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Zaharia Stancu

a avut întîlniri
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celorGarderoba o primire caldă, prie-

să creăm

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a n-a)

(Continuare în pag. a Vil-a)
ia oferită de am

Comitetului Central al 
Comunist din Olanda, 
avut convorbiri cu o de-

Recepțl 
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Repu
blicii Turcia și vizita pri
mului ministru al Turciei 
în regiunea Ploiești și la 
Muzeul Satului din Capi
tală.

P.C.R.
Consi-

Președlntele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri-

Pe serpentinele ce traversează 
Pasul Oituz

tic Ia fiert si curătat. Deci, 
albul trebuie să nredomi- 
ne. Si ce vedem în maga
zine ? Rafturile unității 
specializate în desfacerea 
articolelor pentru noi năs- 
cuti din str. Academiei 2, 
bunăoară, (de ce or fi înseși 
aceste rafturi vopsite în 
culori închise) oferă plăpu- 
mioare și jachete din șa
ten. costumase si garnituri 
din bumbac în nuanțele 
acelorași culori — albas
tru si roz violent. Foarte 
puține obiecte sînt albe.

Cum se explică lipsa „al
biturilor"?

Privind problema de la 
nivelul conducerii de mi
nister, desigur că pe pri
mul plan se plasează a- 
coperirea cantitativă a pre
vederilor. Dar judecînd-o 
la nivelul cetățeanului, al

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit vineri dele
gația Parlamentului belgian, con
dusă de Paul Struye, președintele 
Senatului.

Au fost de fată Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat, 
deputați în Marea Adunare Națio
nală.
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puncte 
de vedere

ministfu al Turciei e 
jit de Ihsan Sabri Cagla- 
hinistrul afacerilor exter- 

in-

prof. univ. Florin CIORĂSCU 
membru corespondent al Academiei

sel Hartog, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.O. In cadrul 
convorbirilor, delegațiile s-au infor
mat reciproc asupra activității ce
lor două partide. Delegația P.C.R. 
a luat cunoștință de succesele obți
nute de Partidul Comunist din O- 
landa. Delegația P.C.R. a înfățișat 
realizările poporului român în 
munca pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., activitatea desfă
șurată de partid în conducerea o- 
perei de edificare a socialismului în 
România. Delegațiile P.C.R. și 
P.C.O. au realizat o cuprinzătoare 
trecere în revistă a problemelor 
actuale ale vieții politice interna
ționale, precum și ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Ambele delegații au apreciat 
că schimbul de vederi asupra pro
blemelor de interes comun a avut 
un caracter pozitiv, fiind foarte 
util pentru cele două partide, și 
și-au exprimat dorința de a fi con
tinuate și dezvoltate consultările 
între P.C.R. și P.C.O. Reprezentan
ții ambelor partide și-au exprimat 
satisfacția pentru relațiile de prie
tenie și solidaritate existente între 
P.C.R. și P.C.O.

Vizita delegației P.C.R. în Olanda 
constituie o contribuție la întărirea 
solidarității și prieteniei dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Olanda.

ză. de exemplu, cumpără
toarele ? In primul rînd. 
nepotrivirea dimensiunii 
unor obiecte cu taliile nor
male ale copiilor.

— Lungimile celor două 
sau trei mărimi s-au stabi
lit în urma unor măsură
tori antropometrice efec
tuate anterior — ni s-a spus 
la conducerea Direcției tri
cotajelor din M.I.U.

Nu contestăm valabili
tatea acestor măsurători. 
Dar dacă ele nu se aplică 
cum trebuie? (de vreme ce 
costumașul cel mai rnic — 
măsura „zero" — are o 
lungime de 70 cm ?).

Directorul general. Ing. 
Mircea Urmuzache, aflînd 
despre ce este vorba, este 
foarte uimit.

— Niciodată comerțul nu 
a făcut o asemenea obser
vație — ne-a. spus dînsul. 
Nici Ia recentele contrac
tări, nici la omologările în 
curs de desfășurare. _ Dar 
dacă se cere, noi sîntem

mici. îneît cumpărătorii se 
mulțumesc, tot cu obiectele 
cunoscute. Aflăm că în 
trimestrele III și IV, Fabri
ca de confecții din Curtea 
de Argeș, specializată în 
articole pentru copii, nu-si 
poate acoperi integral obli
gațiile fată de comerț din 
cauză că nu are cantități
le necesare de... trese, ace
le panglicute cu care se în
cheie cămășutele. Lipsa a- 
cestor umile trese a făcut 
din cămășute un articol 
deficitar. O notă proastă 
pentru întreprinderi, pen
tru direcția tutelară.

S-a vorbit si s-a scris 
de multe ori despre nece
sitatea ca articolele pentru 
copii să fie confecționate 
în culori frumoase. în ce-i 
privește pe cei mici de tot, 
de obicei gama coloristică 
se reduce Ia alb. roz si 
bleu. După opinia genera
lă. albul este însă cel mai 
potrivit, nu numai pentru 
că este frumos, dar siprac-

un i „ 
mulare a activității științifice 
ce cuprinde deopotrivă, preocuparea 
de onorificare a specialiștilor, prin tit
luri și premii de prestigiu și de răsplă
tire materială, financiară, a acestora. 
In zilele noastre, acest sistem a devenit 
extrem de complex și nuanțat.

Experiența stimulării creației științi-

Nu mai trebuie, cred, insistat asupra 
rolului de factor motor al pasiunii in 
activitatea omului de știință, în mobili
zarea tuturor disponibilităților intelec
tuale și fizice ale acestuia pentru obți
nerea rezultatelor urmărite. Istoria dez
voltării științei abundă pur și simplu în 
exemple, care mai de care mai strălu
cite, de savanți ce s-au dăruit trup și 
suflet activității lor, chemării lor de a 
extinde continuu orizontul de cunoș
tințe, posibilitatea de intervenție prac
tică a omului. Mulți dintre ei și-au des
fășurat activitatea în condițiile în care 
își cheltuiau și ultimii bani pentru procu
rarea celor trebuincioase studiului, 
nescontînd de altfel nici pe ajutorul și

Magazinele si raioanele 
specializate în articole 
pentru noi născuți oferă 
cumpărătorilor cele mai 
multe dintre componentele 
trusoului noului născut, 
întreprinderile producătoa
re din industria ușoară, 
din industria locală si coo
perația meșteșugărească au 
făcut eforturi pentru ca. 
în condițiile creșterii nata
lității. să asigure un voium 
sporit de produse. Astfel, 
după unele calcule făcute 
la Ministerul Comerțului 
Interior, în acest an.' se 
pun în vînzare. pentru fie
care copil nou născut, circa 
22 piese de confecții și tri
cotaje.

Intr-adevăr, din punct 
de vedere cantitativ situa
ția s-a îmbunătățit. Dar ca
litativ? S-ar putea spune că 
exigența față de calitatea 
și înfățișarea acestor arti
cole este invers proporțio
nală cu dimensiunile lor.

Ce constată si ce sesizea-

varea unor asemenea relații și în 
soluționarea litigiilor internaționale 
spre binele păcii și progresului.

După întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, au oferit un dejun 
în onoarea primului ministru al 
Turciei și a soției sale.

(Agerpres)

nici pe recunoașterea imediată a rezul
tatelor și eforturilor lor de către con
temporani, ba uneori chiar cu prețul 
unor aspre privațiuni.

Pe măsură ce societatea s-a convins 
însă de importanța și rolul științei pen
tru înfăptuirea progresului, ea a creat 

întreg sistem de recunoaștere și sfi- 
.........   > — sistem

mit vineri dimineața delegația 
Parlamentului belgian, condusă de 
Paul Struye, președintele Senatu
lui.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, acad. Ștefan Milcu, președin
tele grupului parlamentar de prie
tenie România — Belgia, și depu
tatul C. Paraschivescu-Bălăceanu.

(Agerpres)

La Cluj a fost dată în funcțiune o 
nouă unitate industrială : poligonul 
pentru panouri mari prefabricate, 
destinate construcției de locuințe. 
Aici se vor produce, cu instalații de 
înaltă productivitate șl după tehno
logii noi, panouri pentru circa 800 
de apartamente pe an. Un colectiv de 
cercetători de la filiala Cluj a In
stitutului de cercetări în construcții, 
împreună cu specialiștii Trustului re
gional de construcții, experimentea
ză acum unele procedee de finisare 
a panourilor, chiar în halele poligo
nului. Atit pereții exteriori cit șl cei 
Interiori vor fi livrați cu fețele fini
sate, fie în sistemul betoanelor apa
rente, fie în mozaicuri, glazuri este
tice etc. Se studiază, de asemenea, 
posibilitatea includerii ușilor și fe- 

în planșeele de beton încă 
turnării acestora. Montarea 
finisați, avînd ferestre și 
mări considerabil ritmul

în ziua de 15 septembrie au avut 
loc la București funeraliile tovară
șului Marin Florea-Ionescu, vechi 
militant al mișcării muncitorești 
din țara noastră, membru al 
din 1921, vicepreședinte al 
liului General A.R.L.U.S.

La catafalcul defunctului, 
în sala Casei de Cultură a tinere
tului din raionul 30 Decembrie, au 
făcut de gardă membri ai C.C.. al

P.C.R., activiști de partid, ai sin
dicatelor, prieteni ai celui dispărut.

Din ultima gardă de onoare au 
făcut parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Florian Dănălache, 
Petre Lupu și Dumitru Popa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit vineri la amiază pe 
primul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor; externe, Ion Drînceanu, 
ambasadorul României .'la Ankara.

Pr’Ul 
fost l0 
yangil,' 
ne, Mehmet Turgut, ministrul 
dus.triei, Refet Sezgin, ministrul 
riergiei și resurselor naturale, Kâ- 
muran Giiriin, ambasadorul Turciei 
la București, liter Turkmen, secre

tar general adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei.

Abordîndu-se problemele relații
lor bilaterale dintre România și 
Turcia, s-a exprimat aprecierea po
zitivă asupra cursului favorabil pe 
care acestea l-au luat în ultimul 
timp și dorința comună de a le ex
tinde și mai mult în viitor în avan
tajul ambelor țări. Au fost, de ase
menea, discutate probleme ale si
tuației internaționale, relevîndu-se 
că legăturile de colaborare bazate 
pe principiile independenței, suve
ranității, neamestecului în treburi
le interne între state cu orînduiri 
politico-sociale diferite constituie o 
contribuție importantă la crearea 
unui climat propice'"destihderii in
ternaționale. A fost subliniată, tot
odată, însemnătatea dezvoltării re
lațiilor de înțelegere și bună veci
nătate între toate țările din Bal
cani, de pe continentul european și 
din lumea întreagă, rolul tot mai 
mare pe care țările mici și mijlocii 
sînt chemate să-l joace în promo-

gata oricînd 
măsură mai mică. Facem și 
economie de fire.

La rîndul său. I. Hircă, 
din Direcția comercială a 
Capitalei. își exprimă sur
priza fată de o astfel de 
obiecție.

Este de mirare că un lu
cru atît de elementar, pe 
care orice om care a vă
zut mai îndeaproape un 
copil nou născut îl sesi
zează. trece totuși neobser
vat de către forurile res
ponsabile ale celor care 
produc si comercializează 
aceste articole.

în ce măsură se asigură 
diversitatea obiectelor ne
cesare ? Aceasta este. în 
fond, problema principală, 
căreia aceleași foruri se 
dovedesc a nu-i răspunde 
la înălțimea cuvenită. Au 
fost create, de exemplu, 
garnituri din 3—5 piese, 
care sînt foarte solicitate, 
dar ele vin în cantități

Ieri, aproape 4 milioane de co
pii și tineri din țara noastră au 
început noul an școlar. Elevilor 
li s-au distribuit gratuit manuale 
însumînd aproape 27 milioane 
de exemplare. în fotografie : 
mica școlăriță face cunoștință 

cu școala.
Foto : Gh. Vințllă

restrelor 
din faza 
pereților 
uși, va 
construcțiilor pe șantiere.

(Agerpres)
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• TUDOR VASILE PRI 
MUL LA BRAȘOV
® EMIL RUSUSI-I PĂS
TRAT „TRICOUL GAL
BEN"

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Olanda, 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
Olanda, între 8 și 14 septembrie 
1967. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Roșu, membru 
al C.C. ai P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Alexandru Io- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Delegația P.C.R.
cu membri ai C.C. al P.C. din O- 
landa, cu conducători ai organiza
țiilor locale, a vizitat primăria ca
pitalei, porturile Rotterdam și Am
sterdam, orașul Haga, „Monumen
tul Docherului" ridicat în amintirea 
grevei antihitleriste din februa
rie 1941, precum și o serie de edi
ficii culturale și locuri istorice. De 
asemenea, delegația a participat la 
festivalul național al ziarului „De 
Waarheid" care a avut loc în a- 
ceastă perioadă la Amsterdam. 
Pretutindeni, delegația P.C.R. s-a 
bucurat de 
tenească.

La sediul 
Partidului 
delegația a 
legație a P.C. din Olanda din care 
au făcut parte Paul de Groot, pre
ședintele P.C.O., Henk Hoekstra, 
Marcus Bakker, Joop Wolf și Wes-

fice în țara noastră, ca șl aplicarea 
diverselor sisteme de cointeresare a a- 
cesteia în țările dezvoltate industrial, 
atestă fără putință de tăgadă că aceas
tă activitate își atinge scopul numai in 
măsura în care ea reflectă preocupările 
și strădaniile reale ale savanților și cer
cetătorilor pentru obținerea unor rezul
tate științifice-tehnice de vîrf, corespun- 
zînd cerințelor de calitate și termen ale 
epocii actuale. In fond, în condițiile 
cînd cercetătorul are un salariu perma
nent, surplusul de venit trebuie să jus
tifice un efort suplimentar, o strădanie 
aparte de a soluționa mai repede și 
mai bine, mai avantajos o anumită te
mă. Desigur, în această ordine de idei 
trebuie să se aibă în primul rînd în 
vedere modul în care soluționează cer
cetătorul cerințele de maximă impor
tanță și urgență ale progresului, ale 
dezvoltării economiei naționale.

Sub acest aspect, însăși activitatea 
colectivului nostru — Institutul de fizică 
atomică al Academiei — oglindește 
efectul stimulativ, propulsafor pe care îl 
are justa aplicare a sistemului de co
interesare a cercetătorilor. Ne numărăm 
printre colectivele științifice care au 
înregistrat anual rezultate utile, reflec
tate prin distingerea realizatorilor lor 
cu diverse mențiuni sau premii. Astfel, 
de curînd, a fost acordat un premiu 
deosebit colectivului care a realizat pri
mul calculator electronic românesc cu 
o viteză de peste 100 000 de operații 
pe secundă. De asemenea, cu regula
ritate unul sau două din premiile anuale 
ale Academiei sînt repartizate unor co
lective sau specialiști din Institutul 
nostru : anul trecut, de pildă, Premiul 
„Dragomir Hurmuzescu’ a fost acordat 
fizicienilor teoreticieni Mircea Micu și 
Ileana Gruiașu pentru o lucrare deose
bită, valoroasă („Construcția Invarianți- 
lor grupurilor Lie simple — Efectele 
colective ale clasificării Iul Su3 în di
fuzia neelastică), iar anul acesta, același 
premiu a Intrat în posesia unul colec
tiv ce lucrează la ciclotronul Institutului.

Dar oare întotdeauna mijloacele de 
cointeresare sînt aplicate în funcție de 
rezultatele de vîrf obținute, de impor
tanța și semnificația reală, teoretică și 
practică a acestora ? După părerea mea, 
cazurile enumerate mai sus nu repre
zintă totuși decît excepții,’ regula repre- 
zentind-o aplicarea nediferențiată, me
canică, a sistemului de cointeresare. In 
cazul institutului nostru, premiile tind 
să devină nu stimulent al unor realizări 
științifice deosebite — cum ar trebui

Cicliștii participonți Ia „Turul 
României" au trecut ieri munții 
prin Pasul Oituz, oprindu-se 
pentru o noapte la Brașov. Eta
pa de ieri — presărată cu nu- H 
meroase acțiuni de evadare | 
care pînă la urmă au fost însă | 
anihilate — a revenit lui Tudor 
Vasile, din echipa secundă a 
României.

Emil Rusu, sosit cu plutonul 
fruntaș, își păstrează poziția 
de lider al clasamentului ge
neral.

(Citiți la rubrica de 
sport o corespondență, 
specială despre etapa de | 
ieri). §

ÎN ZIARUL DE AZI M Motivarea 
temeinică a hotărîrolor judecă
torești expresie a calității muncii 
în justiție H Faptul divers H O 
„stea“ de mărimea I a sistemului 
energetic național H Spectacolul 
în aer liber IB Sensul și adresa 

filmului de artă
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concu-

inscrip- 
capităla

lei. Ridic o
15 lei.
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DIVERS

Sinistra|i ?

4

de legume 
putea re- 

joagărelor. 
în alte re-

privind pensiunile fa- 
remizierii

regiunea ar 
chestiunea 
mult cu cît

uit mal pieziș : 14 lei. Deschid gura 
să spun ceva : 13,50. Am ajuns la 
Geoagiu-băi 
rentă ?

la libera

FAPTUL

Ordin de zi
Strigătele de ajutor răzbateau 

pîiră. în Stradă. Din locuința ce
tățeanului Marcel Stănescu (Ca
lafat — str. Constantin Stere 12) 
ieșeau trombe de fum. Fără să 
stea pe gînduri, sergentul Ion 
ILișiu a pătruns cu curaj în casa 
incendiată. Peste cîteva minute a 
ieșit negru de fum, purtînd în 
brațe două fetițe. Rămase fără 
supraveghere, singure, ele aprin
seseră o lampă de petrol defectă. 
Așa s-â. stîrnit incendiul. Apoi, 
sergentul llișiu a scos afară lam
pa cam întreținea 
tul a durat cîteva 
gentul a acționat 
panică. Ostășește.

flăcările. To- 
minute.
rapid.

Ser-
Fără

Pietre 
de moară

Lă moara țărănească din satul 
Buimăeeni (comuna Albești-Bo- 
toșani) lucrurile, se petrec ca pre
tutindeni : vin cooperatorii cu ce
reale, Stau la rînd (ca la moară), 
plătesc uiumul (în natură) și plea
că. Deci totul pînă aici e în regu
lă. Ce se întîmplă însă după ace
ea ? Porumbul (uiumul) este dus la 
baza Comitetului raional pentru 
valorificarea produselor agricole 
(C.R.V.P.A.) din Trușești, distan
tă de 15 km. Aici, după ce se 
fac formele de primire și predare 
între delegatul C.R.V.P.A. și de
legatul cooperației de consum, 
norumbul se transportă din nou 
la Buimăeeni, unde este vîndut 
cetățenilor care cresc animale pe 
bâză de contract cu statul. Ast
fel, porumbul se plimbă inutil 
15 km (dus-întors) însoțit de doi 
delegați, se consumă benzină, 
ulei etc. Se dă astfel apă la moa
ră risipei. E bine tovarăși ? Sau 
acesta e „uiumul" pe care-1 plă
tiți birocrației ?

Oare, intr-adevăr, unii dintre 
noi, bărbații, va trebui să petre
cem iarna viitoare în sandale 
d.O vară ? Cel puțin pînă 
acum aceasta pare â ne fi 
soarta. Industria ușoară este 
datoare comerțului 319 000 pere
chi pantofi bărbătești pentru se
zonul toamnă-iarnă Mai precis, 
întreprinderile „Flacăra Roșie' — 
București, „Banatul"—Timișoara 
și „13 Decembrie"—Sibiu sînt în 
restanță cu 87 700, 127 100 și res
pectiv 104100 perechi pantofi 
bărbătești. O Constatare- regiuni
le cele mat afectate de această 
situație sînt cele din apropietea 
fabricilor restante. Adică : Bucu
rești, Cluj, Oltenia, Ploiești, Ba
nat. Tovarăși, vă rugăm frumos, 
încălțați-ne 1

Boală veche
Comei Vasilescu, șef de schimb 

la laboratorul rafinăriei Ploicști- 
Nord, se afla în concediu de boa
lă. Certificatul medical (cu diag
nosticul . „abces degetul mare 
de la piciorul drept") fusese elibe
rat de doctorul Adrian Brețcah, 
directorul spitalului întreprinde
rii, inițial pentru trei zile. Apoi 
l-a prelungit cu încă patru zile. 
Dînd curs unei sesizări, tovarășii 
de la rafinărie l-au găsit pe bol
navul Vasilescu săpînd (cu picio
rul beteag ?) via sa personală din 
comuna Pleașa „Cum te simți ?“ 
— l-au întrebat „Bine. De-aia 
nici nu pot sta degeaba". îi au
ziți, tovarășe doctor Brețcan ? 
Omul tiu poate sta degeaba, iar 
dv. îl trimiteți în concediu me
dical pe banii statului. Bietul de 
el — că de dv. ce să zicem ?

Amurgul 
chefurilor

Cînd intra într-un restaurant Cu 
amicii, Leon Solomon, fost res
ponsabil ăl Secției poligrafice din 
Bîrlad, era salutat de toți chelne
rii. El era clientul gras, cu bani 
mulți. Numai că nu erau ni lui, 
ci ai statului. Pe unii beneficiari 
că aveau nevoie urgentă de tipă
rirea diverselor imprimate, anun
țuri etc. responsabilul îi obliga să 
plătească bani peșm. Apoi elibera 
chitanțe și facturi în regulă care, 
deși pentru beneficiari constitu
iau acte legale de decontare a 
banilor, pentru tipografia din 
Bîrlad erau fictive. își tipă
rise chitanțiere suficiente. Astfel 
a delapidat 154 800 lei. Judecat 
public, Leon Solomon a 
condamnat la 17 ani muncă 
nică. Recursul a fost respins, 
și cazul.

fost 
sil- 
Eră

L

Halmagiului, început 
de august. Pe pîraie și lazuri 
mori țărănești. în ultimii ani 

JgL au stat. Acum unele macină
9 . din nou. E bine, e un sprijin

pentru populație. în schimb 
joagărele sînt toate oprite. (Joa- 
găre mici, acționate cu apă din 
laz). De ce ? Văd uneori, în cîte-o 
curte, un buștean așezat pe o ca
pră înaltă. Un ins trage de jos cu 
pînza ferăstrăului, un altul, coco
țat, de sus. Muncă grea, anacroni
că, opintită. Pentru ce manual cînd, 
mult mai ușor; s-ar putea acționa 
mecanic? Doar joagărele nu sînt 
mari exploatări, sînt deservite de 
un singur om. Ele sînt foarte ne
cesare (probă oamenii care taie 
manual), căci completează gaterele 
publice care nu mai prididesc. Și 
atunci ce să facă omul care are au
torizație de tăiat bușteni de. la O- 
col sau care își taie un copac pro
priu ? Să-l giorsăie cu mîna, ca a- 
cum 2 000 de ani, in timp ce energia 
apei și a ingeniului omenesc stau 
de pomană ? De ce morile da și 
joagărele ba ? în spiritul hotărîri- 
lor recente 
miliare sau 
gîndesc că 
examina și 
Cu atit mal ___ __ _____ ___ _
giuni funcționează.

10 august, Orăștie. Importanta tu
ristică a Orăștiei a crescut mult. 
Gara însă n-are depozit de bagaje 
de mînă. Mai multi oameni se je
luiesc să li se primească bagajele 
la gară. Se jeluiesc degeaba.

★
Iarăși reclame fără fond. „Uni

tatea noastră asigură un serviciu 
ireproșabil" avertizează, o placă pe 
restaurantul din Geoagiu-băi. An
ticipat. Să nu mai fie îndoieli.

îndoielile te apucă abia după ce 
vezi tacîmurile, paharele și lipsa de 
ampresament a ospătarilor. „Ser
vim zilnic sarmale a la Sarmisege- 
tuza" scrie expres pe bufetul de la 
Sarmisegetuza. Dar nu servesc. De 
ce scriu ? Ar trebui amenzi pentru 
cine afirmă în vorbe și desminte

în fond : discreditează cuvintele. 
Feșteiește reclama. Provoacă o sta
re de scepticism continuu. Nu e 
voie. Ce scrie pe pereți e un an
gajament comercial. Si angajamen
tele nu se rezolvă cu un ridicat din 
umăr.

Tot la Geoagiu, la bufet. Grătar 
permanent. Mai așteptați o jumătate 
de oră, spune manipulantul, a- 
cum am treabă. Avea într-adevăr : 
se cinstea. Aduce totuși fripturile 

•văzîndu-mi privirea posacă, echivo
că. La sfîrșit: face 16 
sprinceană. Rectifică :

redea poporului acest bun al lui. 
Fiindcă niște gospodari de mizerie 
l-au prăpădit. Și ce hotel O.N.T. 
s-ar putea face acolo

P.S. Același lucru cu și mai fru
mosul castel medieval de la Criș- 
Sighișoara, construcție de mare im
portanță istorică și arhitecturală, 
tratată cu brutalitate de doi-trei 
oficianți locali.

★
16 august. Alba Iulla. Locul exe- 

țuției lui Horia si Cloșca e însem
nat cu un monument. Dar — ne 
spune însoțitorul — locul e inexact.

F

e
Paul EVERAC

dintr-un
r c u i t

(Vezi prima parte a acestor 
semnări în „Scînteia" nr. 7463 
15IX a.c.).

Ulpia Traiana. în sfîrșit 
ții mai complete, aici, în 
provinciei romane. Sînt inteligibile 
pentru orice turist român. Dar 
străinii ? Se plimbă nedeciși și în
treabă pietrele.

■A1
Castelul de la Sfînta Maria Or- 

lea. în ce hal l-a adus Gostatul 1 
Și doar în cuvîntul Gostat e cu
prins și cuvîntul Gospodărie. A- 
cum trebuie să vie niște gospodari 
adevărați, să vîre bani multi și să

care 
tn

în 
se 
ea

responsabil care să reducă timpul 
la o jumătate de oră ?

A
Iată și un muzeu sărăcit I îl cu

nosc bine, cîndva am lucrat aici, 
într-o clădire evocatoare, cu mult 
parfum istoric, într-un burg ne- 
maipomenit de colorat (din neferi
cire și de recolorat după ce a fost 
în parte spoit), muzeul din Sighi
șoara a rămas cam sarbăd, fără cu
loare, din cauza unor pretenții în
doielnice 
(pe care 
a unei

■’ zante.
Ce păcat ! • Unde cînt crinolitele, 

pianola, spineta, marile dulapuri, 
portretele, panopliile, toate acele o- 
biecte care înfățișau organic o at
mosferă, în deplină adecvare cu a- 
cest lăcaș frapant, poate cel mai 
muzeologie din țară ? Unde sînt 
nenumăratele obiecte meșteșugă
rești, bicicleta timpurie și ”elelal- 
te ? Unde ? în pivniță, ni se răs
punde, in depozit. De ce ? N-au in
trat în tematică.

Așadar fonduri de o valoare u- 
nică stau ascunse, deșarte, ca să 
facă loc unor expuneri seci, într-o 
înșiruire arbitrară, de dragul nu 
știu cărui scientism artificios.

— Fiți liniștit, ne consolează di
rectoarea, se scot din nou, tematica 
s-a îmbunătățit recent.

S-au trambalat și au stat, deci, 
inutil. Ne-am liniștit !.„

★
24 august. Sinaia. Hotel Alpin. 

Aud că se pune chestiunea moder
nizării hotelului, și a amplasării 
altui hotel la cota 1500 (adică ală
turi). Foarte bine, dacă sînt bani 
de cheltuit, de ce nu ? în principiu, 
tot ce se construiește si moderni
zează e binevenit. Dar două hote
luri mari unul lîngă altul ? Si unul 
cîroit. recondiționat, hibridizat, cu 
bani din care s-ar putea face de 
la început alt stabiliment turistic? 
Ca să schimbăm cîteva zorzoane 
cu alte zorzoane, să răsucim ele
gante scări interioare, si să Dlacăm 
pereții cu finisaje ultramoderne 
într-o construcție al căfui fason, 
rămîne același ? Si e primordială 
nevoia de mari blocuri turistice al
pine pentru mari colective ? Tre
buie să circule ne munte, căutîn- 
du-și singurătatea și destinderea, 
mii. de oameni care să dea unii de 
alții ? Nu e oare mai util să creăm 
utilități turistice diverse, mulțumi
tor confortabîlizate. mignone, zîm- 
bitoare. răspîndite. pline de culoa
re. simpatie și grație, unde oame
nii să se noată refugia, nu aduna, 
unde să găsească altceva decit con
fortul locativ al blocurilor din 
au plecat ?

de sistematizare tematică 
nimeni n-o sesizează) si 

expuneri reci, obiectivi-

în fond execuția s-a petrecut pe 
Dealul Furcilor, la 300 m distanță. 
— De ce nu s-a pus acolo monu
mentul ? — Fiindcă un șef de gos
podărie agricolă n-a vrut să cedeze 
din tarla.

Așa îneît monumentul pe
scrie „Aici..." e acum, deliberat 
altă parte (!)

închisoarea dețlnuților politici 
care a zăcut Ecaterina Varga și, 
presupune. Avram Iancu, este și
valorificată. Dar nu istoric. Adă
postește legumele Aprozarului.

★
Catedrala Reîntregirii. Perspecti

va e acum obturată de un șir de 
blocuri noi, monotone; care astupă 
mediocru vederea spre deal. Ideea 
e cumplit de necreatoare, neartis
tică, în timp ce blocurile sînt cum
plit de plate. De ce nu s-a putut 
„valorifica" în adevăratul sens al 
cuvîntului (păstrînd perspectivă, 
spațiu, stil) ? De ce, din nou, s-a 
mers pe linia minimului efort crea
tor și s-a elaborat, „de la centru" 
un anodin cvartal fără accente, vi
zavi de două mărețe monumente 
arhitecturale și istorice, în botul 
unei cetăți de primă anvergură, 
care își are aerul ei, atît de parti
cular ?

Cetatea de la Alba Iulia e un 
mare și concentrat muzeu de ar
hitectură istorică, pe care unii ur
baniști moderni l-au diluat 
discernământ, ratînd încă o 
funcțiunea peisajului.

Și doar era atît.a spațiu în 
oraș care a cunoscut mult mai de
bil privilegiul reconstrucției decît 
altele I Și care are încă un aer să
răcuț, înapoiat, față cu marea lui 
bogăție istorică. Cui i-ar veni să 
creadă, văzîndu-1, că a fost secole 
de-a rîndul centrul cel mai impor
tant al Transilvaniei, atunci cînd 
alte orașe . transilvane, mult mai 
puțin însemnate odinioară (Clujul, 
Aradul,. Baia Măre) s-au dezvoltat 
impetuos și se dezvoltă mereu.

Marcant centru dac (cetatea A- 
poulon e la cîțiva km distanță) ca
pitală de provincie romană, capi
tală a principatului transilvan adă
postind o universitate medievală, e- 
picentru al unor mișcări revoluțio
nare decisive în istoria noastră ro
mânească. Alba Iulia e acum un o- 
rășel cu o pondere industrială si 
culturală neverosimil de mică și 
așteaptă să fie cuprinsă în fluxul 

’ de înzestrare de care s-au bucurat 
mai toate orașele tării, unele din
tre ele copios.

18 august. Sighișoara. Primul lu
cru pe care l-a făcut unul din pa
turile camerei 102 la așezarea pe el 
a băiatului meu (45 kg) a fost să 
se rupă. Camera. în întregul ei se 
prezintă astfel, la 3 ani după reno
vare si modernizare capitală : pe
rete și tavan ușor crăpate, patru 
paturi duble de tip mai vechi, 
popular, cu laturi băițuite si nop
tierele respective ; parchetul înne
grit mirosind violent a benzină; 
două dulapuri moderne cu furnir 
roșcat de păr african, un suport de 
bagaje, uzat, din tuci negru, un cu
ier verde de vinllină, o masă ma- 
ron scrijelată și uzată aparținînd 
probabil vechiului inventar, patru 
scaune gălbui, de serie, care nu se 
împerechează cu absolut nimic, o 
draperie de pluș roșu vechi mer- 
gînd pînă la jumătatea ușii spre 
balcon ca o rochie care atîrnă sub 
genunchi ; cinci scrumiere obișnui
te de un leu, un covor „persan" 
albăstriu, patru carpete de iută 
verzi și o carpetă tip „scoarță" în 
multe culori, galerii de perdele din 
lemn de brad dat cu un grund ca
feniu cum n-am văzut nici în ca
sele țărănești (departe de asta I), 
patru prosoape antedeluviene spîn- 
zurînd de tăbliile patului ; lampă 
nichelată, de tip vechi, cu discuri, 
tavă portocalie de material plastic, 
pături albastre de cabană, totul 
străjuit de o reproducere din Cor- 
neliu Baba și alta de un clasic 
francez. împerecheată cu reclame 
O.N.T. puse sub sticlă I A, și am 
uitat carpeta cărămizie ciuruită de 
o mare gaură. (Si am omis Scîrțîl- 
tul. ana caldă care... nu curge, un 
robinet stricat).

P. S. Mi s-a rectificat repartiția, 
îmi rectific si eu impresia. Spre 
surpriza, uimirea, stupoarea 
celelalte camere, toate, sînt __
derne, bine utilate, armonice. Nici 

vine să cred, parcă e un

care

★
Din cîte am văzut în vara 

ceasta chestiunea turismului 
pe de o parte în inegala răspîndire 
a locurilor de cazare (barăci, ca
bane), pe suprafața întregii țări, și 
mai apoi în insuficienta gospodărire 
si întreținere a unora din cele con
struite. și mai apoi (si în special) 
în nivelul destul de nesatisfăcător 
al deservirii (acuratețe, serviabiji- 
tate, politețe). Avem bani pentru 
noi investiții. — foarte bine. Dar 
efortul mare se cere făcut în între
ținere si deservire. Dacă noul o- 
biectiv turistic e dat pe mina unor 
oameni lipsiți de calificare, fără, 
tehnica si simtămîntul minimal al 
ospitalității, negosnodari. atunci 
splendidele finisaje-,care-înghitț mi- • 
lioane nu vor face decît să mas
cheze sărăcia organizatorică, 
utilajele moderne vor ajunge 
nede într-un hal fără hal. necesi- 
tind noi investiții. E așa de simplu!

N-avem oameni calificați, îmi 
spunea un conducător de trust, ni 
se primește la școlarizare cîte un 
ospătar (din o sută), e trimis 
țări străine, nu se mai înapoiază 
orașul nostru. îl ia regiunea.

Dar ceilalți ? Dar „Ocliipa" ? 
cui rămîn ? E o problemă. Tot 
am văzut rău. sau sărăcăcios, i 
alandala nu e inerent, nu e inevi
tabil. nu tine de condiții obiective. 
Tine aproape exclusiv de oamenii 
puși să gospodărească. Resurse sînt 
peste tot. dar inteligentă iau bună 
intenție nu peste tot. Energii na
turale sînt : pregătire, calificare, 
mai puține. Abundă ne alocuri ins
pectori de toate felurile . din care 
multi încurcă si cîtiva ciupesc., iau 
zeciuială din unitățile ne care 
..impulsionează" sau năclăiesc 
tul în proceduri fără ieșire, 
care, pe deasupra, nu sînt pregă
tiți. sînt improvizați. Oameni care 

>să construiască un lucru de cali
tate (hotel, vilă) nu sînt foarte 
multi — îmi spunea cineva de re
sort —. dar oameni care să încurce 
se găsesc. Statul e generos cu ba
nii si proiectele frumoase.. edictea- 
ză regulamente strașnice, dar mun
ca de calificare si selecționare a 
celor care aplică toate acestea cere 
un efort mult mai mare decît cel 
de nînă acum. Ideea de beneficiu, 
de rentabilitate e unilaterală fără 
cea de serviciu public.

întreținere și iar întreținere. Va
lorificare completă. Școală multă. 
Cointeresare. Rețele simple care să 
lase loc inițiativei. Scoaterea fără 
cruțare a autochivernisitorilor me
diocri și oarazitilor. punerea în lo
cul lor de gospodari capabili. Si 
atunci poate veni fără grijă inves
tiția de milioane, care să aducă 
alte multe milioane, pentru că e 
exploatată bine.

Si încă ceva : să nu construiască 
contabilii, să nu decoreze ospăta
rii. să nu impulsioneze Miticii 
să nu gestioneze proteiatii. ca 
unele oărti. ci să construiască 
hitectii. să decoreze artiștii, să 
pulsioneze oamenii de vastă expe
riență si să gospodărească cei care 
se pricep si se dovedesc devotați 
servirii publicului.

Avem oameni destui. Unii admi
rabili. l-am găsit peste tot. E locul 
lor. E timpul lor. — Să creeze, să 
întrețină, să răspundă de ceea ce 
statul le încredințează.

Fiindcă, orice s-ar zice, resur
sele organizatorice ale statului nos
tru sînt uriașe. Și dacă unele auto
buze merg prost, si unii șoferi sînt 
tembeli, instituție D.R.T.A. (de 
exemplu) o un lucru mare': dacă 
unii gestionari sînt neghiobi, apro
vizionarea. culturalizarea, electrifi
carea cotloanelor uitate de dum
nezeu sînt lucruri mari ; circuitul 
pe C.F.R. e și el un lucru mare, 
asistenta socială e un lucru mare, 
muzeele. . .. __  _______
la scara la care se fac sînt. pe 
ansamblu, lucruri mari, si pînă și 
afurisitul de O.N.T.. cu tot ce are 
în mînă. începe să devină si. mai 
ales, poate să devină un lucru co
losal.

a-
stă.astfel de hotărîre se decide 

asupra libertății unui om. 
Pronunțarea unei hotărîri 
penale drepte implică cu
noașterea îndeaproape a o- 
mului pe care-1 judecă in
stanța, cauzele care au de
terminat săvîrșirea infrac
țiunii, profilul său moral 
în familie și la locul de 
muncă etc. Atunci cînd 
sînt mai mulți inculpați 
care au săvîrsit o infrac
țiune, răspunderea trebuie 
individualizată în mod clar 
și explicit pentru fiecare 
inculpat. în parte, căci nu
mai în felul acesta se vă 
putea aplica în mod just 
și sancțiunea. In motivarea 
hotărîrilor penale, instan
țele trebuie să examineze 
fiecare cap de acuzare și 
să argumenteze mai ales vi
novăția, folosind materia
lul probator de la dosar, 
care este singurul 
legal în baza 
poate pronunța 
judecătorească, 
penală nu este 
susținerilor și obiecțiunilor 
pe care le-a ascultat instan
ța din partea acuzării și a- 
părării, ci este actul auto
nom și independent al ju
decătorilor, care poate de
păși limitele argumentării 
prezentate de părți. Moti
varea hotărîrilor penale 
trebuie să fie caracterizată 
prin claritate, simplitate, 
precizie, fermitate, calități 
care fac să-i crească pu
terea de convingere. Cu 
alte cuvinte, finalitatea ho
tărîrii penale este aceea 
de a reda. în forma cea mai 
potrivită, adevărul mate
rial cu care va fi confrun
tat inculpatul. Dacă rolul 
pedepsei în societatea so
cialistă' este de reeducare 
a condamnatului, apoi a- 
ceastă reeducare trebuie să 
înceapă odată cu pronun
țarea hotărîrii de condam
nare, care trebuie să fie cît 
mai convingătoare pentru 
cel în cauză.

în etapa actuală de de- 
săvîrșire a construcției so
cialismului șl de întărire 
continuă 
siderăm 
meinică 
•stanțelor 
trebuie 
permanentă și în mai mare 
măsură o preocupare a tu
turor instanțelor judecăto
rești. aceasta constituind o 
cerință imperioasă pentru 
ridicarea calitativă a mun
cii în sectorul judecătoresc.

George VASU
Colegiul regional 
de avocați Cluj

prim plan pentru instanță, 
aceasta neputînd să piardă 
nici un moment din vedere 
că motivarea hotărîrii este 
răspunsul justiției la cere
rea părților.

Se știe că partea nemul
țumită de soluția pronun
țată are dreptul să facă re
curs Ia instanța ierarhic 
superioară. Recursul are 
ca obiect criticarea sentin
ței primei instanțe, cerîn- 
du-se îndreptarea greșeli
lor comise în cauza respec
tivă. Ca instanțe de recurs, 
soluționînd cauzele ce le 
Sînt Supuse judecății, tri
bunalele, regioriăle trebuie 
să analizeze și să răspundă 
la fiecăre critică, fie că și-o 
însușeșg, fie că;;o resping. 
Din păcate, acest lucru nu 
se întîmplă tocmai așa. A- 
desea vedem decizii ale tri
bunalelor regionale, care 
nu fac altceva decît să re
producă considerentele sen
tinței atacate și apoi, într-o 
frază sau două, să arate că 
recursul este nefondat, 
confirmînd prima soluție. 
Asemenea hotărîri păcătu
iesc în mod serios, întrucît 
nu numai că motivarea este 
obligatorie, dar instanța de 
recurs trebuie să răspundă 
la toate motivele de re
curs, nu global, ci la fie
care in parte, așa cum le-a 
formulat . împricinatul, 
motivare sumară a 
stanței de recurs, 
chiar mai dăunătoare de
cît cea a instanței, de fond, 
deoarece cetățeanul nu mai 
are la îndemînă nici o altă 
cale ordinară de atac împo
triva deciziei 
aceasta din urmă 
finîtivă. Deciziile 
lelor regionale 
simple rezolvări 
trative ale unor ____
ele constituie hotărîri pro
nunțate de organe colegia
le. care au un caracter ire
vocabil și putere de lege 
între părți, uneori chiar și 
față de terțe persoane. De 
aceea, motivarea lor tre
buie să fie cît mai docu
mentată. la un nivel știin
țific corespunzător și cu 
respectarea riguroasă a le
gilor. Totodată, instanțe
le de recurs trebuie să fie 
cît mai exigente față de 
instanțele de prim crad 
în ceea ce privește respec
tarea strictă a legalității so
cialiste. pretinzînd ca sen
tințele să fie cît mai con
vingător motivate.

în materie penală, moti
varea temeinică a sentințe
lor trebuie să fie o preocu
pare și mai mare, căci, de 
cele mai multe ori, printr-o

fără 
dată

acest

iar 
re-

toate sectoarele se 
duce o luptă activă pentru 
realizarea Celor mai buni 
indici de calitate, se adoptă 
metode noi pentru perfec
ționarea muncii, se duce o 
luptă consecventă împotri- ' 
va formelor învechite, peri
mate. Nici sectorul justiției 
nu poate rămîne străin de 
această reînnoire, de acea
stă frămîntare ce are loc 
în țara noastră. Așa cum a- 
răta tovarășul NicOlae 
Ceaușescu în cuvîntarea ți
nută la Consfătuirea cu ac
tivul de bază al Ministeru
lui Afacerilor Interne, „or
ganele M.A.I., procuratura 
și justiția sînt chemate să 
acționeze cu fermitate pen
tru asigurarea respectării 
drepturilor prevăzute în 
Constituție și în legile țării 
pentru toți cetățenii patriei 
noastre ; ele trebuie să ve
gheze la respectarea preve
derilor privind egalitatea în 
drepturi a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de na
ționalitate. Aceste institu
ții au datoria să asigure ca 
toți cetățenii să poată găsi 
uri ajutor și un sprijin a- 
tunci cînd, într-un fel sau 
altul, le sîht lezate intere
sele și drepturile prevăzute 
in Constituție și legile ță
rii".

Justiția 
activitate 
citindu-se 
țe judecătorești. întreaga 
activitate a instanței de ju
decată. cum ar fi audierea 
martorilor. administrarea 
probelor, expertizelor etc., 
constituie administrarea 
justiției, Actul final prin 
care . se înfăptuiesc sarci
nile justiției. în fiecare pri
cină în parte, este hotărî
rea pronunțată asupra cau
zei supuse judecății.

Hotărîrea judecătorească 
prezintă o deosebită impor
tantă social-politică, deoa
rece de forța de convingere 
a acesteia depinde forma
rea unei puternice conștiin
țe civice, a unei opinii pu
blice de masă cu privire la 
respectarea legilor statului 
nostru și a regulilor de 
conviețuire socialistă. Deci, 
dacă hotărîrea este bună, 
înseamnă că instanța res
pectivă. și-a îndeplinit cu 
cinate sarcina. Se spune că 
o hotărîre este bună dacă 
ea este veridică, legală, 
dreaptă și convingătoare. 
Hotărîrea este veridică, 
dacă a stabilit faptele su
puse judecății în strictă 
conformitate cu realitatea. 
Este legală, dacă este pro
nunțată în temeiul legii și 
în strictă conformitate cu 
aceasta, neadmițîndu-se 
nici cea mai mică abatere. 
Este dreaptă, dacă este în 
concordantă cu ideile mo
rale și juridice dominante 
în societatea socialistă. în 
fine, hotărîrea este convin
gătoare dacă motivarea 
este făcută în asa fel îneît 
părțile să o înțeleagă și să 
O recunoască. Asupra aCes- 
tui ultim aspect voim să in
sistăm

Este 
nerea 
tărîre _ 
asupra părților putere de 
lege. Or, aSa cum legile 
îmbracă formulări precise 
și pline de conținut, soco-

socialistă are o 
complexă, exer- 
de către instan-

o

tim că si hotărîrile judecă
torești trebuie să joace un 
rol educativ prin motivări 
care să convingă părțile 
de justețea soluției pro
nunțate.

în dreptul procesual, atît 
civil, cît și penal, există 
dispoziții exprese de lege 
care impun judecătorilor 
obligația de a arăta, în fapt 
și în drept, motivele care 
au format convingerea in
stanței în pronunțarea so- . 
luției, cum șî cele pentru 
care s-au înlăturat cererile 
părților. Se întîmplă foarte 
des ca una din părți Să 
ceară în apărarea sa anu
mite probe, pe care 
ța le respinge cu o 
afirmație : „proba 
este neconcludentă", 
rătat că hotărîrea trebuie 
să fie cît mai convingătoa
re și educativă. Ce va în
țelege oare partea împrici
nată din expresia că proba 
cerută în apărarea sa „este 
neconcludentă" ?

Motivarea hotărîrii fiind 
partea în care se expun 
argumentele ce au determi
nat soluția în proces, ea 
constituie, deopotrivă, o 
garanție împotriva arbitra
rului. dar în același, timp 
și un mijloc de control 
pentru instanța superioară 
chemată să verifice legali
tatea și temeinicia hotărî
rii respective. Prin îndepli
nirea obligației motivării, 
judecătorul însuși este asi
gurat contra suspiciunii de 
arbitrar, de părtinire a 
uneia din părți.

Din examinarea unui nu
măr foarte mare de hotă- 
rîri vedem că în motivarea 
lor se depune o muncă de 
rutină, acest lucru micșo- 
rînd indicii de calitate a 
lucrării respective. Să ne 
oprim, pentru exemplifica-

instan- 
simplă 
cerută 
Am a-

re, la unele categorii de 
procese civile.

De exemplu, în cazul u- 
nor familii despărțite prin 
divorț sînt adesea procese 
privind încredințarea co
piilor minori pentru creș
tere și educare unuia din
tre părinți. Instanțele se 
călăuzesc, în asemenea ca
zuri, după principiul una
nim admis că încredințarea 
minorului se va face avîn- 
du-se in vedere numai in
teresele acestuia. De obi
cei, instanțele invocă în de
cizia lor acest principiu, 
fără să arate în mod con
cret cum' sînt servite inte
resele minorului prin în
credințarea lui unuia din-. 
tre părinți. Oare cu o ase
menea motivare, părintele 
căruia nu i s-a încredințat 
copilul este convins că in
teresul minorului este de 
a sta la celălalt părinte ? 
Evident că nu si. de aceea, 
sîntem de părere că în pro
cesele care privesc litigii 
interesînd familiile dezor
ganizate, motivarea soluți
ilor trebuie să fie făcută cu 
o grijă deosebită, arătîn- 
du-s» în mod documentat și 
amplu de ce s-a procedat 
într-un fel. si nu în altul. 
De asemenea. în litigiile de 
muncă ce apar în fata in
stanțelor judecătorești, 
cum ar fi desfacerea con
tractului de muncă, impu- 
tații bănești în cadrul răs
punderii materiale a an- 
gajaților etc., trebuie să se 
acorde o deosebită atenție 
motivării soluțiilor, mai 
ales atunci cînd angajatul 
pierde procesul. Am putea 
continua, dar ne oprim aici 
cu exemplele privind dife
ritele categorii de procese 
civile unde grija pentru 
motivare trebuie să fie

temei 
căruia se 
o hotărîre 

Sentința 
o sinteză a

în 
în

Ei 
. ce 
sau

O 
in- 

este
le 

to-
Si

pronunțate. 
fiind de- 
tribuna- 

nu sînt 
adminis- 
litigii, ci

a legalității, con- 
că motivarea te- 
a hotărîrilor în
de toate gradele 

să constituie în

(Urmare din pag. I)

mea, 
mo-

și 
în 

ar- 
im-

nu-mi ___  ___ _
joc. Singură camera 102 face, nu 
se știe de ce. o flagrantă excep
ție. Am bucuria de a-mi restrînge 
critica, dar a o accentua, ca si 

cozonac frumos aș 
pietricică.

★
„Consumați cu încredere prepa

ratele cu specific local si vin de 
Tîrnave : friptură de nui la tavă, 
debrețin de casă cu fasole bătută, 
cotlet de porc cu mujdei 
Platou de lemn, gogoși 
Mai e nevoie să spun că 
nimic din toate astea în 
sosim ? (ora 14.30. 19 _ ,____
„D-voastră dacă doriți Pui la tavă, 
comandați șî peste două ore vă 
servim", ne spune bățos responsa
bila de la restaurantul Villa 
Franca, cînd vede că ne burzuluîm. 
Cine a normat servirea mesei la 
două ore ? Nu se poate găsi un

critica, dar 
cînd într-un 
descoperi o

trolul inopinat la 
cu unele măsuri 
situației.

Sînt încă nerezolvate. în afara 
Problemelor de cantitate, sortiment 
si calitate, amintite mai sus. si unele 
privind aspectul produselor.

în ce privește neglijența în exe
cuție, de exemplu, cooperativa „De- 
servirea"-Pitești, producătorul mai 
multor sortimente — plăpumioare, 
garnituri, cămășuțe — deține un a- 
devărat record. La fel de prost se 
prezintă și garniturile de cărucior, 
livrate de cooperativa meșteșugă
rească „Colortex“-Timișoara, care îm
pachetează șl sigilează în pungi o- 
biecte ”' ' *
Și, Ia 
bări 
nu se 
spirat 
menește mai des și mai cu pricepere 
șablonul broderiilor de mașină?

în zestrea noului născut mai sînt 
necesare o serie de obiecte, a căror 
procurare provoacă, de asemenea, se
rioase dureri de cap celor interesați. 
Iată, de pildă, coșurile de răchită, din 
care mîinile pricepute ale mamelor 
fac adevărate cuiburi pentru copiii 
mici. Aceste coșuri au devenit arti-

magazin s-a soldat 
pentru remedierea

col „deficitar". N-o fi crescînd des
tulă răchită? O fi prea complicată 
tehnologia de fabricație? Ceva tre
buie să fie ia mijloc de vreme ce 
nici una din întreprinderile de in
dustrie locală nu a vrut să le pro
ducă. O singură cooperativă mește
șugărească — „Deservirea" din Tîrnă- 
veni — a consimțit să contracteze 
4 000 de bucăți. Pentru toată țara și 
pentru întreg anul 1968! Tot astfel, 
biberoanele. întreprinderea producă
toare — „Viitorul“-Oradea — a a- 
nunțat că nu va lîvra decît 35 000 
de bucăți din cele 120 000 contracta
te. Din nou lipsă de seriozitate în 
contractare, lipsă de respect față de 
angajamentele asumate.

în universul din jurul noului năs
cut sînt Sute de obiecte care servesc 
pentru a-1 îmbrăca, a-] hrăni sau a-1 
plimba. Am stăruit mai ales asupra 
acelora care lipsesc sau există, dar 
au nevoie de îmbunătățiri, spre a 
atrage atenția forurilor în drept a- 
supra situației actuale și a perspecti
vei anului viitor, și a solicita — în 
numele cumpărătorilor 
respunzătoare, îneît 
lui trusou să nu mai 
voadă, ci o reală

cumpărătorului pe care nu-1 intere
sează 10 milioane de piese, Ci doar 
cinci sau zece, Optica se schimbă, 
capătă o deosebită importantă amă
nuntele. De aceea, l-am invitat pe 
tovarășul ing. Gh. Cazan, adjunct al 
ministrului comerțului interior, la o 
scurtă vizită în magazinul 
Academiei. (în legătură cu 
merită povestit și un episod 
într-un fel sau altul, mulți 
cumpărători l-au trăit : 
unității era barată de o scară, 
deși conform programului tre
buia să fie deschis. Se primea 
marfă. La dorința noastră de a vorbi 
cu responsabila, reporterul si minis
trul au fost poftiți afară în termeni 
foarte puțin noliticosi. ba chiar brus- 
cati de către unul din merceologii 
care se ocupă de aprovizionarea a- 
cestei unități). Reprezentantul con
ducerii ministerului, care răspunde 
de acest sector, a avut ocazia să 
constate personal că magazinul, atît 
de mult solicitat de cumpărători, a 
fost amenajat în grabă, că aprovizio
narea se desfășoară sub semnul fa
talității, fiind dispersată în mîini prea 
multe și prea puțin pricepute. Con-

din str. 
aceasta, 
pe care, 

dintre 
intrarea

sfervit ne 
de casă", 
nu există 
ziua cînd 

august).
nrosnectarea. cercetarea.

pătate, îngălbenite, murdare, 
același capitol, unele între- 
adresate industriei: de ce 
folosesc mai mult și mai in- 
dantelele ? De ce nu se pri-

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale organizează un 
concurs în proiectare cu tema „Casa copilului cu 200 locuri". 
Datele program și condițiile de participare la concurs se pot 
obține de la Direcția construcții (str. Alecu Constanținescu nr. 9, 
telefon 15 04 00) precum și de la toate instituțiile de proiectare 
din țară. Concursul va fi dotat cu premii și mențiuni. Lucrările 
se primesc pînă la 25 noiembrie 1967.

mai mult
știut că. după rămî- 
ei definitivă, o ho- 
judecătotească are

de :Rubrică redactată
Stefan
Ștefan----------

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ZIDAFUTA 
DINICĂ măsuri co- 

alcătuirea micu- 
constituie o cor- 
plăcere.
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economica

sistemului energetic național
...Sintem pe șantierul 

Centralei electrice de ter- 
moficare din Craiova (etapa 
a Il-a). Cei aproape 2 000 
de montori își consacră în
tregul timp și toate efortu
rile pentru a îndeplini un 
angajament de onoare: 
punerea în funcțiune îna
inte de data stabilită a pri
mului grup de 315 MW și 
cu trei luni mai repede a 
celui de-al doilea grup, de 
aceeași putere. Ing. Adrian 
Ștefănescu, șeful șantierului 
energo-montaj al noii cen
trale, a precizat:

—• După graficul nostru, 
primul grup de 315 MW, în- 
cepînd de la 25 septem
brie va produce curent, iar 
pînă la sfîrșitul acestei luni 
el va atinge sarcina no
minală. Al doilea grup, așa 
cum am spus, îl vom pune în 
funcțiune cu trei luni mal 
devreme.

— Ce a favorizat un a- 
samenea avans ?

— Mai mulți factori, 
printre care ridicarea ca
lificării muncitorilor noștri. 
Așa am putut să înregistrăm 
pierderi tot mai mici la 
volumul de timp efectiv lu
crat, precum și evidente 
succese în domeniul calității 
și esteticii lucrărilor, redu
cerii substanțiale a rebu
turilor. Pe șantiere am

ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Acțiunea recoltării

Toamna, cu capriciile ei, pune ade
sea la încercare priceperea și hăr
nicia chiar și a celui mai bun gos
podar. Zilele cu soare alternează cu 
cele ploioase, cum s-a întîmplat, de 
altfel, și în ultimul timp, păcălind 
adesea pe agricultorii cu mai puțină 
experiență. Iată de ce fiecare lucrare 
în cîmp trebuie executată fără nici 
o întîrziere. în toamna trecută, în 
unele cooperative agricole din regiu
nea București, neglijîndu-se această 
cerință, lucrările agricole au fost 
făcute în condiții grele, rămînînd pe 
cîmp, sub cerul liber, însemnate can
tități de produse agricole și furaje, 
ceea ce a dus la pagube nejustificate. 
Nu vom mai cita exemple, întrucît 
ele au fost combătute la vreme atît 
în presă cît și de către organele 
și organizațiile respective, iar cei în 
cauză le-au simtit din plin pe buzu
narul propriu.

Acum, cînd încă nu este prea tîr- 
ziu, paralel cu pregătirile în vede
rea semănatului, este necesar să se 
dea cea mai mare atenție strîngerii 
și depozitării recoltei de porumb, 
floarea-soarelui și altor culturi, eli
berării terenului pentru a face Joc 
tractoarelor. în majoritatea unități
lor muncile agricole se efectuea
ză în condiții bune, cu multă 
iscusință. Nici această afirmație nu o 
vom susține cu exemple. Ar fi prea 
multe, iar arătînd numai cîteva, am 
nemulțumi pe multi alții care obțin, 
poate, rezultate superioare. Continuă 
să se manifeste însă în unele unități 
practici care ar putea duce la întîr- 
zierea recoltatului.

în raionul Videle, floarea-soarelui 
a fost strînsă de pe 2 000 ha. din 
cele 4 000 ha, iar porumbul de pe 
2 200 ha, din 24 000 ha. Sînt suprafețe 
mici, dacă se ține seama că ne aflăm 
la mijlocul lunii septembrie. Aci se 
afirmă că în ultima vreme au fost 
luate o seamă de măsuri pentru acce
lerarea recoltatului.

Recoltatul este întîrziat datorită 
faptului că organele agricole raio
nale nu desfășoară o activitate ope
rativă pe teren. Am aflat că au fost 
chemați la raion unii conducători 
de unități agricole, s-au mai. dat 
sarcini, s-au mai stabilit măsuri or
ganizatorice etc. Dar asemenea mă
suri au fost luate și înainte de începe
rea lucrărilor agricole de toamnă. 
Este de neînțeles de ce trebuie 
să se întreprindă mereu noi mă
suri și de ce nu se urmărește 
îndeplinirea celor stabilite la în
ceputul campaniei, de ce nu sînt 
trași la răspundere cei care nu le 
îndeplinesc ?

De la tov. Stancu Chitu, preșe
dintele uniunii raionale a cooperati
velor agricole, am aflat că în urma 
celor stabilite recent, toate coopera
tivele agricole, cu excepția uneia, au 
început recoltatul porumbului și sînt 
pe terminate cu strîngerea seminței 
de floarea-soarelui. Dar pe loc ne-am 
convins că lucrurile nu stau așa. 
La sediul comitetului raional de par
tid a venit Ilie Ghiorghișoară, pre
ședintele cooperativei agricole „Drum 
nou“ din Videle. întrebat fiind cum

organizat două feluri de 
școli : una de calificare a 
tinerilor muncitori și alta de 
specializare, cbiar pentru 
muncitorii cu vechime. Este 
edificator faptul că la ora 
actuală realizăm producția 
globală planificată cu un nu
măr de aproape patru sute 
de muncitori mai puțin, 
în comparație cu devizul.

Am verificat la fața Jo
cului, pe șantier, aprecie
rile amintite. Echipele de 
montori, datorită creșterii 
calificării — una din co
ordonatele esențiale ale or
ganizării științifice a pro
ducției și a muncii — au 
obținut în ultimele luni o 
productivitate sporită și un 
cîștig mult mai bun. Semni
ficativ este că pe șantier 
specializarea muncitorilor 
nu s-a făcut numai pentru 
lucrări temporare. Echipele 
care au executat, de pildă, 
instalația de „abur viu" la 
primul grup, lucrează as
tăzi și la cel de-al doi
lea grup. Cunoscînd lu
crările, au fost economisite 
foarte mult timp și mano
peră, îndeosebi pentru stu
dierea proiectelor, organi
zarea muncii și pregătirea 
sculelor necesare executării 
operațiilor.

Interesante sînt șl alte a- 
•emenea acțiuni. La propu

nerea ing. Nicolae Vasiles- 
cu, școlile șantierului au 
fost transformate în ateliere 
de „antrenament" pentru 
sudori. Aici, periodic, două 
trei zile unii sudori, care 
nu $i-au însușit deplin cu
noștințele tehnice în cadrul 
cursurilor do specializare

tribuna 
experienței 
înaintate

sau care trebuie să execute 
lucrări dificile, se „antre
nează", fac experiențe, 
sub o competentă în
drumare, pentru a po
seda cît mai bine teh
nologia operațiilor. Efectul? 
La un număr de 85 000 
suduri electrice și autogene, 
necesare celor patru cazane 
aferente grupurilor I și II 
(fiecare de cîte 315 MW) au 
fost semnalate pînă la 2 
septembrie, prin controale 
cu izotopi radioactivi și 
ultrasunete, doar 69 suduri 
necorespunzătoare. Imediat 
s-au luat măsuri energice, 
cu toate că proporția defec
telor era infimă. De la 2

stă cu lucrările, a spus că nu a înce
put încă recoltatul porumbului, deși 
acesta este ajuns la maturitate. De 
precizat că la această unitate nici 
perspectivele nu prea erau bune. Doi 
mecanizatori anunțaseră că vor să 
plece din brigadă, iar cele două ca
mioane ale cooperativei erau defecte. 
Președintele a precizat că nu va 
putea începe recoltatul cu toate for
țele existente, întrucît o parte din 
atelaje și oameni vor fi folosiți la 
transportul celor 90 de tone de în
grășăminte sosite în gară. Pe bună 
dreptate te întrebi ce ajutor și în
drumare a primit această unitate, 
care se găsește la reședința de raion, 
din moment ce în toiul muncilor de 
toamnă are două camioane pe butuci, 
iar mecanizatorii sînt nemulțumiți.

Dar acesta nu este un caz izolat. 
Nici cooperatorii din Mîrșa nu au în
ceput recoltatul celor 720 ha cu po
rumb. Președintele cooperativei moti
vează întîrzierea lucrărilor prin fap
tul că membrii cooperatori lucrează 
cu ziua la întreprinderile agricole de 
stat. Această situație am întîlnit-o și 
în alte cooperative agricole din 
raionul Videle. Este normal ca 
o parte din cooperatori să lu
creze, temporar, la întreprinderile 
agricole de stat. Dar această ac
tivitate trebuie să se desfă
șoare organizat, pe brigăzi și echipe. 
Or, aici s-au făcut contracte indivi
duale cu fiecare cooperator, și nu 
prin consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole pentru a șe tri
mite brigăzi organizate. Situația 
este cunoscută la comitetul raional 
de partid. E deajuns atît ? Cine tre
buie să o reglementeze, dacă nu or
ganele raionale ?

La recoltat, o mare atenție trebuie 
acordată evitării pierderilor. Nu 
peste tot au fost întreprinse măsuri 
eficiente în acest scop. Cooperatorii 
din Letea Nouă, raionul Drăgănești 
Vlașca, au început recoltatul porum
bului în ziua de 12 septembrie. La 
acea dată se lucra încă la amenaja
rea pătulelor, unde porumbul urma 
să fie depozitat direct din cîmp. Este

LUCRĂRI IN AVANS IA OȚELARIA COMBINATULUI 
SIDERURGIC DIN GALAÎI

O bună coordonare 
a activității șantiere
lor de construcții și 
montaj 23 și 81, care 
colaborează Ia reali
zarea oțelăriei Com
binatului siderurgic 
din Galați, a făcut ca 
graficul să arate în 
prezent o depășire de 
3 Ia sută a lucrărilor

cumulate. O serie de 
construcții au fost 
executate cu 15—20 
de zile mai devreme, 
creînd astfel un larg 
front de lucru mon- 
torilor. A fost ampla
sat în întregime și fi
nisat corpul metalic 
al halei de elaborare

septembrie, nici o sudură nu 
a mai fost respinsă. Toate 
acestea se petrec în condi
țiile cînd, pe șantierul Cen
tralei electrice de termofica- 
re Craiova, se montează 
52 000 de tone echipamen
te electrice și mecanizate șl 
numai sala cazanelor, unde 
se execută cele mai multe 
suduri, are nu mai puțin de 
52 m înălțime.

Dar, ridicarea calificării 
oamenilor pe acest imens 
șantier are urmări pozitive 
și în alte compartimente de 
activitate. Primul stîlp la 
sala cazanelor, de pildă, a 
fost montat la 7 martie 1966. 
In prezent, deci într-un 
timp extrem de redus, toate 
cele 4 cazane, de cîte 510 
tone abur pe oră, sînt exe
cutate în proporție de 98 
la sută (două fiind complet 
terminate, la al treilea me
canicii nu mai au de lucru, 
iar la al patrulea foarte 
puțin). Pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie lucrările vor fi 
executate în întregime la 
aceste obiective. Primul 
turbo-generator se află în 
reglaj și verificare. La 22 
septembrie, acesta va primi 
abur și cei dintîi megawați 
vor pomi pe magistralele 
sistemului energetic al țării, 
înainte de termen. Econo
miștii șantierului urmăresc,

o inițiativă lăudabilă. Dar de ce 
pătulele nu au fost amenajate din 
timp, ci abia acum, cînd a început 
recoltatul ? Patului construit din anii 
trecuti era ocupat cu diferite produse 
agricole. La ora 10, <50 la sută
din atelaje nu erau ieșite în cîmp 
la recoltat, iar președintele și tehni
ciană trebăluiau prin sediul coopera
tivei. La brigada a III-a, condusă 
de Cincuraș Marin, se recolta po
rumbul depănușat și se arunca la 
grămadă. Dar porumbul fiind bine 
uscat, la fiecare grămadă compusă 
din 20—30 de știuleți se găseau boabe 
scuturate. La întrebarea de ce nu 
folosesc la recoltat coșuri, șorturi, 
sau saci pentru a se evita scuturatul, 
răspunsul a fost unanim: așa se 
obișnuiește în partea locului. Dar 
nu poate fi schimbată o prac
tică veche care aduce pierderi ? Că 
s-ar putea, o afirmă chiar președin
tele cooperativei, dînd și un exemplu 
în această privință. Pînă cu doi ani 
în urmă, porumbul se depozita în 
grămezi în curtea cooperativei. Ve
neau ploi și se strica. Depozitarea 
direct în pătule este mai anevoioasă, 
dar se evită pierderile. Oamenii s-au 
obișnuit, și parcă de cînd lumea 
lucrează așa. Deci nu e vorba de 
concepția și obișnuința oamenilor, ci 
de buna organizare a muncii, de 
rolul pe care trebuie să-1 aibă în 
această privință organizația de par
tid și consiliul de conducere.

La cooperatorii din Milcovăț, 
vecini cu cei din Letea Nouă, 
recoltatul începuse de 6 zile și 
se strînsese producția de pe 160 
ha. Ilie Voinea, președintele, și Flo
rentina Mihai erau necăjiți că S.M.T. 
Gorneni le face greutăți tocmai 
acum, cînd sînt în vîrf de lucru. 
Conducerea S.M.T. Gorneni a cerut 
șefului de brigadă să trimită la sta
țiune toate mașinile agricole folosite 
în campaniile agricole anterioare : 
combine, cultivatoare, cositori, semă
nători de porumb etc. Această acți
une necesită scoaterea din lucru a 
tractoarelor pentru transport. Așa 
s-a procedat și în anul trecut și s-au 
pierdut 3 zile bune de lucru. Pe 
bună dreptate, tovarășii se întreabă 
de ce nu se face această operație 
în timp nefavorabil, ci tocmai acum, 
cînd lucrările agricole sînt în plină 
desfășurare.

Trebuie întreprinse măsuri opera
tive și eficiente pentru organizarea 
muncii, pentru folosirea tuturor for
țelor existente în unitățile agricole, 
îneît să se asigure strînsul la timp al 
recoltelor precum si efectuarea ce
lorlalte lucrări care se execută în 
această perioadă.

Florea CEAUȘESCU

— însumînd un vo
lum de peste 1800 
tone construcție me
talică — și s-a insta
lat primul pod ru
lant interior de 225 
tone putere de ridi
care, necesar monta
jului de piese grele.

(Agerpres) 

pas cu pas, toate aceste 
evoluții de dinamism renta
bil, sesizînd conducerea 
șantierului cînd apare vreo 
tendință de stagnare. De la 
ei am aflat următoarele ci
fre : în 8 luni producția 
globală planificată a fost 
depășită cu 4 la sută, pro
ductivitatea muncii a cres
cut cu 4,4 la sută; s-au 
realizat 13 milioane lei eco
nomii la prețul de cost.

în plus, ca un aspect demn 
de relevat, consumul de 
metal la montaj, pe fiecare 
megawat instalat, este cu 35 
la sută mai mic față de cel 
realizat la grupurile ener
getice din prima etapă. Șeful 
șantierului a precizat, în 
acest sens :

— Montorii noștri țin nu 
numai la calitatea luorărilor, 
la reducerea timpului de 
execuție, ci și la economisi
rea de materiale, a metalu
lui, care aduc mari beneficii 
economiei naționale. Ne pre
ocupă, de asemenea, esteti
ca lucrărilor. învățăm oa
menii să lucreze, nu nu
mai bine, dar și frumos.

Și această afirmație am 
verificat-o, vizitând, șantie
rul celor două grupuri ener
getice de mare putere. E- 
lectricianul Ion Sîrbu, pe 
care l-am întâlnit montând 
calculatorul electronic ce va

Pe șantierul noilor fabrici 
din cadrul Combinatului

petrochimic Ploiești 
Foto : Agerpres

—“I 
EXTINDEREA
UZINEI 
DE ANVELOPE 
FLOREȘTI

PLOIEȘTI (corespondentul | 
„Scînteii"). — Zilele trecute a | 

început etapa a doua de I 
extindere a uzinei de anvelope I 
Florești. Constructorul — | 
I.S.C.M. Brazi — a executat să- | 
păturile la fundație și a tur
nat betoanele la halele C 
și A. Termenul de dare în 
întregime în folosință a noilor 
spații de fabricație, precum și 
a grupurilor sociale, a labora
toarelor, atelierelor de întreți
nere, stațiilor trafo și altele 
este în trimestrul IV al anului 
1969. Proiectantul — IPROSIN 
București — a asigurat pro
iectele cu soluții noi și moder
ne de construcție, halele fiind 
dotate cu instalații de ventila
ție, încălzire, iluminare etc. co- g 
respunzătoare, asigurîndu-se | 
condiții optime de lucru oame
nilor. De la serviciul de inves
tiții al unității menționate ni 
s-a comunicat că lucrările se 
desfășoară conform graficelor 
zilnice, existînd o colaborare 
perfectă între constructori, 
proiectant și beneficiar. Prin 
noile lucrări, capacitatea anu
ală a uzinei din Florești creș
te de la 600 000 la 1 milion 
anvelope pentru turisme, auto
camioane, tractoare, avioane. 

deservi ambele grupuri, este 
cunoscut ca un om ce exe
cută lucrări ireproșabile șl 
frumoase. Gheorghe Tudor 
și electricienii din brigada 
sa, care au instalat camera 
de comandă, ce însumează 
peste 2 000 de aparate de 
măsură și control automate, 
sînt socotiți ca lucrători de 
înaltă calificare, de neîntre
cut. Un. exemplu de disci
plină, ordine și punctualitate 
ni l-au oferit și muncitorii 
din echipa lui Aurel Mitrlcă, 
de la montajul turbinelor, 
excepționalul sudor Vasils 
Mihăilescu, . tinichigii din 
brigada lui Vasile Năptrstoc, 
șeful de lot, maistrul Nico- 
lae Mînzărescu, inginerul 
constructor de cazane Ni
colae Matei șl mulți alții. 
Toți ne-au relatat că suc
cesele lor în muncă se dato- 
resc tocmai aplicării cu con
secvență a măsurilor luate 
în scopul perfecționării pro
fesionale, încadrată în fnm- 
tea planului de măsuri pen
tru organizarea științifică a 
producției și a muncii. Re
zultatul acestor eforturi 
rodnice este pilduitor. Deși 
în etapa a Il-a (însumînd 
730 MW) se execută lucrări 
de o mare amploare și com
plexitate, ținînd seama de 
introducerea masivă a teh
nicii noi, ele vor fi termi
nate în aproape doi ani și 
jumătate, față de patru ani 
și jumătate, cît au durat 
lucrările din prima etapă, cu 
o putere doar de 350 MW.

Ritmul înalt al lucrărilor 
și calitatea lor ireproșabilă 
iată „cartea de vizită" 
a celor care la Craiova înalță 
o nouă „stea", de mărimea 
I, în constelația industrială 
a Olteniei și a sistemului 
nostru energetic național.

Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii*

I La Fabrica 

de j produse 

lactate

Satu Mare

în decembrie 1964, Fabrica de 
produse lactate din orașul Satu 
Mare a intrat în funcțiune. Prin 
proiect era prevăzut un înalt nivel 
de rentabilitate.

S-au atins sau nu scopurile a- 
mintite ? Pînă acum fabrica este 
departe de ele. Ni s-a spus că pro- 
iectanții au întocmit un studiu teh- 
nico-economic aprofundat, iar pe 
baza discuțiilor purtate cu specia
liștii s-au precizat rutele pentru 
colectarea laptelui, sortimentele ce 
se vor fabrica, raza și unitățile de 
desfacere a produselor. Deși toate 
problemele s-au soluționat, cum se 
spune, cu cap, fabrica din Satu 
Mare nu s-a încadrat pe traiecto
ria atingerii parametrilor proiec
tați, rămînînd restanțieră, de re
gulă, la structura sortimentelor, 
la prețul de cost și volumul bene
ficiilor. Indicatorul rentabilitate e 
practic la... pămînt. Anul trecut 
fabrica a consumat din dotatii a- 
proape 4,5 milioane lei, iar în pri
mul semestru din acest an circa 
800 000 lei. Un simplu calcul — po
trivit proiectelor și situației reale 
— arată, deci, că într-un an și ju
mătate, în loc să dea 4,5 milioane 
lei beneficii, această unitate a in
dustriei alimentare a devorat 9,8 
milioane lei.

Nu ne rămîne decît să analizăm 
ce cauze mențin fabrica în apele 
tulburi ale pierderilor planificate. 
Din capul locului, oricît ar părea 
de nefiresc, trebuie spus că pune
rea în funcțiune a fabricii s-a făcut 
doar pe jumătate. Secțiile lapte 
praf degresat și îmbuteliere iaurt 
nu au putut produce întrucît 
nu au avut toate utilajele 
necesare. Ca urmare, în loc de 
o capacitate proiectată de 70 00.0 
litri/zi, de-abia s-au atins 40 000 
litri/zi. S-a pornit, deci, de 
la început, cu stîngul. înainte de a 
analiza cauzele, punem întrebarea: 
cum s-a putut raporta darea în 
funcțiune a fabricii, dacă în sec
țiile ei nu se instalaseră toate uti
lajele ? în fabrică, care are întreg 
procesul de producție mecani
zat și, în mare parte, automati
zat, spălarea și îmbutelierea bor
canelor de iaurt se execută... ma
nual. Iar Ministerul Industriei Ali
mentare a admis, an de an, această 
anomalie. Secția lapte praf, bună
oară, a figurat în 1965 și în 1966 
în planurile de investiții ale fa
bricii, dar terminarea lucrărilor a 
fost mereu amînată.

Aminteam, la început, că .s-au 
precizat rutele pentru colectarea 
laptelui, în virtutea unor criterii 
optime, capabile să dimensioneze 
cît mai economic cheltuielile res
pective, să nu „umfle" prețul de 
cost. Rutele stabilite însă nu se 
respectă. Ele ajung la 40—60 km,

atingînd chiar raionul Cărei, deși 
proiectul stipulează doar raioanele 
Satu Mare și Oaș, cu rute între 
20—40 km. în plus, mijloacele de 
transport sînt folosite sub capaci
tatea lor.

Prețul de cost este grevat și de 
alte cheltuieli. Se irosesc anual 
bani grei cu transportul și de
pozitarea untului in frigorifere 
aflate la... Cluj și Tg. Mureș. Anul 
trecut ele s-au ridicat la 640 000 
lei. Bani se mai irosesc și cu chel
tuielile la capitolul „cota centrală", 
cauzate îndeosebi de salariile per
sonalului tehnico-administrativ din 
centrala I.C.I.L., de costurile cu de
plasarea funcționarilor respectivi.

De ce am spus „se irosesc" ? În
trucît astfel de cheltuieli nu sînt 
prevăzute în proiectul fabricii de 
lapte, aprobat de organele econo
mice centrale. Ele au fost strecu
rate prin „ușa din dos", ceea ce 
constituie cel puțin o flagrantă ne
socotire a prevederilor proiectului. 
Am discutat la Comitetul regional 
Maramureș al P.C.R. despre chel
tuielile cu deplasările salariaților 
din centrala I.C.I.L. Anul trecut 
ele au însumat 338 000 lei. Direc
torul, inginerul și contabilul șef, 
juristul și șeful serviciului plan 
au efectuat fiecare cîte 9—11 de
plasări la București. Situația se 
perpetuează și în acest an, cînd, în 
8 luni, la București s-au efectuat 
mai mult de 90 deplasări, care au 
costat peste 200 000 lei. La un con
trol inopinat al secției economice 
a Comitetului regional Maramureș 
al P.C.R. conducerea I.C.I.L. și toți 
șefii de serviciu — 6 oameni — 
erau plecați în Capitală.

Poate cineva să treacă cu vede
rea asemenea abuzuri care au cos
tat economia circa 550 000 lei ? Evi
dent, nu pledăm împotriva depla
sărilor strict necesare, efectuate cu 
adevărat în interes de serviciu, cu 
prilejul cărora se discută sau 
se soluționează probleme care 
nu pot fi efectiv rezolvate decît 
prin venirea în București. Cîte însă 
din deplasările amintite întrunesc 
criteriile enunțate? Nimeni nu știe, 
nici conducerea I.C.I.L. și nici fo
rul de resort din Ministerul Indus
triei Alimentare. în 20 de luni s-au 
efectuat circa 150 deplasări, deci 
vreo 7 deplasări pe lună. Dacă așa 
stau lucrurile, înseamnă că unii 
tovarăși din conducerea I.C.I.L nu 
pot trăi, nu pot să-și desfășoare 
munca fără a primi de cîteva ori 
pe lună sfaturi de la forul tutelar. 
Deci nu au capacitatea de a dirija 
optim activitatea întreprinderii, 
lucru atestat de sițjjația dificilă în 
care se află fabrica din Satu Mare 
— principala unitate a I.C.I.L. 
Problema competenței trebuie a- 
nalizată temeinic și luate măsuri 

energice. Mai greu va fi cu analiza 
deplasărilor — ea se impune în 
mod stringent — în vederea im
putării multora din ele, atît celor 
care le-au efectuat, cît și celor 
care i-au chemat la București.

Remarcam mai înainte că fabri
ca din Satu Mare nu a îndeplinit 
niciodată planul la sortimentele 
stabilite. Care să fie cauza ?

— Proiectanții s-au hazardat șl 
au exagerat mult atunci cînd au 
stabilit numărul și volumul sorti
mentelor — ne spunea tov. ION 
INDREA, șeful serviciului plan. Nu 
s-a ținut cont de specificul local, 
de preferințele consumatorilor. Să 
fie clar. Nu propun renunțarea 
la unele sortimente, ci doar corela
rea cifrelor de plan cu necesitățile 
reale ale desfacerii. în fine, organi
zațiile comerciale să facă o 
mai mare reclamă produselor lac
tate, să sondeze cît mai îndeaproa
pe cerințele de consum, să ne so
licite alte sortimente noi.

De bună seamă, propunerile me
rită discutate, pe larg, cît mai ope
rativ și cu finalitate. S-ar desco
peri soluții care să contribuie la 
rentabilizarea fabricii din Satu 
Mare, la mai buna aprovizionare a 
consumatorilor. Rentabilizarea însă 
depinde, în esență, de punerea în 
funcțiune a secției lapte praf de
gresat. Utilajele necesare au sosit, 
în sfîrșit, în acest an. Din păcate, 
nu se știe cînd vor începe lucră
rile. Acum, nimeni nu acceptă 
contractul. în atare situație, 
conducerea I.C.I.L. a apelat la 
o... cooperativă meșteșugărească 
din localitate. Mai bine ar fi ca 
întreprinderea constructoare care a 
ridicat fabrica — Trustul 5 Bra
șov — să o și termine. în orice caz, 
nu trebuie uitat că secția respec
tivă are termen de punere în 
funcțiune trimestrul IV din a- 
cest an.

Ca și în alte întreprinderi indus
triale, și la fabrica de produse lac
tate din Satu Mare s-a încheiat 
prima parte a acțiunii de organi
zare științifică a producției și a 
muncii. Analizînd măsurile rezul
tate, conducerea I.C.I.L. s-a anga
jat să nu cheltuiască anul acesta 
nimic din cei aproape 2 milioane 
k}i dotații planificate și să obțină 
un beneficiu de 27 000 lei. Angaja
mentul nu s-a respectat, întrucît, 
după cum s-a văzut, în primul se
mestru din capitolul „dotații" s-au 
consumat circa 800 000 lei. Este 
clar că atîta vreme cît se vor mai 
tolera abaterile de la proiect, im
provizațiile, sursa pierderilor nu 
va putea fi lichidată.

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii"
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MS T I S LA V
ROSTROPOVICI

LIBER un mediu nou de joc și ne- 
omogenizare a ansamblului, 
actorii prezenți s-au dovedit 
suficiente disponibilități în 
privește cultivarea vocii și

regizor dependența

puncte
de vedereSPECTACOLUL

IN AER
Cu mai bine de trei decenii în 

urmă, admirind frumusețea și va
rietatea peisajului de la ștrandul ce 
tocmai se inaugurase la Iași, Ion 
Sava își propusese să monteze 
acolo, în mijlocul naturii, „Neguțăto
rul din Veneția." Clădirea impună
toare a Palatului Administrativ (ac
tualul Palat al Culturii), în stil neo
gotic, aflată în preajmă, urma să fie 
folosită ca decor natural, iar deni
velările terenului, apa, pajiștea și co
pacii ar fi ajutat la sugerarea atmos
ferei piesei shakespeariene.

Din păcate, proiectul acestui ta
lentat și inventiv om de teatru s-a 
oprit la stadiul intențiilor, pentru că 
nu a găsit sprijinul material destinat 
amenajărilor necesare și apoi era 
prea împământenită tradiția la noi 
că repertoriul teatral estival este 
compatibil doar cu spectacolele de 
un anumit gen.

Și de ce să nu recunoaștem, această 
asociere labilă între mercurul ter- 
mometrului și puterea de receptivi
tate a spectatorilor a constituit pînă 
nu de mult un criteriu principal _al 
repertoriului de vară, in fapt, în 
funcție de planificarea concediilor, 
teatrele își prezentau cîteva zile în 
șir, pe vreo scenă în aer liber, o 
parte din zestrea acumulată în restul 
anului. Se prezentau îndeobște co
medii ușurele, cite un spectacol care 
nu prea făcuse vînzare de bilete la 
casa teatrului sau era slobozită vreo 
piesă, terminată pe la mijlocul lui 
Cuptor, pentru a-și face rodajul în 
vederea premierei oficiale autumnale.

în toamnă, o tradițională masă ro
tundă aduna laolaltă pe cei îndrituiți 
într-o asemenea întreprindere, ur
mărind să analizeze ce nu s-a făcut 
și ce ar trebui să se facă în viitor 
pentru îndreptarea situației. Dar 
spectatorii erau salvați: se deschi
sese între timp noua stagiune de sală. 
Și cum sensul giratoriu al planetei 
noastre este ireversibil, venea din 
nou vara cu aceeași dilemă hamle- 
tiană pusă pe tapet.

în vara aceasta, colective teatrale 
din București (Teatrul Municipal, 
Teatrul „I. Creangă") sau din țară 
(Botoșani, Pitești, Brașov, Sibiu, 
Cluj etc.) pe scene special construite 
sau folosind locuri intim legate de 
istoria tării (Cetatea de Scaun 
a Sucevei, Mogoșoaia. Curtea dom
nească de la Argeș, Mînăstirea Co- 
zia, Albac etc.) au operat, în fine, 
o breșă în cadrul stftmt al reperto
riului estival.

Un experiment realizat la Muzeul 
național de antichități și un specta
col festiv prilejuit de comemorarea 
a 50 de ani de la eroicele bătălii 
purtate la Mărăști, Mărășești și 
Oituz, au transferat discuțiile teore
tice cu privire la reprezentațiile de 
„sunet și lumină", în domeniul unor 
prime rezultate practice.

Recrearea spațiului de joc, din 
sală în aer liber, implică o modi
ficare a coordonatelor artistice ini
țiale, presupune schimbări importan
te ale actului de creație, determină 
stabilirea de noi raporturi între sce
nă și public, solicită din partea fac
torilor responsabili rezolvarea unor 
probleme dificile de natură tehnică 
și organizatorică.

Majoritatea pieselor care pot 
constitui repertoriul unei stagiuni de 
vară au fost gîndile de autorii lor 
pentru a fi jucate în locuri închise. 
Oare transmutarea spațială, sub ce
rul liber și la altă scară dimensio
nală, a locului de joc și de vizionare 
nu constituie o 'trădare a spiritului 
acestor piese ? Și da și nu. Depinde 
de factura textului dramatic respec
tiv, de mijloacele artistice folosite, 
de instalațiile tehnice care stau la 
dispoziție, de locul de desfășurare 
ales. Parcul Ioanid din Capitală, prin 
virtuțile sale naturale, a creat pre
misa adăugării de noi dimensiuni 
artistice cadrului feeric al piesei lui 
Alecsandri „Sînziana și Pepelea", iar 
prezentarea unor piese clasice sau 
contemporane, inspirate din trecutul 
patriei, în majoritatea locurilor in
tim legate de fabulația operelor res
pective, a amplificat și mai mult re
zonanțele lor istorice și patriotice.

De aici însă, nu se poate trage 
concluzia fortuită că un anumit ca
dru arhitectonic sau natural ar în
gusta foarte mult criteriile de se
lecție ale repertoriului. La tradițio
nalul Festival du Marais din acest S 
an, fațada hotelului Sully, din se- g 
colul al XVII-lea, a servit ca fundal | 
și pentru „Nunta lui Figaro", dar și ă 
ca decor natural la înscenarea unei g 
piese contemporane : „Ucigaș fără S 
simbrie" de Eugen lonescu. Numai | 
că în timp ce la primul spectacol a 
lumina îmbrăca feeric fațada, creînd H 
o ambianță de joc plină de farmec H 
și optimism, la piesa ionesciană re- | 
gizorul Jacques Mauclair a folosit fi] 
efectele luminoase în vederea unei | 
transfigurări arhitectonice care să | 
sugereze o atmosferă tipică de cita- | 
delă modernă.

De altfel, luminarea scenei capătă I 
și alte sarcini artistice în noile cop- 0 
diții de joc. în lipsa cortinei, sursele S 
de lumină contribuie la schimbarea H 
locurilor de acțiune, dictate de cerin- | 
țele textului dramatic. Printr-o am- h 
plasare judicioasă și o reglare co- N 
respunzătoare a intensității lor lumi- | 
noase, proiectoarele pot limita sau w 
extinde cadrul scenic, se evidențiază H 
sau dimpotrivă se lasă în umbră a- | 
numite detalii arhitectonice și na- h 
turale, se creează decoruri luminoase, 0 
La prima montare a piesei „Apus B 
de soare" la Suceava, în scena com- 0 
plotului, boierii erau plasați după g 
niște creneluri ale cetății. Fețele a- 0 
cestora erau luminate difuz și astfel, I 
în întunericul ce-i înconjura, era su- B 
gerată cu o neobișnuită forță plastică | 
și dramatică o întrunire tainică, con- H 
spirativă. Adaptînd, în același loc I 
„Viforul" (la premiera căreia au a- | 
sistat peste două mii de spectatori), n 
regizoarea Sorana Coroamă a folosit B 
lumina și mișcarea scenică, simultan, B 
pe mai multe planuri, in vederea rea- | 
lizării unei desfășurări dinamice, ci
nematografice a spectacolului. în 
timp ce, de pildă, Luca Arbore era 
acuzat de trădare, la porți se_ întă
reau străjile, Oana se plimba îngîn- 
duratș prin cetate, iar în alte locuri 
figurația îsi manifesta neliniștea fată 
de tulburările pricinuite de nesă- 
buirea faptelor domnului.

Spațiul extins al amenajărilor tea
trale estivale necesită asigurarea u- 
nor condiții optime de vizionare și 
audiție pentru toți spectatorii pre- B

zenți. Aceste cerințe implică, pe lingă 
o serie de construcții și instalații 
tehnice ajutătoare, și o reconsiderare 
a însuși procesului de creație. Un 
rezultat foarte bun, din acest punct 
de vedere, a obținut scenograful Ion 
Ipser pentru spectacolul „Io, Mircea 
Voievod", jucat de Teatrul din Pi
tești la Curtea domnească de Ia Argeș, 
unde a realizat un perfect acord 
plastic și arhitectonic între elemen
tele constructive naturale șl cele exe
cutate din pînză, lemn si carton. în 
schimb, o parte din decorurile la 
„Sînziana și Pepelea", transplantate 
direct de pe scenă în parcul Ioanid, 
au diluat efectul de feerie, datorită 
scării lor dimensionale nepotrivite 
în raport cu cadrul natural.

Ca și în teatrul antic sau în repre
zentațiile Commediei deU’arte, mi
mica actorului nu mai prezintă im
portanța covîrșltoare pe care o are 
în sălile obișnuite, în schimb gestu
rile și plastica corporală sînt mij
loace de expresie care convin cel mai 
bine pentru comunicarea cu publicul. 
Distanțele mult mai mari între actori 
și între aceștia și spectatori solicită 
serios calitățile vocale ale interpre- 
ților. în lipsa unor instalații de cap
tare și redare a sunetului, pentru a 
se evita stridențele și neclaritățile

glasului, actorul trebuie să aibă o 
voce impostată, o bună respirație și, 
de la sine înțeles, o dicțiune cores
punzătoare.

Spectacolele prezentate în acest se
zon estival au presupus un efort 
creator din partea tuturor realizato
rilor. Totuși s-a constatat necesitatea 
unei pregătiri mult mai din timp și 
mult mai temeinice, fapt demonstrat 
de insuficienta adaptare a interpre- 
ților la 
deplina 
Nu toți 
a avea 
ceea ce _ .
mișcarea scenică. S-a văzut în jocul 
acestora o anume stinghereală, o lip
să de „acord al pașilor", cum definea 
un cunoscut 
necesară între plastica corpului și 
textul rostit.

A devenit și mai evidentă proble
ma dotării tehnice a teatrelor noas
tre. Instalațiile eleotro-acustice din 
teatrele de vară sînt în majoritatea 
cazurilor de un slab nivel calitativ, 
ceea ce contribuie la redarea defor
mată a vocii și la o proastă audiție. 
Din același motiv și spectacolele de 
la Mogoșoaia eu „Luceafărul" au 
avut de suferit. Totuși problema își 
poate găsi o rezolvare corespunză
toare dacă ne gîndim că la reprezen
tațiile de „sunet și lumină" de la 
Mărășești și Mogoșoaia, unde s-a 
lucrat cu competentă și o bună pre
gătire profesională, rezultatele audi
ției au fost dintre cele mai bune.

Spectacolele în aer liber necesită 
un nivel de iluminare superior, ceea 
ce nu se poate realiza în bune con
diții cu proiectoarele din dotarea 
actuală a teatrelor noastre, de puteri 
mici și în majoritatea lor cu un spot 
luminos concentrat.

La experimentul de „sunet și lu
mină" de la Muzeul național de 
antichități, patronat de Teatrul Ciu
lești, s-au folosit aproape integral 
mijloacele de iluminare a două scene 
teatrale

încă vreo cîteva proiectoare de mare 
eficacitate luminoasă echipate cu 
lentile Fresenel. Spectacolul Teatru
lui „Ion Creangă" cu „Sînziana și Pe
pelea” putea cîștiga mai mult din 
punct de vedere artistic, dacă ar fi 
dispus de resursele energetice cores
punzătoare.

Racordul necesar între banda so
noră și efectele luminoase a fost de
ficitar 'la spectacolul „Brîncoveanu" 
pentru că au lipsit aproape complet 
posibilitățile de reglai ale luminii, 
iar numărul de proiectoare instalate 
era mai mic de o treime din cît ar fi 
fost necesar.

Așadar, repunerea tehnicii în 
drepturile sale legitime, un vechi de
ziderat al slujitorilor scenei de la 
noi, își cere și pe această cale neîn- 
tîrziata sa reconsiderare. E vorba, 
desigur, nu de a risipi fonduri in 
cheltuieli inutile, ci de a răspunde 
în mod chibzuit necesităților reale 
și urgente.

Experiențele de pînă acum demon
strează în spectacolul că aer liber 
este elementul esențial al stagiunii 
estivale. Pe litoral, în celelalte mari 
centre de odihnă și turistice ale ță
rii există cadrul natural în care spec
tacolele de acest gen — realizate, evi
dent, nu la proporțiile stagiunii bucu- 
reștene — ar putea deveni adevărate 
puncte de atracție. Tocmai de aceea, 
reprezentațiile la care ne-am referit 
ar merita să facă obiectivul unor 
discuții multilaterale, al unor analize 
care să sugereze soluțiile cele mai 
mai bune, cele mai economice pentru 
generalizarea acestui gen artistic de 
mare popularitate.

Comitetele de cultură și artă din 
București și din țară, care au co
ordonat aceste prime inițiative și al 
căror efort organizatoric trebuie evi
dențiat, vor colabora fără îndoială, în 
continuare cu teatrele în vederea 
realizării unor adevărate stagiuni es
tivale, așteptate de multă vreme la ,

Clndva, Goethe se arăta nemulțu
mit de mania pedanților care doreau 
să stabilească cu exactitate care din
tre cei doi mari scriitori, constituind 
mîndria Germaniei pe atunci, el — 
Goethe — sau Schiller, este „mai 
mare", în loc să aprecieze faptul că 
au două personalități de asemenea 
calitate. E de mărturisit faptul că 
astfel de idei ne circulă prin m.inte 
in zilele acestea de Festival, cînd se
ria concertelor susținute de artiști 
iluștri e aproape amețitoare și im
presiile se acumulează în ritm rapid. 
Atacînd direct subiectul propus, ar fi

și totuși s-a simțit nevoia a Virgil PETROVICI

16,00 — Atletism : Cupa Europei. Transmi
siune de la Kiev! 18,00 — „Vă așteptăm la ora 
6 !“. Emisiune pentru femei. 18,30 — „La șase 
pași de o excursie". Emisiune-concurs pentru 
tineretul școlar. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. 
20,00 — Tele-enciclopedie. 21,00 — Al IV-lea 
Concurs și Festival Internațional ,,George 
Enescu" — 1967. Prima parte a concertului Or
chestrei simfonice a Radioteieviziunii. Dirijor : 
Iosif Conta ; solist : Isaac Stern. 22,00 — Film 
serial: Evadatul. 22,50 — La balul de sîmbătă 
seara. 23,20 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — 
Telesport.

c ine m a

15,30; 18,30; 21,15, AU-

SILVAN
ROSTROPOVICI

văzut de

de spus că Mstislav Rostropovici 
poate cel mai mare violoncelist 
astăzi — a dăruit Festivalului, 
două ori, într-un concert și un reci
tal, clipe de totală împlinire artis
tică.

Rareori un interpret are o aseme
nea putere de a captiva, de a atrage 
ca un magnet în cîmpul său pe as
cultători, de la prima replică. (Ar fi 
de reținut cum atacă o frază și cum 
o încheie .'). A fost suficient ca tema 
inițială a Concertului de violoncel 
de. Saint-Saens sau motivul abrupt al 
Sonatei a. Il-a de Brahms să fie arti
culate, cu patimă, cu impetuozitate 
aproape violentă, și un curent elec
tric de înaltă tensiune a stabilit con
tactul cu întreaga sală.

Rostropovici are puterea de a ridi
ca tot ceea ce interpretează la nivelul 
artei sale, astfel că acel atît de cu
noscut Concert de Saint-Saens a fost, 
pînă la urină, o versiune personală a 
unei partituri cu calități de eleganță, 
melodism și virtuozitate agreabile, 
ce a căpătat o intensitate a expresiei, 
o. ținută de artă superioară, pe care 
nu i le intuisem altădată. Poate că 
asa și-a gîndit Saint-Saens concertul 
său, dar oare l-a ascultat vreodată 
astfel cîntat ?

Ceea ce este caracteristic lui Ros
tropovici — nu abordăm aici dome
niul tehnicii violoncelului, în care 
multe ar fi de spus de către specia
liștii legați direct de secretele instru
mentului — este faptul că, fără greș, 
se află întotdeauna la cel mai înalt 
nivel al artei sale, mereu egal cu el 
însuși. Chiar și cei mal reputați in- 
terpreți au preferințe, specialități, un 
joc al însușirilor din care rezultă nu
anțe, variații, cîte o dată minore, e 
drept, între gradele de realizare ale 
creațiilor personale. Rostropovici 
pare că preferă toată muzica, și re
citalul său, cu un repertoriu de mari 
contraste, o dovedește din nou. Cîntă 
un Allegro passionato din Brahms, 
cu o fervoare care demonstrează in
discutabilul filon romantic, chiar in
candescența operei brahmsiene, pen
tru ca apoi să ne invite solemn, cu 
liniștea statuilor de marmură care 
contemplă nemișcate curgerea timpu
lui, în catedrala unei Sarabande de 
Bach. Construiește o Allemandă ma
iestuoasă în cel mai sever și ger
manic ton, pentru a trece la. cele 
două grațioase Bourr&e, cu .infinite 
cochetării, de atîta spiritualitate 
franceză.

Dacă pro’oa de foc a muzicienilor- 
interprețl sînt operele lui Bach (cîte 
exemple ilustre a dat Enescu în in
terpretarea acestei muzici, Enescu pe 
care Rostropovici spunea recent că-l 
prețuiește ca pe-un foarte mare ar
tist și că-l emoționează prezența sa 
în cadrul festivalului care-l poartă 
numele) și mai cuprinzătoare este 
gîndirea artistului care, depășind-o, 
intră în lumea atît de particulară a 
lui Debussy, stăpînind la fel de ferm

materia sonoră și funcțiile anumite 
cu care ea este învestită. Debussy, la 
Rostropovici, este fluid, in linii fu
gare și contururi vagi, o muzică a 
subtilităților de culoare și ambianță ; 
dar, atenție, Rostropovici descifrează 
nu numai frumusețea luminoasă a 
coloritului impresionist, ci și con
sistenta unor stări de spirit adecvate 
lui: în cîteva pizzicato, o alunecare 
șovăielnică, a frazei melodice, respi
rații scurte, frînate brusc, apare un 
Debussy a cărui sensibilitate este și 
dureroasă.

Inedită, propunînd violoncelului o 
desfășurare ambițioasă de posibili
tăți, Sonata de Karen Haciaturian a 
marcat și evenimentul prezenței 
compozitorului la pian. In restul 
programului, încheiat cu un șir de 
miniaturi diverse și încîntătoare, 
Alexandr Dediuhin a fost uri parte
ner de suflu, cu acea capacitate de 
comunicare, fără de care un aseme
nea violoncel nu ar fi putut colabora 
cu pianul său acompaniator.

*

La prima sa apariție, Mstislav 
Rostropovici a cîntat alături de Or
chestra simfonică a Radioteieviziunii, 
dirijată de Emanuel Elenescu. In
strumentiștilor noștri le-a revenit 
misiunea de a interpreta „Suita să
tească" de George Enescu, și calități
le orchestrei, tot mai apreciate de 
public în ultima vreme, s-au afirmat 
din nou într-o execuție fidelă tex
tului, care a luminat complexitatea 
compozițională a partiturii. Emanuel 
Elenescu a asigurat programului său 
un interes sporit prin execuția mo
nodramei „Așteptare" („Erwartung") 
de Arnold Schdnberg. Încă o dată, 
Elisabeta Neculce-Carțiș, astăzi ar
tistă de prestigiu a operei noastre, 
este excelentă într-o dificilă partitu
ră de concert, care i-a solicitat în
sușiri cu totul deosebite față de lu
crurile comune repertoriului curent. 
Ea a adus prezența unei cîntărețe de 
cultură și rafinament, demnă de în
fruntările și exigențele unui festi
val internațional.

15,30; 18,VICTORIA — 9,30; 12.30;
RORA — 8,30; 11,30; 14.30; 17,30; 21,15, la grădină 
— 19,15, GLORIA (completare Costumul de cere
monie) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, FLO- 
REASCA — 10,30; 13,45; 16; 18,30; 21, FLAMURA 
(completare 23 August 1967) — 9; 11,45; 14,45;
17,45; 20,45, GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
19,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
10.
» FILME DE ANIMAȚIE : UNION - 18.
O JAZZ ÎNTR-O ZI DE VARAi CINEMATECA 
10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
<3 CANALIILE.: .GIULpȘTI (completare Copilă
rie furată) — 15.30: 18; 20,30.
© MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI NOI 
(completare Permanențe — E mai bine așa 7) — 
9—20 în continuare.
© SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : 
FEROVIAR — 8,30; 12; 15,30; 19, EXCELSIOR — 
9,45;' 13,15; 16,45; 20.15.
® PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : DACIA 
(completare Cancerul metalelor) — 7,45—21 în 
continuare.
9 PRIZONIERA DIN CAUCAZ : BUZEȘTI 
(completare) Mărășești 1917—1967) — 15,30; 18, Ia 
grădină (completare Hanoi de la răsărit la as
fințit) — dO,30.
• LADT MACBETH DIN SIBERIA — cinema
scop : UNIREA — 16; 18,15.
9 UNDE ESTE AL TREILEA REGE ?: TOMIS 
(completare Costumul de ceremonie) — 20,30, la 
grădină — 19,15.
9 EROUL DE LA CONG LY : VITAN — 15,30; 
13.
® CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE : MIO
RIȚA (completare Muzeul pompierilor) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, VOLGA (completare Cancerul 
metalelor) — 16; 18,15; 20,30.
9 JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — ci
nemascop : MUNCA — 10; 16; 18; 20, GRĂDINA 
VITAN — 19,30.
9 UN HECTAR DE CER — cinemascop : MOȘI-

LOR (completare Copilărie furată)
la grădină — 1.9.30.
©. VIAȚA LA CASTEL ț COSMOS _________
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea București) — 15,30; 13; 20.30.
® COMISARUL X — cinemascop : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, RAHOVA (com
pletare Tovarășa) — 15,30; 18, la grădină — 20. 
9 PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45.
• CĂLĂTORIE FANTASTICA : PROGRESUL — 
20,15.
© ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Dacă treci podul Popoa
relor) — 15,30; 18, COTROCENI (completare Io, 
Ștefan Voievod ctitor) — 15,30; 18; 20,30.

(completare

© DON GABRIEL — cinemascop : LIRA — 
15,30; 18.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 20,30.
© D-ALE CARNAVALULUI — GRĂDINA EX
POZIȚIA (Piața Scînteii — completare 450 de 
ani de la tîrnosirea bisericii Mănăstirii Argeș) — 
19,30.
9 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — ci
nemascop FERENTARI — 15,30; 18; 20,30, GRĂ
DINA UNIREA Ada BRUMARU

a fiide creație

nu se 
ecran 
unei

și sensibilitate 
niciodată 

recrea pe 
specifice

® AGONIE ȘI EXTAZ — film ■ penthi ecran pa
noramic : PATRIA (completare' Permanențe) — ' 
9* 12' 15* 18* 21
• CASTELANII: REPUBLICA - 9,30; 11,45; 14; 
16,45; 19; 21,15, CIRCUL DE STAT — 18; 20,30 
(la ambele completarea Tovarășa).
© ȚAR ȘI GENERAL : CAPITOL (completare 
Scoarțe din Rodope) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
• MEANDRE : LUCEAFĂRUL — 10; 12; 14; 
15,30; 18,30; 20,30.
9 SINGUR PE LUME ; FESTIVAL (completare 
Nota 10 la sport) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 19,30, GRIV1ȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,30; 18; 20.30, MELODIA — 9; 11,45; 15,15; 
18; 21, STADIONUL DINAMO — 19,15.
9 CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop :

Cînd filmul își îndreaptă 
atenția spre artele plastice 
o face pentru că a găsit în 
ele noi resurse ale percep
ției ; creatorul unui aseme
nea film intuiește sau are 
convingerea că limbajul 
filmic dimensionează pe co
ordonate mai ample uni
versul plasticii, că-l reva
lorifică. Să subliniem acea
stă nuanță pentru că -— da
torită deosebirii dintre lim
bajul filmic și cel plastic 
— niciodată emoția vizionă
rii unui film de artă nu va 
înlocui emoția specifică 
contemplării unui tablou. 
Și apoi, chiar în situația 
folosirii unei pelicule de o 
acuratețe 
deosebite, 
vor putea 
armoniile 
picturi.

Procesul , . ,
mului de artă constă în po
sibilitatea de a retransmite 
unui public mult mai variat 
și mai numeros un mesaj 
artistic amplificat, orches
trat cu nuanțe mai greu de 
perceput la un contact su
perficial cu opera de artă. 
Aceste nuanțe provin din 
meditațiile pe marginea ta
blourilor unui pictor, din 
încercarea de a descifra is
toria lor, legătura lor cu 
evenimentele din viața ar
tistului, adică întregul com
plex de solicitări pe care 
mediul, cultura, talentul 
unui artist îl presupun. In
tr-un anume fel, autorul fil
mului are obligațiile unui 
critic

■>zează afirmațiile nu pe cu
vinte, ci pe imagini. El tre
buie să minuiască cu dex
teritate întregul aparat al 
judecăților critice, dar să 
fie și un bun istoriograf de 
artă, care să folosească toa
te datele și faptele menite 
să lumineze un aspect ine
dit dar revelator al operei 
de artă. Latura aceasta ex
plică .de ce în bunele filme 
ale genului lipsește lirismul 
îngroșat, tendința spre re
torism, poematismul gran
dilocvent și este în schimb 
prezentă o sobrietate pro
venită din analiza, din în
țelegerea spiritului direc
tor al operei sau persona
lității artistului în discu
ție.

In momentul în care a 
făcut filmul despre „Guer
nica", regizorul francez 
Alain Resnais a plecat de 
la destrămarea tragică, ex
presionistă a formelor, sub
liniind dramatismul fapte
lor care le-au declanșat. 
Filmînd lucrarea, a ales 

I unghiurile din care acest

de artă, care-și ba-

dramatism capătă valori 
sporite, iar montajul acestor 
imagini, făcut după o gra
dație Savantă, urmărind e- 
fecte optice speciale deo
sebit de interesante, de
monstra că aparatul nu se 
mulțumea numai să vadă, 
ci să vadă într-un anumit 
fel, după concepțiile și 
idealul celui care-l mînu- 
iește. La noi filmul lui Ion 
Bostan „Uciderea prunci
lor" — dezvăluie prin in
termediul ecranului gîndi- 
rea și viziunea lui Pieter

personalităților 
marcante ale artei noastre. 
Atît exemplul citat mai 
sus cît și altele, ca „D. 
Ghiață”, creația regizoarei 
Nina Behar sau „Ciucu- 
rencu" de Erich Nussbaum 
denotă nu numai posibili
tăți, dar și certitudini. Ase
menea filme au un obiec
tiv clar și o finalizare pre
cisă — spectacolul cu pu
ternice resurse emoționale.

Ultima producție a stu
dioului, „Mîinile pictoru
lui", abdică însă de la acea-

Sensu
și adresa
f ilmulu
de artă

Brueghel cel bătrîn. Com
ponentele limbajului ci
nematografic subliniază 
fiorul estetic al lucră
rilor filmate, îl traduc în
tr-o formă nouă, subtilă 
pentru cunoscători și tot
odată accesibilă spectato
rilor nefamiliarizați țu pic
tura.

Aspectul educativ al a- 
cestei operațiuni nu ne poa
te scăpa. Cu cît un film 
de artă va satisface mai 
mult pretențiile unui pri
vitor evoluat dar și aspira
țiile unui public doritor de 
cultură, cu atît filmul va 
cîștiga în conținut, în cali
tate artistică.

Studioul de filme docu- 
...mentare „Al. Sahta" și-a 
făcut un punct de onoare 
din a-și înscrie continuu în 
agenda de lucru prezenta
rea comorilor noastre de

stă exigență a filmului de 
artă. Nedumerirea publi
cului pornește de la însuși 
sensul materialului conți
nut și tratat. Este vorba în 
film despre un omagiu a- 
dus mîinilor creatoare de 
frumuseți, sau o încercare 
de pătrundere in intimi
tatea tehnicii picturale ? 
Oscilația realizatorilor — 
regia Nina Behar — între 
aceste două posibilități in
teresante în fond, a im
primat filmului o carență 
de structură, arhitectura 
lui rămînînd confuză, fără 
acele linii de forță care 
i-ar fi dat claritate. Accep
ted prima ipoteză, autorii 
ar fi avut deschis drumul 
unui lirism de bună calita
te, transmițînd publicului 
emoția în fața atîtor co
mori artistice. Dar ilustra
rea unei atari idei ar fi 
cerut imagini și comenta-

® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
media) : APUS DE SOARE — 19,30.
O Teatrul Giulești (sala Teatrului de comedie) : 
NEÎNCREDERE ÎN FOIȘOR — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ 
— 19,30.
® Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) : 
SCANDAL LA BOEMA — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : UN ȘIRAG DE 
PERLE (spectacol de folclor evreiesc) — 20,

rii edificatoare, evitînd fo
losirea procedeelor exteri
oare, ostentative, de care 
filmul abuzează. Mîini fil
mate în detaliu, mîini care 
amestecă culori pe paletă, 
mîini care aștern traseele 
unor viitoare lucrări, aces
te mîini neutre, despre 
care nu aflăm nimic, nici 
măcar cui aparțin, par mai 
degrabă pretextul unui 
montaj care vrea cu tot di
nadinsul să șocheze. Tex
tul poematic, neocolind cli
șeele grandilocvente, nu 
salvează, ci dimpotrivă, 
subliniază uscăciunea aces
tei părți. Participarea efec
tivă a publicului este înlo
cuită cu întrebarea fireas
că : ce revelații estetice ne 
oferă asemenea imagini ?

A doua ipoteză, poate 
mai atrăgătoare, întrucît ar 
urmări familiarizarea spec
tatorului cu analiza deta
liată în adîncul ei a operei 
de artă, nu-și găsește nici 
ea forma artistică adecva
tă. Este adevărat că „o- 
chiul" camerei cinemato
grafice poate explora fie
care centimetru de pînză, 
fiecare strat de culoare al 
unui tablou, urmărind am
prenta stilistică a unei 
personalități. Pentru acea
sta ar fi fost însă necesar 
ca aparatul să se oprească 
îndelung asupra unor ope
re de artă, cercetînd în 
mod complex și nuanțat 
locul fiecărui detaliu în an
samblul tabloului respectiv. 
Analiza tușei de culoare nu 
poate fi ruptă de însuși sti
lul original 
construcția 
fectivă sau 
înțelesurile 
care trăiesc 
de valoare, 
pid, ca niște pete de cu
loare independente, prim- 
planurile înfățișind frag
mente de tablouri își pierd 
semnificația. Neajutindu-l 
pe spectator să înțeleagă 
mai bine sensul operei de 
artă, acest procedeu sim
plist nu-i oferă satisfacție 
estetică, nu-l poate cîștiga 
pentru contemplarea aten
tă a artei.

De altfel, judecind după 
reacția publicului, comuni
carea nici nu se realizează. 
In ciuda benzii sonore în
cărcată de muzică și text, 
ecranul rămîne mut. Suc
cesul filmului de artă este 
condiționat 
dresa lui 
funcție de 
mijloacelor 
tractive și

(Urmare din pag. I)

agenda Festivalului
Tn sala mică a Palatului, la ora' 18, Cvartetul „Muzica" și 

Cvartetul „Cantabile" oferă astă seară iubitorilor muzicii de ca
meră, într-un program de muzică românească, audifia Cvartetu
lui de coarde nr. 4 de Zeno Vancea și a Cvartetului de coarde 
nr. 7 de Wilhelm Berger, a Sonatei pentru clarinet solo de Tibe- 
riu Olah, a Sonatei pentru vioară și pian de Ludovic Feldman. 
Vor putea fi audiate și Invenfiuni pentru clarinet și pian de Ște
fan Niculescu. La Operă, la ora 20, se vor reprezenta cele două 
opere într-un act, premiere ale ultimei stagiunii „Ora spaniolă 
de Ravel și „Gianni Schicchi" de Puccini.

în Sala Palatului, la ora 21, se va repeta concertul de vineri 
seară, cu singura deosebire că prima (ucrare de data aceasta 
va fi „Trei dansuri din baletul „Hanul Dulcineea" de Mihail 
Jora. Isaac Stern va fi solistul acestei seri, interprefînd Concer
tul în Re major pentru vioară și orchestră de Johannes 
Brahms. Dirijor Iosif Conta.

al operei, de 
ei spațială, a- 
cromatică, de 
mai profunde 
intr-un tablou
Alternate ra-

de sensul și a- 
precisă. și în 
ea de alegerea 
celor mai a- 
mai sugestive.

Iulian MEREUȚĂ

să fie — ci mai degrabă simple prime. 
Trimestrial acestea se distribuie fiecă
rui laborator, proportional cu fondul de 
salarii respectiv și cu coeficientul de 
constituire a fondului de premiere, 
aproape indiferent de calitatea rezul
tatelor pe care le obține, numai în 
baza unui sistem de propunere și apro
bare administrativ, formal. Nici consi
liul șfiinfific al institutului care avizează 
propunerile, nici conducerea 
ie aprobă, nu - au manifestat 
o suficientă fărie pînă în 
zent fendinfa de a proceda la o apre
ciere diferențiată, judicioasă a eforturi
lor colectivelor. In aceste condiții, nu 
este de mirare că sistemul de cointere
sare în loc să încurajeze strădania deo
sebită, cu caracter aparte prin calitate 
și valoare, soldată cu rezultate de înalt 
nivel, acționează mai degrabă ca un 
factor nivelator, contopind 
valorile.

Urmările acestei practici 
simfite recent, și în cadrul 
pe institut a modului de realizare a 
planului de cercetare pe anul în curs, 
cînd nici unul dintre specialiști n-a 
găsit necesar să scoată în evidentă 
greutăfile și eșecurile inerente de- care 
se izbesc, ci numai rezultatele. Aceasta 
pentru a fi competitivi la premiere. Dar 
se știe ce ascund de multe ori asemenea 
„rezultate": îndeplinirea formală, inefi
cientă a unor lucrări implicate de plan, 
lipsa de grijă pentru solutionarea reală, 
de înalt nivel ți rapidă a cerinfelor

care 
cu 

pre-

deopotrivă

s-au făcui 
dezbaterii

șfnnfei și economiei noastre — tn esență 
o atitudine birocratică a cercetătorilor 
înșiși, de mulțumire cu orice fel de 
rezultat, indiferent de consecințe. Ca 
unul care lucrez în acest institut, pct 
spune că impedimente există în mai 
fiecare sector, că nu toate din cele 
peste 200 de teme incluse în plan se 
dovedesc a fi bine alese, viabile, că 
unele teme necesită o mai mare atenție 
și. un ' ' 
chiar

Pe 
ternul 
funcția lui originară de factor 
vafor al unor i 
zultate de înalt 
rînd, printr-o justă «H,< uqrc a iui, ui 
cazul activității de premiere mergîn- 
du-se nu afît pe linia de a da fie
căruia cite ceva penfru a nu crea 
nemulțumiri, ci de a răsplăti substanțial 
în primul rînd pe cei cu rezultate de 
mare ținută și valoare, de a-i ridica 
astfel și pe cei tentați de o muncă mi
noră, medie, lipsită de perspectivă, la 
asemenea realizări, Aici trebuie să in
tervină și preocuparea de închegare 
cît mai realistă și mai judicioasă a pla
nului de cercetare, căci, desigur uneori 
este mai ușor să se dea cont de execu
ția unui plan conținînd un număr mare 
de teme foarte mici, decît de unul 
ce conține cîteva probleme cu adevărat 
importanfe, esențiale, la care cercetările 
să se desfășoare la cel mai înalt nivel, 
cu rezultate corespunzătoare. In cazul 
unui plan „mărunțit” excesiv, realiza
rea se obține cu un plus de siguranță, 
dar în astfel de condiții aportul global 
real adus de știință la progresul econo
miei naționale, deși sigur, rămîne une
ori totuși discutabil.

Cred că nuanțarea stimulării, astfel 
incit premiul să fie acordat nu atît 
pentru simpla rezolvare a unor teme 
sau faze de lucru incluse în plan, indi
ferent de noutatea și utilitatea soluții
lor — ci pentru contribuții esențiale 
valoroase, de mare însemnătate pentru 
știința și economia națională, poate con
tribui substanțial la sporirea randamen
tului institutelor noastre științifice.

Uneori — în cazul nostru — nu se 
poate stabili rapid valoarea științifică 
a unei lucrări, deoarece neexistînd alta

efori sporit — pot spune, uneori 
in detrimentul altora mai minore, 
cei căi se poate aduce însă sis- 
de stimulare a cercetătorilor la

promo- 
investigajii și re- 

nivel ? In primul 
aplicare a lui, în

foruri care să-și poafă exprima o părere 
autorizată, (mai ales cînd este vorba 
de cercetări fundamentale) se așteaptă 
mai întîi ecoul stîrnif de publicarea 
lor peste hotare. Cînd se obfine această 
confirmare, ește însă prea tîrzlu pentru 
a se acorda recompensa cuvenită, deoa
rece actualul sistem premial se aplică 
doar pentru activitatea desfășurată în 
fiecare trimestru, sau cel mult pînă la 
sfirșitul anului. In acest fel lucrări valo
roase — tocmai cele cu un grad înalt 
de originalitate — nu au fosf și nu 
pot fi stimulate suficient la data apari
ției lor. E drept, unele — foarte pufine 
la număr — sinf ulterior recompensate 
prin premiile decernate anual de Acade
mie, dar cele mai multe rămîn în con
tinuare nerecompensate. La aceasta 
mai trebuie adăugat și faptul că Aca
demia nu acordă premiile sale decîf 
lucrărilor de cercetare fundamentală, 
în timp ce multe dintre lucrările sus
ținute la I.F.A. au caracter aplicativ ; 
în trecui multe cercetări aplicative, deși 
prezentau o importantă economică apre
ciabilă, au fost respinse de Academie 
datorită acestei situafii.

Pe de altă parte, sistemul aciuai de 
premiere a unor reușite aplicări în 
producfie a rezultatelor cercetării pre
vede posibilitatea de stimulare mate
rială doar a persoanelor încadrate în 
func|ii de cercetare. Dar în aceste ca
zuri, contribuția cea mai importantă o 
aduc de regulă inginerii, fizicienii, chi- 
miștii, tehnicienii etc., adică specialiștii 
care n-au funcfil de cercetare, și deci 
nu pot fi premiafi.

In actuala etapă sînt coapte multe 
din condițiile sporirii substantiate a apor
tului cercetătorilor noștri la progresul 
economico-șfiinfific. Este necesară însă 
sporirea responsabilității în privinfa re
zultatelor activităfii de cercetare — nu 
numai pentru ansamblul lor, ci pentru 
fiecare temă în parte. în acest sens, 
perfectionarea actualului sistem de co
interesare a cercetătorului — eventual 
chiar renunțarea la primele trimestriale 
în favoarea unor premii acordate doar 
la terminarea lucrărilor, atunci cînd re
zultatele pot fi cel mai bine apreciate 
— ar fi de natură, cred eu, să con
tribuie efectiv la stimularea capacități» 
lor creatoare ale cercetăforiloa
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alarmăm. Cu 
le-om rezolva
însemne și : 
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semn

cum

vor-
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Pen-
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veneau pe aici cu ocazia ale
ne dădeau pentru voturile 
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’ Zilele acestea, scriitorul Zaharia Stanca a definitivat noul

său roman „Vîntul și ploaia", la care a lucrat în ultima vre-

me. Inspirat dintr-o perioadă frămîntată și hotărîtoare a lato- ;

riei noastre contemporane, și anume anii 1944— 19Z6, roma-

nul are în centrul său lupta și munca dusă de comuniști pentru
£

a arăta maselor căile noi de viață, sensul transformărilor

hotărîtoare ce se petreceau atunci în viața țării. Lovindu-se

cîteodată de neîncrederea unor oameni înșelați ani și ani

înainte, comuniștii, cu răbdare și înțelegere, le arată drumul

viitorului. Romanul se încheie cu ziua alegerilor din 1946,

ziua victoriei în alegeri a forțelor democrației. Ultimul capitol

al romanului îl publicăm în numărul de față.

1

j '

— Avem, murmură unul cu gura acră, tocmai 
așa cum ai spus dumneata, unii mai mult, alții 
mai puțin, dar avem. Acum avem pămînt.

Nici o satisfacție în glasul lui, nici un 
de bucurie, nici unul, nici'unul...

— Și cu mulțumirea... Cu mulțumirea 
stați ?

îmi răspunse înțepat altul:
— Care mulțumire ? De care mulțumire 

bești dumneata ?
— Păi... Faptul că vi s-a dat pămînt nu v-a 

adus nici o mulțumire ? Nici una ? Chiar nici 
una ?

Aruncară mucurile țigărilor în ploaie. Mă uitai 
prin întuneric la chipurile lor. Nu le văzui și 
nici nu era nevoie să le văd. Le știam slabe, us
cate aproape, negricioase.

— împroprietărirea asta... a venit... a venit tîr- 
ziu... A venit poate chiar prea tîrziu. Iar pen
tru noi, oamenii săraci, mai bine, n-ar fi venit. 
Este adevărat că pămîntul nu putrezește și că 
este nepieritor, dar ce folos al de pe urma lui 
dacă nu-1 muncești, dacă n-ai cu ce să-1 mun
cești ? Dacă n-ai cu ce să muncești pămîntul este 
ca și cum n-ai avea pămînt... Așa că... așa că 
vezi dumneata cum stăm cu pămîntul. Și 
așa stăm cu pămîntul cui am avea a aduce 
mulțumire și pentru ce ?

Poate că dacă mi-aș fi scormonit mintea 
avut ce-i răspunde. Nu mi-am scormonit-o. 
tru că deși abia mă trezisem mă cuprinsese ia
răși o adîncă osteneală. Tăcui. Tăcui îndelung și 
respectîndu-mi poate tăcerea, tăcură și cei patru 
țărani de pe prispa primăriei. Ascultarăm cu 
toții vîntul. Ascultarăm cu toții ploaia.

Vîntul și ploaia...
Vîntul și ploaia...
Vîntul și ploaia...

cere. Ziua însă era urftă și urîcioasă. Ti-era milă 
să dai un cîine afară din casă.

— Primejdia pe care trebuie s-o ocolim !... Dacă 
ar fi numai una !... Dacă ar fi numai una ne-am 
aduna toate forțele, am rezolva-o și după aceea 
am merge mai departe fluierînd și... cu flori la 
pălărie. Primejdiile însă sînt multe, greutățile sînt 
mari. Nu este însă cazul să ne 
timpul le-om face noi față la toate, 
pe toate.

— Cu timpul !... Asta poate să 
„le-om face față la toate la paștele 
niciodată... niciodată. Vezi dumneata, lumea e 
sătulă de rele, e sătulă de nedreptate și — de ce 
n-am spune-o — e sătulă și de așteptare... Trebuie 
să faceți ceva... Ceva măreț, de care să se vor- ■ 
bească, ceva care nu s-a mai văzut, ceva care să 
uimească lumea, ceva care...

Auzirăm în dreapta noastră rîs plin, sănătos, 
cum nu mai auzisem de mult. întoarserăm ca
petele. Oprit pe pragul primăriei; Gînjul smead 
ne-asculta de cine știe cînd. El rîdea cu gura 
plină și bineînțeles că rîdea de noi, sau, mai cu- 
rînd, de ceea ce spusesem...

— Ceva care nu s-a mai făcut!... Ceva care 
să uimească lumea !... Păi cînd, pînă în primăvara 
trecută, s-au mai adunat oamenii, au luat prefec
turile cu asalt, i-au alungat pe vechii prefecți și au 
pus în locul lor alți prefecți ? Păi cînd, pînă în 
primăvara trecută, l-au silit mulțimile pe rege să 
aducă la putere guvernul dorit de ele, de mul
țimi ? Păi cînd ?...

Gînjul smead înșiră multe fapte uimitoare care 
acum se vedeau și la care, altădată, nimeni nu 
se gîndise. Le știa și le spunea pe toate. Nu o 
dată — deși mă feream ca de foc — în convor
birile mele cu oamenii mă pomeneam devenind 
lozincard. Aceasta și încă multe alte defecte pe 
care le aveam erau, fără nici o îndoială, efectul 
ședințelor numeroase la care participam.

— Comuniștii au făcut multe lucruri la care nu 
se aștepta nimeni și care au și uimit lumea...

Dar... să fie limpede, tovarăși, comuniștii nu ur
măresc să uimească lumea, ci s-o schimbe.

Unul dintre țărani se uită cu jale la mine și 
scînci:

Gînjul smead știa să înjure și-i înjură pe „pă
cătoșii din Temeiu" pînă se sătură de înjurat. 
Abia atunci tăcu. Unul dintre țăranii de pe prispă 
întrebă :

— De ce să ni le strice ? Țăpoiu nu va fi ales. 
Cei mai mulți oameni din județ sînt împotriva 
lui. Atunci de ce să ne strice bogătanii din Te
meiu alegerile ?

— Simplu — îl lămuri Gînjul smead — sim
plu : ca adversarii noștri să aibă motiv să ^strige 
că alegerile au fost siluite, că ele s-au desfășurat 
sub presiunea armelor de foc... J 1 1
știe pentru ce... Dracul mai știe, 
știe...

împușcăturile se răriră cu totul și se îndepăr
tară. Gînjul smead zîmbi :

— Inamicul a fost respins... Inamicul se retra
ge în dezordine... Inamicul își va regrupa forțele 
și va porni iarăși la atac.

Și dracul mai 
Dracul mai

orile, care la un moment dat păreau 
pe isprăvite, se prelungeau. Acum în
tunericul se mai subțiase, însă noua 
năvală de nori negri aduși de vînt 
dinspre miază-noapte întunecase ia
răși pămîntul. Unul din cei patru să
teni din Blajini, care pînă atunci tă

cuse mă întrebă :
— Domnule tovarăș, dumneata ne-ai vorbit și 

nouă, aici, la Blajini, le-ai mai vorbit și altora, 
prin alte părți, despre dreptatea pe care vreți s-o 
instaurați în țară, despre buna stare la care 
vreți să ajungem cu toții, prin muncă, despre fe
ricirea la care urmează să ajungem. Ai vrea să 
ne spui ce este fericirea și dacă dumneata ai fost 
vreodată fericit ? Iar dacă ai fost, să ne spui cînd 
și în ce împrejurări anume ?

Gînjul smead tuși vrînd parcă să-mi spună : 
Acum să te vedem, tovarășe, acum să te vedem".
De văzut prea bine n-aveau cum să mă vadă

ătenii care rămăseseră 
la primărie, să-și petrea
că noaptea alături de 
mine și se culcaseră pe 
lîngă pereți, adormiseră. 
Prin somn, unii suspi
nau dulce și ușor, al

ții scrîșneau din dinți, icneau ori 
bombăneau. Gînjul smead, mai crîn- 
cen decît toți, bolborosea printre 
buze numele prefectului Bușulenga 
și-I înjura în așa fel că, ascultîndu-1, 
mie care nu mă speriam de cuvinte, 
mi se făcuse părul măciucă. Nepăsîn- 
du-i de ceea ce făceau ori nu făceau 
oamenii, vîntul alerga pe uliți, se 
strecura printre case și acareturi, 
șuiera, vuia, sucea și răsucea copacii 
și învălmășea firele groase ale ploii 
năpraznice care nu mai contenea. 
Toate aceste sunete aspre, dure sau 
dulci se împleteau cu altele și împo
vărau noaptea cu un aer straniu, 
neliniștitor.

Cum stăteam cu urechile la pîndă, 
auzii că, prin apropiere, poate la cir
ciumă, răsună un oblon trîntit. Gîn
jul smead care, ca toți ceilalți Gînji, 
avea somn de iepure, se trezi, se 
frecă la ochi să se desmeticească 
bine și mă întrebă pe șoptite:

— Dormi, tovarășe ?
Trupul meu era grozav de obosit 

și poate că tot atît de grozav de 
obosit îmi era și spiritul. Nu aveam 
poftă de vorbă, nu aveam poftă de 
nimic, așa că mă prefăcui adormit 
și nu-i răspunsei. Desamăgit că nu 
are cu cine schimba măcar cîteva 
cuvinte, Gînjul smead căscă (îi auzii 
fălcile troznind) și rămase un timp 
nemișcat. Ascultă, ca și mine, ropo
tul barbar al ploii și vaietul vîntu
lui, apoi se ridică și ferindu-se să nu 
calce pe careva dintre cei adormiți 
își dibui drum pînă la fereastră. 
Ajuns aci scăpără un chibrit și a- 
prinse lampa. Odaia se umplu de 
lumină — era o lumină puțină, să
racă și gălbuie. Sătenii culcați pe 
lîngă ziduri se treziră, căscară și ei 
și își întinseră zgomotos oasele 
iar după ce se scuturară cu totul 
de somn se apucară să fumeze. Fu
mau cu toții tutun negru, tare, cu 
miros ascuțit care ustura ochii și-i 
silea să lăcrimeze. Treziți și ei, pazni
cii de pe prispă veniră în odaie, ni se 
plînseră că au tremurat de frig toată 
noaptea și sfirșiră prin a ne da să 
înțelegem că ar dori să le dăruim ți
gări. Gînjul smead îi privi în față, 
însă de auzit se prefăcu a nu-i auzi. 
Ceilalți își lăsară nasurile în jos și 
tăcură. Paznicii își repetară cererea, 
de data asta deschis :

— Vrem și noi să fumăm.
Un sătean le răspunse :
— Tutun !... Cine ar putea să aibă, 

aici și acum, tutun de dat ? Candida
tul... Numai candidatul.

Oftă, oftă, și după ce i se păru că s-a săturat 
de oftat, adăugă :

— Altădată, cînd 
gerilor, candidații 
noastre, nu numai 
chete de om — ci
rachiu pe socoteala lor pînă amețeam și ajun
geam să plecăm către case în patru labe... Da- 
Da... țn patru labe... Acum !... Acum, nici tu 
tutun, nici tu rachiu, de mîncare nici nu mai 
pomenesc... Numai vorbe... Vorbe goale și atît... 
Și atît...

în pofida aluziilor care se rosteau cu privire 
la mine, îmi îngroșai obrazul și-mi aprinsei și eu o 
țigară. După ce subsei adînc în piept două-trei 
fumuri, zisei :

— Acum !... Acum candidatul nu vă poate dărui 
nimic... Nimic... Nici măcar vorbe goală...

Rîsei singur de gluma pe care o spusei și 
odată cu mine rîseră toți cei ce se aflau acolo. 
Tăcurăm. Apoi îmi adusei aminte că paznicii care 
își petrecuseră noaptea pe prispă ceruseră țigări 
și așteptau încă. Mai aveam țigări la mine. Des
tule. Le dădui patru pachete, cîte unul de fie
care. Țigările mele erau țigări scumpe, moi, cu 
fumul catifelat. Ei le fumau — le căpătaseră 
doar pe degeaba — însă se vedea cît de colo 
că nu le prea plăceau.

— Ce țigări sînt astea dacă atunci cînd le 
fumez nu mă ustură nici cerul gurii, nici limba, 
nici buzele ? A ?! Ce țigări sînt astea ?

— Țigări, zisei, dar nu ca toate țigările.
— Țigări pentru bolnavi...
Rîdeau de țigările mele, dar de fumat le fu

mau. Geamul se aburi puțin. Nu era nevoie să 
mă uit la ceas ca să știu că nu mai e chiar 
așa de mult pînă la ziuă. Peste o scurtă trecere 
de vreme — poate o jumătate de ceas, poate 
ceva mai mult — odaia scundă în care ne aflam 
atît se umpluse de fum îneît abia se mai putea 
trăi în ea. Aerul îmbîcsit îmi apăsa pieptul. Mă 
sculai, deschisei ușa și mă dusei afară, pe prispă. 
Mă înviorai de îndată. Mă spălai pe mîini și 
pe obraz cu apă de ploaie și parcă întinerii. 
Da. Parcă întinerii, 
oară... Gîndul acesta 
Cineva mă întrebase 
naști a doua oară ?“ 
dată ajunge".

Acum paznicii care veniseră iarăși pe prispă 
fumau și dîrdîiau de frig. Fumul nu-i încălzea. Le 
mai dădui țigări. întinzînd mîinile prin întuneri
cul care se mai subția Ie primiseră, însă de mul
țumit nici unul nu se grăbise să-mi mulțumeas
că. De altfel știam că orice le-aș fi dat nu și-ar 
fi arătat mulțumirea în vreun chip oarecare. 
Pe de o parte pentru că nu le intra în obicei, 
pe de alta pentru că eu eram obligatul lor: 
candidam iar ei se hotărîseră să-mi dea voturile 
lor, ori să nu mi le dea, n-aveam cum să știu 
și, de fapt, acum, nici nu mai voiam să știu.

Paznicii stăteau ghemuiți pe prispă, pe vine, 
lîngă perete, dîrdîiau. Vîntul învălmășea ploaia, 
alerga prin sat și pe deasupra satului, alerga pe 
cîmp și pe deasupra cîmpului. Alerga. Alerga.

Parcă mă născui a doua 
mă arse ca un fier înroșit, 
odată : „Ai mai vrea să te 
„Nu, răspunsesem — Nu. O
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prea bine n-aveau cum să mă vadă 
prin văzduhul acela mohorît, în care 
vîntul și ploaia erau de cîteva zile 
dezlănțuite, însă de auzit... De au
zit, chiar dacă as fi vorbit cu glasul 
pe jumătate, tot m-ar fi auzit deplin. 
Trebuia să mă gîndesc bine de tot la 
ceea ce aveam să spun. După o oa
recare șovăială, zisei :

— Nu cred că este trebuincios să 
vă spun ce-nseamnă fericirea. O știm 
cu toții. Cu toții știm ce-nseamnă fe
ricirea. Cu toții am avut parte de 
nefericire. Și-o să mai avem. Au a- 
vut parte de nefericire și părinții 
noștri, și străbunii noștri... Iar de fe
ricire... M-ați întrebat dacă am fost 
vreodată fericit... Și cînd anume... 
Se cuvine să vă mărturisesc că am 
fost pus la grea încercare... Ferici
rea... Fericirea...

începui să mă bîlbîi. Gînjul smead 
zîmbi și tuși iarăși semnificativ: 
„Te-au încuiat, tovarășe candidat, 
te-au încuiat. Să te vedem acum cum 
te descurci, să te vedem pe unde 
scoți cămașa".

— Cred că am fost fericit atunci 
cînd... Nu, nu n-am fost fericit nicio
dată... Niciodată... Ori poate am fost 
și nu-mi mai aduc aminte... Nu-mi 
mai aduc aminte...

Gînjul smead se-ntrlstă :
— Chiar nu-ți mai aduci aminte de 

loc ?
— Nu, nu-mi aduc aminte. Oricît 

aș încerca, acum, nu-mi aduc amin
te... Nu-mi aduc aminte...

Pe toți îi apucă rîsul. Rîseră. Rîse
ră pînă se saturară de rîs, iar eu nu-i 
întrerupsei, deși aș fi putut s-o fac. 
îi lăsai să rîdă... Și mă simții bine, 
grozav de bine. Mă simții bine pen
tru că oamenii aceia rupți și flă- 
mînzi, pe jumătate înghețați, rîdean 
din toată inima. Mă simții bine și, 
deodată, în chip cu totul neașteptat, 
mă năpădi un val de căldură, ochii 
mi se umeziră, inima îmi deveni 
fierbinte. Mă simții fericit pentru că 
dădusem prilej unor oameni necăjiți 
să uite cîteva clipe de necazurile lor 
și să rîdă... Vrusei să mă ridic în pi
cioare. să le mărturisesc că acum 
sînt fericit, și să le explic și de ce. 
Poate m-ar fi înțeles. Poate nu m-ar 
fi înțeles.. Pe Gînjul smead îl sco
sesem din socoteală. Gînjul smead 
tăcuse, se mohorîse și era vădit că 
veselia celorlalți i se păruse vulga
ră și-1 supărase. Clocea ceva. Tăcu. 
Și după ce tăcu cam vreme de fu
mat o țigară, adresîndu-mi-se direct, 
spuse :

— Dumneata ne-al mărturisit că 
n-ai fost fericit niciodată, niciodată... 
Noi te credem... Te credem, deși n-ar 
trebui să te credem...

Fericit. Fericit nu fusesem nicioda
tă. Ceea ce simțisem cu cîteva clipe 
nu fusese fericire ci numai o ușoară

erul din primărie era tot greu și tot 
acru. îmi potrivii hainele pe mine și 
mă ciucii și eu pe prispă lingă țărani. 
La început simții că mă dor genun
chii și că mă doare și carnea — 
toată carnea trupului — curînd însă 
mă obișnuii și chiar îmi plăcu.

— Ce urgie, spuse unul, ce urgie, domnule. De 
mulți ani n-ram mai pomenit asemenea ploi. Mă 
mir că n-a putrezit pămîntul de atîta apă ! Mă mir 
că n-a putrezit pămîntul !

Altul rîse și zise printre hohote :
— Pămîntul !... Cum o să putrezească ? Pămîn

tul nu putrezește. Orice s-ar întîmpla, pămîn
tul nu putrezește. Pămîntul nu putrezește pen
tru că nu moare. Pămîntul e nemuritor. E nemu
ritor...

De cîte ori nu auzisem eu cuvinte ca acestea ? 
De mii și mii de ori. De cînd deschisesem ochii 
pe lume și începusem să pricep înțelesul cuvin
telor.

— Pămîntul e nemuritor. Banii ! Banii poți să-i 
risipești, să-i pierzi, să ți-i fure cineva, să-i 
depui la o bancă și banca aceea să dea fali
ment... Vitele ! Vitele pot muri. Pot fi furate, 
îmbătrînesc și-și pierd valoarea. Casele pot arde, 
ori le poate dărîma cutremurul, oricum se înve
chesc și-și pierd din valoare... Dar pămîntul ! 
E-he ! Cu pămîntul e altceva. Pămîntul e nepie
ritor...

Goana țăranilor după pămînt, 
setea,
foamea lor de pămînt...
1907...
Singe.
Pentru pămînt.
Flăcări.
Pentru pămînt.
Fum.
Pentru pămînt.

Și în primăvara care trecuse, cu numai un an 
în urmă, cu ce elan • - --
conacelor boerești I

— Pămîntul...
— Pămîntul...
— A sosit ziua în

pe pămînt.
— Acum pămîntul
— Acum pămîntul e al nostru.
— Al nostru.
— Numai al nostru.
Vîntul învălmășea firele groase ale ploii. Șuie

ra. Vuia. Și chinuia copacii negri.
Paznicii stăteau ciuciți pe prispa primăriei. 

Fumau. Și ascultau, ca și mine, ropotul ploii, 
șuierul și vaietul vîntului. Erau patru țărani acolo, 
pe prispă, patru oameni și cu mine cinci. Cute
zai să spun :

— Acum aveți pămînt. Iată, a trecut un an de 
cînd ați primit pămînt, unii mai mult, alții mai 
puțin, dar ați primit pămînt...

se repeziseră țăranii asupra

care putem pune stăpînire
nu mai este al moșierilor.

ncet, încet veniră zorile și începu să 
se lumineze de ziuă. întoarseră capul 
spre mine și mă priviră. Mă priviră, 
mă priviră de parcă pînă atunci nu 
m-ar mai fi văzut niciodată, ceea ce 
nu era deloc adevărat.

Nu știu ce-au citit ori n-au citit ei 
prin fumuriul zorilor pe obrazul meu, însă mă 
pomenii că unul dintre ei îmi spuse :

— Acum, dumneata nu-ți face inimă rea dacă 
vezi și dacă auzi și ceea ce nu ți-ar plăcea nici 
să vezi și nici să auzi. Mai vorbim și noi. Ne mai 
răcorim, că tare am fost necăjiți și... și mai sîn- 
tem... Ș.i-o să mai fim cine știe cît timp de acum 
înainte... Pentru că, tovarășe, să nu cumva să-ți 
închipui că prin simpla venire la putere a comu
niștilor țara a și devenit fericită, oamenii au și 
fost scutiți de lipsuri, de dureri, de necazuri.

Nimeni nu-mi cerea să mă scuz dar cum într-o 
oarecare măsură mă simțeam totuși cu musca pe 
căciulă, spusei:

— Niciodată și nicăieri eu, unul, nu am lăsat 
să se înțeleagă și cu atît mai puțin nu am spus 
direct că prin venirea noastră la putere am și 
schimbat fața țării, am și adus dreptatea, bună
starea, ferioirea. N-am spus niciodată așa ceva și 
nici nu am de gînd s-o spun. Știu doar că drumul 
pe care am început a merge e lung și greu. Și 
mai știu că-1 vom străbate cu sudoare.

Sătenii îmi rîseră în nas :
— Noi te-am auzit cînd ai vorbit aici, la Blajini, 

am auzit ce-ai mai vorbit și prin alte sate, știm 
ce-ai spus și la Teliu, că vorba, tovarășe, umblă 
din gură în gură, iar la vremuri ca astea umblă 
și repede... Află, deci, află dacă nu știi, că țara 
stă cu oohii pe voi, să vadă ce faceți și stă cu 
urechile ciulite, să audă ce spuneți. Așadar, țara 
are ochi, milioane de ochi și are și urechi, mi
lioane de urechi. Cu voia sau fără voia dumnea
voastră, țara vede tot, țara aude tot.

îmi aprinsei iarăși o țigară. Țăranii de pe prispă 
socotiră că am fost pus în încurcătură. Se uitară 
unul la altul și hotărîră pe tăcute să nu mă 
cruțe.

— Țara vede tot și aude tot. Țara are și cap. 
După ce vede tot și după ce aude tot, țara judecă. 
Și să vă ferească Dumnezeu, tovarăși, să ajungeți 
să vă judece țara. Că țara nu iartă. Dacă una o 
să spuneți și alta o să faceți, țara n-o să vă ierte. 
Aici mi se pare mie că e primejdia — poate cea 
mai mare — pe care voi, comuniștii, trebuie s-o 
ocoliți.

Acum, dacă ziua ar fi fost una obișnuită, fără 
atîta ploaie și fără atîta vînt, ar fi trebuit să se 
lumineze bine de tot de ziuă, dar nu se lumină. 
Uriași nori negri continuau să alerge de la zare 
la zare pe deasupra satului și a întregului ținut. 
Și în această alergare fără răgaz ei vărsau în- 
tr-una noianuri de apă asupra pămîntului. în că
derea ei ploaia ropotea și zopotea iar vîntul vuia, 
răsucea și învălmășea totul.

Aș fi vrut ca ziua alegerilor să fi fost o zi 
senină, albastră, cu mult soare și, dacă s-ar fi 
putut, și cu ceva căldură, ca oamenii să vină la 
urne mai ușor și măcar unii din ei chiar cu plă-

— Cum ? Cum s-o schimbe ? Lumea e lume și e 
făcută așa cum știm cu toții că e făcută. Cum s-o 
schimbe și de ce s-o schimbe ?

Gînjul smead, după ce aruncase piatra în lac, 
vrînd poate să mă pună în încurcătură, spuse 
rîzînd :

— O să te lămurească de îndată tovarășul can
didat. E cărturar și știe — și în această privință 
— mai multe decît mine.

Vîntul, care bătea necontenit dinspre miază
noapte, aduse în spinare un nou pîlc uriaș de 
nori negri. Sfîrșitul zorilor în loc să lumineze 
văzduhul îl întunecă și totul, dintr-o dată, se 
asemui cu o înserare adîncă. Ploaia răpăi cu și 
mai multă putere și undeva, la marginea de apus 
a satului, izbucniră ‘ 
smead își opri rîsul și zise ușor îngrijorat:

— Nu se trage în joacă, se trage de-adevărate- 
lea.

Se repezi în primărie și într-o clipă se întoarse 
înarmat. Ceilalți patru țărani de pe prispă, deși 
știau că puștile lor sînt încărcate, le mai contro
lară o dată. Unul zise :

— în regulă, totul e în regulă. Numai să avem 
în cine trage, că ni s-a urît de cînd tot tragem 
în gol.

— într-adevăr vi s-a urît 1
— Da, tovarășe candidat, ni s-a urît.
— în război ați fost ?
— Am fost. Toți patru am fost. Aveam pieile 

ciuruite.
— Acolo, pe front, nu trăgeați în gol ?
— Ba da. Uneori trăgeam și în gol, însă de cele 

mai multe ori trăgeam în plin, adică în carne 
om. Așa tras, mai înțelegem și noi...

— Cu alte cuvinte vrei să spui că acolo, 
front, vă făcea plăcere să trageți în plin ?

— D-apăi cum ? Fără asta n-ar avea loc . 
lume războaie. Omului, cînd are o pușcă în mînă 
și trage, trage în plin.

— De cînd și pînă cînd ați fost în război ?
— De la început și pînă la sfîrșit.
Vîntul învălmășea firele groase ale ploii, alerga 

prin sat și peste sat. Șuiera. Vuia. La marginea 
de apus a satului împușcăturile continuau însă 
acum se auzeau din ce în ce mai rar și parcă și 
mai îndepărtat. Gînjul smead grăi :

— Bogătanii din Temeiu... Ei trebuie să fi fost... 
Ei și nu alții... Bogătanii din Temeiu...

— Dar armele... Armele acelea — spusei — ar
mele pe care urma să le ducă la Temeiu șoferul 
Neguț au fost confiscate.

Alte împușcături se auziră la marginea din
spre apus a satului — împușcături ascuțite, cu 
răsunet prelung și împușcături scurte și înfun
date parcă.

Gînjul smead, ca și cum ar fi văzut totul prin 
negrul nopții care se prelungea, zise :

— Bogătanii din Temeiu !... Nu se dau bătuți 
cu una — cu două... Vor cu orice chip să ne 
strice alegerile... Dumnezeul mamei lor de păcă
toși... Paștele bunicii lor de păcătoși—

împușcături dese. Gînjul

de

pe

pe

mai înainte
stare de mulțumire... O ușoară stare de mulțumi
re... Atît. Atît... Și nimic mai mult...

Spusei apăsat:
— Trebuie să mă credeți, tovarăși, trebuie să 

mă credeți. V-am spus adevărul. Și, după cît mă 
cunoașteți, știți că pînă acum nu v-am spus decît 
adevărul.

— Bine, mîrîi Gînjul smead, să zicem că te cre
dem. Dar atunci cum vine treaba ? Dumneata 
spui că n-ai fost niciodată fericit, mai mult, că 
nici nu prea știi ce este fericirea și — cu toate 
astea — vii în fața' oamenilor, vii în fața a sute 
de oameni și uneori în fața a mii de oameni și 
le spui că dacă vor face cutare și cutare lucruri 
— înscrise în programul partidului — oamenii 
vor ajunge la bunăstare și la fericire. Bunăstarea 
știm ce este, cu toate că nu ne-am bucurat nici
odată de ea, dar fericirea... Ce este fericirea și 
cum se ajunge la fericire ? Asta să ne spui dum
neata nouă dacă, bineînțeles, știi să ne 
dacă poți să ne spui.

Departe, la marginea dinspre apus a 
împușcăturile înviară dintr-o dată și se 
Dacă ar fi fost să ne luăm după ele, ar fi tre
buit să ne îngrijorăm. Era ca și cum un grup de 
treizeci-patruzeci de oameni ar fi dat atacul și 
altul, de numai opt sau zece minuitori de pistoale 
și grenade, s-ar fi aflat în apărare. Acum,’ satul 
care toată noapțea rămăsese tăcut și liniștit și 
care un timp chiar dormise adine, intră în miș
care. Auzirăm deschizîndu-se și închizîndu-se cu 
zgomot uși și porți, voci întrebînd cu teamă 
„Care ești acolo, mă ?...“ și mai ales auzirăm cîini 
lătrînd, sute și sute de cîini — toți cîinii satului... 
Și iarăși îmi dădui seama că și cîinii, nu numai 
oamenii, au un glas care e al lor, numai al lor... 
Mă auzii spunînd tare, atît pentru mine cît și 
pentru ceilalți care se aflau acolo, lîngă mine, pe 
prispa primăriei din Blajini :

— De s-ar isprăvi odată cu întunericul ăsta... 
De s-ar face odată ziuă...

Gînjul smead mă întrebă:
— Ți s-a acrit de cînd aștepți să se facă ziuă 

ori ți-e teamă de împușcăturile care se aud ?
Tăcui. Și pentru că tăcui Gînjul smead se simți 

îndreptățit să vorbească mai departe:
— Ziuă o să se facă repede de tot. Și tot re

pede de tot o să se stingă și gălăgia aceea de la 
marginea satului. Nu știu, tovarășe, ce se va în
tîmpla mai îîrziu, dar acolo, pînă acum glonțul 
n-a mușcat din carne de om.

Nu se cădea să rîd dar rîsei și nu chiar încet:
— De unde știi ? Nu cumva vezi prin întune

ric, ca pisicile ?
— Nu e nevoie să văd prin întuneric și pînă 

la marginea satului ca să știu ce se petrece acolo. 
Bogătanii din Temeiu atacă. Așa au ordin să facă 
și așa fac, iar ai noștri le dau răspuns. Bogătanii 
trag în gol pentru că acum se feresc să verse 
sînge, se tem de represalii. Ai noștri trag tot în 
gol. Dacă însă ceva mai tîrzior se va simți ne
voia, atunci, domnule tovarăș, atunci și unii și 
alții vor lăsa la o parte orice temere și vor trage 
în carne vie.

(Continuare în pag. a Vl-a)

spui și

satului, 
întețiră.
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Împușcăturile se răreau, se întețeau și iarăși 
se răreau. Totul, în noaptea care ne înconjura și 
care nu se mai sfîrșea, părea a fi un joc nevino
vat de copii.

ătenii pe care îi lăsasem fumînd tu
tun tare în primărie, atrași de zgo
motul împușcăturilor, ieșiră și ei pe 
prispă. Nici unul nu se mira de cele 
ce se întîmpla. Unul spuse :

— Niște împușcături... Ne așteptam 
la ceva mai mult.

întrebai:
— Și cam la ce vă așteptați 7
— Ei, parcă nu știi dumneata 1 Știi... Trebuie 

să-ți fi spus tovarășul Oroș... Nu se poate să 
nu-ți fi spus tovarășul Oroș...

— Secretarul Județene! nu mi-a spus nimic 
deosebit.

Gînjul smead se apucă pe neașteptate să cînte :

Umblăm toți fără opinci, 
Umblăm toți fără opinci...

Pe la noi, pe la Arsura,
Umblă domnii cu trăsura,
Umblă domnii cu trăsura.,
Pe la noi, pe Ia Bozincl,

— Mulți au mitraliere ascunse pe-acasă. Ba 
unii au ascuns sub șurile lor de paie și cîte un 
tun — două.

— La ce le trebuie ?
— Poți să știi ce aduce vremea 7
— După cîte știu, zisei moale, mi se pare că 

portul armelor e oprit.
Oamenii rîseră, rîseră...
Nu ne molipsirăm de Ia rîsul lor. Dimpotrivă. Tă

curăm și deveniirăm cu toții gravi. Cînd își dete 
seama de tăcenea noastră omul tăcu și el. Și 
după ce tăcu un timp spuse cu o voce grozav de 
tristă :

păsatul fierbinte din căldare, își linseră buzele și 
se așezară iarăși pe prispă, pe vine ți cu spatele 
lipit de peretele primăriei. Ploaia ropotea și zopo- 
tea ca și mai înainte. Vîntul continua și el să 
șuiere, să alerge și să chinui e ramurile negre și 
strîmbe ale copacilor. Negura nopții se adunase 
parcă la loc. Larma de la marginea de apus a 
satului încetase. însă clinii satului — să tot fi 
fost cîteva sute, căci nu se obișnuia prag de casă 
fără cîine — urlau și lătrau zgomotos mai departe. 
Notarul mărunțel puse căldarea jos, ieși de sub 
rogojina care-1 apărase de ploaie și, scoțînd două 
linguri de lemn din sin zise :

— Să mănînci dumneata și cu Gînjul. Ceilalți 
s-or duce pe la casele lor si și-or potoli foamea 
cu ce-o da Dumnezeu.

Luai o lingură. Luă șl Gînjul smead o lingură. 
Ne apucarăm să mîncăm. Păsatul era bine fiert 
însă mălaiul fusese stricat, ceea ce-i dăduse un 
gust amar. (Se asemuia destul de mult cu o fier
tură de coji de salcie). înghiți! hulpav cîteva lin
guri, simții că mă mai desgheț și că mai prind 
puteri. Gînjul smead înfuleca lingură după lin
gură. Arătînd cu capul spre ușă, zisei :

— Ajunge. Noi doi am mîncat îndeajuns. Să 
le dăm și lor.

Gînjul smead rînji:
— Să le dăm, de ce să nu le dăm 7 Să-I facem 

și pe ei fericiți.
Apucă repede căldarea de toarte și se ridică s-o 

ducă pe prispă. în prag se opri și se întoarse spre 
mine :

— Dă-mi lingura, tot nu-ți mai trebuie.
I-o întinsei Gînjul smead o șterse de nădragi.
— De spălat să si le spele ei. că apă e destulă, 

curge din cer ca dintr-o butie spartă.
Ieșii și eu pe prispă, mă așezai aproape de 

țărani și-mi aprinsei o țigară. Țăranii întinseră 
lingurile în ploaie și ploaia le spălă de îndată. 
Doi se așezară în jurul căldării iar ceilalți doi 
se ținură ceva mai departe. Mîncară... Mîncară...

— Putea să mănînce el tot păsatul din căl
dare... tot... și nouă să nu ne dea nimic... să nu 
ne dea nimic... așa cum îi spusese notarul mă
runțel... Și el ne-a dat... Nu era obligat să ne 
dea și ne-a dat...

Gînjul smead aproape că urlă :
— Cîteva linguri de păsat !... Te-ai săturat și 

te-ai simțit fericit pentru că ai mîncat cîteva 
linguri de păsat !...

Spunînd ceea ce spusese, țăranul nu se gîn- 
dise să supere pe nimeni. Acum îi părea rău 
că vorbise. ÎI supărase pe Gînj, uitase că tăce
rea e de aur. îngăimă :

— Am spus' ce-am gîndit, am spus adevărul... 
Am...

— Ai spus ce-ai gîndit !...
Gînjul smead voise să-1 ia mai departe peste 

picior. Se răzgîndise. Dintr-o dată se întristă.
— N-am avut dreptate... Mi-am adus aminte 

de anii mei de pușcărie... Nu. n-am avut drep
tate. Omul poate să fie mulțumit și cu mai pu
țin, da, da, chiar cu mai puțin... Niciodată nu 
știm ce-1 poate face fericit pe un om... în schimb 
știm prea bine ce-1 poate face nefericit.'. Toți 
știm bine ce ne face nefericiți...

— Păi vezi ? Te strîmbași la mine de geaba, 
nene Gînjule...

O rafală puternică de vînt adună ploaia, parcă 
toată ploaia — și o aruncă asupra noastră, ne 
udă din cap pînă-n picioare, parcă numai atîta 
ne mai lipsea. Oamenii înjurară. Mă pomenii că 
odată cu ei înjur și eu. Țăranii se mirară :

— Va să zică, la necaz, și comuniștii înjură...
Urechile începură să-mi ardă ; sîngele îmi nă

văli în obraz și mi-1 roși. Nu-mi era îngăduit să 
tac, așa că răspunsei scăldînd-o :

— De ! Uneori ne mai ia și pe noi gura pe 
dinainte.

Replica veni crudă și repede de tot:
— Apăi, n-ar trebui. Dacă sînteți așa de slabi că 

nu vă puteți stăpîni, și la necaz înjurați ca ori
care alți oameni, cam cum o să izbutiți să schim-

— Ei 1 Știu ți pace. Noi, ăștia de pe la țară, 
mai știm și noi cîte ceva.

Veni notarul mărunțel cu încă patru-cinci oa
meni. Se încălțase, se răsese și se îmbrăcase 
ca de sărbătoare, în straie negre. Văzînd că mă • 
uit la hainele lui lucioase și cu o croială de 
modă foarte veche, zise, scuzîndu-se parcă :

— Le-am cumpărat de-a gata, de la București, 
acum douăzeci și cinci de ani, cînd am absol
vit școala de notari.

— Nu mă uitam la haine, zisei jenat, nu mă 
uitam de loc la hainele dumitale... Mă gîndeam...

— Să mergem la școală, spuse, s-a apropiat ora 
cînd trebuie să pornească votarea.

— S-au adunat ceva oameni 7
— S-au adunat... S-au adunat aproape toți 

votanții din Blajini... Cît îi privește pe ceilalți, 
din alte sate, vor veni și ei... Nu duce grija...

Luai mantaua de piele pe mine, îmi pusei că
ciula roasă și roșcată pe cap și o pornirăm cu totii 
spre școală unde iusese instalată urna și unde 
urma să se facă, pînă seara tîrziu, votarea. Mer- | 
geam grămadă pe mijlocul șoselei. Șanțurile erau H 
pline de apă și plină de apă era și șoseaua. N-a- a 
veam cum ne feri. Călcam unde se nimerea. Nu
mai după cîțiva pași ne și udarăm pînă aproape fl 
de genunchi. Picioarele îmi înghețară însă capul, h 
adăpostit în căciula de miel, mi se încălzi. II 
întrebai pe notarul mărunțel :

— Aproape toată noaptea s-au auzit împușcă
turi. La un moment dat, mai către ziuă, s-au 
auzit și niște vaiete. Ce-a fost ?

— Mai nimica... Vreo cincisprezece-douăzeci
de flăcăi din Temeiu au atacat satul. Voiau să | 
dea foc măcar la cîteva case.

— De ce ?
— Ei, de ce ? ! Ca să se audă dincolo că alege

rile au fost cu împușcături, cu incendii, cu ră- | 
nire ori chiar cu moarte de om.

— Ceva morți, răniți ?
— Unul singur, unul Pantelie Floru... Rană u- B 

șoară, la șold, în trei zile trece...
— Si acum 7 Acum ce crezi c-o să urmeze ? S

— Eu n-am fost niciodată fericit... Niciodată... 
Eu n-am știut niciodată ce e fericirea... Nicio
dată... Niciodată...

Ploaia răpăi parcă mai puternic, își îndesi fire
le. Vîntul o învălmăși și ne-o aruncă în față. A- 
tunci ne-am tras mai înlăuntrul prispei pină am 
ajuns să ne sprijinim cu spinările de perete. îm
pușcăturile răpăiau tot atît de des ca și ploaia. 
Gînjul smead cobi:

— Acum... Acum nu mai e de glumă... Acum 
se-ncurcă treaba.

— Poate ar fi nimerit să mergem și noi într-a- 
colo, zise careva.

— N-avem de ce. Sarcina noastră este să ră- 
mînem aici, răspunse altul.

Acest altul mă arătă celorlalți cu degetul și 
adăugă :

— Să rămînem aici și să-1 păzim pe dumnealui.
Nu era nimic neplăcut în vorbele acestea, dar 

nici ceva plăcut nu era.
— Trebuie să-1 păzim, grăi al treilea (al că

rui glas mi se păru și acru și amar), trebuie să-1 
păzim chiar dacă va trebui să ne punem pielea 
la bătaie.-

Rîseră toți patru îndelung. Pe urmă tăcură. U- 
nul, cu o mare părere de rău în glas, zise :

— E adevărat că dumnealui nu ne-a adus încă 
fericirea, dar ne-a vorbit despre ea, despre feri
cire, și s-ar putea ca într-o bună zi să ne-o și 
aducă. Cine știe.

— La paștele-cailor... Pină la paștele-cailor nu 
mai e mult.

— Numai o veșnicie...
Iarăși rîseră. Toți rîseră. Nu le păsa că sînt 

înfometați și nedormiți. Nu le păsa nici că la 
marginea dinspre apus a satului se auzeau împuș
cături. Făcuseră războiul, din prima pînă în ulti
ma zi. Tăcui. Și odată cu mine tăcu și Gînjul 
smead. Cînd rîsul se potoli le spusei oamenilor :

— Nu trebuie să mă păziți ca pe sfintele moaș
te. Știu să mă păzesc și singur. Dacă vreți să vă 
duceți acolo unde se aud împușcături, duceți-vă...

— Porunca să te păzim ne-a dat-o Oroș și nu
mai el o poate ridica... Dumneata... Dumneata, 
tovarășe, n-ai puterea s-o ridici.

Iarăși rîseră cu gurile pînă la urechi.
— Dumneata, de fapt, n-ai nici o putere... Nici 

acum, înainte de alegeri, și nici după alegeri... 
Toată puterea e și va rămîne la Oroș.

— Să fie, zisei, întreaga putere să fie șl să ră- 
mînă la Oroș. El e secretarul.

Prin ropotul ploii și șuierul viatului șl printre 
răsunetele armelor se auzi o văitătură :

— Aoleo, mamă... mamă... m-au lovit, mamă...
Gînjul smead mirii printre dinți :
— Văitătură e de chiabur... A fost lovit un chia

bur din Teliu... A găsit ce-a căutat.
— De unde știi că e un chiabur din Teliu ?
— Cum de unde știu 7 După glas. Cunosc a- 

proape toți oamenii din județ după glas... Gla
sul care s-a văitat era glasul lui Pantelie Floru.

Nu mai auzirăm împușcături ci numai lătratul 
clinilor, ropotul ploii, șuietul vîntului. Gînjul 
smead zise :

a— în timp ce voi ați rîs ori ați tăcut, eu m-am 
gîndit mai departe la... Ia fericire. Mi-am depă
nat în gînd viața... Toată... Adică toată cită mi-am 
trăit-o pină acum.

— Ei ! Și la ce rezultat ai ajuns 7
— La acela că nici eu n-am fost fericit... nici

odată. Niciodată n-am fost fericit... niciodată...
Acum cei patru sărăcani din Blajini rîseră să 

se prăpădească.

Am intrat pentru cîteva clipa în școală să faa 
cunoștință cu comisia electorală — cîțiva țărani 
mustăcloși. Unii reprezentau partidul nostru ți 
partidele care, în vederea acestei alegeri, se coa
lizaseră cu noi, alții reprezentau partidele care 
rămăseseră în opoziție.

— Sînteți mulțumiți ?
— Da, mulțumiți. Sperăm să vă trîntim. (Pri

marul din Temeiu vorbea astfel).
— Ați întîmpinat vreo piedică in alcătuirea 

comisiei electorale ?
— Nici una.
— Cine e președinte ?
— Eu, tovarășe candidat. Mă cunoașteți.
Cuvintele „mă cunoașteți“ pe care le rostise 

mai altfel decît pe celelalte, mă făcură să mă 
uit mai atent la el. 11 cunoșteam, fără îndoială 
că-1 cunoșteam, însă acum nu știam de unde să-1 
iau, nu-mi aduceam aminte unde și cînd îl mai 
văzusem.

Notarul mărunțel spuse :
— Ora șase a trecut. Ar fi trebuit să se în

ceapă votarea încă de acum un sfert de oră. 
Instrucțiunile...

Președintele îl liniști:
— O să începem de îndată. Pînă diseară... Pînă 

diseară să tot vină cetățenii să voteze... Să tot 
vină...

Sună telefonul. Notarul mărunțel ridică recep
torul.

— Bună dimineața, tovarășe Oroș. Pe cine cău- 
tați 7 Pe candidat ? Candidatul este aici, lîngă 
mine, iar votarea... Votarea începe dintr-o clipă în 
alta... Dintr-o clipă în alta...

Luai receptorul. îl dusei la ureche. Cînd îmi 
auzi vocea, Oroș îmi ură sănătate, succes. La 
urmă adăugă :

— Plec în județ. Sper să fiu la Blajini îndată 
după prînz.

— O să te aștept, îi spusei, o să te aștept cu 
dragă inimă.

Ieșii iarăși pe prispă. Acum, cît puteam să văd, 
dacă aș fi aruncat cu banul el ar fi căzut pe 
cap de om.

Norii negri care se adunaseră spre miază
noapte o porniseră spre noi, vîntul se trezise din 
scurtul lui somn, bătea și se întețea. Mulțimea 
stătea tăcută și nemișcată. Cînd apărusem pe 
prispă, pentru a doua oară, cu notarul mărunțel 
și cu Gînjul smead lîngă mine, patru ori poate 
chiar cinci activiști care se aflau mai pe la mar
gine strigară uraa... uraa... ura... Glasurile lor 
sunară stinghere și răgușite parcă. Nimeni nu le 
dete urmare. Notarul mărunțel se ridică pe vîr- 
furile ghetelor și-mi șopti la ureche :

— Numai Dumnezeu știe cum o să se termine 
ziua de azi... Numai Dumnezeu singur știe... Să-n- 
cepem votarea.

— S-o începem. Dă, te rog, dispozițiile nece
sare.

11 căuta! cu ochii pe Gînjul smead. îi căutal 
și pe cei patru țărani care primiseră sarcină de 
la secretarul Județenei să mă păzească. Nu-i 
văzui. „Mai bine, — îmi spusei în gînd — mai 
bine că s-au dus...".

Norii groși șl negri acoperiră soarele și dintr-o 
dată cerul se întunecă și vîntul se năpusti asupra 
noastră, a tuturor. începu să picure cu picături 
mari și rare.

— In curînd o să toarne din nou cu găleata...
Notarul mărunțel vrusese să mai spună : „Și 

atunci oamenii au să se împrăștie care încotro, 
ca potîrnichile... Cu alte cuvinte, praful și pulbe
rea are să se aleagă de toată munca noastră". 
Notarul mărunțel nu rosti aceste cuvinte ci numai 
le gîndi. Iar eu le auzii, Ie auzii sau mi se păru 
să le aud. Notarul își drese glasul, se ridică iarăși 
pe vîrfurile ghetelor și strigă :

— Tovarăși și tovarășe, oameni buni, începe 
votarea. Veniți pe rînd, așa cum vi s-a mai spus, 
nu vă îmbulziți și odată intrați în localul de vot, 
cereți buletine și — după cum scrie la lege — 
votați pe cine voiți să votați. Oamenii sînt liberi 
și țara e liberă.

Nimeni nu strigă ura. Nimeni nu strigă huo. 
Dacă ar fi fost să mă iau numai după ceea ce 
vedeam, ar fi trebuit negreșit să cred că în toată 
mulțimea aceea — care îmi părea a fi nesfîrșită 
— nimeni nu era contra noastră, dar nimeni nu 
era cu noi.

Nimeni contra noastră, nimeni cu noi... 
Nimeni contra noastră, nimeni cu noi... 
Nimeni contra noastră, nimeni cu noi...

Dacă alegerile de la Teliu vor însemna pentru 
noi un dezastru... Dacă... Licu Oroș... Licu Oroș 
avea să se descurce cumva. La Teliu nu muncisem 
bine și dezastrul era inevitabil. Așa mi se părea. 
Și de răspuns... De răspuns ce aveam să răspund 7 
Cum aveam să-mi justific insuccesul?

Dar nu aceasta era problema. Problema era 
dacă pe plan general... Dacă noi învingem pe plan 
general... Dar cum era să învingem pe plan ge
neral dacă eu pierdeam alegerile la Teliu și alți 
tovarăși le mai pierdeau și ei prin alte județe 1

ultimea aștepta compactă, era tăcută 
și parcă și cu pumnii încleștați.

Vîntul se înteti. Ploaia își îngroșă 
firele.

Vîntul și ploaia... 
Vîntul șl ploaia... 
Vîntul și ploaia...

— Auziți, mă ? Auziți 7 Niciodată Gînjul smead 
n-a fost fericit... niciodată... niciodată...

— Nici în noaptea nunții n-ai fost fericit, Gîn- 
jule ? A ? Nici în noaptea nunții ?

— Nu. în noaptea nunții Gînjul smead a fost 
nefericit, chiar foarte nefericit.

— I-o luase altul înainte ?
— Poate mai mulți.
Gînjul smead făcu un pas spre ei șl ii înjură 

potolit de neveste. După aceea îi întrebă :
— Aveți voi nas să vorbiți de nevastă-mea, mă? 

Aveți voi nas ?...
— N-avem, da’ vorbim, nene Gînjule. Vorbim 

și noi ca să uităm că sîntem flămînzi și înghețați. 
Ca să ne uităm nefericirea.

Tot atît de înghețat și flămînd ca și ei eram și 
eu. Ploaia ropotea. Vîntul vuia. în sfirșit, zorile 
veniseră și se luptau cu întunericul să-1 împrăștie.

— Ne-ai vorbit despre fericire, tovarășe candi
dat, și n-ai izbutit să ne spui ce este fericirea, iar 
cînd te-am rugat să ne spui dacă ai fost vre
odată fericit, ne-ai mărturisit că n-ai fost. Află 
că noi trăim alături de nevestele și copiii noștri 
fără să ne întrebăm dacă sîntem sau nu sîntem 
fericiți. Trăim. Și atît... Trăim și sîntem mulțu
miți că trăim.

Și cînd li se păru c-au ajuns la jumătate se 
opriră și, pentru a doua oară spălară lingurile 
în ploaie și le întinseră celorlalți :

— Acum e rindul vostru.

C
uloarea, zorilor se schimba într-una.
Acum văzduhul devenise alburiu. Pe 
cer alergau nori negri, uriași, ploaia 
cădea năprasnică si după uriașii 
nori negri ne care vîntul îi mina 
mereu către miază-zi veneau alți 
nori, tot negri, tot uriași, tot încăr- 

cati de ploaie.
Vîntul și ploaia...
Vîntul și ploaia...
Vîntul și ploaia...

Acum nimeni nu mai rise. Prin întunericul pe 
care zorile îl mai risipise și îl mai subțiase le 
văzui fețele negre, și erau așa cum le știam.
uscate, păroase. La marginea dinspre apus a sa
tului împușcăturile continuau dar de văitat nu se 
mai văita nimeni. Gînjul smead proclamă.

I
I
L

— Pantelie Floru a tăcut. A ajuns la fericire 
șî-a tăcut... A tăcut.

Am vrut să-1 chem pe Gînju-1 smead de-o parte 
și să-i declar deschis că nu-1 mai înțeleg — înce
puse să mă ajute ca funia pe spînzurat — însă nu 
l-am mai chemat, l-am lăsat în pace. Auzirăm 
venind spre noi lipăitul, prin noroiul adine, al 
unor picioare goale. Cei patru țărani de pe prispa 
primăriei săriră în picioare și întinseră puștile.

— Cine e acolo ?
— Om bun.
— Ce fel de om bun 7 Cine anume ?
— Eu, notarul, aduc gustarea de dimineață.
Venea cu o rogojină în cap și cu o căldare în 

mină. Ajunse pe prispa primăriei ud — leoarcă, 
îi făcurăm loc, trecu printre noi și intră în pri
mărie. Mă dusei după el cu Gînjul smead. Cei 
patru țărani de pază întinseră gîturile, mirosiră

Nu mai rămase nimic în căldare... Nimic... ni
mic... nimic. Notarul își luă căldarea, se adă
posti iarăși sub rogojină și plecă. Celor patru 
le sticleau ochii. Unul mă întrebă :

— Mai aveți țigări 7
— Vă mai pot da cîte două de fiecare.

— Să v-ajute și să vă dea sănătate Dumnezeu.
Fumam. între timp își aprinsese țigară și Gîn

jul smead. Unul dintre cei patru zise :
— O să ți se pară ciudat, tovarășe, dar acum, 

eu unul, îți pot mărturisi cinstit... Iți pot măr
turisi cinstit că acum sînt fericit.

Ceilalți trei tăcură. Nici nu-i aprobară, nici 
nu-i dezaprobară spusele. Tăcură. Și atîta tot. 

I Atîta tot.
Gînjul smead se repezi asupra celui ce vor

bise :

— Da. Am înțeles. Acum ești fericit. Dar ai 
putea să ne spui și de ce ? Ce anume te-a făcut 
fericit ?

Cel întrebat nu se grăbi să-i răspundă. Trase 
cîteva fumuri adine în piept, și abia după aceea 
spuse :

— Motivele... Motivele sînt mai multe, nu nu
mai unul... Sînt mai multe...

— Să le auzim...
— Intîi : înainte de a fi mîncat păsat îmi era 

foame, o foame cumplită, parcă aș fi avut aici, 
în pîntec, un lup care-mi sfîrteca măruntaiele. 
După ce am mîncat lingurile de păsat cald pe 
care le-am mîncat, măruntaiele mi s-au liniștit 
și mi se pare că foamea mi-a trecut...

— Și al doilea 7
— Al doilea... Mai e și-un al doilea... Al doilea 

e... bunătatea dumnealui, a candidatului...
Gînjul smead sări ca ars :
— Bunătatea dumnealui !... Care bunătate ? De 

care bunătate vorbești 7

bați lumea ? ■ In toate împrejurările voi, comu- 
| niștii, trebuie să fiți tari, tari de tot, deasu

pra celorlalți...
Gînjul smead rînji :
— Asta de unde ai mai auzit-o ?
— De la alții ca voi, care au trecut pe aici 

înaintea voastră.
— De mult ? t
— Or fi cinci-șase săptămîni la mijloc. Au stat 

cu oamenii de vorbă, la prînz au mîncat trei 
găini (cîte una de om), pe urmă s-au dus la cir
ciumă, au băut și s-au îmbătat și după ce s-au 
îmbătat i-au cerut cîrciumarului să le dea muieri. 
„N-am muieri, le-a răspuns cîrciumarul, și dacă 
n-am, n-am“. „Da muiere ai 7“ „Da, nevastă am“. 
„Să vie nevastă-ta aici". Cîrciumarul a rîs și a zis : 
„O să vie, am și trimis după ea, spală niște rufe". 
Nici n-a apucat să isprăvească vorba că a și venit 
cîrciumăreasa. Bătrînă. Chioară. Cu cocoașă-n 
spate. Cu cocoașă-n față. „Vă place ?“ „Nu ne 
place". Au încălecat pe cai și au plecat. Călări 
au venit, călări au plecat. S-a aflat că i-ar fi 
prins, i-ar fi legat și i-ar fi trimis judecății — 
se zice c-ar fi fost niște dezertori care umblau 
brambura prin țară încă de pe vremea războiului.

Gînjul smead se sumeți.
— Atunci de ce ai zis „unii ca voi ?“ Semănăm 

noi a dezertori 7
| — M-a luat gura pe dinainte... M-a luat și pe
B mine gura pe dinainte, ca pe dumnealui mai 
| adineauri.
g Spunînd acestea, mă arătă tuturor cu degetul. 
B Adevărul era că în vremurile acelea multe se 
B întîmplau și încă și mai multe se vorbeau. Ora- 
H șele și satele erau străbătute și agitate de fel 
0 de fel de oameni. Tăpoiu, Bosoancă, Tîrnavu, 
g Martorii lui Iehova !... Dacă ar fi fost numai ei ! 
■ Mai erau însă și alții.

Cînd se lumină bine de tot de ziuă, mă uitai 
0 la ceas. Era șase fără un sfert. Indicațiile de la 
S Centru cereau ca votarea să înceapă la șase fix. 
R Acum nu se mai auzeau nici împușcături, nici 
H vaiete și nici măcar cîini lătrînd. Era, aș putea 
| spune, liniște aproape deplină. Tocmai cînd mă 
fi așteptam mai puțin, vîntul se mai potoli, norii 
5 se sparseră și se răriră, ploaia se opri și unde- 
g va, departe, spre răsărit, de după culmea unui 
B deal pleșuv, apăru soarele, — rotund, roșu, tînăr, 
g plin parcă de bucurie că-și poate arunca iarăși 

razele asupra pămîntului.
— Bine că s-a luminat cerul. O să avem o zi 

bună.
Țăranii de pe prispă rămaseră tăcuți. Nici unul 

nu se grăbi să-mi împărtășească părerea. Gînjul 
smead rîse :

— N-o s-avem o zi bună, dacă te-ai gîndit la 
timp. Peste un ceas, cel mult două, cerul se 
întunecă din nou și începe iarăși să plouă și 
să bată vîntul.

Rîsei și eu :
— De unde știi 7 1

— Votarea... Votarea care o să se desiașoare 
în cea mai deplină ordine... în cea mai deplină 
liniște... In cea mai deplină... legalitate.

Cuvîntul legalitate mă întărită.
— Cum adică 7 Ce vrei să spui 7 Despre ce 

legalitate vorbești 7 ■
— Nu te supăra, tovarășe, o să te scoatem 

deputat fără să spargem nici un cap și fără să 
siluim în vreun fel oarecare legea. Ai înțeles ?

— Da, am înțeles.
După ce-mi auzise răspunsul, notarul mărunțel 

se întoarse spre mine, îmi făcu cu ochiul și-mi 
surise misterios ; între timp ajunserăm, scăldați 
în lumina galbenă a soarelui dimineții și aproape 
înotînd prin noroi, la scoală. Sărăcăciosul local era 
păzit de cîțiva săteni între două vîrste, înarmați 
cu pistoale mitralieră.

Cei patru țărani înarmați care mă păziseră 
peste noapte, deși fuseseră invitați să voteze și 
să se ducă pe la casele lor. rămaseră lîngă mine 
și ripostară :

— Oroș ne-a dat sarcina să-1 păzim pe can
didat ca pe ochii din cap și-l vom păzi pe can
didat ca pe ochii din cap pînă ce tot Oroș ne 
va da ordin să nu-1 mai păzim.

Fumarăm — de astă dată pe prispa școlii — 
și fumatul ne mai învioră.

mi aruncai iarăși ochii peste sat. 
Nori negri ca păcura se adunau gră
biți în zarea de către miază-noapte, 
însă deocamdată soarele îsi risipea 
fără nici o opreliște lumina galbenă 
peste sat.

Multe sate sărace văzusem în via
tă. intr-unui din ele mă și născusem. însă 
sat sărac ca satul Blajini încă nu pome
nisem. Garduri dărăpănate. Colibe. Bordeie. 
Salcîmi strîmbi. negri, sfrijiți. Si multă lume 
galbenă, slabă, uscată, nemîncată. ruptă si
zdrentăroasă. aproape goală. Peste acest sat
prăpădit și peste această lume îsi arunca 
soarele — în acea Duminică pentru mine de 
neuitat — lumina lui de aur... lumina lui de
aur... de aur. Bărbații erau amestecați cu fe
meile și cu copiii. Veniseră într-adevăr să vo
teze ori veniseră să vocifereze, să-și arate ne
mulțumirea împotriva noastră 7 Nu știam și nici 
nu aveam cum să știu. Cei patru țărani înar
mați stăteau foarte aproape de mine, tăceau și 
își păstrau fețele împietrite, nu izbuteam să ci
tesc nimic pe ele. Și tot aproape de mine și cu 
fața împietrită se afla și Gînjul smead care — 
din obișnuință sau prevedere — verificase în 
două rînduri dacă arma îi e sau nu încărcată șl 
cu piedica ridicată.

Cîteva clipe mulțimea se mișcă. Pe urmă se 
opri. Nimeni nu-i spusese să se miște și nimeni 
nu-i poruncise să se oprească însă mulțimea se 
opri și se desfăcu.

Prin pîrtia croită astfel înainta, cu gemenii în 
brațe și cu ceilalți cinci sau șase copii prinși de 
poalele ei, văduva lui Mardare iar după văduva 
lui Mardare călca rar și încet calul căruia îi uci- 

Iseseră stăpînul si îi sfîrtecaseră urechile frații 
Cioranu...

Văduva intră în primărie cu toți copiii după 
ea. Pe gemeni îi așeză în brațele notarului mă
runt :

— Ține-i, notarule, ține-i pînă votez...
Pe cînd fusese fetișcană, văduva de azi îi că

zuse dragă notarului mărunțel. Ea însă îl alesese 
pe Mardare. Mardare care ajunsese primar sub 
comuniști și pe care-1 uciseseră, aruncîndu-1 cu 
capul în jos, în smîrc, frații Cioranu...

Văduva lui Mardare votă, își luă gemenii în 
brațe, iar ceilalți i se agățară, ca de obicei, de 
poale. Ieșită pe prispă strigă :

— Oameni buni, votați fiecare după cum vă în
deamnă inima că astăzi oamenii sînt liberi și țara 
e liberă dar să știți că eu una am votat pentru 
comuniști... pentru comuniști... Am votat așa cum 
ar fi votat și Mardare al meu... Cum ar fi votat 
Mardare al meu dacă ar mai fi trăit... Dacă ar 
mai fi trăit.

Acum se auziră șl dintr-o parte a școlii și din 
alta urale.

Intîi uralele fuseseră stinghere și sfioase. Pe 
urmă se întețiseră. Acum erau unanime și toate 
se ridicau limpezi spre cer, — spre cerul din care 
ploaia se revărsa iarăși în valuri mari asupra 
mulțimii adunată acolo, în fața școlii devenită 
pentru o zi local de vot — asupra mulțimii ace
leia și, în același timp parcă asupra întregii lumi. 
Nimeni însă nu se clintea și toți scoseseră stea
gurile roșii pe care pînă atunci le păstraseră în 
sin, și le fluturau prin vîntul aprig și prin ploaia 
năpraznică, deasupra capetelor... Unii își înfășu- 
rară capetele în steaguri — în steagurile roșii — 
pentru a și le feri de ploaie. Rinduri-rînduri de 
oameni — bărbați și femei — intrau în localul 
de vot, cereau buletine, se strecurau în cabine, 
trăgeau după ei ușa și votau.

Lîngă intrarea în școală sta în ploaie văduva 
lui Mardare. cu gemenii în brațe și cu ceilalți 
cinci sau șase copii prinși de poale, iar lîngă 
acest grup, pe care mereu îl izbea

Vîntul și ploaia... 
Vîntul și ploaia... 
Vîntul și ploaia...

sta, nemișcat, ca o statuie de aramă veche, calul 
cu urechile sfîrtecate.

Calul cu urechile sfîrtecate de frații Cioranu^ 
Calul cu urechile sfîrtecate de frații Cioranu.» 

do frații Cioranu...



Recepție oferită de ambasadorul

Republicii Turcia
Vineri seara, ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Turcia la București, Kâmu- 
ran Giirun, a oferit la sediul am
basadei o recepție cu ocazia vizitei 
în Republica Socialistă România a 
primului ministru al Turciei, Su
leyman Demirel, și a soției sale.

La recepție au luat parte preșe- 
dintelș Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, mem
bri ai guvernului, conducătorii u-

în regiunea Ploiești

și la Muzeul Satului din Capitală
Vineri dimineața, primul minis

tru al Turciei, Suleyman Demirel, 
însoțit de persoane oficiale române 
și turce, a făcut o scurtă vizită in 
regiunea Ploiești.

Un prim popas a fost făcut la 
Rafinăria și Complexul petrochi
mic de la Brazi. Oaspeților li s-a 
făcut o prezentare a profilului ac
tual și caracteristicilor tehnice ale 
acestor importante obiective ale 
industriei românești. Au fost vizi
tate apoi unele secții ale rafină
riei printre care noua instalație de 
cracare catalitică.

Premierul turc a adresat gazde
lor cuvinte de apreciere pentru 
tehnologia modernă și dotarea teh
nică, exprimîndu-și în cartea de 
onoare admirația pentru faptul că 
instalațiile românești produc a- 
proape toate derivatele petrolifere 
cunoscute astăzi în lume.

Următorul obiectiv industrial vi
zitat a fost Uzina de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești, Pe pla
toul întreprinderii se aflau gata 
pentru expediere, în Turcia, mai 
multe instalații de foraj românești.

Dineu în cinstea
parlamentarilor belgieni

n ■ ■ ■■■■

Birou) Marii Adunări Naționale 
a oferit vineri seara un dineu în 
cinstea parlamentarilor belgieni 
care ne vizitează țara.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționa
le, Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, acad. Șt. S. Nicolau și Gycrgy 
Kovâcs, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, Ion Cosma și 
Anton Breitenhofer, membri ai 
Consiliului de Stat, președinți ai 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, . membri ai 
grupului parlamentar de prietenie 
România-Belgia, alți deputați și 
persoane oficiale.

A participat, de asemenea, Ro
bert Van Overberghe, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Belgiei la 
București.

etapa a IV-a

CLASAMENTUL
Clasamentul etapei: 1. Tudor

Vasil® (România II) a străbătut 131 
km in 3hll’45” (medie orară 40,993 
km) ; 2 — Kazmierczak (R D.G.) a- 
celași timp ; 3. — Van Schalen 
(Olanda) 3hll'46” și — în același 
timp — Mickein, Moicsanu, Ema- 
nv.elasen, Borschel, Ciumeti, C. 
Nielsen, Grigore, Ardeleana etc.

în clasamentul general indivi
dual conduce Emil Rusu (România

Nu-i ușor
A trebuit să așteptăm 131 km, 

adică exact distanța Start — 
Sosire, pentru a înregistra — 
mai bine mai tirziu decît nici
odată — punctul culminant al 
ceiei de-a 4-a etape.

Și, totuși, traseul dintre Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Brașov nu a însemnat, cum s-ar 
pu.ea crede, o simplă promena
dă prin peisaje incintătoare...

Un cap de coloană singuratec, 
izbutind să reziste trei sferturi 
de oră atacului plutonului, un 
duel înverșunat pe serpentinele 
de la Oituz, repetatele încercări 
de evadare de-a lungul pangli- 
cei siniloase de asfalt dintre Tg. 
Secuiesc și stadionul „Tracto
rul", revenirea fostului lider al 
clasamentului general, o defec
țiune care scoate din luptă pe 
deținătorul locului secund, — 
în sfîrșit, cea mai ridicată medie 
orară de la debutul competiției 
(aproape 41 km pe oră), un final 
de-a dreptul pasionant pe străzi
le Brașovului, iată numai cîțe- 
va argumente de natură să in
firme eventualele supoziții cu 
privire la monotonia acestei 
etape.

Conform declarațiilor făcute la 
plecare, cicliștii germani, în 
frunte cu Dieter Mickein, au 
încercat totul spre a se revan
șa pentru insuccesul din ziua 
precedentă. Și atunci cînd la 
porțile stadionului am văzut 
profilîndu-se silueta lui Kaz

nor instituții centrale, generali, oa
meni de știință și cultură, ziariști 
români și străini.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete în vizi
ta sa în România.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

(Agerpres)

Tot aici, oaspeții au asistat la o 
demonstrație făcută cu puternica 
instalație de foraj F 200-2 DH.

După vizitarea cîtorva secții de 
producție, premierul Suleyman De
mirel a semnat in cartea de onoare 
a uzinei, urînd și mai mari succese 
celor 9 000 de făuritori de utilaj pe
trolier din uzina ploieșteană.

La amiază, oaspeții s-au înapoiat 
în Capitală.

★
Vineri după-amiazâ, premierul 

turc Suleyman Demirel. împreună 
cu soția ?i persoanele oficiale ro
mâne și turce care îl însoțesc, au 
făcut o vizită la „Muzeul Satului" 
din Capitală.

La sosirea la muzeu, oaspeții au 
fost salutați de Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și Gheor
ghe Focșa, directorul muzeului.

în cadrul natural al muzeului, a 
fost prezentat un scurt spectacol 
folcloric.

Premierul turc a semnat în car
tea de onoare.

(Agerpres)

Ștefan Voitec și Paul Struye, 
președintele Senatului ,belgian, au 
toastat pentru dezvoltarea priete
niei dintre popoarele român și bel
gian, pentru colaborarea dintre 
parlamentele celor două țări, pen
tru prosperitatea României și a Bel
giei, pentru pace în lumea în
treagă.

■Ar
Vineri, parlamentarii belgieni 

s-au întîlnit cu președinți și mem
bri ai unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, precum 
și cu membri ai Grupului parla
mentar de prietenie România — 
Belgia.

La întîlnire au luat parte pre
ședintele Marii Adunări Naționa
le. Ștefan Voitec, acad. Șt. S, Ni
colau și Kovâcs Gyorgy, vicepreșe
dinți ai Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

I), urmat de Prinsen (Olanda), Zie
gler (România II), Zelenka (Ceho
slovacia) — toți la 17” ; Ciumeti 
(România II), la 23” ; Borschel 
(R.D.G.), Gh. Suciu (România II), 
Gera (România I) la 53”. Pe echipe 
în frunte se află România II.

Astăzi, etapa a V-a : Brașov (ora 
12,30) — Rupea (14,10) — Sighi
șoara (15,30) — Tg. Mureș (17).

să zîmbești
mierczak. asul șnrinturilor inter
mediare, aș fi putut să pariez 
că alergătorii în tricouri de cu
loarea cerului palid vor dobîn- 
di ă treia victorie de etapă. E- 
xista însă cineva care nu îm
părtășea de fel această convin
gere — și anume tînărul nostru 
reprezentant Tudor Vasile. El 
și-a asumat fără șovăire riscul 
de a intra primul pe pista de 
zgură, talonat la o lungime de 
bicicletă de Kazmierczak. situa
ție care, se știe, avantaja pe 
urmăritor. De-a lungul a 300 de 
metri, concurentul german a 
făcut eforturi prodigioase pen
tru a-1 întrece pe „minusculul" 
său adversar, însă, spre surprin
derea generală. Tudor Vasile a 
rezistat cu succes. Cîteva minu
te mai tîrziu, pe podiumul de 
premiere, Kazmierczak nrivea a- 
bătut spre obiectivele aparate
lor fotografice — în timp ce 
Tudor Vasile, învingător, cople
șit de enorma coroană de lauri, 
încearcă să-și regăsească suflul...

— Tudore, zîmbește puțin, da
că se poate 1 — l-a Invitat 
dintre fotoreporteri. .

Atunci, băiatul de 20 de 
aflat la a doua participare . 
prima victorie de etapă în „Tu
rul României", a schițat cu ti
miditate un surîs obosit...

A fost, probabil, cel mal difi
cil moment pentru el, în aceas
tă etapă.

unul

Dan DEȘLÎU

Sosirea unei delegații de activiști ai Partidului 
Popular Revoluționar Mongol

La invitația Comitetului Central 
a) P.C.R., vineri, 15 septembrie, a 
sosit în Capitală în schimb de ex
periență, o delegație de activiști ai 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol condusă de O. Tleihar, 
membru al C.C. al P.P.R.M., șeful 
Secției Construcții a C. C. al 
P.P.R.M.

încheierea convorhirilor oficiale dintre președintele 

Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, 
și ministrul bilanțului și al programării 
economice al Italiei, Giovanni Pieraccini

Vineri la amiază s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Maxim Berghianu, și 
ministrul bilanțului și al progra
mării economice al Italiei, Gio
vanni Pieraccini. în comunicatul 
de presă adoptat se arată, printre 
altele, că atît convorbirile de la 
București, cît și cele purtate în pri
măvară la Roma au relevat do
rința ambelor părți de a continua 
și extinde în viitor contactele ro- 
mâno-italiene în domeniul planifi
cării și programării economice. Au 
fost examinate rezultatele obținute 
pe linia lărgirii schimburilor eco
nomice și cooperării în producție 
între cele două țări, apreciindu-se 
în mod pozitiv stadiul actual al re
lațiilor dintre România și Italia.

Ar

Vineri la amiază, ministrul bi
lanțului și al programării econo
mice al Italiei, Giovanni Pieraccini, 
a ținut o conferință de presă cu 
prilejul vizitei în țara noastră.

Oaspetele a împărtășit ziariștilor 
români impresii culese în timpul 
șederii sale în România, subliniind 
ospitalitatea cu care a fost încon
jurat. Ministrul italian a exprimat 
mulțumiri pentru invitația de a vi
zita România, precum și satisfac
ția pentru discuțiile avute cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Maxim Behghiănîi, și' 
cu alți membri ai guvernului.

Am apreciat declarat, dom- ■ 
nia sa — marele.ja.Eoj't 5pe.J .Care jpo-, 
porul român îl'fate în'construirea 
unei economii industriale moderme, 
care nu este închisă in sine ci, 
dimpotrivă, este deschisă raportu
rilor economice cu toate țările lu
mii, fără discriminare față de dife
ritele sisteme sociale. De asemenea, 
apreciem efortul pe care poporul 
român îl face pe plan internațional 
în căutarea, cu o contribuție pro
prie, a unor soluții pentru eluci
darea problemelor dificile ce îm
part lumea, pentru construirea unei 
lumi pașnice. Apreciez cu atît 
mai mult toate acestea, cu cît 
guvernul italian este și el angajat 
in această muncă și în această o- 
peră. Fiecare dintre cele două 
țări, deși aparținînd unor sisteme 
economice diferite și chiar din a- 
lianțe diferite, au același interes 
in întărirea păcii și în dezvoltarea 
raporturilor economice, politice, 
culturale și sociale, atît pe plan 
bilateral cît și pe plan internațio
nal general, deoarece condițiile de 
progres și dezvoltare ale celor două 
popoare sint legate de această con
diție fundamentală — pacea în 
lume.

Ministrul italian a sublimat, în 
continuare, că există posibilități de 
ambele părți de a mări schimburile 
comerciale în interes comun și a a- 
rătat că luna viitoare vor înce
pe la Roma discuții pentru reîn
noirea acordului de schimburi. El 
a menționat că pe lingă formele e- 
xistente mai sint rezerve de ambe
le părți pentru dezvoltarea cola
borării tehnico-științifice și a co
operăm în unele domenii ale in
dustriei, agriculturii, cercetării ști
ințifice etc. Așa cum pe români îi 
interesează unele instalații indus
triale și licențe realizate în Italia 
— a declarat el — pe italieni îi in
teresează experiența românilor în 
unele sectoare cum ar fi cel pe
trolier, bazată pe o îndelungată 
tradiție și ajunsă la un nivel tehnic 
internațional.

Consider — a spus vorbitorul în 
continuare — că stabilirea unor ra
porturi din ce în ce mai intense de 
schimburi economice între diferite 
țări este unul dintre factorii cei mai 
importanți pentru întărirea păcii. 
Cu cît relațiile economice între 
țări vor deveni mai strînse, cu atît 
mai mult se va întări interesul co
mun de a apăra și menține pacea, 
în ultimii ani noi putem constata 
cu satisfacție că aceste raporturi se 
dezvoltă în mod favorabil, nu nu
mai în interiorul celor , două siste
me care împart Europa, ci și între 
țări din Vestul șb Estul continentu
lui nostru. Și această evoluție este 
departe de a fi epuizată, exemple
le din ultimii ani arătînd că schim
burile economice se intensifică.

Ministrul italian a vorbit apoi 
despre sistemele de planificare uti
lizate în dezvoltarea economiei ita
liene și posibilitățile de colaborare 
între țările noastre în domeniul 
planificării și programării econo
mice.

în încheiere, Giovanni Pieraccini 
a declarat: Duc in Italia un senti
ment de simpatie și de prietenie 
pentru poporul român, sentiment 
care nu se fondează numai pe ve
chile raporturi și pe rădăcina, co
mună latină, ei pe realitatea pre-

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Alexandru Bucur, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față T. Ghenden. am
basadorul R. P. Mongole la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în același timp, ambele părți au 
scos în evidență și au examinat 
noi posibilități de dezvoltare a le
găturilor economice și tehnico- 
științifice în domenii de interes co
mun, reciproc avantajoase.

Schimbul de vederi și vizitele 
efectuate — la care au luat parte 
membri ai conducerii și specialiști 
din Comitetul de Stat al Planifi
cării, persoanele oficiale care îl în
soțesc pe ministrul italian, precum 
și Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București, și membri ai 
ambasadei — s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prilejuind o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
stabilirea unor contacte personale 
utile, ambele părți exprimîndu-și 
dorința de a le continua și dez
volta.

★

zentă, pe munca intensă pe care am 
văzut-o în țara dv.

•A
Vineri seara, ministrul bilanțului 

și al programării economice al Ita
liei, Giovanni Pieraccini, a oferit 
un dineu în onoarea președintelui 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Maxim Berghianu, și a soției sale.

Au. luat parte Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Vasile Gliga, adjunct 
al .ministrului ., afacerilor externe, 
Vasile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, membri ai 

: conducerii C.S.P.
; • ‘ Au fost prezenți Niccolo Mosca

to, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și soția, precum și membri ai 
ambasadei.

în timpul dineului, Giovanni Pie
raccini și Maxim Berghianu au 
toastat pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie dintre România și 
Italia, dintre popoarele celor două 
țări.

(Agerpres)

Vizita pe care delegafia de activiști 
ai P.C.R. a Întreprins-o 1h cursul lunii 
august în Republica Populară Mongolă, 
la invitajia C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, a constituit un 
prilej deosebit pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, pentru continua 
dezvoltare a legăturilor frățești existen
te între Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mongol. 
„Țara noastră — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. — întreține relații fră
țești de colaborare multilaterală, eco
nomică, politică și culturală cu Repu
blica Populară Mongolă. Aceste relafii 
se întemeiază pe comunitatea orînduirii 
sociale, pe idealurile comune de luptă 
pentru pace și progres social".

Contactele cu activiști ai P.P.R.M., 
schimbul de păreri, vizitele efectuate 
în cursul celor cîteva zile în diferite 
unități industriale și agricole din R. P. 
Mongolă ne-au confirmat încă o dată 
justefea acestei aprecieri. Peste tot de
legația a fost întîmpinată cu căldură to
vărășească. Delegafia noastră a fost pri
mită de N. Jagvaral, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, de B. 
Lhamsuren, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
și s-a întîlnit cu activiști ai secției agrare 
a C.C. al P.P.R.M.

In cursul vizitei, activiști de partid, 
muncitori, tirani și intelectuali ne-au 
împărtășit experiența dobîndită în con
struirea orînduirii socialiste, în ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al 
poporului mongol și ne-au expus pe 
larg planurile lor de viitor. La Darhan — 
oraș industrial în plină dezvoltare — și 
la Suhe Bator, capitala regiunii Se
lenghi, am avut convorbiri cu membri 
ai conducerii comitetelor orășenesc și 
regional de partid. Discuțiile purfate 
au constituit un util schimb de expe
riență.

Traducînd în viafă politica partidului 
de dezvoltare rapidă, prin toate mijloa
cele, a for(elor de produefie, oa
menii muncii din R. P. Mongolă au 
obfinut importante realizări în dezvol
tarea economică, socială și culturală a 
tării. Mongolia populară de azi este 
mult schimbată fată de Mongolia pre- 
revolujionară. Numai în perioada ulti
mului plan cincinal (1961—1965), pro
ducția globală industrială a crescut de 
1,6 ori fată de 1960. Schimbări impor
tante au avut loc și în domeniul agri
culturii. Crearea cooperativelor agri
cole, proces încheiat cu succes în 1959, 
a oferit pentru prima dată în istoria 
tării posibilitatea dezvoltării planificate 
și de perspectivă a agriculturii. Volumul 
global al producției agricole a cres
cut în ultimul cincinal (1961—1965), cu 
29,7 la sufă, reușindu-se astfel să se 
asigure nu numai necesitățile interne 
dar și rezerve pentru export,

Însemnate succese au fost obfinute

Reuniunea Comitetului 
international al Asociației

I «

internaționale de studii
I

sud-est europene
Vineri a început, la Casa oame

nilor de știință din Capitală, cea 
de a V-a reuniune a Comitetului 
internațional al Asociației interna
ționale de studii sud-est europene. 
Participă delegați din Albania, An
glia. Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Franța, R.D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Grecia, Italia, Iugosla
via, Liban, România, S U.A., Tur
cia, Ungaria și Uniunea Sovietică.

Din partea țării noastre ia parte 
o delegație formată din acad. Em. 
Condurachi, secretar genera] al 
Asociației, prof. univ. Mihai Berza, 
membru corespondent al Academi
ei, director al Institutului de studii 
sud-est europene al Academiei, și 
Virgil Cândea, director al Secreta
riatului Asociației.

Reuniunea va dezbate temele ce
lui de al doilea Congres internațio
nal de studii balcanice și sud-est 
europene, care va avea loc în 1969 
la Atena, precum și programele 
Comisiilor de studii ale Asociației.

(Agerpres)

Plecarea deputatului 
italian Luciu Luzzatto

Deputatul Lucio Luzzatto, mem
bru al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
președintele Comitetului italian al 
păcii, care, împreună cu soția, a fă
cut o vizită în țara noastră la in
vitația Comitetului național pentru 
apărarea păcii, a părăsit vineri 
Capitala.

Solicitat de redactorul „Ager- 
pres“, Sanda Ionescu, să răspundă 
la cîteva întrebări, oaspetele ita
lian a declarat printre altele : Vi- 
zitînd pentru prima oară țara dv., 
totul a fost interesant pentru mine. 
Pretutindeni, în toate domeniile, se 
pot desluși realizările prezentului, 
perspectivele promițătoare ale vii
torului. Cele două complexe in
dustriale pe care le-am' vizitat — 
Rafinăria de la Brazi și Uzina de 
tractoare din Brașov — adevărate 
modele de întreprinderi moderne — 
sînt reprezentative pentru dinami
ca vieții economice românești.

Referi nd u-se la legăturile exis
tente între mișcările pentru pace 
din.ItaUia și țara noastră, oaspetele 
a spus/: în România există nu nu
mai o. mișcare pentru pace puterni
că, bine organizată, dar ceea ■; ce 
este Și mai important — în sînui 
poporului român domnește un 
profund spirit de pace. Există mul
te posibilități ca legăturile între 
mișcarea italiană pentru pace și 
cea din țara dv să se întărească 
în continuare. Foarte importante 
sînt intîlnirile bilaterale, diferitele 
acțiuni comune, încercările care se 
fac de a găsi noi căi de colabo
rare pentru dezvoltarea acestor le
gături. (Agerpres)

H » H R B I
în- domeniul creșterii, animalelor, ramură 
principală a economiei naționale. Ast
fel, planul cincinal cu privire la creș
terea șeptei'uiui a fost îndeplinit cu 104 
la sută, numărul animalelor crescînd cu 
15,4 ia sulă fajă de 1960, ajungînd la 
circa 24 000 000 capete.

In urma desțelenirii de noi pămîn- 
turi, suprataxa arabilă a sporit conside
rabil și, concomitent, a crescut produc
ția de grîu, cartofi și legume la ha. 
Astfel, în perioada ultimului plan cinci
nal, producția de cereale a crescut cu

O mai
9

a experienței
OM toriois e

Nicolae VEREȘ
membru al C.C. al P.C.R.

prim-secretar al Comitetului regional de partid Mureș-Autonomâ Maghiară

38 la sută, recolta de cartofi cu 31 la 
sută, iar cea de legume de două ori.

Un eveniment însemnat în viafa sta
tului mongol l-a constituit cel de-al 
ll-lea congres al Uniunii agricole finul 
în iulie a.c,, care a discutat și aprobat 
înființarea Uniunii cooperativelor agri
cole din Republica Populară Mongolă 
și statutul ei, precum și Statutul mo
del al cooperativei agricole. Conform 
Statutului model al cooperativei agri
cole', tiranii cooperatori vor beneficia 
de pensie de bătrînefe, în funefie de 
vechimea în cîmpul muncii și de con- 
fribufia adusă în muncă, precum și de 
pensii de invaliditate, de pierdere a 
capacităfii de muncă. Statutul asigură o 
mai mare cointeresare a arafilor în spo
rirea producției.

Realizările obfinute în domeniul eco
nomiei, științei și culturii au avut ca 
urmare creșterea nivelului de frai al po
porului mongol, In ultimul cincinal,

Funeraliile tovarășului

Marin Florea-lohe&cu
(Urmare din pag. I)

în cursul zilelor de joi și vineri, 
prin fața catafalcului au trecut nu
meroși oameni ai muncii din Capi
tală, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, prieteni și foști tova
răși de muncă ai celui dispărut. 
De asemenea, au venit să aducă un 
ultim omagiu lui Marin Florea- 
Ionescu reprezentanți ai ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, 
în numele Asociației de prietenie 
sovieto-române.

Pe fundalul sălii se afla portre
tul îndoliat al lui Marin Florea- 
Ionescu. în jurul catafalcului erau 
depuse coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R., 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Consiliului 
General A.R.L.U.S., Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din 
România, Comitetului Orășenesc 
București al P.C.R., Asociației de 
prietenie sovieto-române și amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Pe perne de catifea purpurie 
erau așezate ordinele și medaliile 
cu care a fost distins Marin Flo- 
rea-Tonescu pentru munca sa ne
obosită, plină de devotament, pusă 
în slujba intereselor clasei munci
toare și ale poporului nostru.

a zilei
swissaiBa»35s»«wffi5S>

Cronic
Președintele Vecei Executive a 

R.S. Serbia, Giurița Ioikici, și .Ti- 
homir Vlașkivici, membru al Ve
cei Executive a R.S. Serbia, înso
țiți de Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F Iugoslavia la București, și 
Ion Chirilescu, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru îndru
marea și controlul organelor locale 
ale administrației de stat, și-au 
continuat vineri călătoria prin Do- 
brogea. în cursul dimineții, oaspeții 
au vizitat plantațiile viticole și sta
țiunea experimentală Murfatlar, 
Muzeul regional de arheologie și 
Edificiul cu mozaic din Constanța.

★

Vineri, delegația parlamentară. 
cehoslovacă condusă de Helena 
Leflerova, vicepreședinte al Adună
rii Naționale, însoțită de deputății 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Alexan
dru Grecu, președintele Uniunii 
sindicatelor din transporturi și te
lecomunicații, și alte persoane ofi
ciale, a sosit în regiunea Argeș. 
Oaspeții au vizitat hitrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", ba
rajul de pe Argeș, și Mînăstirea 
Curtea de Argeș.

*
Fizicianul englez Patrick Bleckett, 

laureat al Premiului Nobel, președin

ta S3 H SI
veniturile calculate pe cap de locuitor 
au crescut cu 30 la sufă, iar venitu
rile reale ale membrilor cooperativelor, 
provenite din gospodăria obștească, de 
1,7 ori.

Delegafia de activiști ai C.C. al P.C.R. 
a vizitat unele obiective industriale, u- 
nităji agricole socialiste, instituții de 
șfiinfă, artă și cultură la Ulan Bator, Dar
han, Suhe Bator. Am avut astfel pri
lejul să ne întregim imaginea despre 
munca entuziastă pe care o desfășoară 
poporul mongol, sub conducerea

P.P.R.M., pentru înfăptuirea programu
lui trasat de cel de-al 15-lea congres 
al partidului și de plenara a lll-a a 
C.C. al P.P.R.M.

Am vizitat, printre altele, și coopera
tiva arafilor „Prietenia" din regiunea 
Selenghi. Dacă la înființarea ei, 
cooperativa număra doar 33 membri, în 
prezent în această unitate muncesc 680 
membri. Averea obștească a crescut de 
la 1 800 animale la 20 000, din care 
15 000 sînt oi. în cooperativa agricolă 
lucrează un inginer agronom, un ingi
ner zootehnist, un medic veterinar și 
trei tehnicieni. Veniturile cooperativei 
agricole și ale membrilor cooperatori 
au crescut substantial. Anual, coopera
torii realizează un venii de 2,8 mili
oane tugrici. In ultimii ani, în coope
rativă s-au construit o școală de 8 ani 
de mare capacitate, un internat, un că
min cultural, o casă de oaspeți, s-a 
introdus lumină electrică. Un număr tot 

în acordurile marșului funebru, 
cortegiul funerar s-a’ îndreptat spre 
crematoriul „Cenușa" unde a avut 
loc adunarea de doliu.

Aducînd un ultim omagiu celui 
dispărut, Gheorghe Petrescu, secre
tar al Consiliului Centrai al Uni- 1 
unii Generale a Sindicatelor, a 
arătat că întreaga viață a tovară- 0 
șului Marin Florea-Ionescu s-a îm
pletit strîns cu viața clasei munci
toare, din rîndurile căreia s-a ri- •» 
dicat și de la care și-a însușit dîr- 
zenia și abnegația revoluționară, 
spiritul de sacrificiu și devota- 1 
meniul pentru cauza nobilă a eli- ' 
berării sociale și naționale a Ro
mâniei.

Vorbind despre personalitatea 
celui dispărut, Nicolae Cioroiu. di
rectorul Muzeului de istorie a Par- - 
tidului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro- C 
mânia, a relevat activitatea sa. re- 
voluționară, îndeplinită cu credință ... 
și abnegație, rivna neobosită cu ca
re a muncit, ca un ostaș credin
cios al partidului, în toate funcții- Ț 
le de partid, de stat, diplomatice și - 
obștești ce i-au fost încredințate.

După încheierea mitingului de - 
doliu, în sunetele unui marș fune- - 
bru, a avut loc incinerarea corpu- „ 
lui neînsuflețit al lui Marin Fio- 2 
rea-Ionescu.

(Agerpres)

te al Royal Society, care se află în 
țară, la invitația Prezidiului Academi
ei, s-a întîlnit vineri seara în aula 
Academiei cu oameni de știință din 
Capitală. Cu acest prilej a avut loc o 
discuție pe tema „Știința și tehnologia 
și influențele acestora asupra dezvol
tării economice".

în cursul vizitei în România, oaspe
tele britanic a fost primit de Roman 
Moldovan, președintele . Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, de 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, și a vizitat institutele' de 
fizică și fizică atomică din Capitală.

•Ar

Joi seara a plecat la Paris, în ca
drul schimburilor prevăzute în A- 
cordul de colaborare culturală din
tre Republica Socialistă România 

.și. Fj-anța, o delegație de scriitori 
români formată din Letay Lajos, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitori
lor, Ion Biberi și Laurențiu Fulga.

(Agerpres)
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Fond de premii : 914 835 lei.

B '
mai mare de cooperatori își constru
iesc case, își cumpără aparate de radio, 
motociclete etc.

Un obiectiv important al vizitei 
noastre l-a constituit gospodăria agri
colă de stat „Ero" din aceeași regi
une Selenghi. Această gospodărie este 
profilată pe cultura plantelor cerealiere, 
în special grîu de primăvară. Infr-o mă
sură mai mică, mai ales pentru nevoile 
proprii, se cultivă și legume, îndeosebi 
cartofi. Gospodăria are și un sector de 
creștere a animalelor care numără 23 000 
oi cu lînă fină și 4 000 bovine. Supra
fața agricolă a gospodăriei este de a- 
proape 34 000 ha.

Ceea ce demonstrează progresul teh
nic al gospodăriei este gradul ei de 
înzestrare cu mașini agricole. Să notăm 
numai că gospodăria dispune de 150 
tractoare, 100 combine, 49 autocami
oane și alte mașini agricole. Pe ogoa
rele gospodăriei, în termele de ani
male, muncesc cca 600 muncitori per- 
manenfi și 23 de specialiști cu studii 
superioare. După cum am fost informați 
de directorul gospodăriei și secretarul 
comitetului de partid, planul de pro
duefie se îndeplinește cu succes, gos
podăria fiind rentabilă. O atenfia deo
sebită acordă comitetul de partid gene
ralizării experienței pozitive, îmbună
tățirii muncii politico-educative,.

Gospodăria agricolă de stat „Ero" se • 
dezvoltă în același timp și ca localitate. 
Aici locuiesc o bună parte a salariafi- 
lor, funcționează o școală de 8 ani pen
tru copiii muncitorilor și funcționarilor, 
un spital, un cămin, o grădinifă de copii.

Din convorbirile avute cu tovarășii 
de la seefia agricolă a C.C. al P.P.R.M. 1 
rezultă că partidul va acorda și în viitor Ț 
o mare atenfie dezvoltării agriculturii, 
îndeosebi a ramurii sale principale — Z 
creșterea animalelor. Se prevede ca în 
perioada 1966—1970 numărul de ani
male să crească cu 7—9 la sută, pro
ducția marfă de lînă să crească cu 7 j
la sută, produefia de lapte cu 20—21 la -
sută, de carne cu 20—23 la sută. In ce 
privește cerealele și legumele, în viitor ' 
se va pune accent pe creșterea pro
ducției la hectar. Ținînd seama de con
dițiile de climă ale R. P. Mongole, 
în dezvoltarea zootehniei se are în ve
dere folosirea rafională a pășunilor — 
în prezent principala bază furajeră pen
tru creșterea animalelor, asigurarea ali
mentării cu apă și a adăposturilor pen
tru animale. Întrucît apa are o însem
nătate vitală pentru creșterea animale
lor, P.P.R.M. și guvernul fării au inifiat 
importante lucrări hidrotehnice, mai a- 
ies în partea de sud-vest a tării.

Vizita delegației noastre în Mongolia 
ne-a îmbogățit cunoștințele despre har
nicul popor mongol și a contribuit la o 
mai bună cunoaștere reciprocă. Tot
odată, această vizită a constituit un nou 
pas pe linia sfrîngerii colaborării din
tre Partidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol.



CONFERINTA SUBREGIONALA 
UNESCO

PENTRU

EXTINDEREA

ÎNȚELEGERII

INTRE POPOARE

ISTANBUL 15 (Agerpres). — La 
Istanbul s-au încheiat vineri lucră
rile celei de-a treia conferințe 
subregionale a Comisiilor naționale 
pentru UNESCO din țările balca
nice și scandinave. Țara noastră 
a fost reprezentată de Andrei Oțe
tea, președintele Comisiei naționa
le române pentru UNESCO, și de 
Claudiu Ionescu-Bujor, directorul 
secretariatului Comisiei.

Participanții au examinat pro
bleme legate de colaborarea în do
meniul culturii, științei și învăță- 
mîntului, subliniindu-se însemnăta
tea acesteia în extinderea înțelege
rii- între popoare.

Au fost, de asemenea, examinate 
probleme ca educarea tinerei ge
nerații în spiritul păcii și înțele
gerii reciproce, sprijinirea campa
niei internaționale pentru lichida
rea analfabetismului, consolidarea 
păcii pe plan regional și internațio
nal.

NEW YORK 15 (Agerpres). — La 
13 septembrie a. c. s-au deschis lu
crările celei de-a zecea sesiuni a Co
mitetului special 
losirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice.

Luînd cuvîntul
Gheorghe Diaconescu, reprezentantul 
permanent al țării noastre pe lingă 
O.N.U., vicepreședinte al Comitetului 
special O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, a 
subliniat că noii pași realizați in do
meniul activității spațiale îndreptățesc 
speranța că în anii care urmează vom 
asista la o intensificare a activității 
de explorare și folosire pașnică a 
spațiului cosmic și la o extindere a 
cooperării internaționale în acest do
meniu. Pentru aceasta — a spus el 
— apare necesar ca în etapa urmă
toare, comitetul să examineze as
pectele noi ale acestei colaborări, a- 
vînd în vedere utilitatea creării u- 
nor sisteme mondiale de sateliți ar
tificiali pentru telecomunicații, na
vigație, meteorologie, precum și im
portanța pregătirii de specialiști pen
tru activitatea spațială și a schim
bului de informații în acest dome
niu.

O.N.U. pentru fo

ia dezbateri, prof.

„Principala noastră sarcină constă în a depune eforturi în vederea înce
tării imediate, fără nici un fel de condiții și definitive, a bombardamen
telor împotriva Vietnamului de nord" — au declarat la o conferință de 
presă parlamentarii laburiști F. Allaun, N. Atkinson, R. Kerr, S. Orme, 
J. Mendelson și I. Mikardo, aflați în vizită în S.U.A. Ei au menționat că 
numeroși deputați din mai multe țări vest-europene se pronunță, de ase
menea, în favoarea încetării raidurilor aeriene americane împotriva R. D. 
Vietnam. Tn fotografie: Aspect de la o demonstrație împotriva agresiunii 

americane în Vietnam care a avut loc recent la Los Angeles

.. C

Bariere în cafea Angfeî 
spre Piață comună
® O declarație a lordului Chalfont

LONDRA 15 (Agerpres). 
prima etapă a turneului 
în statele membre ale Pieței comu
ne pentru a sonda încă o dată posi
bilitățile de aderare ale Marii Bri
tanii la C.E.E., lordul Chalfont, mi
nistru de stat în Ministerul de Ex
terne, însărcinat cu problemele eu
ropene, a declarat că „obstacolele 
ceie mai importante care stau în 
fața aderării Marii Britanii la Pia
ța comună sînt de ordin politic". 
Ministrul britanic a trecut în revis
tă principalele obiecții pe care le-a

MOSCOVA

întrevedere
L Brejnev 
t. Jivkov

— După 
efectuat

MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că vineri a 
avut loc la Moscova o întrevedere 
intre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Todor 
Jivkov, prim-secretar al C. C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Cu acest prilej a avut loc un larg 
schimb de păreri asupra situației 
internaționale, mișcării comuniste 
internaționale, precum și asupra 
altor probleme care interesează ce
le două partide.

constatat cu prilejul turneului său 
în Europa occidentală. Referindu-se 
la rolul lirei sterline, ca monedă 
internațională de rezervă, Chalfont 
a declarat că guvernul britanic este 
gata să discute această problemă cu 
cei „șase".

p

Congresul mondial 
al orașelor înfrățite 

9 9

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

PARIS 15 (Agerpres). — In cadrul 
celui de-al Vl-lea Congres mondi
al al orașelor tnfrăfife ce se desfășoară 
la Palatul UNESCO din Paris, a luat cu
vîntul Gheorghe Cambose, președintele 
Comitetului executiv al
popular al orașului lași,
cătorul delegafiei române. El 
principiile care stau la baza 
externe a României și a arătat că, în 
cadrul mijloacelor de cooperare inter
națională pe care le reprezintă întră-

Sfatulul 
condu- 

a amintit 
politicii

firile între orașe, îșl aduc contribufia și 
cîteva din cele mal mari orașe româ
nești, importante centre industriale și 
culturale. El a relevat dorinfa delegafiei 
române de a contribui la dezbaterea și 
soluționarea problemelor Importante 
ale actlvităfii și dezvoltării F.M.O.I. în 
spiritul principiilor Cartei șl ale Statutu
lui și a expus apoi punctul de vedere 
al delegafiei române asupra unor as
pecte privind îmbunătăfirea activităfii 
F.M.O.I.

Comunicat
iugoslav©-cehoslovac

BRIONI 15 (Agerpres). — A fost 
dat publicității comunicatul cu pri
vire la vizita prietenească în 
R. S. F. Iugoslavia a lui Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia și la con
vorbirile pe care le-a avut cu Iosip 
Broz Tito, președintele R. S. F. Iu
goslavia, președintele Uniunii Co-

Francez despre stația
naK □

PARIS 15. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez a dat publicității o 
declarație în legătură cu situația 
economică și socială din Franța, 
între altele, se menționează că la 
impozitele grele se adăugă multi
plele majorări de prețuri hotărîte 
de stat: sporirea tarifelor la auto
buze, metro, căile ferate, gaze, elec
tricitate, majorarea chiriilor, care 
accentuează efectul criz’ei de lo
cuințe și scumpesc produsele de 
larg consum. Se arată că stagna
rea consumului popular a dat naș
tere dificultăților economice cres- 
cînde : șomajul se dezvoltă rapid 
lovind aproape 400 000 de oameni, 
iar șomajul parțial se extinde în 
numeroase ramuri.

Menționînd ineficiența ordonan
ței privind folosirea brațelor de 
muncă și cointeresarea muncitori-

lor din întreprinderi, declarația 
cere satisfacerea marilor revendi
cări ale maselor ca o necesitate 
pentru oamenii muncii și o cerin
ță a dezvoltării naționale.

Declarația arată apoi că P.C.F. 
propune o politică de dezvoltare și 
de progres social care să elibereze 
fondurile necesare pentru locuințe, 
educație, sănătate publică, dezvol
tarea și modernizarea 
și a regiunilor rămase

*
Grupul de deputați comuniști 

din Adunarea Națională franceză 
a prezentat biroului Adunării un 
proiect de lege pentru naționaliza
rea industriei chimice și farmaceu
tice din Franța. Un alt proiect de 
lege depus de grupul de deputați 
comuniști în Adunarea Națională 
propune naționalizarea principale
lor societăți constructoare de auto
mobile.

agriculturii 
în urmă.

FEDERAȚIA ARABIEI DE SUD

eliberare 
Frontul 

al sudu- 
Yemenu- 
de acord 

con- 
A-

Presse

Frontul de 
națională .și 
de eliberare 
lui ocupat al 
lui au căzut
asupra încetării 
flictelor armate, 
genția France 
relatează că purtăto
rul de cuvînt al F.E.N., 
care a făcut cunoscu
tă această hotărîre, a 
anunțat totodată că 
organizația sa a hotă- 
rît să pună capăt a- 
restărilor și să ia mă-

suri pentru o norma
lizare a situației in 
toate sectoarele unde 
au avut loc ciocniri. 
S-a menționat de ase
menea că au fost 
schimbați 60 de prizo
nieri și că a fost crea
tă o comisie specială 
pentru supravegherea 
deciziei de încetare a 
focului. Intr-un comu
nicat dat publicității, 
F.E.N. afirmă că do
rește ca „metodele de-

mocratice”, să fie sin
gurele mijloace prin 
care poporul să „hotă
rască asupra statutu
lui său". Observatorii 
politici apreciază de
clarația F.E.N. ca un 
pas însemnat spre res
tabilirea păcii.

Agențiile de presă 
menționează că trupe
le britanice continuă 
să fie evacuate din 
Federație, într-un ritm 
accelerat.

JJ

si-

pe 
fa-

Pe rîul Arba, în munjii Kabiliei, se construiește un baraj care va permită 
irigarea unor întinse suprafefe secetoase din Algeria

Tratative între

Renault"
Cehoslovacia și firma

de sud-est
muniștilor din Iugoslavia. Cei doi 
președinți și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor dintre Iugoslavia și Ceho
slovacia. dintre partidele comunis
te din cele două țări și dorința ex
tinderii lor în continuare.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate, de asemenea, probleme 
ale mișcării comuniste și ale 
tuației . internaționale actuale.

Antonin Novotny a invitat 
președintele Iosip Broz Tito să
că o vizită în R. S. Cehoslovacă.

Vineri Antonin Novotny s-a îna
poiat în patrie.

„Rude Pravo" din 12 septembrie 
publică o informație în care se a- 
rată că J. Krejci, vicepreședinte al 
guvernului cehoslovac, a răspuns u- 
nor întrebări ale ziariștilor străini 
aflați la Tîrgul internațional de la 
Brno. Referindu-se la cooperarea și 
schimburile comerciale între Ceho
slovacia și țările occidentale, 
Krejci a anunțat, printre altele, că 
se apropie de sfîrșit tratativele re
prezentanților cehoslovaci cu firma 
„Renault" cu privire la colabora
rea în producția de autocamioane 
de tonaj mic. Firmele cehoslovace 
colaborează și cu producători ita
lieni. El a subliniat că, în măsura 
în care colaborarea este avantajoa
să pentru ambele părți, Cehoslova
cia este interesată în extinderea 
ei și cu alte țări.

io detrimen
popoare

lor din Asia

aaen

0

Conferința națională a Partidului Comu
nist din Chile și-a încheiat lucrările la Santiago 
de Chile. Participanții și-au exprimat hotărîrea de a 
întări unitatea Frontului acțiunii populare și de a ac
ționa împreună cu toate forțele democratice pentru 
apărarea drepturilor celor ce muncesc în vederea 
efectuării reformelor agrară și economică. Partidul 
Comunist din Chile a adresat un apel întregului 
popor de a lupta împotriva reacțiunii interne și externe.

• ALGERIA A SUSPEN

DAT RESTRICȚIILE A

SUPRA EXPORTULUI DE

PETROL ® ÎNCHEIEREA

0 delegație de partid și guvernamentală 
din R. D. Vietnam condusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D. Vietnam, a sosit în vizită oficială la Havana, Oas
peții au fost întîmpinați pe aeroportul din Havana de Râul 
Castro, secretar al C.C. al P.C. din Cuba, locțiitor al primu
lui ministru.
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Intr-un comunicat dat pu
blicității joi dupâ-amiază la 
Lagos, s-a anunțat că tru
pele federale nigeriene au 
ocupat „orașul strategic" 
Ikpm, situat pe drumul ce 
leagă provincia orientală, în 
prezent Republica Biafra, de 
Camerun.

Pe 
unui 
frez, 
lente
roșului Nsukkâ, precum și în 
regiunea Auchi, din provin
cia de centru-vest a Nige
riei. în fotografie: trupe fe
derale în aefiune.

de altă parte, potrivit 
comunicat militar bia- 
lupte deosebit de vio- 
au loc în regiunea o-

a

3

=3

După încheierea sesiunii O.U.A., ioi ?1-3 
început lucrările Comitetul special creat pentru acordarea 
de ajutor Republicii Congo (Kinshasa) împotriva acțiunilor 
mercenarilor străini. Din comitet fac parte reprezentanții 
Sudanului, Republicii Congo (Brazzaville), Republicii Afri
ca Centrală, Etiopiei, Ugandei, Zambiei, Tanzaniei, Ruan- 
dei și Burundi.

Ministrul transporturilor al Marii Britanii, 
Barbara Castle, care se află în vizită la Budapesta, în vede
rea încheierii unui acord de transporturi rutiere între An
glia și Ungaria, a fost primită de Matyas Timar, vicepreșe
dinte al guvernului ungar.

într-o declarație publicată în Buletinul 
de presă „Bonner Korespondenz" von West- 
falen, membru al Directoratului Uniunii Germane a Păcii, 
a cerut legalizarea Partidului Comunist din Germania. El 
a subliniat că legalizarea P.C. din Germania este necesară 
în interesul înțelegerii reciproce și al destinderii încordării, 
precum și în interesul apărării drepturilor sociale și demo
cratice ale populației din Republica Federală a Germaniei.

Un miting al oamenilor muncii din ca
pitala R. P. D. Coreene, consacrat cererii de pre
lungire a valabilității acordului cu privire la repa
trierea cetățenilor coreeni din Japonia încheiat între 
societățile de Crucea Roșie din cele două țări, a avut 
loc vineri. Luînd cuvîntul la miting, Ian Von Og, vice
președinte al Comitetului popular orășenesc din Phe
nian, a protestat împotriva intenției autorităților ja
poneze de a anula începînd din luna noiembrie acordul 
amintit.

LUCRĂRILOR CONFE

RINȚEI NAȚIONALE A

PARTIDULUI COMUNIST

DIN CHILE © AL IV-LEA

FESTIVAL „GEORGE

ENESCU" LA RADIO

TELEVIZIUNEA FRAN

CEZĂ

Marko Nikezici, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia, care face o vizită oficială 
in Franța, a avut vineri prima între
vedere cu ministrul de externe fran
cez, Maurice Couve de Murville. Tot 
vineri, el a fost primit de președintele 
Franței, generalul de Gaulle, căruia 
i-a remis invitația președintelui Iosip 
Broz Tito de a face o vizită în Iugos
lavia. Invitația a fost acceptată.

Un «cord economic între Republica fîrabă 
Unită Și Iordania 3 ^ost semnat Vineri, ca rezultat al 
discuțiilor desfășurate la Amman între o delegație egipteană 
și alta iordaniană. Acordul prevede lărgirea, în anul urmă
tor, a colaborării economice dintre cele două țări, sporirea 
schimburilor comerciale și majorarea listelor de mărfuri.

Patrioții din Rhodesia și R.S.fî. au lansat 
în ultima vreme mai multe atacuri, în cursul cărora au pro
vocat pierderi însemnate forțelor polițienești din aceste 
țări, a declarat un reprezentant al biroului din Londra al 
partidului Congresului Național African din R.S.A.

Guvernul algerian a hotărît suspendarea restric
țiilor asupra exportului de petrol și produse petrolifere spre 
Anglia și Statele Unite, impuse la 6 iunie, după izbucnirea 
conflictului militar arabo-izraelian — relatează agenția 
U.P.I., citind surse oficiale din Alger.

PUTERNICĂ DESCMfîDHRE Ă TAXEI 
DE SCONT ÎN OLANDA

AMSTERDAM 15 (Agerpres). — Banca Olan
dei a lwtărît reducerea substanțială a taxei de 
scont de la 4,50 la sută la 2,50 la sută. Se facili
tează în felul acesta emiterea creditelor, fapt care 
are drept consecință sporirea investițiilor. Deși 
menținerea la nivel ridicat a taxei de scont are 
o serie de efecte pozitive, contribuind la atrage
rea capitalurilor și frinarea scurgerii acestora 
spre străinătate, ea este însoțită și de anumite 
consecințe nefavorabile, între care încetinirea 
activității industriale.

Radioteleviziunea iran 
eeză 3 hansmis o amplă emisiune 
despre cel de-al IV-lea Festival 
„George Enescu". Emisiunea a cu
prins — în afara unei prezentări ge
nerale a festivalului — lucrarea „Si
metrie" de Cornel Țăranu și lieduri do 
George Enescu, în interpretarea solis
tei Iolanda Mărculescu.

într-un comunicat al Di
recțiunii P.S.I.U.P. (Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare), 
se subliniază necesitatea unei politici 
italiene care să constituie o contribuție 
la slăbirea încordării internaționale, în 
primul rînd prin desolidarizarea de a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam. Direc
țiunea P.S.I.U.P. — se arată în comu
nicat — va depune eforturi, în par
lament și în țară, pentru susținerea și 
lărgirea luptei împotriva Pactului at
lantic, pentru neutralitate și pace.

Premierul irakian, Taher 
Yehia, s-a întîlnit vineri cu liderul 
kurzilor irakieni, Mustafa el Barzani, 
în localitatea Rowanduz, din nordul 
țării, a anunțat postul de radio Bag
dad. Potrivit unor surse informate din 
capitala irakiană, convorbirile privesc 
problema reconstrucției acestei regiuni 
în conformitate cu acordul semnat a- 
nul trecut între conducătorii kurzi și 
guvernul de la Bagdad.

Un acord sovieto-italian 
privind colaborarea în domeniul cer
cetărilor științifice în agricultură a fost 
semnat vineri la Moscova.

Masa rotundă organizată 
de Biroul de informații al 
O.N.U. și-a încheiat lucrările de 4 
zile la Varșovia. Participanfii din 30 
de fări — ziariști, directori de agenfii, 
reprezentanfi ai comitetelor de radio 
și televiziune — au efectuat un schimb 
de păreri cu privire la sarcinile servi
ciului de informare al O.N.U. în do
meniul popularizării activității econo
mice și sociale a acestui organism in
ternational. Din fara noastră a parti
cipat Andrei Vela, directorul general 
al Agenfiei Române de Presă.

Zilele acestea în capitala do
minată de palmieri a Tailandei, 
Bangkok, au fost întărite măsu
rile de securitate. Motivul — 
sosirea reprezentanților unor 
state membre ale S.E.A.T.O. 
pentru a participa la cea de-a 
27-a conferință a blocului. Au 
fost prezenți ofițeri superiori din 
S.U.A., Anglia, Australia, Noua 
Zeelandă, Tailanda și Filipine. 
Ziariștii care se aflau la Bang
kok au remarcat că și de data 
aceasta locul rezervat Franței a 
rămas neocupat. Pakistanul și-a 
trimis numai un observator, cum 
a făcut și la întîlnirea preceden
tă, mareînd astfel distanțarea sa 
de acest tratat. Poziția Pakista
nului a fost explicată de ziarul 
„Pakistan Times" prin aceea că 
„S.E.A.T.O. este contrar intere
selor țării".

Agențiile de presă au anunțat 
că problemele discutate au fost 
legate de „activitatea și efica
citatea S.E.A.T.O.", precum și 
de „situația din regiunea Asiei 
de sud-est“. Discuțiile de la 
Bangkok s-au desfășurat cu ușile 
închise. Observatorii politici își 
exprimă părerea că acest lucru 
a fost hotărit pentru a ascunde 
divergențele care s-au manifes
tat între S.U.A. și Anglia, pe de 
o parte, și ceilalți membri ai a- 
cestui pact, pe de altă parte.

Comentatorii de presă nu au 
scăpat prilejul de a arăta și de 
data aceasta că în cadrul gru
pării, numai Tailanda și Filipi- 
nele sînt situate în zona de ac
țiune a S.E.A.T.O. Statele inde
pendente din sud-estul Asiei, 
Birmania, Laos, Cambodgia, nu 
au putut fi determinate să adere 
la S.E.A.T.O., în ciuda tuturor 
presiunilor exercitate asupra lor.

în planurile strategice ameri
cane, Tailandei și Filipinelor Îs 
este rezervat rolul de trambu
lină pentru intervenția în Viet
nam, pentru exercitarea de pre
siuni asupra altor țări din Asia. 
Punînd teritoriul lor la dispo
ziția S.U.A., Filipinele și Tailan
da au devenit poligoane ale ar
matei americane. Acest lucru nu 
a putut decît să adîncească 
nemulțumirea populară în aces
te țări, să ducă la lărgirea 
cercurilor care se pronunță 
pentru o politică proprie, pen
tru eforturi în vederea valo
rificării bogățiilor umane și ma
teriale naționale în interesul 
progresului. în fața presiunilor 
populare nici chiar autoritățile 
din aceste țări nu acceptă auto
mat cererile americane de a se 
angaja fără rezerve în războiul 
din Vietnam, care este, în con
cepția S.U.A., însăși rațiunea de 
a fi a pactului în momentul de 
față. Referindu-se la situația în 
care, pe de o parte, Statele U- 
nite exercită presiuni pentru a 
determina Tailanda și Filipinele 
să-și sporească „efortul la acțiu
nea comună" din Vietnam, iar 
pe de altă parte, aceste țări ma
nifestă o evidentă lipsă de do
rință de a satisface cererile a- 
mericane, ministrul de externe 
tailandez, Khoman, declara că 
„pactul este paralizat și nu mai 
reprezintă decît o carcasă inu
tilă". Reiese astfel clar că, în 
al treisprezecelea an de exis
tență a pactului, înscriind pe or
dinea de zi punctul intitulat 
„eficacitatea S.E.A.T.O.", repre
zentanții adunați la Bangkok nu 
au putut constata decît... inefica
citatea blocului. în sfîrșit, un 
punct important pe agenda în
tâlnirii a fost problema războ
iului din Vietnam. S-a vorbit, 
printre altele, de „zidul McNa
mara", intitulat astfel după nu
mele autorului acestui proiect. 
Este vorba de construirea unei 
linii de fortificații — „un Ma
ginot asiatic" — în zona demili
tarizată dintre R. D. Vietnam și 
Vietnamul de, sud. Aceasta con
stituie o nouă încălcare a acor
durilor de la Geneva din 1954, o 
dovadă a faptului că S.U.A. per
sistă pe calea agresiunii, conti
nuă să nesocotească flagrant 
drepturile suverane ale poporu
lui vietnamez ; aceasta denotă, 
de asemenea, intenția Statelor 
Unite de a permanentiza scinda
rea Vietnamului.

întrunirea S.E.A.T.O. s-a în
cheiat aducînd noi prejudicii in
tereselor popoarelor din zona 
Asiei de sud-est.

Șerban BERINDEI
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scintell*. Tel. 17 60 10, 17 «0 10. Abonamentele ie fao la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzoril voluntari din întreprinderi ți Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell


