poporul, partidele de stingă, 
grupările politice antidictatoriale.

Totuși, o licărire a unor tendințe 
noi s-a făcut observată. Desemnarea 
în alegeri a unui oponent, în persoana 
conservatorului Fernando Aguero, pre
cum și mișcarea de protest pusă la 
cale de partidele coaliției de dreapta 
aflate în opoziție atestă aversiunea 
față de dictatură, chiar a unor vîrfuri 
ale societății nicaraguaiene. Această do
rință a grupărilor conservatoare spre 
o anumită liberalizare a vieții politice 
apare însă neînsemnată, devreme ce 
ea se dizolvă în concepțiile lor sociale 
retrograde, de menținere a „statu- 
quo"-ului social. Înseși aceste partide 
sînt exponente ale oligarhiei finan
ciare străine și autohtone, ale marii lati
fundii, care-și subordonează interesele 
statului și de care sînt strîns legați 
Somoza și partidul naționalist de guver- 
nămînt.

Faptul că Somoza a reușit să-și ad
judece postul de președinte într-o ma
nieră aiîf de dramatică relevă starea 
de spirit din această țară, amploarea 
mișcării populare împotriva dictaturii, 
ponderea sa în angrenajul politic din 
Nicaragua.

Brutalitatea lui „Tachito" dovedește cu 
prisosință forța crescîndă a opoziției 
populare.

„Dacă poporul nicaraguaian — re
marcă ziarul „Le Monde" — ar fi fost 
liber să-și manifeste adevăratele sale 
sentimente, nu încape. nici o îndoială 
că „dinasjia Somoza", moștenitoarea 
unei dictaturi instalate în 1933 la adă
postul armelor și trupelor americane 
de ocupație, ar fi alungată dintr-o țară 
pe care o controlează nepedepsit de 
mai bine de treizeci de ani”.

Nicolae POPOVICI

Consfătuirea miniștrilor
9

afacerilor externe ai tarilor
9

participante la Tratatul de la Varșovia
între 8 și 10 februarie 1967, la 

Varșovia a avut loc consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La întîlnire au luat parte : Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovacia, 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democrate 
Germane, Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare, Andrei Gro-

mîko, ministrul afacerilor externe 
al . Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La consfătuire a avut loc ' un 
schimb prietenesc de păreți asu
pra problemelor legate de , efortu
rile țărilor socialiste îndreptate 
spre slăbirea încordării internațio
nale, întărirea, păcii, securității și 
colaborării în Europa, și de evolu
ția situației pe continentul euro
pean, după adoptarea' la Bucureș’i, 
în iulie 1966, a Declarației cu pri
vire la întărirea păcii și securității 
în- Europa.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare tovără
șească și deplină înțelegere reci
procă.

FRANȚA

Inaugurarea 
campaniei 
electorale

PARIS 10 (Agerpres). — Pre
ședintele de Gaulle a rostit joi sea
ra la posturile franceze de radio și 
televiziune o cuvîntare menită să 
inaugureze campania electorală în 
vederea alegerilor legislative din 5 
și 12 martie. Președintele a cerut 
alegătorilor să asigure continuitatea 
celei de-a cincea republici, votînd 
pe candidații actualei majorități 
parlamentare. Făcînd un bilanț al 
realizărilor regimului său, genera
lul de Gaulle a menționat între al
tele politica de independență na
țională și colaborare cu toate sta
tele pe care o promovează Franța. 
O bună parte din cuvîntare a fost 
consacrată criticii la adresa parti
delor din opoziție.

De fapt, campania electorală în
cepe în mod oficial abia luni, cînd 
toate formațiunile politice vor pu
tea beneficia de diverse mijloace 
de propagandă.

Afirmațiile lui 
Rusk și reacția 
presei americane

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Secretarul de. Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a ținut joi seara o conferință 
de presă la Washington consacrată, 
în principal, examinării problemei 
vietnameze. El a făcut la început o 
declarație în care deși a afirmat că 
Statele Unite ar fi interesate în re
glementarea războiului din Viet
nam, nu a formulat nici un fel de 
propuneri concrete în această pri
vință. Ceva mai mult, Dean Rusk 
a declarat că Statele Unite nu in
tenționează să înceteze bombarda
mentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam.

Declarațiile privind Vietnamul 
făcute de Rusk au suscitat critici 
în unele organe ale presei ameri
cane. Ele subliniază că poziția ex
pusă de secretarul de stat consti
tuie o respingere a inițiativei mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, care 
a declarat că dacă S.U.A.. doresc cu 
adevărat să ducă tratative, alunei 
ele trebuie, în primul rînd să înce
teze bombardamentele și alte ope
rații militare împotriva țării sale.

Ziarul „New York Times" a co
mentat pe un ton de reproș poziția 
„inflexibilă" adoptată de secretarul 
de stat al S.U.A. în ce privește în
cetarea bombardamentelor ameri
cane asupra R. D. Vietnam.

0 declarație a M.A.E. al Indiei
DELHI 10 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția U.P.I., Mi
nisterul Afacerilor Externe al In
diei a dat publicității o declarație 
în care anunță că India a cerut 
Statelor Unite, ale Americii înceta
rea necondiționată, și pe o perioadă 
nedefinită, a bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam.

Convorbirile sovieto-engleze
LONDRA 10 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul în Parlamentul Marii 
Britanii, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a arătat că guvernul so
vietic salută dezvoltarea contacte
lor și relațiilor cu Marea Britan ie.

El a făcut apoi o amplă trecere 
în revistă a principalelor probleme 
ale situației internaționale. Vorbind 
despre relațiile anglo-sovietice în 
perspectivă, A. Kosîghin a spus 
că guvernul sovietic consideră po
sibilă încheierea unui tratat sovieto- 
englez de prietenie, colaborare paș

nică și neagresiune, care ar con
stitui un important pas înainte în 
întărirea relațiilor dintre cele două 
țări și, în același timp, o contribu
ție substanțială la dezvoltarea co
laborării internaționale, la destin
derea încordării și întărirea păcii 
și securității popoarelor.

Vineri au continuat convorbirile 
dintre premierul britanic Harold 
Wilson și A. N. Kosîghin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în aceeași zi, oaspetele so
vietic a plecat într-o vizită prin 
țară.

• MONTE CARLO. Festi
valul internațional al filmului 
pentru televiziune de la Mon
te Carlo s-a încheiat vineri. 
Marele premiu al festivalului 
a fost decernat producției a- 
mericane „Lumea ascunsă” 
(„Hidden World"). Filmul ro
mânesc „Omul și camera" a 
obținut premiul criticii interna
ționale și o mențiune specială 
a juriului.

aden Chemare
la grevă generală

Astăzi se împlinesc opt ani de 
la crearea „Federației Arabiei de 
sud", înjghebarea colonialistă 
pentru desființarea căreia luptă 
populația din această regiune. 
Organizațiile progresiste din ora
șul Aden au chemat populația să 
desfășoare o grevă generală și 
demonstrații. Circa 2 090 de sol
dați britanici și unități militare 
și polițienești ale așa-zisului gu
vern al Federației Arabiei de 
sud vor ocupa poziții și vor pa
trula sîmbătă pe străzile Adenu- 
lui.

ADEN. Prin poziția sa, orașul este adesea asemuit cu „stînca Gibralfarului"

ECRAN
MINGEA Sancțiunile eco

nomice instituite
de Marea Britanie împotriva Rhode- 
siei se extind și asupra... mingilor de 
fotbal. Pe aeroportul din Londra a 
fost confiscată o asemenea minge, 
expediată de o organizație de rho- 
desieni care trăiesc în Anglia. Un 
reprezentant al MinisteruluiEcono
miei a declarat că mingea rămîne 
confiscată ‘ atîta timp cît mu există 
o licență de export. „O cerere în 
acest sens va fi cîntărită cu chib
zuință" — a adăugat el. Dacă la 
exportul de petrol către Rhodesia, 
se mai poate închide ochii,

acest lucru devine inimagina
bil cînd este vorba de o minge de 
fotbal.

112 CU In
din 
de 
proape jumătate 
nu cunosc 

măcar obișnuitul abecedar, 
sondaj în orașul Medellin a con
statat că aproape jumătate 
populație are un vocabular constînd 
numai din... 112 cuvinte.

VINTE
Columbia, 

18 milioane 
locuitori a-

nici
Un

din

■ GENEVA. La sesiunea Co
misiei Consiliului general al 

Biroului Internațional pentru 
Educație, propunerile delegației 
române, formată din prof. univ. 
Miron Constantinescu și prof, 
univ. Stanciu Stoian, au fost în
scrise în raportul cuprinzind di
rectivele ce vor fi prezentate 
sesiunii Comitetului.

■ BAMAKO. în capitala Re
publicii Mali au avut loc joi 

convorbiri intre membrii dele
gației parlamentare iugoslave, 
condusă de Edvard Kardeli, 
președintele Skupștinei Federale 
a R.S.F.I., și reprezentanți ai 
partidului Uniunea Sudancză. 
Au fost exâminate posibilitățile 
de extindere a colaborării din
tre partidul de guvernămint din 
Republica Mali și Uniunea Co
muniștilor și Uniunea Socia
listă a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia.

■ MOSCOVA. A fost semnat 
la Moscova protocolul co

mercial sovieto-turc pe anii 
1967—1968, care prevede o spo
rire cu aproximativ 70—75 mi
lioane dolari a schimbului dă 
mărfuri dintre cele două țări.
■■ CARACAS. „Venezuela nu 
““ este adepta proiectului de 
creare a forțelor interamerica- 
ne permanente" — a declarat, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, ministrul afacerilor externe 
al Venezuelei, Ignacio Iribar- 
ren Borges. El a arătat că pre
ședintele Leonl încă nu a hotărît 
asupra participării Venezuelei la 
conferința extraordinară a mi
niștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale O.S.A., care 
se va deschide la Buenos Aires 
Ia 15 februarie.

H| KHANG KHAY. în luna ia- 
nuarie a.c. forțele patriotice 

laoțiene au scos din luptă 900 
militari adversari, care căutau 
să pătrundă în zonele controlate 
de Patet Lao, anunță postul de 
radio Vocea Patet Lao. In a- 
ceeași perioadă forțele patriotice 
au capturat 6 ofițeri inamici și 
importante cantități de arme și 
material de război și au dobo- 
rît sau avariat 12 avioane duș
mane.

■| PEKIN. Agenția China Nouă 
, transmite că în zilele de 8 

și 9 februarie avioane americane 
au pătruns în spațiul aerian al 
Republicii Populare Chineze, 
zburînd deasupra unor insule 
din provincia Kwangtung. în le
gătură cu aceasta, un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze a fost 
împuternicit să adreseze un a- 
vertisment serios Statelor Unite.

PRIZO- Dată „dispărută" 
acum trei săp
tămâni în Viet
namul de sud, 
reportera france
ză Michele Ray

OASPETE?
intenționa să ia 

vederi pentru un film despre război, 
dar s-a nimerit să ajungă în rîndurile 
forțelor patriotice. Nu puține ziare 
occidentale au „deplîns" de îndată 
soarta tinerei ziariste. Eliberată, Ray 
a declarat: „In timpul celor trei 
săptămîni am fost tratată de paz
nicii mei în mod excepțional, ca un 
oaspete. Am primit mereu alimentele 
cele mai bune pe care le aveau".

Ce au de spus acum cei care au 
deplîns-o ?

r
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