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nistrului afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.Au luat parte, de asemenea, tovarășii Iakșa Petriei, ambasadorul Iugoslaviei la București, George Popovici, prim-secretar al Ambasadei Iugoslaviei la București.în timpul întrevederii, secretarul general al C.C. al P.C.R. și președintele Vecei Executive Federale au abordat probleme referitoare la relațiile dintre cele două popoare și partide, la cooperarea multilaterală dintre România și Iugoslavia, la situația internațională ac-

tuală și la mișcarea comunistă șl muncitorească.Convorbirea s-a desfășurat Intr-« atmosferă caldă, tovărășească.
★După întrevedere, tovarășul Mika Șpiliak, împreună cu soția și persoanele care îl însoțesc, au luat parte la un dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția sa.Au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer cu soția, Janos Fazekaș, cu soția, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, cu soția, Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.

Vineri amiază, tovarășulNicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășul Mika Șpiliak, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Vecei E- xecutive Federale a R.S.F. Iugoslavia, care se află într-o vizită de prietenie în țara noastră.La primire au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Janos Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și George Macovescu, prim-adjunct al mi-
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pîrghle de orientarea direcțiile stat. Sls-

Prof. Gheorghe ȘICLOVAN director în Comitetul de Stat al Planificării
. Pe în cadrul măsu- preconizate pen- nivelului eficientei

BACĂU

ca un fel de apelor" — decide în- cultural al unei socie- și valoarea tuturor Școala este factorul

în proiectul de Directive, supus dezbaterii publice, îmbunătățirea sistemului de prețuri este privită, bună dreptate, rilor generale tru ridicarea activității economice pe trepte superioare. Deosebita importantă a sistemului de preturi în economia noastră socialistă rezultă din înseși caracteristicile sale. El constituie o latură ■sențială a complexului mecanism de funcționare a economiei naționale, cu implicații profunde asupra principalelor ei procese și fenomene, repre- zentînd, concomitent, și o primă însemnătate pentru activității economice in stabilite prin planul de ternului de preturi îi revine, totodată, un rol de seamă în dezvoltarea schimburilor între ramuri și întreprinderi, în asigurarea stabilității monetare, în exprimarea proporțiilor sintetice ale reproducției sociale.

Complexul de industrializare a lemnului din Bacău se află, de cîtva timp, într-o nouă etapă de dezvoltare. Se înalță aici două obiective — o fabrică de plăci fibrolemnoase și una pentru confecționarea caselor prefabricate din lemn. La noua fabrică se vor obține anual circa 45 000 tone de plăci fibro-lem- noase. Cea de-a doua construcție — fabrica de case prefabricate din lemn — este prima unitate de acest fel din țară. Ea va produce, anual, 600 de case cu cîte două apartamente, dependințe șl garaj pentru autoturisme. Aceste case se vor planta In locurile pitorești, turistice.După unele greutăți întîmpl- nate la început pe șantier, lucrările au intrat pe făgașul lor normal. Ca urmare, in prezent s-a cîștigat un avans de 3 luni in execuția lucrărilor, comparativ cu graficele Întocmite. Practic, la numai un an de la începerea lucrărilor, construcția fabricii de plăci fibrolemnoase se află în stadiul de finisaj. Deci, există posibilitatea — evitîn- du-se orice complicații, cît de neînsemnate ar fi ele — ca punerea In funcțiune a fabricii respective să aibă loc cu un trimestru mai devreme decît termenul planificat. Cîștigul la eficiența investiției se materializează în 11 000 tone plăci fibrolemnoase, realizate în plus.Stadiul lucrărilor este în a- vans și la fabrica de confecționare a caselor prefabricate din lemn, care trebuie să intre în producție, potrivit graficelor, la sfîrșitul anului viitor. Acum se lucrează la închiderea halelor de fabricație, pentru ca obținin- du-se un front de lucru corespunzător să se poată trece tn timpul Iernii la montajul utilajelor tehnologice șl la execuția finisajului, în interiorul halelor. „Secretul" acestor impulsuri, al succeselor, l-am aflat de la lhg. 8. BUȚ, șeful șantierului.— Cred că un factor hotărîtor l-a constituit organizarea judicioasă a muncii și a lucrărilor, încă de la deschiderea șantierului ne-am creat o puternică bază

El trebuie să contribuie Ia avîn- tul tuturor ramurilor, Ia înfăptuirea riguroasă a țelurilor politicii economice. Deci, e strict necesar ca sistemul de prețuri să se afirme ca un factor puternic stimulator în aplicarea cuceririlor științei și tehnicii în producție, capabil să avantajeze Întreprinderile care, datorită preocupărilor lor intense, obfin succese remarcabile in acest domeniu. Pentru a corespunde cerințelor multilaterale ale economiei noastre, aproximate aici pe scurt, prețurile trebuie în așa fel construite incit acestea să fie o expresie reală a volumului de muncă socială cuprinsă in produse, să permită o justă măsurare cantitativă a fenomenelor și proporțiilor e- conomice. Numai așa se poate asigura ca venitul net al întreprinderilor să fie cu atit mai mare cu crește valoarea producției și cheltuielile de producție.La construirea fundamentată științific a prețurilor e nevoie să se aibă in vedere și legarea mai strlnsă a aplicării consecvente a principiului cointeresării materiale de ridicarea eficienței economice, de realizarea unei activități continuu rentabile, asigurîndu-se îmbinarea armonioasă a intereselor generale ale societății cu cele ale diferitelor colective de întreprinderi.Prețurile trebuie să conțină în ele venitul net în anumite proporții, stabilite pe baza unor criterii științifice. Acest venit net se impune astfel repartizat în prețul diferitelor produse, incit să reflecte cheltuielile sociale de muncă vie și materializată, necesare fabricării produselor respectivePrețurile care conțin în ele venitul net, repartizat după criteriul arătat, adică proporțional cu fondurile de producție (fixe și circulante) ar avea calitatea de a stimula intensificarea progresului tehnic, creșterea producției în ramurile industriale și întreprinderile hotărîtoare pentru dinamizarea in continuare a economiei naționale, cum sint siderurgia, construcția de mașini, chimia, pornin- du-se tocmai de Ia volumul important al fondurilor fixe șl circulante pe care le dețin acestea, și ar cointeresa la reducerea cheltuielilor de muncă socială vie, cît și trecută. Venitul net va conferi o puternică acțiune principiului cointeresării materiale în ramurile amintite, ca și în întreaga economie.Deși de strictă specialitate, cele arătate pînă acum pledează in favoarea realizării funcțiilor economice
(Continuare in pag. a IH-a)

în depozitul întreprinderii de produse finite dl de prefabricate BucureștiFoto : R. Costin

Gh. BALTAcorespondentul „Scînteiî'
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acad. Al. Graur) © ÎN I
GENUNCHI (Poves-

jan)«PĂMÎNTUL-0 
MILENARĂ GURĂ ÎN-

PAS ÎN „INFERNUL
VERDE** (reportaj din
Amazonia de Vasile

RECEPȚIE OFERITĂ

DE AMBASADORUL IUGOSLAVIEI
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Iakșa Petriei, a oferit vineri seara o recepție în onoarea președintelui Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Milta Șpiliak, și a soției sale, care fac o vizită de prietenie în România.La recepție au luat parte Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au șqția, Janos Fazekaș, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, cu soția, Gheorghe Cioară. Emil Drăgănes- cu, Alexandru Boabă, miniștri, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe. Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad, și alte persoane oficiale.Recepția s -a desfășurat într-o atmosferă caldă; prietenească.(Agerpres)

Școala si cultura
9 9Se poate glosa cu prisosință (emai degrabă greu să te abții) asupra conjuncției necesare dintre școală și cultură, aștri îngemănați al spiritualității umane. Dar în ancheta de fată vom așeza discuția pe planul raporturilor lor de lucru.

Raportul didactic 
extradidacticni se pare a fi ecuația fundamentală a problemei în discuție. E bine stabilit: prin cîteva coordonate privilegiate, școala „cumpănă a tregul relief tăți, debitul afluenților.principal de cultură, izvorul. Dar se alimentează vreun izvor din sine însuși ? Este el absolvit de circuitul pe care îl generează, din care se întreține ? între școlarizarea culturii și cultivarea școlii, în procesul continuu de vitalizare șl rafinare reci

OGLINZILE VII

procă, iși găsește expresia tocmai a- cest circuit. Cîntărindu-șl necontenit răspunderile, școala și le-a lărgit fără încetare, încercînd nu numai să dea răspuns dar și să anticipeze cerințele societății față de membrii săi. Istoria școlii demonstrează absolutul paralelism între platforma cerințelor sociale șl programa analitică școlară.Această adaptare — cerință și motor al dezvoltării învățămîntului — nu se poate realiza însă exclusiv în sfera didacticului. Vom urmări așadar pașii pe care școala îi face spre cultură, în afara lecțiilor sale.— într-adevăr, problema nu constă în îngurgitarea unei stive de cunoștințe, ne spune profesorul Constantin Cuza de la Liceul nr. 1 Brașov. Ceea ce ne Interesează în cel mai înalt grad este formarea viitorilor cetățeni, deplina lor umanizare. Putem presupune hipno-instrucția, școlarizarea prin somn. Un somn da 8 sau 10 ani, la „absolvirea" căruia elevul să stăpînească cîteva limbi precum șl limbajul de bază al tuturor științelor. Dar vom intra într-o lume â Ia Hltchcok, totuși, o lume de somnambuli împietriți, de pietre somnambule. Dar noi folosim apa vie a culturii și artei tocmai pentru a risipi somnolenta din bănci... Concep lecția ca pe o trambulină. Dar nu numai spre o altă lecție. Resorturile sale pot dobîndi o forță de propulsie Însutită. Cu o condiție: să știi să eliberezi din fiecare noțiune imensa energie umană pe care a lnclus-o

nașterea șl dreptul ei la viață. Se vorbește adesea de lecție ca fiind o creație. Dacă așa este, asupra ei a poposit duhul meditației pasionate a dascălului care e în stare să transmită știința ca pe o sete de a ști. Oricît ne-am amăgi, prima și cea mai hotărîtoare interferență dintre didactic șl extradidactic are loc în însăși personalitatea profesorului, om de cultură, și se reflectă nemijlocit în lecție.Este o idee pe care au reluat-o nenumărațl Interlocutori. Indiferent de zestrea „inventariată" a unei școli, dotarea sa fundamentală ră- mîne cea umană. întreaga pulsație a școlii provine din inima profesorului.— E atît de scurtă perioada normală șl optimă de școlarizare, atît de ireversibilă, îneît nu avem dreptul să ne diluăm prezenta, ne spune scriitorul Constantin Georgescu, profesor la Școala generală din Sna- gov. De ce pecetea muncii noastre este adesea slab imprimată în acest aluat pe care l-am plămădit 7 Pentru că — observația e numai rareori dezmințită — există un „timp al cireșelor" și pe tărîmul formării umane, un fus orar al fecundării pe care nu-1 poți manevra ca acele unui ceasornic Intîrziat. De aici necesita-
Mircea SÂNTIMBREANU

(Continuare in pag. ■ IV-a)

opinii

VIZITA ÎN 
CAPITALĂIn cursul dimineții de vineri, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpi- liak, și soția au vizitat ansambluri arhitectonice și noi cartiere de locuințe din Capitală. Oaspeții au fost însoțiți de Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Horia Maieu, arhitectul șef al Capitalei, Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad, precum și de Iakșa Petriei, ambasadorul Iugoslaviei la București, și de persoane oficiale române și iugoslave.în continuare, președintele Vecei Executive Federale și persoanele care îl însoțesc au vizitat Muzeul satului, unde au fost întîmpi- nați de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. în timpul vizitei, grupuri folclorice au prezentat scurte programe de cîntece și dansuri populare din diferite regiuni ale țăriiDupă amiază, oaspeții au vizitat Galeriile naționale de artă românească veche, modernă și contemporană ale Muzeului de artă.

Dolari
contra
soldați

Ce loc ocupă opinia publică în viața individului? Ne poate lăsa indiferenți părerea celor din jur? Cea care ne stigmatizează sau ne consacră, ne acoperă de glorie sau de dispreț, ne ridică statui sau ne bagatelizează? Poate lăsa indiferent pe cineva lumea, oamenii, gurile flămînde ale obștei gata să se deschidă în orice clipă pentru a preamări sau condamna? Cum să le ignori, cum să le sfidezi?Cum să-ți astupi urechile cînd vocile șuieră împrejurul tău ca vîntul și bubuie ca tunetul? Omul simte permanent înflgin- du-i-se în ceafă săgețile sutelor de perechi de ochi care îl urmăresc de dimineața pînă noaptea. El se străduiește, ațintit din toate părțile, să meargă cît mai drept, să calce cît mai demn. Să nu alunece, să nu se Împiedice, să nu cadă. Cînd șoaptele care îl ajung la ureche sînt încărcate de căldură, de Înțelegere ome-

nească, de simpatie, cînd judecata e dreaptă și nepărtinitoare, un val de singe fierbinte îi ma. Piciorul i tunci sprinten Cînd șoapta e rece, amenințătoare, ca fluieratul limbilor de șarpe, toată ființa i se crispează și, cu brațele căzute, e gata să abandoneze la primul obstacol.Dar opiniei publice îi revine, prin definiție, oricînd și în orice împrejurări, bastonul infailibilității? Ea exprimă invariabil punctul maxim al înțelepciunii, al adevărului? Ea este întotdeauna vestala progresului ? In planul larg al societății opinia publică poartă amprenta modului de producție respectiv, a relațiilor sociale preponderente; prin aceasta este altceva decît clasei dominante.tii clasei muncitoare au fost și sint stigmatizați de opinia publică burgheză. Gîn- ditorii materialiști au fost

inundă ini- se ridică a- și elastic, insidioasă,

ea nu opinia Militan-

întotdeauna boicotați de opinia publică eclesiastă și idealistă. Inovatorii în știință, în gîndlrea socială, în artă, au fost și mai sint încă dezavuați în public de conservatori. Animatorii progresului, oamenii de bine — calomniațl, hărțuiți, sabotați de retrograzi. De aceea, departe de a idolatriza această instituție, progresul însuși cere uneori curajul de a o infrunta. De multe ori, în istoria umanității, cei care păreau la un moment dat izolați, neputincioși, surzi în temeritatea donchijotească, au învins pînă la urmă concepțiile refractare — aparent imbatabile și definitive. Chiar dacă nu ei înșiși, prin urmașii lor. Acesta a fost și este, de pildă, cazul comuniștilor, superiori exponen- ților ideologici ai vechii societăți prin justețea și profunzimea idealului, prin perspectiva pe care au des- chis-o asupra lumii, prin adevărul filozofiei lor.

ab- lor

în procesul instaurării relațiilor de producție socialiste opinia publică a devenit la noi — ca expresie a noii ideologii dominante — chintesența aspirațiilor de progres ale societății. Chiar dacă nu reflectă media statistică a noilor atitudini și convingeri cetățenești, ea reprezintă țelul etic și social spre care tinde Întreaga colectivitate și prin aceasta un factor de emulație și educație — și unul de corecție. Opinia noastră publică dă jaloanele mari ale efortului de perfecționare a relațiilor sociale șl de elevare spirituală a indivizilor. în ansamblu, ea acționează nu numai ca un factor activ în transformarea revoluționară a vieții materiale, ci și ca o forță motrice a prefacerii și înnoirii conștiinței umane.Pot exista oameni total
Dumitru POPESCU

(Continuare in pag. a H-a)

Telegrame
Cu prilejul zilei naționale a Suediei, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat regelui Gustaf al VI-lea Adolf felicitări călduroase și cele mai bune urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea poporului suedez.In răspunsul său, regele Suediei, Gustaf al VI-lea Adolf, a transmis președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj ce i-a fost adresat
Cu prilejul zilei naționale a Cambodgiei — 9 noiembrie — președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis, printr-o telegramă, felicitări prințului Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia precum și urări de prosperitate și fericire poporului khmer, exprimînd convingerea că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare roinâno-cambodgiene corespunde intereselor ambelor popoare și păcii în lume.Prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, mulțumind prin- tr-o telegramă pentru felicitările adresate, a exprimat urări pentru prosperitatea României pentru dezvoltarea prieteniei ți colaborării între România și Cambodgia.

Bangkok, noiembrie 1967. înconjurat de fotoreporteri, un purtător de cuvînt al guvernului tailandei părăsește sala unde a avut loa conferința de presă. Imediat, vestea pe care a adus-o la cunoștința ziariștilor este captată de a- gentiile de presă. „Reuter' a redactat-o în felul următor t „Statele Unite au acceptat să furnizeze Tailandei rachete sol-aer șl alte arme moderne, In schimbul a 10 000 de soldați tailandezi care urmează să iie trimiși în Vietnamul de sud". Iar „International Herald Tribune' publică știrea sub titlul : „S.U.A. vînd rachete Tailandei in schimbul soldajilor'. Ajutorul militar acordat de Statele Unite acestei țări se va ridica, după suplimentarea promisă, la 110 milioane dolari.La Djakarta, recenta vizită a vicepreședintelui S.U.A., Hubert Humphrey, se apropia de sfîrșit... Se presupunea că generalul Suharto va cere Statelor Unite un împrumut. Și faptul s-a adeverit: cercuri oficiale americane au anunțat că S.U.A. sînt dispuse să acorde a- cest împrumut. Cam in același timp, un ziar din Djakarta scria că „Indonezia trebuie să adopte o poziție anticomunistă în problema Vietnamului', cu drept recunoștință pentru ajutorul promis, să sprijine agresiunea împotriva poporului reea de sud este clară nesfîrșltă" scrie o revistă
alte cuvinte,

vietnamez. Co- o „povară finan- pentru S.U.A., americană. Ia
Șerban BERINDEI

(Continuare in pag. a VII-a)
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FAPTUL
DIVERS
La păscuts-a uitat cum pasc Această ocupație în agricultură ? în ani-e omaiOare malele ? noutate multe cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat, paznici neglijenți, comozi au lăsat să pască vitele, proprietate obștească, pe tarlale cu otavă de lu- cernă. Din această cauză multe bovine au murit intoxicate. Iată doar două exemple: la C.A.P. Carpen (Vînju Mare) din dispoziția președintelui Ilie Sterio cireada de vite a fost minată la păsout pe un teren cu lucerna ; 38 au murit. La întreprinderea agricolă de stat Aradul Nou, aceeași situație — 96 viței au păscut lucernă — 24 au murit. Vinovății să plătească pasă Și

I'

gubele. Poate vor reuși astfel deosebească lucerna de mohor, răspunderea de neglijență.
A căzut
Pompiliu

Dumnealui, Pompiliu Săvescu 
(str. Postăvarului 1 — București), 
< s-a încredințat o misiune de 
răspundere : a făcut parte din 
comisia tehnică de vînzare a 
autoturismelor proprietate de stat 
din cadrul Ministerului Econo
miei Forestiere. Comisia avea o- 
bligația să stabilească cine are 
dreptul să cumpere aceste ma
șini. Printre cei care au cum
părat autoturisme sînt și Aurel 
Sociu, Mihail Costea și Dumitru 
Stănescu. Aceștia însă nu fac 
parte dintre cei care au drep
tul să cumpere astfel de mașini. 
Atunci, și-au cumpărat acest 
drept de la Pompiliu Săvescu cu 
suma de 19 001) lei. Adică i-au 
dat mită. Afacerea n-a apucat 
să se... răcească. Pompiliu Să
vescu a părăsit locul cald din 
comisie. Și așteaptă acum puțină 
răcoare.

FisuriFaima,Casei de cultură din carnetul Țiglina 1 Galați (construită acum doi ani) a trecut de barierele orașului. Punctul ei de atracție nu e pe scenă ci în... ziduri. Montarea (și regia 1) aparțin constructorului — întreprinderea nr. 7 construcții montaj Galați și I.S.C.A.S.-București. Din colaborarea lor „fructuoasă", în ziduri au apărut acum niște crăpături de toată... mărimea. Privești din casă afară și invers. O comisie studiază cauza fenomenului. Apoi, probabil, se vor astupa crăpăturile casei de cultură (nou-nouțe), fă- cîndu-se fisuri în... casa de bani a statului. Și pe acestea cine le astupă ? „Aceasta e întrebarea !“.

S-au împlinit 337 de an! de cînd domnitorul Tării Românești a iscat conflictul dintre tîrgovișteni și bucu- reșteni cu ocazia mutării capitalei dintr-o parte în alta. A trecut de atunci multă apă pe Dîmbovița și treptat-treptat „rîca“ ori dușmănia, cum vreți să-i ziceți, s-a stins. Acum tîr- govișteanul te întîmpină încă de la gară, chiar bucu- reștean fiind, cu un bufet Ia care găsești gustări calde și reci, și, culmea, chiar și cu bere la sticlă.Te întîmpină binevoitor cu bogăția monumentelor istorice : Turnul Chindiei, Curtea domnească, Biserica domnească ...Dar mai bine s-o luăm de la coborîrea din personalul 1021. Un mare panou te îmbie, te pune la curent cu toate obiectivele care trebuie vizitate în trecere prin Tîrgoviște. Nu-mi amintesc pe ce fond sînt scrise recomandările. Sau poate a fost numai o închipuire a mea...Singura trăsură a orașului mi-a luat-o cineva de sub nas. La fel și taximetrul. Autobuzul de centru e puțin prea aglomerat. O iau pe jos. Pe Bulevardul Castanilor mă întîmpină cu flori cvartalul de blocuri de pe alela trandafirilor, impunătorul club al petroliștilor...Cîțiva copii trag cu praștia după guguștuci. Dar nu sînt buni ochitori, drept pentru care mă bucur. Iubesc guguștucii. îi chem la mine pe copii. Pentru orice eventualitate vreau să le cumpăr praștiile. Nu ne învoim asupra prețului. în fața unui debit staționează autoturismul cu nr. 1 PI. 2261. îmi atrage atenția pentru că are o construcție ciudată.— Uite, mașina „aia“, aud în spatele meu o voce.— Știi că a fost cu ea în Ungaria. Cehoslovacia și Polonia. E frumoasă ?— Și s-a întors tot cu ea ?Din debit iese stăpînul mașinii. A cumpărat un chibrit, că nu e fumător. E un tîrgoviștean simpatic. Am intrat în vorbă cu el și am aflat că și-a făcut-o singur. Caroseria a făcut-o din ciocan.— De ce i-ați pus marca ..BMW" ? Dacă vă dă firma în judecată ?— Abia aștept. Fac cu ocazia asta o plimbare la Haga.— Dacă se întîmplă ceva, cheamă-mă și pe mine ca martor.Un guard sau paznic de parc face niște socoteli pe un stîlp de telefon ori de electricitate. Se îndepărtează. A adunat, a scăzut ori a înmulțit 520 cu 250. Cum. nu știu. I-a dat 370. Poate se întoarce mîine să-i facă proba. Eu nu mă amestec în socotelile oamenilor.După părerea mea Tîrgoviște este orașul cu cele mâi multe biciclete. Poate în acest fel s-o fi rezolvat problema transportului în comun. Ce s-o întîmplă însă la iarnă, cind bicicleta va deveni impracticabilă ? Treaba lor !Pe strada 23 August m-am oprit în fața imobi-
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al tîrgoviștenilor

lului de la nr. 25. M-am oprit să savurez o glumă bună. Imobilul de la nr. 25 este într-o stare... Dacă tușești mai cu imbold, mai cu strășnicie în apropierea lui, îl dărîmi. Cu toate astea pe frontispiciul casei 
e aninat un anunț : „De vînzare, adresați-vă la chioșcul de vis-a-vis". Un binevoitor se apropie de mine și...— Să nu cumva să...— Să ce ?— Vreți să cumpărați locul ? Nu vă băgați, e cu cîntec.•— Ce fel de cîntec ?— Păi, dacă luați locul și, doamne ferește, se dă- rîmă casa intrați în bucluc. Neam de neamul dumneavoastră n-o poate plăti.— Casa asta, dărăpănată ? Nu dau nici doi bani pe ea.— Ce vorbești, domne ! Păi e un monument istoric. Datează din sec. XVIII.Am luat-o din loc, ca nu cumva să vie proprietarul să-mi doneze locul pentru a scăpa el de încurcături.Parcul Mitropoliei. Aici, ca la un semn, ca Ia o mobilizare făcută de Pristanda. au fost adunate toate statuile orașului. Tudor Vladimirescu, în centru, la dreapta lui Vasile Cîrlova și Ienăchiță Văcărescu, în stingă Grigore Alexandres- cu și Heliade Rădulescu, peste drum de dumnealor Maica Smara care parcă se roagă ca nu cumva să fie mutate (statuile) pe vechile lor postamente, astăzi libere.Fac o vizită de curtoazie la schela Tîrgoviște. Un dialog plăcut cu tov. Constantin Brabete, contabil șef al acestei întreprinderi:— E adevărat că v-a căzut o pleașcă pe cap ?— Nu înțeleg. Ce pleașcă?— Ați cumpărat de la întreprindere un „Mosk- vici" 407 cu 6 000 de lei ?— Am cumpărat.— E ■ adevărat că vreți să-l vindeți lui nea Ion Drăghici cu 30 000 de lei ?... Numai cu 30 000 ? Puțin ! Zău, e puțin ! Vă păcăliți, tovarășe Brabete... Să vă rămînă un „ciubuc" de numai 24 000 lei ?— Ce te interesează pe dumneata cu cît vreau să-1 vînd ?— De ce vă enervați ?— Am achitat mașina,îfac ce vreau cu ea.— Ce noroc pe capul dumneavoastră ! Spune- ți-mi, seara vă rugați? Care sfînt vă aduce noroc ? Poa- te-1 schimb și eu pe-al meu. Or, avețj niște „sfinți" aici, pe plan local ?Am rămas fără răspuns.

■ ■IIHHHBIB
(Urmare din pag. I)

Vă restituim
scrisoarea

Petre Budici din Scăiești (Fi- 
liași) ne-a trimis o scrisoare în
duioșătoare : „Băiatul meu,
Gheorghe Budici, m-a uitat. 
L-am crescut, l-am făcut inginer 
chimist și acum, poftim I nu 
mă mai recunoaște". Omul trece 
sub tăcere ceea ce nu-i con
vine. Cînd băiatul lui avea 4 
ani l-a părăsit, aruncîndu-l în 
stradă. Și s-a recăsătorit. Pe bă
iat l-a crescut mama lui, o fe
meie modestă. A răpus-o boala. 
Rămas singur, băiatul și-a ter
minat liceul și Politehnica, tre- 
cînd prin greutăți enorme și îm- 
bolnăvthdu-se grav. Și acum 
„tata", care nu s-a interesat de 
băiat o viață întreagă, se plînge 
că fiul nu-l recunoaște și nu-l 
ajută I Nu fiul dv. (azi om ma
tur) trebuie condamnat, cetă- 
țene, ci omul care, acum trei
zeci și șapte de ani, își arunca 
în stradă propriul său copil. 
Viața e plină de învățăminte.

„Fermitate"
Trustul regional de construc

ții Ploiești e in dilemă. Printr-o 
decizie, sfatul popular regional 
— forul său tutelar — a sta
bilit (pe ce bază ?) prețul ba
lastului din regiune la 32—3.9 
lei/mc. Pe de altă parte, T.R.C. 
Ploiești evaluează construcțiile 
sale pe baza proiectelor și de
vizelor tip, în care sînt prevă
zute, pentru balast, prețuri de 
catalog unice, de trei ori mai 
mici. Lucrează astfel cu pier
deri ne justificate. Arbitrajul de 
Stat a dat cîștig de cauză 
T.R.C.-ului. Sfatul popular, însă, 
continuă să pretindă pentru ba
last prețul stabilit cu de la 
sine putere. La drept vorbind, 
unde o fi stînd balastul: la te
melia construcțiilor sau în men
talitatea „prețuitorilor" locali ?

Rubrică redactata de : 
Stefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

insensibili la opinia publică? Surzi la ceea ce spun alții despre ei? Greu de crezut. Doar hrana cea mai consistentă a orgoliului sînt laudele semenilor noștri. Mi se par aproape de domeniul utopiei oamenii o- paci și reci la opiniile favorabile despre ei. Sînt însă oameni care recepționînd elogiul consideră contactul cu opinia publică încheiat. Sau care așteptîn- du-1 în zadar, întorc cu totul spatele judecăților obș- tei — mai ales cînd aceasta nu are latitudinea de a acționa.Dar făcînd abstracție de scara ierarhiei — unui om, Ipotetic lipsit de orice prerogative sociale, îi poate fi indiferent felul în care se reflectă personalitatea sa în conștiința celorlalți? Căci, dacă ne gîndim bine, mai mult trăim în ceilalți de- cît în noi. Existența fiecăruia se multiplică și se amplifică în a celor în mijlocul cărora trăiește. Orice chip se reflectă în conștiința oamenilor ca tntr-un șir nesfirșit de oglinzi. Popu- lînd o anumită zonă a umanității, influențînd-o, ani- mînd-o, ființa noastră sporește, se potențează incomensurabil.Oglinzile de cristal nu ne rețin, nu au ce face cu noi. Ne restituie mecanic, pasiv. Le putem păcăli, de aceea, foarte ușor. Dacă zîmbim și ridicăm ochii cu candoare spre cer, ele ne oferă un chip angelic — oricît ar fi acesta de străin firii noastre. Dacă încruntăm sprînce- nele și strîngem cutele gurii, căpătăm în schimb trăsătura energiei — chit că ea ne lipsește cu desăvârșire. Oglinda conștiinței semenilor nu reacționează cu atîta naivitate și simplism, ea nu ne încheagă atît de facil portretul psihic. Absoarbe mai întîi imagini ale ființei noastre, produse în timp, oricît de incoerent și contradictoriu, și apoi le prelucrează și le reconstituie într-o imagine unică, sintetică. Compară, selectează, detectează și e- limină artificialul, separă aparența de esență. De a- ceea ne regăsim de obicei în ceilalți mai adevărați decît ne păstrăm în noi înșine.Dar relațiile sociale, încă imperfecte, îi determină de multe ori pe oameni să-și facă unii despre alții imagini unilaterale. Să-și ofere unii altora portrete schematice, simplificate. Rela

țiile se opresc încă adesea la granița convenționalului, consumă numai din straturile exterioare >rle ființei spirituale. Ne vine greu să credem că ceilalți au nevoie de mai mult, că ei așteaptă din partea noastră veritabile efluvii sufletești. Viata sooială complicată, aspră, nu prea lasă loc pentru sentimentalism. Ne privim în ochi pentru a ne înțelege pe planul ideilor, nu pentru a ne descoperi fondul uman. Rar căutăm contacte cu oameni, de multe ori numai cu posturi șl funcții. Desigur, aceasta ușurează îndeplinirea activităților sociale, dar sărăcește viața noastră umană. Deținătorului unui anumit post nu-i cerem uneori, și el nu ne dă. decît ceea ce considerăm că incumbă postului respectiv. Adică un anumit grad de competență și conștiinciozitate, o anumită docilitate și un anumit respect ierarhic. Nu prea ne interesează întotdeauna cine e șl cum e acest „resort" viu. Ne interesează să corespundă portretului tipului social, așa cum alții nu caută în noi decît fizionomia socială abstractă pe care ne-o conferă locul pe tabelul funcțiilor ierarhice.Tuturor ne place să spunem că nu trăim doar pentru noi. Sîntem mîndri că posedăm mai mult decît necesită existența noastră individuală, că ne putem împărți aproapelui, că ne putem dărui umanității. Dar ce ajunge din noi în ceilalți ? Cît din ceea ce avem cu adevărat bun se divizează și pătrunde în ei ? Trăim alături de mai mari, de mai mici și de egali. După un timp de conviețuire simțim nevoia irezistibilă de a ne căuta în ei. Este uneori o căutare neliniștită, anxioasă. Si o regăsire mișcătoare. In e- moția cu care redescoperim aurul pe care l-am dăruit este și recunoștința pentru cei care l-au primit și l-au păstrat. Cînd descoperim însă în această investigație un chip antipatic, meschin, egoist, grosolan, ne cuprind uimirea și durerea. Multi refuză să se recunoască. Nu se știu așa, nu se suportă așa. Se întreabă contrariați ; cum au ajuns oamenii să-și formeze o asemenea părere despre ei ? Ce a provocat-o ? Dacă au tăria să facă o a- naliză obiectivă,.nepărtinitoare, a relațiilor cu semenii lor, descoperă cheia. Un nefast concurs de împrejurări, un mecanism de deprinderi nefericite fac uneori ca oamenii să-și a-

S-a supărat și a plecat. Tot în această vizită de curtoazie și tot în această întreprindere am mai întîlnit niște ciudățenii. Inginerul șef Constantin Doleti și-a cumpărat și dumnealui o mașină. Tot pleașcă. Dar dumnealui a obținut de la Ploiești, de la Trustul de extracție o aprobare pentru a face revizia mașinii cumpărate în atelierele schelei. S-a făcut reparația aproape capitală, s-a dat motorul jos și a ieșit o mașină... Să te tot plimbi cu ea. Dar l-a costat revizia asta ! A plătit 762 de lei.Dar dacă Trustul Ploiești dă aprobări pentru repararea în schelă a mașinilor particulare, de ce n-ar da aprobări și tov. director al schelei ? Dînsul n-are voie ? E supus austriac ? O cerere, o rezoluție și mașina tovarășului Tănase Vasilache (serviciul energetic) intră și ea în reparații. Dînsul plătește pentru toată reparația 282 de

lei. Bun. Cam mult, dar face. Vine și Marin Bul- găreanu (șef serviciu mecanic) cu o cerere. „Vă rog să-mi aprobați să fac în atelierul schelei o revizie și să-mi repare mașina mea personală nr. 1 PL. 3 260. Eventualele reparații și vopsirea vor fi suportate de subsemnatul". Pe dumnealui l-a costat mai mult. Știți cît a plătit pentru tot deranjul ăsta ? 39 de lei. Prea sînt speculați oamenii !— Mai aveți ceva mașini particulare în reparații ? întreb eu.— Nu. Adică, ar mai fi un I.M.S. al tov. Gheorghe Sterescu, șeful atelierului mecanic. A dat vreo 10 000de lei pe el și a cerut permisiunea conducerii să-l repare puțin, așa, o mică revizie, pe ici, pe colo.— Prin părțile esențiale ? Chiar așa era. I.M.S.-ul era făcut bucăți, bucăți. Mecanicii lucrau la motor care era făcut bu

căți, lucrau la diferențial, vopsitorii vopseau caroseria, șasiul, într-un cuvînt, o reparație capitală. Comanda care intrase în lucru avea șl viza controlului preventiv. Cît o plăti tovarășul Sterescu ? încă nu se știe, că mal e ceva de lucru. Cred însă c-o să-1 coste peste 50 de lei că a înlocuit și oglinda retrovizoare.încolo la schela Tîrgoviște lucrurile merg bine. Au în fața birourilor și un panou cu grafic de producție (dar nu al reparațiilor mașinilor personale), au și un panou cu fruntași, într-un cuvînt au cu ce se lăuda.Alte ciudățenii ale orașului Tîrgoviște :Nu se găsește usturoi pe piață. Tovarășii de la Direcția comercială a sfatului mi-au declarat că ar exista un stoc tampon in

tangibil, de o tonă. îl vor pune în vînzare numai în cazul cînd usturoiul se va strica. Deocamdată nu există usturoi. Se duc tratative, în schimb, să se aducă din Japonia.Tîrgovișteni! n-au mai văzut măsline la Alimentara de multă vreme. S-au luat însă măsuri. întreprinderea cinematografică locală va aduee mai des filmul „Nu e pace sub măslini".Fotbaliștii, precum șl «» microbiștii orașului Tîrgo- viște au fost, cum se spune, V un sezon „șoimi". Adică su activat în Diviza A. Acum,... Ce este nou la stadion ? Conducerea U.C.F.S.-ulul este de cîțiva ani într-un proces cu niște cetățeni care locuiesc în Incinta stadionului. De ani de zile se judecă cu ei dar nu-i poate clinti din loc. Vițelul și orătăniile care invadează uneori terenul, am aflat că nu sînt ale chiriașilor buclucași ci ale îngrijitorilor angajați de colectivul sportiv.O notă de pitoresc ar fi și faptul că mai mereu străzile Tîrgoviștei sînt răscolite de diferite întreprinderi : apă, canalizare etc. Povestea asta n-o trec ca ciudățenie. Mi-e teamă să nu-mi spună vreun tîrgoviștean : vezi paiul din ochiul altuia și bîrna din ochiul tău, nu. La voi la București e altfel ? Așa că din respect față de tîrgovișteni nu mai zic nimic. Mă urc în trenul care m-a adus aici și... Asta e !

Ce vom
purta
in 1968?

lan-

Peisaj bucureștean Foto : M. Andreescu
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Din totdeauna, colecțiile de 
sare a modei și-au propus să sugereze 
ideea, linia generală a vestimentației. 
Colecția prezentată recent de Fabrica 
de confecții și tricotaje București 
reprezentanților comerțului care, 
peste cîteva zile, vor fi puși in si
tuația să contracteze, deschide, 
din acest punct de vedere, o pers
pectivă spre moda anului viitor.

Moda anului 1968 se anunță o 
modă preferențială pentru a satisfac» 
cele mai diverse gusturi ale iubitori
lor de frumos și eleganță. Îmbrăcă
mintea pentru femei ocupă, ca de 
obicei, un loc important în ansamblul 
preocupărilor creatorilor. Moda fe
minină pendulează de astă dată între 
stilul romantic, caracterizat prin silue
tă specifică, elemente de garnitură, 
ji cel cu linie simplă, sportivă, tine
rească. Pentru orice vîrstă, moda își 
propune să dea un plus de tinerețe, 
prin croială, culoarea materialului 
folosit, execuție. Se preconizează gu
lere „oficier", sau gulere mici, re
vere înguste. Butonajul la un rînd, 
cu nasturi ascunși, sau la două rîn- 
duri, cu nasturi ornamentali, de dife
rite forme. Toaletele feminine pro
mit a se lungi pirul... deasupra ge
nunchiului. Rochii de stofă și de 
țesături de bumbac, in sau mătase, 
sarafane, bluze, pantaloni, taioare, 
jachete, pardesie, paltoane, pot forma 
ansambluri pentru diverse ocazii i 
pentru toată ziua, pentru sportul de 
vară sau de iarnă. Se recomandă 
confecțiile din stofe mai mult uni, 
netede, gen „cașa" și postav, sau 
cu desene in diagonal pronunțat. 
La îmbrăcămintea cu caracter spor
tiv, stofele fantezi cu desene mari 
in carouri. De menționat predilecția 
pentru culoare, ctiprinzînd atît tonu
rile vii, saturate, cît și pe cele pastel, 
de la alb, bej pînă la maron și 
negru, de la bleu gris pînă la albastru 
intens și bleumarin, roz, ciclamen, 
violet, mov, galben, de la citron la 
orange, corai, fistic, turcoaz.

Încadrate în aceleași sezoane ți 
destinații ca îmbrăcămintea pentru 
femei, costumele, pardesiele, paltoa
nele pentru bărbați sînt diferite. Și 
la bărbați moda se anunță în general 
romantică. Sacourile s-au lungit mult, 
s-au cambrat pe talie, iar pantalonii 
s-au lățit puțin jos.

Acestei prime prezentări de modele 
îi vor urma altele, cu caracter de 
sondaj al opiniei publice. Să sperăm'' 
că ceea ce vom întîlni în magazine 
anul viitor va ilustra această paletă 
variată și plăcută de modele, din car» 
vom putea alege pe cel preferat.

Aurelia GOLIANU

rate numai o fațetă a ființei. Și cîteodată cea mai urîtă.Unii se întreabă : ce știu oamenii despre mine ? Cine poate auzi glasul a- devărat al conștiinței mele, cine poate descifra limbajul vocilor din adine pe care eu însumi uneori nu le înțeleg ? Ei cred că tot ceea ce fac, tot ceea ce spun, curge, se volatilizează, dispare în neant. Dar în realitate totul rămine și se depune în ceilalți. Căci consumîndu-se, ființa noastră se transformă, clipă de clipă, în acte, în fapte, în gînduri, în sentimente. Nimic din ceea ce e omenesc nu dispare ; nimic nu se dezagregă în vid. Cu un
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mane. De autodesăvîrșire și, mai ales, de evitare a poluării morale a celorlalți. Schimbînd între ei numai ceea ce au cu adevărat de preț, oamenii se vor stima și se voi- iubi mai mult, își vor păstra o amintire mai frumoasă. Vor deveni mai afectuoși și mai solidari. Umanitatea nu va deveni mai bună dacă fiecare din noi va continua să împrăștie în lume părticica sa de rău.Unii acoperă cu bună știință oglinda vie a conștiinței celorlalți. Le e destul dacă-și regăsesc în ciobul de sticlă ordinar chipul mulțumit de sine. Se umflă în pene. Le cresc gușă și mărgele roșii ca la curcani.
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ciulini al adevărului. Ii alungăm, îi părăsim. Ce orbire ! Stăpîniți de iluzii, întoarcem spatele adevărului. îmbătați de minciună, ostracizăm sinceritatea. Cite greșeli ireparabile nu săvîrșim pentru că alegem drumul cel mai lin, panta cea mai dulce.De ce nu ne proiectăm în față, unii altora, ca pe un reflector, oglinda adevărului ? Ca oriunde ne-am întoarce și ori încotro am lua-o, să ne împresoare de peste tot razele sale. Ca de lumina sa să nu mai putem scăpa niciodată. Numai atunci am putea fi siguri că nu ne vom îndepărta niciodată de oameni, că nu vom aluneca spre vi-
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detector spiritual perfecționat am putea regăsi toate frînturile, toate particulele atomilor noștri sufletești in oamenii lingă care am trăit, cu care. am muncit, pe care i-am iubit sau i-am urît.îi ignorăm adesea pe beneficiarii direcți ai ofrandei noastre de energie, de inteligență, de sensibilitate. Ca și cînd, după ce îi oferi cuiva sîngele pentru a-1 salva de la moarte, îi întorci spatele cu dispreț. Depozităm în oameni unica noastră comoară și în anumite clipe ne simțim împuținați, epuizați, goliți. Nu există bucurie și plăcere mai mare decît să te readuni din cei în care te-ai împrăștiat. Să te regăsești în ei întreg, plin, bogat. Să te împărtășești din plenitudinea care a crescut din darul tău și din setea celui care l-a primit. Nu dăinuie fin noi, spunea Iorga, decît ceea ce am dat altora, ceea ce am înstrăinat. Aceasta e tot ce rămîne la sfîrșitul vieții sub linia de bilanț a existentei.Conștiința acestei me- tempsihoze, a acestei transmutații a spiritului omului în oameni ar trebui să ne umnle de îngrijorare și de răspundere. De teama de a nu lăsa să se depună răul nostru în ceilalți. Cu toate că e mai grea și mai neplăcută, mai ales la început, viața bazată pe autocontrol este singura cale de perfecționare a naturii u-

Gura li se slobozește pentru a împroșca în jur numai dispreț. încet, încet, nu mai pot asculta pe nimeni ; nu se mai pot asculta decît pe ei înșiși. Pentru a-și satisface setea adonisiacă de autoadorație, trebuie să-i coboare sub ei pe toți ceilalți. Sînt convinși că se cunosc îndeajuns. In tot cazul, se plac fără rezerve. Se simt fă- cuți pentru triumf, pentru adulație. Cînd se înțeapă, și viața îi dezumflă brutal, zvîrlindu-i Ia pămînt ca pe o cîrpă, ca pe un galoș spart, cînd încep să-1 vadă din nou pe oamenii din Jur la adevăratele lor proporții, cînd încep să se simtă din nou intimidați de ființele omenești, cînd își dau în sfîrșit seama oît de șubredă și de searbădă e vanitatea, le reproșează celorlalți, pocăiți și umili : „De ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați deschis ochii, de ce nu m-ați învățat ?“ Oglinda din ochii și din sufletul celorlalți este singura strajă a adevărului despre noi. Orice am face, oriunde am ajunge, un ochi trebuie tot timpul ațintit pe acest „cristal".Uneori ne irită oamenii prea sinceri. Și, din nenorocire, îi ocolim. Cu cît sînt însă mai neiertători cu atît ne sînt mai indispensabili. Ca bisturiul pentru organul tumefiat. Sîntem în stare chiar să-i urîm pe cei care, prevalîndu-se de prietenia față de noi, ne torturează cu bulgărele de

dul în care nu mai există nici prieteni, nici frați, nici tovarăși.Desigur, trebuie să avem în vedere și faptul că chiar în societatea noastră opinia publică nu poate fi confundată întotdeauna, automat, cu punctul de vedere cel mai înaintat. De multe ori minoritatea îsi impune vederile mai gălăgios, mai ostentativ. Nu rareori, la a- numite manifestări de artă de pildă, minoritatea de prost gust, impertinentă și agresivă, dă tonul, creează atmosferă, își promovează preferințele. Manifestîn- du-se cu o energie paroxistică, ea dă impresia că reprezintă masa. Asemenea întîmplări derutează, fac prozeliți printre nelni- țiați, influențează chiar critica — desigur cea lipsită de personalitate și de competență. Majoritatea. deținătoare a unei opinii de bun gust, fie datorită faptului că nu este organizată adhoc, fie pentru că. prin excelentă, dovedește mai multă pondere și bun simt, se manifestă mult mai anemic. Si rămîne chiar în a- nonimat. Nicăieri opinia publică nu reprezintă vn aluat omogen. Ea e alcătuită din straturi, din tendințe și orientări diferite. Oglindind structura etero- clită a societății însăși, cu graduri diferite de educație, de cultură, de conștiință, de receptivitate la progres. Pentru evoluția vieții sociale are o însemnătate

esențială care din aceste tendințe înving, care se impun și se generalizează. Sociologiei i-ar reveni rolul de a studia stratificația opiniei publice, de a descifra conținutul acestui „mit" cu ajutorul instrumentelor științei. De a o transforma dintr-o zeitate misterioasă și atotputernică, invocată cel mai vehement de inamicii adevărului, într-un fenomen social contradictoriu dar cognoscibil. Din păcate, la noi nu prea o face ! Din această cauză, în dispute, autoritatea noțiunii este utilizată, frecvent, și de o parte și de alta, drept armă supremă, argument decisiv. Docilă, inertă, ea sc Iasă bătută ca o minge de ping-pong de toate paletele sau devine o momîie cu care oamenii se sperie reciproc, ori de cîte ori vor să-și impună vederile și interesele lor individuale.Există și opinia publică a microclimatului social — opinia vecinilor din bloc, a rudelor, a cunoscuților, a prietenilor. Aceasta e poate cea mai tiranică, acționează î:i modul cel mai autoritar și, din păcate, uneori destul de arbitrar și unilateral. Chiar bine intenționată fiind, intervenind în mod improvizat și accidental, oprindu-se la suprafața lucrurilor, ea nu poate decît să deconcerteze. Cu atît mai mult cînd e dirijată de scopuri dubioase, acțiunea ei devine catastrofală. Fiind inspirată de invidie, de criterii etice joase, se transformă în Cleveteală maha- lagistă. „Gura lumii" în accepțiunea ei demoniacă îl poate opri pe oameni de pe drumul bun, îi poate împinge pe căi greșite. Incapabilă să suporte preocupările superioare, „mahalaua" impune. celor slabi desigur, optica ei meschină, modul ei de viață primitiv. Din interes trivial direct, opinia „restrînsă" de acest tip poate împinge spre mercantilism. Amenințînd cu blamul „antidemocratismului", opinia vulgară poate frîna ascensiunea spre cultură, poate cultiva grosolănia, i- pocrit intitulată spirit „popular".Chiar opinia publică de esență civilizată și de orientare progresistă, ireproșabilă pe plan general social, în anumite sfere individuale este încă departe de a fi infailibilă. „Mică" sau „mare", opinia colectivă poate fi uneori uimitor de crudă și de nedreaptă. Dornică să devoreze cit mai mult, să-și lărgească prerogativele, să-și sporească

autoritatea, preferă să jertfească decît să se lase jertfită, să fabrice cazuri decît să „scape" cazuri. Pasionată de verdicte, e uneori interesată mai puțin de efectul intervenției asupra individului, de eficiența morală particulară a acțiunii întreprinse, de gradul de justiție al soluției date — și mai mult de demonstrarea forței și atotputerniciei ei. O obsedează frica de a fi ignorată, de a intra în criză de prestigiu. Supralicitează în direcția intransigenței în- chipuindu-și că contrariul va fi luat drept slăbiciune și neputință. Din această cauză nu arareori cvasine- vinovați cad victimă excesului de zel, în timp ce de- licvenți veritabili trec neobservați. Durerea cea mare a unor astfel de ostracizați nu e pedeapsa în sine, ci revelația că trăiesc la discreția unui element social imponderabil, tiran, miop și necruțător.Greșelile survin și din faptul că, îmbrăcînd toga publică, luîndu-și rolul de exponent al opiniei colective, al instanței obștești, individul devine mult mai auster și mai intolerant decît este în calitate de cetățean obișnuit. în el se trezește procurorul ascuns în fiecare dintre noi, învie sadismul pasiunii oamenilor de a se judeca unii pe alții. In plus, nimeni nu uită că tot ceea ce se spune în a- semenea împrejurări devine notoriu și că intransigența creează aureolă.Dar demagogia nu e întotdeauna venală, nu joacă în toate ocaziile rolul tacticii de parvenire, de cucerire a sufragiilor publice. Ea poate fi și o anarhie a fanteziei, o expansiune necontrolată a aspirațiilor morale refulate, o explozie a amintirii unor principii, U- nii se trezesc în focul celei mai exaltate pledoarii pentru devize etice pe care nu le-au respectat niciodată. Sînt bucuroși că le descoperă subit sensul și încearcă să le propovăduiască, devenind pentru un moment apostolii lor. Alții, făcînd putină oratorie, au pur și simplu revelația adevăratului lor talent și se lasă îmbătați de această senzație despotică.Din norme generale unii creează poncife. Or, nici un principiu, nici o lege nu pot oferi rețete universale, nu pot răspunde tuturor infinitelor particularități ale cazurilor individuale. Cu toate că uneori situații speciale ies în mod izbitor din cadrul pe care-1 oferă norma generală, sclavii literei șerise refuză orice efort de

judecată aparte, excit?? orice posibilitate de tratare diferențiată a acestora. In a- semenea momente invocarea autorității opiniei publice îmbracă caracterul u- nui act antiuman, al unei monstruozități etice.Un bărbat, victima w- nei boli morbide și incurabile, în stăpînirea u- nei puternice crize de luciditate, a cerut instanțelor sanitare locale să aprobe avortul soției sale. I s-au citat textele de lege care omiteau cazul în speță. S-a adresat ierarhiei superioare a forurilor de specialitate ; același rezultat. Nimeni nu examina fondul tragie al acestei situații Ieșite din comun, nimeni nu intuia conjunctura psihologică și socială care determinase această cerere. Toți alergau la textul legii, care, neprevă- zînd această eventualitate, se arăta mută. Muți și ei, cei în drept să judece reproduceau muțenia legii. Spre disperarea omului care se simțea victima ținui mecanism surd și insensibil. înțelegerea a venit tardiv și prea de su» pentru a-1 putea reabilita pe vinovați.Altcineva îmi scria că înțelege perfect sensul etic și social judicios al normelor restrictive Introduse în procedura de divorț. Dar el devenise victima fetișizării acestui principiu pozitiv. El se zbătea în plasa de fier a unui conflict matrimonial ireductibil. Soția, decăzută și perversă, îl înșela, sfidîndu-i neputința de a o pedepsi. Și în timp ce el, sufletește rănit de moarte, umilit și batjocorit, aspira cu disperare să-șl refacă viața — înainte de a fi prea tîrziu — instanța conciliantă îl con- seia cu calm să mal încerce, să persevereze, „să salveze familia".Lașitatea este Îngrozitoare cînd se ascunde după opinia generală exprimată în texte oficiale, căci ea poate lovi în nevinovați, poate nedreptăți, strivi, poate arunca pe oameni în brațele disperării. A rezolva cazul special altfel decît prevede norma generală, nu înseamnă a nesocoti normele. Doar se știo de cînd lumea că excepțiile confirmă regula, nu o neagă. Dar a aplica ad lite- ram, cu bună știință, norma, acolo unde nu se potrivește, înseamnă a o denatura, a o transforma din- tr-un element de armonie socială într-unul de oprimare a individului. In a- ceasla rezidă, în esență, inumanitatea rigidității.
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Conferința organizației
regionale de partid

Dobrogea
Prin cel 

de invitați 
dezbaterile 
de partid Dobrogea și-au făcut auzit cuvîntul de aprobare deplină ?i sprijin entuziast față de politica generală a partidului, față de Documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie, toți cei ce plămădesc prin fapta lor cotidiană noua~ fizionomie a ținutului dintre 
Dunăre și Mare : constructorii de mașini din Medgidia, chimiștii din Năvodari, marinarii flotei noastre maritime, stuficultorii și pescarii Deltei, constructorii și gospodarii litoralului românesc, mlnuitorii uriașelor instalații portuare, făuritorii bogatelor recolte ale ogoarelor dobrogene, activiști de partid și de stat, oameni ai științei și culturii. Au participat, de asemenea tov. Aldea Militarii, șef de secție la C.C. al P.C.R., și alți activiști ai Comitetului Central.La Conferință au fost relevate însemnatele succese cu care oamenii muncii din această parte a țării întîmpină Conferința Națională a partidului: în primele 10 luni ale anului planul de producție industrială al regiunii a fost înfăptuit în proporție de 103,7 la sută, planul de beneficii al agricole de stat va la sfîrșitul anului, lei, iar veniturile cooperativelor agricole de producție — cu 106 milioane lei.Făcînd o succintă trecere în revistă a principalelor probleme cuprinse în Documentele plenarei C.C. al P.C.R., care vor fi puse în discuția Conferinței Naționale a partidului, tov. Constantin Mîn
dreanu, prim secretar al Comitetului regional de partid Dobrogea, a arătat: Aceste documente sînt încă 
o dovadă a preocupării generale a partidului nostru pentru perfecționarea tuturor laturilor vieții sociale, exprimînd spiritul novator adus 
de Congresul al IX-lea — de căutare a celor mai potrivite căi pentru asigurarea mersului ascendent al construcției societății noastre socialiste.Evidențiind profundul realism al politicii partidului nostru, care consideră formele organizatorice ca instrumente supuse unei continue perfecționări, și sintetizînd opiniile exprimate în dezbaterile organizate pe întreg cuprinsul regiunii, primul scretar al comitetului regional- de partid a scos în evidență A adeziunea însuflețită de care s-au bucurat acțiunile prevăzute în Documente, numeroasele propuneri și sugestii făcute.Un accent deosebit s-a pus în cadrul dezbaterilor pe problema perfecționării metodelor de plani
ficare în vederea valorificării cît mai depline a avantajelor economiei socialiste. Noua formă organizatorică ce se propune — spunea tov. Ion Tudor, secretar al comitetului regional de partid — va determina o mai bună fundamen
tare a indicatorilor de plan, o mai waare mobilitate și eficiență în mî- 
nuirea fondurilor materiale și bănești. Unul dintre aspectele negative generate de tendința de subiectivism ce s-a manifestat în tre
cut constă în numeroasele restructurări ale indicatorilor de plan. De pildă, pe cele 10 luni expirate din acest an, la peste 85 la sută din nu
mărul întreprinderilor de pe întinsul regiunii au fost modificați indicatorii de plan. Ansamblul de măsuri preconizate va elimina ase
menea practici.Printre problemele ce s-au aflat în centrul dezbaterii conferinței regionale, un loc important l-au ocupat măsurile privind apropierea conducerii economice de activitatea nemijlocită a întreprinderilor. Valoarea acestor măsuri — subliniau tov. Norve Soare, secretar al Comitetului regional de partid, 
Ion Sava, prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
Tulcea, Nicolae Grădinaru, directorul Uzinei de superfosfați și acid sulfuric Năvodari — decurge din faptul că ele reprezintă o aplicare creatoare a centralismului demo
cratic, permițînd fructificarea ope
rativă, eficientă, nemijlocit în întreprinderi, a experienței celor mai bune cadre de specialiști. S-a propus ca, pornindu-se de la realitățile geografice și economice ale Deltei, ca entitate cu un specific propriu, să se unifice toate întreprinderile care se ocupă de punerea în valoare a bogățiilor ei (piscicole, stuficole etc.) într-o centrală economică cu un profil deosebit. Relatînd numeroase cazuri de paralelism ce se mai observă în prezent în domeniul activității de export, mai ales în ce privește produsele chimice și agricole, tov. 
Constantin Alexandrescu, președintele Consiliului de coordonare al portului Constanța, a evidențiat avantajele pe care le implică asu
marea sarcinilor privind comercializarea produselor pe piața externă de către viitoarele centrale indus
triale.

Tov. Constantin Carata, pre
ședintele Consiliului regional al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
împreună cu alți vorbitori, a reliefat importanța ce se acordă în documente înfăptuirii cu consecvență 
a principiului muncii colective în viața economică. Măsuri de o atare însemnătate ca participarea la activitatea comitetelor de direcție a reprezentanților masei de salariați 
sau ca organizarea adunărilor ge
nerale ale salariaților, în cadrul 
cărora să se analizeze modul cum s-a îndeplinit planul și rezultatele obținute de întreprindere, sînt me
nite să asigure continua dezvoltare

520 de delegați și 65 care au participat la Conferinței regionale

întreprinderilor fi depășit, pînă cu 60 milioane planificate ale

partid

a democrației socialiste, creșterea rolului maselor de oameni ai muncii în construcția economică.Problemelor de finanțare și creditare a investițiilor și-au consacrat cuvîntul lor, printre alții, tov. 
Dumitru Anton, directorul Băncii regionale de investiții, Die Geor
gescu, directorul Trustului de construcții edilitare și hidrotehnice. Directorul Băncii de investiții a propus ca, în cadrul preconizatei reorganizări a sistemului bancar, să se studieze dacă n-ar fi rațional ca viitoarele bănci pe ramuri eco- ■ nomice să se ocupe atît de creditarea activității de producție, cît și a celei de investiții, ceea ce ar duce la înlăturarea unor paralelisme și suprapuneri.Ocupîndu-se de unele probleme ale cointeresării materiale, tov. 
Ion Velișcu, prim secretar al Comitetului orășenesc de partid Constanța, a subliniat că prin îmbunătățirea metodologiei de normare a muncii se vor înlătura anomalii ca aceea existentă în multe întreprinderi din orașul Constanța, unde normele se realizează cu ușurință în proporție de 130—160 la sută, ceea ce aduce după sine o frînare a interesului unor categorii de muncitori pentru ridicarea calificării lor profesionale.O mare parte a discuțiilor s-a referit la dezvoltarea agriculturii regiunii. In cadrul regiunii noastre, ca urmare a măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1967 — arăta ing. Octavian Lambru, directorul Trustului regional I.A.S. — au fost înființate 31 I.A.S. cu un număr de 259 ferme. Vorbitorul a arătat că în I.A.S. trebuie intensificată munca pentru a dezvolta și stimula la fermieri inițiativa, simțul răspunderii personale ; întreprinderile agricole de stat trebuie îndrumate în continuare în organizarea temeinică a producției, deoarece, față de dotarea cu mașini, consumul de muncă manuală pe unitatea de produs este încă destul de mare.în cadrul conferinței a fost scoasă în evidență grija partidului pentru continua întărire și dezvoltare a sectorului agricol cooperatist. Uniunile cooperatiste — spunea tov. 
Gheorghe Penuaș, președintele U.R.C.A.P. Medgidia — coordonează eforturile întregii țărăpimi cooperatiste, îmbinînd strîns interesele cooperativelor cu cele generale ale țării.Cuyîntul multor participanți a fost consacrat proiectului principiilor de bază privind îmbunătățirea organizării administrativ-teri- toriale a țării și sistematizarea localităților rurale.Este clar că vechea formă de organizare teritorială nu mai cores-

punde actualei etape de dezvoltare a tării noastre — a spus tovarășul 
Petre lonescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Dobrogea. Cîteva aspecte din regiune sînt pe deplin edificatoare. La raioane, numai sfaturile populare au un aparat administrativ de aproape 700 de posturi, care în majoritatea cazurilor nu fac altceva decît să dubleze, cu mai puțină competență, unele funcții regionale. Perfecționarea organizării administrativ-teritoriale prin apropierea conducerii centrale de unitățile administrativ-teritoriale de bază va crea condiții mai bune pentru antrenarea maselor populare la conducerea treburilor de stat și obștești.Astăzi, cînd agricultura se face mecanizat și în forme sociale noi, micile așezări sătești se dovedesc tot mai necorespunzătoare — arăta 

Nicolae Hudițeanu, președintele C.A.P. Comana. în fapt, se observă un fenomen spontan : oamenii din cătune se îndreaptă către satele mari de reședință ale comunei. Acest proces ne arată el însuși că necesitățile concrete ale vieții sînt cele care impun reconsiderarea organizării satelor noastre.Numeroși vorbitori au subliniat în cuvîntul lor unitatea dialectică indisolubilă între politica internă de multilaterală înflorire a patriei socialiste și politica promovată de partidul și statul nostru în relațiile internaționale. Ei au reafirmat sprijinul deplin al maselor de oameni ai muncii față de politica externă a Republicii Socialiste România, politică ce constituie o expresie elocventă a aspirațiilor profunde ale poporului român, a înaltului său spirit de răspundere pentru cauza socialismului și progresului social în lume, pentru soarta întregii omeniri.In încheierea dezbaterilor, tov. 
Constantin Mîndreanu a expus, în lumina prevederilor cuprinse în documentele recentei plenareC.C. al P.C.R., unele sarcini actuale ce revin organizațiilor de partid din regiune în scopul îndeplinirii cu succes a planului economic pe 1967 și a pregătirii tuturor condițiilor pentru realizarea exemplară a planului pe anul viitor. Vorbitorul s-a ocupat pe larg de problemele muncii politico-organi- zatorice și cultural-educative.Conferința regională a ales apoi 49 de delegați pentru Conferința Națională a partidului.La sfîrșitul lucrărilor, participați ții la conferință au adoptat, în- tr-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată Comi
tetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care, printre altele, se arată :

a

In acest an au fost înregistrate multe carențe în aprovizionarea populației cu legume. Ele se referă la ritmul necorespunzător de livrare sau preluare a mărfii, la nea- sigurarea sortimentului necesar, la calitatea nesatisfăcătoare a unora dintre produse. Conducerea partidului si a statului a criticat, pentru aceste deficiențe, organele însărcinate cu aprovizionarea populației cu legume, a stabilit, pe baza unor analize aprofundate, măsuri de îndreptare a lucrurilor. între altele s-a indicat să se pună în concordanță deplină producția cu nevoile economiei, șă se realizeze integral. în fiecare unitate agricolă, suprafețele prevăzute, să se întreprindă din timp tot ceea ce este necesar pentru obținerea unor recolte sporite.Avînd în vedere aceste considerente, precum și faptul că bazele viitoarei producții se pun încă de pe acum, am solicitat pe tov. Gheorghe Stanciu, director general în Consiliul Superior al Agriculturii, să ne prezinte stadiul pregătirilor pentru recolta de legume a anului 1968.„De Ia bun început — ne spunea interlocutorul nostru — vreau să arăt că există certitudinea că, în 1968, se va înregistra o creștere substanțială a producției legumicole, în așa fel îneît să se asigure o a- provizionare mai bună a populației. Ce mă face să afirm acest lucru ? In primul rînd, s-a luat măsura ca, în sectorul socialist al agriculturii, să se cultive cu legume 30 000 ha mai mult decît s-a realizat in acest an. In al doilea rînd, toate suprafețele destinate producerii de legume marfă vor fi amplasate, obligatoriu, pe terenuri irigate, prevăzîndu-se totodată șl suprafețele care trebuie realizate cu fiecare sortiment.Concomitent cu măsurile luate în vederea extinderii suprafețelor cultivate și a irigațiilor, s-au efectuat pregătiri intense pentru dezvoltarea bazei materiale necesare acestui sector. Incepind din această toamnă vor fi construite alte 275 ha de răsadnițe, 2120 ha de adăposturi din folii de polietilenă, 102 ha de sere moderne etc., ceea ce, evident, creează premise pentru eșalonarea mai bună a producției de legume si prelunv-rea sezonului de consum. Măsuri deosebite s-au lnat în vederea a- sigurării din timp a semințelor. Ca urmare, s-a reușit să se aconere integral nevoile unităților agrico’e.In vederea mecanizării lucrărilor în grădinile de legume au fost repartizate stațiunilor de mașini si tractoare din principalele

zone producătoare 300 de tractoare legumicole, prevăzute cu utilajele necesare. Se va îmbunătăți și a- sistența tehnică litate. Peste 180 horticultori din moție au fost în cooperativele agricole mari producătoare de legume. Acum, important este ca la nivel regional și raional organele agricole să acționeze energic pentru îndeplinirea punct cu punct, în termenele stabilite a tuturor obiectivelor propuse, să facă totul în vederea îndrumării corespunzătoare a producției legumicole în unitățile agricole".Să confruntăm aceste a-

de specia- de ingineri noua pro- repartizați
bază reală. Exemplul oferit de cooperativa agricolă din Copăceni, raionul Giurgiu, constituie, credem, cea mai bună dovadă în sprijinul acestei afirmații. Pentru 1967 cooperatorii de aici și-au propus să cultive cu legume 93 hectare. Cifra, înscrisă în olanul de producție, n-a fost realizată. Grădina a ocupat doar 52 hectare. Datorită defecțiunilor organizatorice, lipsei de forță de muncă etc., nici măcar aceste terenuri n-au fost lucrate la timp și bine. Ca urmare s-au obținut recolte mici la hectar, iar planul de venituri din legumicultura n-a fost realizat cu circa un milion

lucrurile, bunăoară, la întreprinderea agricolă de stat Șag-Timișeni, regiunea Banat, șl altele. In această unitate grădina de legume poate fi extinsă de la 50 de hectare, cît măsoară în prezent, la 400 de hectare, în acest scop s-au aprobat fondurile necesare, s-au întocmit proiectele de execuție a amenajărilor. Necazul este că lipsește... executantul. Chiar și în 1968. Poate că Consiliul Superior al Agriculturii va găsi totuși soluții pentru efectuarea lucrării amintite.Este de datoria consiliilor agricole, uniunilor cooperatiste și a Trusturilor întreprinderilor agricole de

CUM SE ASIGURĂ
VIITOAREA RECOL TA
BE LEGUME?

precieri cu cele constatate în timpul anchetei întreprinse în regiunile Banat, București și Galați.De la bun început trebuie arătat că, într-ade- văr, există preocupare pentru pregătirea viitoarei producții legumicole, în general, aprecierile vind stadiul aplicării surilor preconizate, se firmă. Evidențiind realizări, nu putem însă cu vederea minusurile semnalate, care dacă nu vor fi grabnic înlăturate sau vor apărea și pe viitor vor genera neajunsuri in aprovizionarea cu legume, asemănătoare celor din a- cest an. Despre ce este vorba ?Spuneam mai înainte că în această perioadă se definitivează, la nivelul unităților agricole, sarcinile de plan privind mărimea suprafețelor ce vor ti cultivate cu legume în 1968. în general această acțiune se face cu răspundere, în funcție de condițiile fiecărei unități : teren, posibilități de irigare, forță de muncă, experiență etc. Sînt însă și situații cînd propunerile respective

că, pri- mă- con- aceste trece

de lei. Cu toate acestea s-a prevăzut ca, în 1968, cooperativa să mărească cu încă 40 de hectare suprafața destinată grădinii legume.Asemenea situații, planificare mecanică, nu ține seama de posibilitățile reale existente în u- nitățile agricole s-au semnalat și în alte locuri. Lucrul acesta poate avea urmări dăunătoare pentru a- provizionarea cu legume a populației. Astfel, putem să ne trezim la vară că, deși pe ansamblul diferitelor raioane sau regiuni suprafețele destinate sectorului legumicol sînt mai mari, producția este necorespunzătoare, deoarece grădinăritul nu s-a dezvoltat acolo Unde sînt condiții, unde paralel cu creșterea suprafețelor se poate asigura efectuarea în condiții calitativ superioare a lucrărilor agricole.Cu prilejul anchetei s-au semnalat și situații inverse. Există unități care au condiții naturale și economice bune pentru sporirea producției de legume. Numai că, uneori, ele nu sînt puse în valoare. Așa

dedece
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borat de Congresul al IX-lea al P.C.R., obiectivele ce vor fi stabilite de Conferința Națională a partidului.

Comuniștii organizației regionale Dobrogea, toți oamenii muncii din această parte a țării, au primit cu interes și entuziasm documentele recentei plenare, și-au manifestat adeziunea deplină față de măsurile preconizate, au făcut numeroase propuneri și sugestii și s-au angajat să îndeplinească sarcinile ce le vor reveni, contribuind în acest fel la crearea tuturor condițiilor necesare materializării acestor măsuri.Dezbătînd cu răspundere aceste documente, conferința noastră se angajează în fața conducerii partidului, a întregului popor, că organizația regională de partid Dobrogea, toți oamenii muncii din regiune, vor pune în centrul aotivității lor îndeplinirea exemplară și la timp a sarcinilor planului de stat pe anul în curs, pregătirea condițiilor optime pentru realizarea producției anului viitor, darea în funcțiune a noilor obiective, realizarea integrală a planului de investiții, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, corespunzător cerințelor crescînde ale economiei naționale.Făcîndu-ne ecoul gîndurilor și sentimentelor tuturor oamenilor muncii din regiune, dăm o înaltă apreciere și aprobăm din toată inima politica externă a partidului și statului nostru, care se manifestă ca un factor activ în viața internațională contemporană, promovează cu consecvență prietenia și alianța cu țările socialiste, colaborarea multilaterală cu toate țările lumii, politică menită să servească cooperării și înțelegerii între popoare și întăririi păcii în întreaga lume.Intreaga conferință regională s-a desfășurat sub semnul unui profund spirit de răspundere, a hotă- rîrii de nezdruncinat de a traduce în fapt mărețul program de desă- vîrșire a construcției socialiste ela-

POLITICA
(Urmare din pag. I) prețurilor, în cu exigențele astăzi în fațași social-politice ale strînsă concordanță sporite care se pun conducerii și planificării economiei. Aceasta presupune însă înlăturarea deficiențelor sistemului actual de prețuri. Ele se datoresc tocmai principiilor actuale care mai stau la baza construirii și așezării prețurilor, menținerii lor neschimbate vreme îndelungată. Ca urmare, prețurile în vigoare nu au putut fi utilizate cu eficiență ca o pîrghie a dezvoltării economice. O asemenea cauză principală — generatoare a deficiențelor ce le prezintă prețurile în vigoare — constă în aceea că ele nu reflectă realist cheltuielile de muncă socială. In această privință, s-a perpetuat concepția potrivit căreia prețurile mijloacelor de producție nu trebuie să exprime, în întregime, cheltuielile sociale de producție. Fără o justificare economică, prețurile cu ridicata ale mijloacelor de producție au fost stabilite după alte criterii decît prețul cu ridicata al bunurilor de consum. In acest fel, nu numai că s-a deformat realitatea, dar venitul net realizat anual la mijloacele de producție din industrie nu este corelat nici pe departe cu cel generat de fabricarea bunurilor de consum.Aplicarea unor asemenea prețuri în economie a dat naștere la fenomene bizare, iraționale. Pe de o parte, anumite întreprinderi și produse,

Fabrica de tricotate „Moldova" din lași: In secția mașini de tricotat 
Foto : Gh. Vințilă

DE PREȚURI
Șiîn special din ramurile extractive intermediare, precum și numeroase organizații de construcții au devenit nerentabile sau cu o rentabilitate redusă, iar pe de altă parte, cele care prelucrează și realizează produsele finite obțin un venit net exagerat. Mai departe, aceste prețuri nu stimulează întreprinderile producătoare ca de la început să se asigure folosirea rațională a unor materii prime și combustibilului in ramurile prelucrătoare și nu contribuie, în măsura cuvenită, la protejarea resurselor materiale deficitare sau excesiv solicitate, la utilizarea pe scară largă a înlocuitorilor ieftini. Nivelul scăzut al prețurilor la mașini, utilajele și instalațiile importate nu oglindesc, de asemenea, suficient eforturile economice necesare procurării acestora, ceea ce determină în plus manifestarea unor tendințe nice.Așa iectul trebuie grabnic înlăturate. La stau lucrurile și în cazul altui neajuns al sistemului de prețuri în vigoare, și anume imobilitatea ce-1 caracterizează. Chiar dacă inițial preturile au fost just stabilite, după o perioadă de timp ele nu mai corespund. Intervine, de pildă, influența creșterii productivității muncii, ceea ce obligă prețurile să reflecte nivelul cheltuielilor sociale de muncă,

de irosire a mijloacelor teh-cum bine se precizează în pro- de Directive, aceste deficiente ............................... * fel

precum și raporturile dintre costurile reale ale diferitelor mărfuri. In consecință. prețurile trebuie să fie elastice, să nu dovedească rigiditate. Tot din cauza neajunsului amintit, prețurile în vigoare nu constituie un instrument judicios pentru măsurarea și aprecierea eficientei economice a producției, investițiilor, comerțului exterior.Un număr prea mare de prețuri, indiferent de importanța produselor la care se referă, se stabilesc de organe centrale de sinteză, cre- indu-se abuziv diverse verigi organizatorice și formalități de prisos. Totodată, s-a întîrziat punerea în fabricație și circulație a unor bunuri de consum și mijloace de producție și s-a aglomerat și aparatul administrativ.Fundamentarea științifică, pe baza criteriilor amintite, a prețurilor necesită o analiză critică a structurii cheltuielilor actuale de producție, pentru a se elimina cele nejustificate și aberațiile. La vînzarea produselor, prețurile vor trebui să asigure nu numai recuperarea costurilor de fabricație, dar să conțină și o anumită cotă de venit net, proporțională cu valoarea fondurilor fixe și circulante utilizate, creîndu-se surse pentru reproducția lărgită, ridicarea nivelului de trai și dezvoltarea continuă a societății noastre.De asemenea, noile prețuri cu ridicata se vor orienta riguros spre o

diferențiere mai accentuată a lor în funcție de calitatea produselor, ceea ce va stimula progresul tehnic, modernizarea sortimentelor, înnoirea lor și înlăturarea acelora care s-au învechit, care aduc prejudicii economiei. Concomitent, se va perfecționa și mecanismul de stabilire a prețurilor, imprimîndu-se elasticitate și adaptabilitate la condițiile ce se creează în economie, fără ca aceasta să promoveze, însă, jocul liber și necontrolat al prețurilor, sau modificările de o frecvență nejustificată. Stabilirea nivelului general al prețurilor, fixarea unor prețuri și tarife la produsele de bază din economia națională și, îndeosebi, la cele hotărîtoare pentru nivelul de trai al populației, se va face în mod centralizat. La a- numite produse și servicii, prețurile sau tarifele vor trebui stabilite si modificate de către centralele industriale, în limitele principiilor de bază și criteriilor stabilite pe plan central. Va spori competența întreprinderilor producătoare și organizațiilor comerciale în aprecierea unor preturi.Aceste măsuri vor conferi, neîndoielnic, un caracter mai mobil și operativ sistemului de formare a prețurilor, care va trebui să țină pasul cu direcțiile dezvoltării impetuoase a activității economice și să o stimuleze puternic, în strînsă conformitate cu programul desăvîrșirli construcției socialiste.

stat ca, preocupîndu-se de realizarea suprafețelor destinate sectorului legumicol la nivelul necesităților, să ia toate măsurile care garantează obținerea de producții mari.Din păcate, unii conducători de unități agricole nu înțeleg să îndeplinească această purtată stantin rul întreprinderii regionale de valorificare a legumelor și fructelor Galați, concludentă în această vință.„Cu prilejul unul daj făcut de noi in ionul Galați s-au constatat mari nepotriviri între cifrele raportate de unele cooperative agricole cu privire la mărirea suprafețelor însămințate acum, in toamnă, cu legume de primă apariție și suprafețele realizate practic, ța, în minus, este 90 de hectare. Se că în asemenea calculele cu privire ia posibilitățile de aprovizionare a populației cu legume de primă urgență sînt o ficțiune".Concluzia este justă. Dar de ce uniunea cooperativelor agricole de Galați, al cărui ședințe este tov.precum și consiliul agricol n-au „luat din timp măsuri pentru ca sarcinile asumate de către cooperative să fie realizate integral? De ce aceste organizații nu i-au îndrumat pe conducătorii unor cooperative a- gricole cum sînt cele din Tichilești, Tulucești, Independența, Gropeni etc. să manifeste aceeași grijă față de onorarea contractelor, ca și pentru ridicarea a- vansurilor bănești ce 11 s-au cuvenit ?Condiția eserfțială pentru obținerea în anul viitor a unor recolte mari de legume este ca încă din aceste zile să se acționeze ener- „ gic, cu răspundere în vederea aprovizionării din timp cu materialele și utilajele necesare producerii lor, desfășurării în bune condiții a lucrărilor de amenajare a răsadnițelor sau a terenurilor pentru irigat, pregătirii în bune condiții a terenului din grădinile de legume etc. Or. ce se constată? Dacă, în general, situația este mai bună decît în anii trecuți, în linele locuri totuși nu se a- cordă suficientă atenție a- cestor acțiuni. Foarte multe unități agricole nu se grăbesc deloc să emită comenzile pentru materialul lemnos necesar construirii de solarii; în regiunea Banat, bunăoară, nu s-a a- coperit prin comenzi decît 35 la sută din cantitatea de lemn C.R. repartizat, iar în regiunea București 16 la sută. Altele, în special din regiunile București și Galați, trec cu foarte mare greutate la amenajarea noilor răsadnițe, ceea ce faee ca, pe ansamblul regiunii, să se înregistreze realizări minime, total nesatisfăcătoare față de sarcinile care sînt de înfăptuit. In regiunea București, de exemplu, din 170 de mii mp noi răsadnițe s-au amenajat pînă acum cîteva zile doar 0,1 mii mp. Nesatisfăcător se desfășoară și aprovizionarea cu prefabricate de beton — în regiunile Banat și Galați nu s-a livrat nimic — precum și amenajarea terenurilor pentru irigat. Faptul că în regiunea Galați lucrările nici măcar nu începuseră pînă acum o săptămînă, constituie cea mai bună dovadă în acest sens. Este și timpul și cazul ca organele amintite să la măsuri energice pentru impulsionarea acestor lucrări.Aprovizionarea mai bună a populației cu legume este determinată, în mare măsură, și de activitatea desfășurată de aparatul întreprinderilor și Oficiilor pentru valorificarea legumelor ți fructelor. Aceste organizații au fost criticate în repetate rînduri pentru modul defectuos cum își îndeplinesc sarcinile ce le revin. Se vede treaba însă că nu peste tot s-au tras învățămintele necesare. In ac-

cerință. Discuția cu tov. Con- Dobre, directo-este pri-son- ra-

Diferende peste înțelege condiții.

producție vicepre- Dobre,

tivitatea lor se semnalează și în aceste zile carențe a- semănătoare care, după cit se pare, determină rețineri în însămînțarea tuturor suprafețelor destinate legumelor. La Alexandria, tov. Marin Cimbru, președintele consiliului agricol raional, ne spune alarmat:
„In această toamnă am îndrumat cooperativele a- gricole să semene suprafețe mai mari cu spanac, eeapă verde, usturoi, salată și ridichi de lună, atît pentru consumul curent din aceste zile, cit și pentru asigurarea legumelor necesare in primăvară. Știind că aceasta constituie o bună sursă 

de venituri, oamenii ne-au ascultat. Cînd a sosit vremea livrării unor produse am constatat că In u- nele locuri nn sint preluate. S-au stricat mari cantități de spanac și ridichi deoarece O.R.V.L.F.-nl nn 
Ie-a ridicat. La cererea cooperativelor agricole de a li se prelua marfa, toată lumea Înalță din nmerl, argumentând „că nu se cere mai mult pe piață".— De ce nu preluațl produsele ? întrebăm pe tov. Nicolae Popescu, directorul întreprinderii regionale pentru valorificarea legumelor și fructelor.„Principalul nostru beneficiar este Capitala. Or, colegii de la întreprinderea orășenească pentru valorificarea legumelor șl fruo- telor susțin că nu ne pot prelua mai multă marfă deoarece nu se cere pe piață. In aceste condiții ridicăm din unitățile agricole doar atitea legume olt se pot desface sau industrializa".Constatările făcute în diferite magazine de desfacere a legumelor infirmă mult trîmbițata „lipsă de desfacere". Este adevărat, în general pe piață există cantități mai mari de spanac, ridichi și salată decît în alți ani. Totuși... sînt cazuri cînd produsele amintite lipsesc în totalitate, cînd sînt aduse tîrziu, la ore cînd gospodinele au pus mîncarea pe foc. Alteori produsele sînt pline de pă- mînt și, bineințeles, vînzarea scade. Ce denotă toato acestea ? Că în loc să-și facă datoria cum trebuie, să acționeze energic, în spiritul măsurilor incluse în planurile întocmite, unitățile contractante și uniunile cooperatiste manifestă a- ceeași comoditate, semnalată și criticată în repetate rînduri. Or, o asemenea poziție, slăbește interesul lucrătorilor din agricultură pentru a cultiva suprafețe mai mari de legume, a spori nivelul mediu al producției.într-o discuție avută la Uniunea regională a cooperativelor agricole București, tov. Marin Argint, președintele uniunii ne spune :— Știm eă nu se preia toată marfa. Am fost informați că, din această cauză, in unele unități se strică cantități însemnate de spanac și ridichi. Pentru a preîntâmpina asemenea situații am sistat semănatul culturilor amintite, deși n-am atins suprafețele prevăzute.Iată deci ce consecințe au neajunsurile amintite. De aici, necesitatea ca organele contractante să urmărească cu mai multă răspundere îndeplinirea obligațiilor ce le revin, să a- sigure preluarea la timp a producției de legume rezultate pe terenurile contrao- tate.

★Constatările făcute eu prilejul anchetei întreprinse scot, prin urmare, la i- veală existența unor carențe serioase în înfăptuirea măsurilor stabilite, care se cer grabnic lichidate. în a- ceastă toamnă se impune ca terenurile legumicole din unitățile agricole de stat și cooperatiste să fie obligatoriu curățate, nivelate, arate și fertilizate. Concomitent, sînt necesare măsuri pentru executarea din timp a amenajărilor pentru irigat, asigurîndu-se terminarea lucrărilor cît mai de timpuriu.Se impune, totodată, ca, în această perioadă, cooperativele agricole să fie puternic sprijinite la întocmirea planului producției legumicole, la elaborarea schiței de amplasare a culturilor, întocmirea planului de aprovizionare șl desfășurarea pregătirilor pentru producție. Brigăzile legumicole, trebuie întărite, asl- gurîndu-li-se numărul necesar de cooperatori. In timpul iernii membrii acestora vor trebui să fie temeinic instruiți atît în cadrul cercurilor legumicole cîț și în alte forme.Conducerile unităților a- gricole, sprijinite de orga- 1 nele regionale și raionala au datoria să ia toate măsurile necesare pentru ca materialele repartizate pentru legumicultura (cheresteaua, geamul, folia de polietilenă, sîrma etc) să fie procurate din vreme șl folosite integral în acest sector.Dat fiind specificul culturilor legumicole — muncă migăloasă, dar rentabilă — numeroși țărani cooperatori rezervă importanta suprafețe din loturile lor personale pentru producerea de legume. Ei trebuia să fie temeinic îndrumați și sprijiniți, astfel îneît să obțină și să valorifice cantități cît mai mari, ceea ca va contribui Ia buna aprovizionare a populației cu astfel de produse.Anchetă realizată de t
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Necesitatea formării

EDITORILOR DE TEXTE
Filologia s-a născut din nevoia de 

a edita operele literare ale scriitorilor din trecut. în Europa, primii filologi au fost în Grecia veche, urmați de cei de la Roma. Filologia clasică are pînă astăzi ca principală activitate editarea autorilor greci și latini. Trebuie studiate manuscrisele fiecărei opere, adesea foarte numeroase, pentru a se alege în fiecare punct varianta cea mai probabilă, și trebuie de asemenea explicat, pentru a justifica alegerea, cum, por- nindu-se de la varianta aleasă, au putut apărea celelalte. Editarea textelor antice a devenit o știință extrem de complicată și de multe ori se publică studii ample pentru bunătăți lectura unui singur dintr-un autor.Din filologie s-a desprins în Iul trecut lingvistica; pentru a .____aprecia un text vechi sînt necesare adesea cunoștințe de istoria limbii, dar, cu timpul, aceasta din urmă a devenit o știință, foarte apropiată de filologie, totuși de sine toare.Pînă în primele decenii ale lului nostru, lingviștii români, nînd fideli tradiției, au fost în „___ral și filologi. Mai toți au publicat texte vechi românești : Hașdeu, Candrea, Densusianu, Pușcariu, Dră- ganu, Procopovici și alții. Mai aproape de vremea noastră au făcut-o și Al. Rosetti, J. Byck, Iorgu Iordan, Florica Dimitrescu. Au rămas totuși numeroase manuscrise medievale care n-au fost niciodată tipărite și tipărituri vechi care ar trebui retipărite în ediții moderne.Acum cîteva zile s-a înființat la Academie o comisie care se va îngriji de editarea tuturor textelor vechi încă inedite sau publicate în mod necorespunzător. Editura Academiei și-a asumat sarcina de a asigura tipărirea textelor de acest fel.în ce privește operele marilor scriitori din secolele al XIX-lea și al XX-lea, lingviștii s-au amestecat numai în mod excepțional, deși în unele privințe munca e aceeași ca pentru textele vechi. Dar filologii au realizat în trecut ediții importante. Printre ele aș cita opera lui Ca- ragiale editată de Paul Zarifopol și Șerban Cioculescu, a lui Macedonski sub îngrijirea lui Tudor Vianu, a lui Eminescu, editată, din păcate fără a o putea cuprinde încă în ansamblul el, de Perpessicius. Mai aproape de actualitate pot fi citati G. C. Nico- lescu pentru editarea lui Alecsandrl ; I. Crețu, pentru studii aprofundate asupra textelor lui Eminescu. Dar pregătirea edițiilor a avut într-un fel un caracter accidental : pentru diverse motive, o persoană izolată își lega viața de această activitate și, luptînd contra diferitelor greutăți, reușea, cu mari eforturi, să editeze un autor. Astăzi, în toate domeniile științei se lucrează în mod organizat, cu ajutorul unui colectiv, folosindu-se dezbaterile cu alți specialiști. Numai în ce privește editarea textelor nu s-a mers pe aceeași linie.Reforma învățămîntului, în 1948, a reorganizat vechile facultăți de litere. extrăgînd din ele facultăți de filologie : punîndu-se accentul pe istoria literaturii și pe lingvistică, s-au neglijat total problemele editării de texte românești. Am rămas astfel, în fapt, tot la vechea metodă, cu deosebirea agravantă că acum în alte domenii există o largă dezvoltare șl aceasta, prin contrast, pune într-o lumină și mai săracă activitatea în domeniul editării de texte. Cînd istoria literaturii și lingvistica se dezvoltă impetuos, cu ajutorul unor largi colective de specialiști, iar publicarea operelor literare din trecut rămîne o treabă individuală, aceasta din urmă pare și mai anevoioasă.Totuși, după cum am pomenit șl mai sus, există realizări importante și în ultimul timp. Editura Academiei șl Editura pentru literatură și-au pus problema. Au mai apărut

Acad. Al. GRAUR

trei volume din scrierile lui Emi- nescu publicate de Perpessicius. S-a pornit la editarea operelor lui Gr. Alexandrescu, Alecsandrl, Odobescu. Lucrările merg încet, deși fiecare nouă apariție este primită cu căldură și tirajele ridicate dovedesc in-
tipar și așa mat departe. Toate a- cestea trebuie studiate și îmbunătățiri se mai pot aduce și după apariția unor ediții științifice.Vom pretinde oare ca oricine se însărcinează cu publicarea unei ediții de masă să fi făcut personal toate

a îm- pasajseco- putea
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puncte de v
teresul unul public mult mal larg decît în trecut. Dar mi se pare că trebuie să ne întoarcem spre alt aspect, deosebit de important._ Cu_ rare excepții, edițiile critice sînt îngrijite de aceiași editori cu- noscuți de multă vreme, oameni în vîrstă, formați în vechile facultăți de litere. E normal să ne întrebăm : ce vine în urma lor ? Trebuie să precizez că s-a făcut apel la editori din diferite generații ca V. Cândea, E- milia Milicescu, Geta Rădulescu- Dulgheru, Marta Anineanu, I. Roman, totuși foarte adesea pentru ediții de autori români sînt antrenați filologi clasici : I. Fischer (pentru Gr. Alexandrescu), Rodica Ocheșeanu (pentru Bolintineanu), Traian Costa, Florea Fugariu etc. Aceștia aduc pregătirea cîștigată prin studierea edițiilor latinești și grecești și aportul lor nu este nicidecum neglijabil. Dar în primul rînd filologia română nu poate fi identificată cu filologia clasică și ar fi normal ca edițiile de autori români să fie îngrijite de specialiști în română, în al doilea rînd nici filologia clasică nu mai are baza de recrutare pe care o avea în trecut și trebuie și în privința ei să ne punem întrebarea ce va urma peste două-trei decenii.Mă aștept să mi se pună întrebarea : publicarea unui autor român suscită oare tot atîtea greutăți ca a unui autor latin ? Este oare nevoie de o pregătire specială pentru a da la tipar o nouă ediție a unui text de acum cîteva decenii ? Răspunsul negativ l-au dat pare-se înseși editurile, însărcinînd cu publicarea unor ediții de masă persoane care n-au avut niciodată nimic de-a face cu această îndeletnicire. Așa cum un autor în viață își dă la tipar propria operă, cineva poate proceda cu lucrarea unui autor dispărut. Dar rezultatele neplăcute nu întîrzie să se arate. Autorul în viață își alege singur varianta care-i convine, își face personal corecturile și în general supraveghează tiparul. Pentru unul dispărut s-ar părea că activitatea aceasta este inutilă. Pentru o ediție nouă se predă la tipar, neatins, textul unei ediții mai vechi, așa cum a fost tipărit în trecut, cu eventualele greșeli de tipar, la care se a- daugă greșelile de tipar actuale, și astfel treptat operele se îndepărtează de aspectul lor original.Neînțelegerea muncii complicate și de răspundere pe care o pretinde editarea critică a unui text se reflectă și în tarifele foarte scăzute după care editurile plătesc drepturi de autori celor care stabilesc textul și elaborează notele și comentariile. Este adevărat că uneori munca pro- priu-zisă de editare este dusă de redactorii din edituri, a căror activitate nu este totdeauna suficient prețuită.Se înțelege că publicarea lui Eminescu nu ridică atîtea probleme ca, să zicem, a lui Virgiliu. Dar complicații se Ivesc și la noi destule. Avem o multiplicitate de variante în manuscrise, corecturi nedorite făcute de redacțiile revistelor unde au apărut versurile întîia oară, greșeli de

er
cercetările? Bineînțeles că nu, dar trebuie să-i cerem să fie la curent cu cercetările făcute de alții. în orice caz, este indispensabil ca ele să fie făcute, rezultatele lor să fie comunicate în ediții critice, pe care să se poată apoi sprijini cele de masă, în situația actuală, textul autorilor clasici diferă în manualele școlare, de la o clasă la alta, de la un an

la altul. Primesc numeroase scrisori In care sînt întrebat ce versiune e preferabilă. Evident, nu mi-e totdeauna ușor de dat răspuns, chiar dacă faptele sînt cunoscute de specialiști.Dar cine va face cercetările, mal bine spus cine va pregăti pe viitorii cercetători? în momentul de față o oarecare activitate în acest sens se poate observa la Institutul de lingvistică și la cel de istorie literară ale Academiei. Pe de o parte însă, sarcina Academiei nu este aceea de a da o pregătire elementară, pe de altă parte publicarea de texte nu este istorie literară și, cu atît mai puțin, lingvistică. Sarcina de a pregăti viitori editori trebuie în mod normal să revină facultăților de filologie, și nu în special secției de filologie clasică, ci celei de română. Trebuie Inițiate cursuri, stabilită eventual o specializare și, bineînțeles, asigurată o utilizare a absolvenților calificați. Lucrul este necesar și mai ales urgent, pentru că, dacă întîrziem, nu vom mai avea de unde să luăm cadrele necesare pentru a pregăti pe absolvenți. Muzeul de arfă din Craiova, în colecțiile câruia se aflâ reprezentative opere de artâ semnate de Brâncuși, Grigorescu, Pallady, Țuculescu, Gheorghe Anghel, Dumitru Ghiafâ etc

teatre
• Opera română : Cavaleria rusti
cană ; Paiațe — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă l 
Paganini — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
glale” (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — 19,30, (sala Studio) 1
Seringa — 19,30.
• Teatrul de eomedle : Opinia 
publică — 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalu
lui — 20, (sala din str. Al. Sahla 
nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Patimi — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna o albastră 
— 20.
• Teatrul Gluleștl 
trulul evreiesc de 
meu Marat — 19,30.
• Teatrul „Barbu 
Morlșca — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” ; Cori
gentă la dragoste — 16.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale” : Ulciorul sfărimat ; 
CIntăreața cheală — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînzlana — 17, (la Palatul Pionie
rilor) : Tlgrlșorul Petre — 17.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 20, (sala Victoria) : Co
libri Music-Hall — 20, (sala Pala
tului) : Concertul de muzică ușoa
ră al formației „Sincron* — 19.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

(tn sala Tea- 
stat) : Bietul
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• O fată fericită — cinemascop : PATRIA (completare Efemere)
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, LUCEAFĂRUL (completare 
Sttrcul, pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,16 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI (completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Profesorul distrat 1 REPUBLICA (completare Tămăduire) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, CAPITOL (completare Pilule II)
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare 
Mlaștina tăcuta) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
•_Zece negri mititel : FESTIVAL 8,30 ; 11 ;13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 

com
is,» ;

. , IO , xo,.
21 (la ambele 

; 12 ; 14,15 ;
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 
pletarea Micii Înotători), EXCELSIOR — 9,45 ; :
18.45 ; 21.
• Oameni In rulota : VICTORIA (completare
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Ocolul ; CENTRAL (completare Efemere) — 
16 ; 18,30 ; 21.
• Un minut de adevăr î CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• In Nord spre Alaska : LUMINA — 9—15,45 tn continuare ; 
18,15.
• Pe cer trece carul mare i LUMINA (completare Mărășeștl... 
50 de ani) — 20,30.
• Program pentru copil ; DOINA — 9 ; 10.
• Canaliile : DOINA (completare Mlaștina tăcuta) — 11,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cine călărește un tigru : UNION (completare O nuntă la 
Olteni) — 15,30 ; 20,39, DRUMUL SĂRII (completare De unde 
vin copiii T> — 15 ; 17,30 ; 20.
• Desene animate : UNION — 18.
• Orizont științific nr. 2 — U.R.S.S. — Laboratorul vieții 
— Vecinii — Despre fumat — Orașul fără străzi s TIMPURI 
NOI — 9—21 tn continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : GIULEȘTI

Legenda)

« ; 11.15 ;

® I
13,30 ;

(completare Efemere) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA 
(completare Sub semnul trainicei prietenii romăno-bulgare) — 
14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Răzbunătorii : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare 
Se răresc norii) — 14 ; 16 ; 18 ; 20, MIORIȚA (completare Ziua 
recoltei 1967) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Pasărea PhSnlx — cinemascop : DACIA — 7,30—20,30 
continuare.

cinema

în

1001• Un idiot la Paris — cinemascop : BVZEȘTI (completare 
de desene) — 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTA (completare Efemere)
— 10—14 în continuare ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Veselie la Acapulco ; GRIV1ȚA (completare Pilule II) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : BUCEG1 (completare Armonie)
— 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, POPULAR — 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
S Operațiunea Crossbow — cinemascop : GLORIA (completare 

ustav și sfetnicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS 
(completare Gustav un adevărat bărbat) — 8 ; 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 
18 ; 20,30, MELODIA (completare Orașul) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, FLAMURA (completare Gustav pacifistul) — 
9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18,30 ; 20,30.

• Dacii — cinemascop (ambele serii) : UNIREA —
• Șeful sectorului suflete t UNIREA (completare Perfecțiunea 
e rotundă) — 18,15 ; 20,30.
• Climate — cinemascop : FLACĂRA — 13—18 In continuare i
20.30.
• Amprenta : VITAN (completare Găteala capului) — 14,30 t
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 t MUNCA (completare Ex
presul de noapte) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : AURORA (completare Nicolae Klrculescu)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA (completare 
Stîrcul, pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• spartacus — cinemascop (ambele serii) : MOȘILOR — 15,30 ;
19.30.
• Prostănacul — cinemascop : 
tăcută) — 9—13,30 în continuare 
(completare Gustav lăudărosul) — _ 
O Agonie șl extaz — cinemascop 
manențe) — 15 ; 18 ; 21.
• Singur pe lume : PROGRESUL (completare Fetița cu chi
brituri) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sus milnile, domnilor polițiști I :
— 16 ; 18 ; 20.
• povestea țarului Saltan — cinemascop : PACEA (completare 
Filoxera) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : COTROCENI —
15.30 ; 19.
• Testamentul incașului — cinemascop : FERENTARI (comple
tare Romanțe) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : CRINGAȘI (completare Sub 
semnul trainicei prietenii romăno-bulgare) — 15,30 ; 17,45 ; 20,15.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : COSMOS (com
pletare Gustav nu-șl cumpără mașină) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

cinemascop : VOLGA (completare Mlaștina 
; 15,45; 18,15; 20,45, VIITORUL 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

RAHOVA (completare Per-

LIRA (completare Armonie)

I 
I
I
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INTERPRETUL DE
MUZICĂ UȘOARĂ

Am asistat o dată la imprimarea unei melodii de muzică ușoară, pentru disc. Știam că meseria de inginer de sunet este dificilă, dar nici gîndeam ca greutățile ei să fie atît de mari. Lăsăm la o parte priceperea, tehnica, muzicalitatea; se cero în primul rînd o nemaipomenită răbdare. Se poate riposta că răbdare îi trebuie și medicului, și arhitectului, și pictorului. Da, dar pentru inginerul de sunet RĂBDARE înseamnă totul. Am să explic de ce.Asistam deci la o suprapunere de muzici. O bandă reproducea orchestra gata imprimată, iar solista de muzică ușoară trebuia să cînte, îm-

Școala și cultura
(Urmare din pag. I)tea acționării asupra sufletului tînărulul în fracțiuni de timp limitate dar cu o nelimitată intensitate. în această privință nu ajunge nici enciclopedismul profesorului. El trebuie să stă- pînească întregul peisaj al vieții social-culturale, fără erori de aprecieri și de perspectivă, șl să-și călăuzească încă din timp elevii, selectiv dar ferm pe largile teritorii naturale ce înconjoară școala. Pentru aceasta însăși viața trebuie abordată direct și nu exclusiv prin epidiascopul didactic. Cum ? Prin revelarea culturii în cele mal felurite ipostaze ale sale, prin iradierea elevilor săi cu valorile incorporate vieții sociale : muzica, poezia, culoarea, visul, eroismul șl așa mai departe. Cred că școala a descoperit modalitatea de apropiere specifică a vieții în ceea ce are ea mai pur și creator. Mă refer îndeosebi la cercurile de elevi.Ideea este confirmată și îmbogățită.— Există lecții slabe. E- xistă și cercuri slabe. Destule. De aici nu se poate trage o concluzie privind caducitatea lor, ne mărturisește prof. Puiu Fili- pescu, activist al Consiliului pionierilor din Constanța. De fapt ar fi un nonsens. Un cerc consecvent slab e mai degrabă nul. Și mai exact, păgubitor. Adevăratul cerc este unul din cele mai fine și fertile rezultate ale vieții inter-relaționale a elevilor, cu consecințe considerabile în dezvoltarea lor.Este aceasta condiționată de profilul cercului ? Dună părerea noastră, nu. Ne bizuim în această afirmație pe două aspecte „teoretice".

Mai Intîi, polaritatea culturii. Fenomenul cultural viabil — și altfel nu poate deveni cultural — are o uriașă forță de absorbție. Am cunoscut la Petroșeni, la Școala generală ’ nr. 1 un cerc de științe naturale. Aparent, nimic mai conturat, limitativ chiar. Dar copiii aceia petrec, an de an, 10—12 zile la Stațiunea de cercetări marine din Agigea, poposesc în fiecare vară, zile întregi, în Grădina Botanică din Cluj, în parcul dendrolo- gic din Simeria. Costul drumețiilor ? Spectacolele pe care le dau în cursul anului. Bugetul spiritual al cercului ? Incalculabil. Sau: cîte cercuri vor fi acuma în comuna Măgurele ? Probabil, multe dacă nu chiar foarte multe. Dar toate nu ne vor șterge regretul dispariției acelui singur cerc de arheologie de acum cîți- va ani cînd, sub conducerea profesorului săpăturile micilor stîrneau interesul miei, cînd muzeul vizat era vizitat de turiști și cînd, mai ales, inima a- cestor copii recolta între neolitic și Institutul de Fizică Atomică o satisfacție greu de numit... pur arheologică.în al doilea rînd, abundența — cel mai adesea riscată — a profilurilor cercurilor („cît mai multe și de toate felurile") contravine, aparent paradoxal, chiar legilor psihice ale copilului. Există, e drept, universalitatea curiozității copilului. Dar aceasta n-am satura-o nici cu o sută de cercuri. în singur cerc, pendent de și atractiv, cu toate resursele lor sufletești. Poate cineva afirma că elevii electroniști și cl-

Roman, școlari Acade- impro-

schimb, unui aproape inde- natura sa, viu i se atașează

berneticieni de la Liceu! nr. 5 din Brașov, corespondînd cu savanți români și de peste hotare, au fost predestinați acestei preocupări ? în plin Bărăgan, la Coșereni-Urziceni, profesorul de limbă română Jucu Petre a inițiat un cerc de sculptură în piatră. Și are mai mulți sculptori decît pietre ! La Zalău e un cerc de construcții auto, la Albești-Muscel de cusături naționale, la Lupșa, în Țara Moților, de muzeografi...— Cea mai păgubitoare situație nu e a unor cercuri inexistente, ci a celor ca și inexistente, ne spune profesorul Ștefan Popescu de la Școala generală nr. 150 din București. Cercuri-foto fără aparate de fotografiat, cercuri de limbă română (de ce nu și de gramatică !) avînd drept singură bibliografie manualul, cercuri de matematică (cele mai numeroase pentru că pot fi atît de ușor convertite în meditații) și în care se fac arpegii la viitorul extemporal, cercuri plantate direct în registrul de procese verbale și a căror rădăcină s-a uscat o dată cu

cerneala ce le-a dat naștere, etc. (Obsesia cantității : „Cîte cercuri ai ?“ „Cîți elevi ai în cercuri ?“). Inflația acestor cercuri... pătrate trebuie stopată. De ce să promovăm la modul festivist mediocritatea, de ce să credităm drept punți organice spre cultură niște scîndurele de la început putrede ? Nu e nici o pagubă să lipsească un număr de cercuri. Paguba începe cînd lipsesc cele... prezente, ele răminînd doar niște veștede eșantioane ale unor promisiuni neîmplinite.Am urmărit mai îndeaproape problema cercurilor — ca posturi înaintate de contact ale școlii cu cultura — deoarece în momentul de față efervescenta lor cantitativă (pe clase, pe grupuri de clase, pe obiecte sau grupuri de obiecte, cuprinzînd peste un milion de copii și tineri) necesită rigorile calității, o îndrumare deloc mai puțin persistentă și a- vizată decît aceea a procesului de învătămînt, o dăruire nu mai puțin profesională decît înseși lecțiile.
Premieră la OperăColectivul Operei Române a prezentat vineri seara premiera „Don Juan" de W. A. Mozart, prima din această stagiune. Regia acestui spectacol, dirijat de Mircea Popa, aparține f ‘ grafia este semnată de gănescu — Tutoveanu.Lucrarea mozartiană Dan Iordăchescu, Arta Nicolae Florei, Magda bor, loan Hvorov, Iolanda Mărculescu și alți artiști de frunte al primei noastre scene lirice. (Agerpres)

lui Hero Lupesou, iar sceno- i Roland Laub și Ofelia Dră-întrunește in distribuție pe Florescu, Cornel Fînățeanu, Ianculescu, Constantin Ga-

binîndu-și glasul cu acompaniamentul orchestrei. Cunoșteam imprimările acestei cîntărețe și nu pot să spun că-mi displăceau. Remarcasem o voce plină, de mezzosoprana, avea ritm. „Spectacolul" pe care l-am urmărit la imprimare a fost însă de-a dreptul deplorabil. Urmărea banda cu acompaniamentul orchestral și — cu textul în mînă — căuta să-și depene melodia. Spun „căuta" pentru că vreo 3—4 ore nu a găsit soluția. Ori intra înainte, ori întîrzia cu refrenul, ba distona, ba își dădea drumul la glas într-un moment neindicat, ba... Era de față și orchestratorul melodiei care, prietenește, a căutat s-o salveze, dirijînd, lndicîndu-i intrările. Inutil! S-au făcut reci de imprimări pe bucăți, bucățele (vedeți răbdarea inginerului de sunet); biata melodie, doar tehnica mai putea s-o salveze. Că solista noastră nu era notistă, este bineînțeles o lipsă, dar că n-avea nici ritm, mai cînta și fals, depășește orice imaginație. Și totuși, după săptămîni am ascultat discul cel „chinuit": frumos a- ranjat, stătea ca cea mai cinstită imprimare a unui muzician, gata să-șl etaleze calitățile!Inginerul de sunet face Imprimări și pentru Radio șl pentru Televiziune. Vedeți teleemisiunile cu playback? Cîntărețul mimează, iar banda gata imprimată dă sonorul. De multe ori mă gîndesc la hazul pe care l-ar avea o încurcătură de benzi (solista să mimeze „Lună", iar banda să aibă imprimat „Wozzek"); sau să se rupă banda ca în „Serenada străzii". în orice caz „play-back“-ul face minuni! Respectiv inginerul de sunet! De ce? într-una din primele ediții ale „Clubului tinereții" s-a Inițiat un concurs de muzică ușoară. Participam ca invitată, să-mi spun cuvîntul despre meseria mea. Deci, am urmărit îndeaproape evoluția partici- panților. Unii dintre ei au fost buni. Atunci s-au remarcat Petre Geamba- șu, Lili Bulaesi; ceilalți aveau tinerețe, elan, dar n-aveau pic de voce. Din nou, ca și în povestea cu discul, mare mi-a fost mirarea cînd am văzut „lansată" la Radio și leviziune, după cîteva luni, una acele participante la concurs cu lități submediocre. Bineînțeles cînta pe viu, ar fi fost un mare raj. Cînta cu ajutorul... play-back- ului... Revin la inginerul de sunet. Mă gîndesc: atunci cînd face imprimarea, cîte ecouri trebuie «ă folosească, cum trebuie să taie acutele țipate, sunetele gîjîite, cum face din nimic minuni?Situațiile pe care le-am dezvăluit se repetă destul de des. Avem mulți soliști de muzică ușoară foarte ta- lentați. Pentru ei, bineînțeles, o înregistrare înainte de emisie, pentru cursivitate, un „play-back" nu înseamnă nimic deosebit față de prezența vie în fața publicului. Dar este impresionant și numărul celor care, nu știu de ce sînt numiți cîntăreți, nu știu de tăm tineri Teodorescu nicidecum să acceptăm compromisu-

rile. Mai putem remarca ceva și a- nume : altfel cîntă un interpret cu experiență scenică, cultură, cunoștințe muzicale, șl alta este concepția unuia pentru care notele muzicale sînt enigme, pentru care cultura generală, artistică sînt foarte depărtate. Dorința publicului și a muzicienilor, ca muzica ușoară să iasă din raza diletantismului, ar trebui, în fine, să fie realizată.Acum 16—18 ani s-a făcut, cu ajutorul unui inimos pedagog, cunoscutul compozitor Edmond Deda, prima încercare de alcătuire a unei școli de muzică ușoară. Funcționa în casa lui Theodor Rogalski. Acolo s-au format Trio Grigoriu, Aida Moga... O altă încercare făcută tot de Edmond Deda a fost cu ajutorul artistului Niki Atanasiu, la Casa artiștilor. Și aceasta însă, ca și prima, a fost sporadică, nu a avut durabilitate. Apoi, la Casa de cultură a studenților, compozitoarea Camelia Dăscă- lescu a alcătuit un cerc de muzică ușoară unde au deprins ritmuri, intonații, unii dintre tinerii noștri soliști. Și la Școala populară de artă s-a încercat înființarea unui curs de muzică ușoară, dar nu este vorba decît despre cunoștințe despre arta actorului, istoria muzicii etc., nu de interpretarea practică. La Consiliul muzicii se inițiase un curs de perfecționare ; deoarece însă nu era marcat de un concurs, s-a transformat în curs de inițiere...Avem compozitori de muzică ușoa
ră pasionați în dezvoltarea tinerelor talente. însă tentativele eșuează dacă după atîtea strădanii nu se face ceva bine gîndit, bine organizat în cadrul Institutului pedagogic se pot crea o secție de compoziție pentru muzica ușoară șl o secție de interpretare. La Conservator, mii ani, s-ar putea asigura derea formelor, genurilor, frăției, într-un cuvînt, arta zițlei pentru muzica ușoară, pentru Interpretare trebuierată o școală (în care să se studieze teorie, solfegii, dictat, mișcare scenică, limbi străine, istoria muzicii universale, a muzicii ușoare), firesc șl compoziția de muzică ușoară trebuie învățată. Sînt foarte multi tineri care creează melodii inspirate, dar care se opresc la întocmirea unei partituri de canto-pian, la un aranjament orchestral. Dacă ne gîndim la compozitorii cei mai cîntați, constatăm că ei au studii serioase. In alte țări, pe lingă conservatoare sau pe lîngă direcțiile de concerte, sînt organizate forme de învătămînt pentru studiul acestui gen. Astfel, înscrise în conservator pentru compozitori, în institute pedagogice pentru compozitori și interpreți, cursurile vor aduce roadele dorite. în primul rînd scăpăm în mare măsură de diletantism ; ușurăm și munca inginerilor de sunet ! Apoi se creează drum sigur (din cale afară de alambicat la ora actuală !) pentru oricare tînăr cu adevărat talentat.

în ulti- deprin- orches- compo- Dacă asigu-

ce ca

Te- din ca- nu cu-

fac discuri... Să cău- Ion Dican, Gabriela înzestrați muzical —
Smaranda OȚEANU

14,25 — Fotbal : Republica Demo
crată Germană — România. Prelimi
nariile turneului olimpic. Transml- 

( siune de la Berlin. 18,00 — Pentru 
1 noi, femeile ! 18,30 — Pentru copil șl 
tineretul școlar: Moș Ene pe Insula 
Farului. 18,45 — Lumea copiilor — 
emisiune distractivă pentru cel mid. 

19,30 — Telejurnalul de seară. Agenda dumneavoastră. 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20,00 — Teleenclclopedla. 21,00 — Desene
animate. 21,10 — Foileton umoristic. 21,25 — Film serial: „Evadatul*. 
22,15 — Buletin meteorologic... muzical. 22,55 — Invitata noastră, cîntă- 
reața de muzică ușoară Jenny Luna (Italia). 23,15 — Telejurnalul de 
noapte. 23,30 — Telesport.

t V

O monografie valoroasă
despre:

PAUL CONSTANTINESCUPaul 
nescu, 
înzestrat cu un ta
lent deosebit, cu di
mensiuni 
a 
ric 
de artă ca un scop în 
ferat să o serveas
că cu devotament și în acest fel a dat la 
iveală opere origi
nale, caracterizate 
printr-o extremă 
simplitate și conci- 
ziune. A pus în valoare mai 
luînd în mod crea
tor doinele vechi, 
integrate în extati
cul ritm de „par- 
lando rubato", dan
surile cele mai di
namice, străbătute 
de formule ritmice 
pregnante în ciuda 
asimetriei structurii 
lor. In același timp, 
pornind de la ope
rele lui Anton Pann, 
Kiriac, 
Jora și 
reușit să 
minunată 
modală, i 
bază noi și vechi 
game populare și 
psaltice, în general 
mai apropiate 
diatonism decît cromatism, șt o 
strumentație pe 
de clară și simplă, 
pe atît de eficientă. 
Tot lui ti datorăm 
opere care valorifi
că din plin vechea 
cîntare, care, ca și în cazul străluciților 
exponenți d« la „Carmen’, au ple
dat pentru repune
rea in adevăratele 
drepturi a unei stră
vechi culturi muzi
cale, autentice și 
s-au situat pe o altă 
orbită, diametral o- 
pusă unor confluente 
străine, depersona- 
lizatoare, ca de pil
dă barocul

mantismul 
Evitînd cu 
monotonia, 
formulele 
ționale, Paul 
stantinescu a scris o 
muzică larg accesi-

Constanti- 
compozitor

multiple, 
refuzat catego- 
să se folosească

Doru
POPOVICI

sine, a pre-

folclorul cel 
autentic, pre-

Musicescu, 
Enescu, a 

obțină o 
armonie 

ce are la

de 
de 

in
cit

și neoro- 
german. 

succes 
banalul, 
conven- 

Con-

bilă, totuși nelipsită 
de aspecte înnoitoa
re, izvorîte din ino
vația înțeleaptă și 
de aceea constant 
interesantă. El a 
dat naștere în a- 
proape toate compo
zițiile sale unei mi
nunate fuziuni între 
vechi și nou.

Meritul lui Vasile 
Tomescu constă in 
faptul că a relie-

note de
lector
fat în mod convingător, în a sa carte 
închinată lui Paul 
Constantinescu, cele 
mai valoroase as
pecte ale muzicii a- 
cestuia, Interesanta 
melodicitate moda
lă a compozitorului, 
cu multe elemente 
originale, ce au con
tribuit în mare mă
sură la promovarea 
unui nou concept al 
limbajului muzical : 
gîndirea 
modală, 
minante 
privință 
siderate 
ce tratează pe larg 
operele „O noapte 
furtunoasă", 
două oratorii, 
drigalul 
concertele 
mentale și mai cu 
seamă liedurile con
cepute pe versuri de 
Cicerone Theodo- 
rescu, ca și triplul 
concert pentru vioa
ră, violoncel, pian și 
orchestră, opusuri din ultima perioadă 
a vieții, yasile To
mescu arată că 
Paul Constantinescu 
a creat „recitativul

melodică 
Puncte cul- în această 
pot fi con- 

capitolele

cele
ma- 

.Miorița", 
instru-

românesc’ și o muzică neobizantină, îmbinînd armonios 
cîntece arhaice și
motive laconice de 
puritatea cristalului 
cu elemente compo
nistice mai noi, din 
timpul nostru, ca 
politonalitatea, poli- 
modalismul și atră
gătoare aspecte rit- 
mico-timbrale. In 
toate aceste întrepă
trunderi se remarcă 
o bogată fantezie și 
se reliefează un 
principiu estetic u- 
nic : seninătatea. A- 
nalizele muzicolo
gului sînt făcute cu 
seriozitate și cu o atenție deosebită 
pentru amănunt. De 
asemenea, se eviden
țiază și o vastă do
cumentare, oferin- 
du-ne o adevărată 
frescă a muzicii ro
mânești dintre cele 
două războaie, dar 
fără să se neglijeze 
multiplele aspecte 
ale artei sonore ro
mânești din zilele 
noastre. Viața com
pozitorului ne este 
înfățișată sobru, de
parte de orice ar 
constitui ,,senzațio
nal’ sau biografie 
romanțată. Cu alte 
cuvinte Vasile To
mescu a fost perfect conștient de faptul 
că un autor se de
finește în ....... rînd prin opera sa și de aceea muzico
logul ca și criticul 
de artă privit pe 
plan general are o- 
bligația de a ana
liza esența creației. 
Desigur de pe po
zițiile prezentului șl nu ale trecutului, 
dar cu perspectiva 
viitorului. Avînd în 
vedere aceste consi
derente putem afir
ma că monografia 
despre Paul Con
stantinescu ne oferă 
fericitul prilej de a 
descoperi în ea fru
museți, adesea reve
latoare, fiind o lu
crare de adevărată 
valoare a muzicolo
giei noastre.

primul
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Nemții intraseră în sat în zori, înainte de ■ se alege lumina de întuneric. Veniseră de pe Murăș la vale și se stabiliseră la primărie. Pe urmă, pe la amiazi, Zevedei se pomeni cu ei la poartă. Erau cinci și-n urma lor și cam pe de lături, venea Irod, primarul. Și Zevedei înțelese numaidecît ce-1 așteaptă. Dar nu se sperie prea tare. „Poate c-or venit după altceva ! se socoti el repede. După de-ale gurii... C-așa-1 în război...". Nemții nici nu se sinchisiră de el. Intrară și începură să-1 cerceteze gospodăria. Unul, gras și asudat, le arătă celorlalți stelele și luna de pe frontonul casei, colțul acela de cer, pe care 1-1 făcuse Icu lui Filigo- rie, poștașul, mal de mult, șl pe care el îl îngrijise sîrguincios după aceea, împrospătîndu-1 de fiecare dată, cînd își zugrăvea casa, scriind apoi dedesubt, cu aceleași litere mari și strîmbe : „Doamne ai grijă de sălașul ăsta !".— Dumnealor. îi șopti Irod, or venit la tine !... Vor să-ți povestească ceva... Or auzit — dar eu nu le-am spus, să știi ! — ce fel de om ești tu... Cum te-ai vitejit și ce-ai făcut I Cum l-ai dat jos pe fluherul lor !... Și pe mareșal, mă !...Zevedei tresări. în afara făpturii sale, parcă. „N-or venit după de-ale gurii ! spuse el. ca într-un ecou. Nu... N-or venit...". Vroi să-1 întrebe pe Irod de unde aflaseră nemții așa de repede ce-i cu el. Nu-1 întrebă, spre nedumerirea primarului, care aștepta, se uita și la nemți dar sta și cu ochii pe el. „De unde să știe de altundeva, dacă nu de la Irod 7 !.., Că ăsta o fost un mișel fără seamăn... întotdeauna... Și eu unul...".— Degeaba te uiți așa la mine ! spuse primarul, dacă văzu că el șovăie. Trebuia să căști ochii mai devreme !... Acuma-i tîrziu... Frontul s-o dus pe Murăș la vale, fără lupte... Armistițiul ăsta o fost un fel de hai să fie !... O-ncurcat lucrurile numai... Și-acuma, dumnealor sînt mînioși rău de tot !... Și asta numai din pricina unora ca tine... Fiindcă tu... Voi, mă, ăștia care ați crezut nu știu ce și nu știu cum, mă !... Da...Nemții se întoarseră deodată către el, parcă abia atunci și-ar fi dat seama că Zevedei e omul după care veniseră. Lăsară stelele și luna de pe frontonul casei șl vorbiră ceva, în pripă. Pe urmă se aliniară în flanc cîte unul, repede, parcă ar fi trecut cineva o sfoară prin ei. în curte răsună apoi o comandă aspră și scurtă și Zevedei o execută și el, automat, ieșind în uliță înaintea nemților, ti păru rău, fiindcă executase și el comanda. „Și asta cînd 7 se întrebă el. Tocmai acuma, cînd s-ar fi cuvenit să fiu altfel !... Nu 7 !“... Uită apoi șl de asta. Se împiedică ușor, de-o piatră. Și-abia atunci luă seama la colbul de pe drum. Și-i veni nu știu cum, parcă-i părea rău și după colb, fiindcă rămînea și se ducea în urmă. Și după iarba de pe șanț îi părea rău. Și după urzicile de sub garduri. Se bucură în schimb pentru Iova, pentru muiere, că nu era aici acum. Și se gîndi că ar fi fost mai bine dacă ar fi plecat și el în refugiu, înainte de a curge frontul peste sat. „Da, spuse el cu o îndîrjire rea și adîncă, crescută direct din măduva oaselor, ar fi trebuit să plecăm". „Da, așa ar fi trebuit..." „Dar de ce 7 !... Și pînă cînd 7... Tot noi..." Gîndurile nu-i erau chiar așa de limpezi. Sau poate că nu se obișnuise cu ele, cu gîndurile astea noi, care nu 1 se așezaseră încă în suflet. Omul trecea printr-o stare incertă, de foială și de bîjbîială, nepotrivită cu firea sa adevărată, de român hotărît și semeț. Așa se socotise el de la un timp, de pe la patruzeci de ani, că-i hotărît și semeț, de neînfrînt. Și-acum avea șaizeci și doi, dar era verde încă, nu-I surpase nici o boală. Și cum era cioturos și vînjos, cu pieptul năpădit de un val de și cu mustața parte, străină plise vremea, — părea mai înalt decît aspru decît zuse, parcă «cade și se clipă, că-i puterea din el se duce în jos, în colbul pe care îl răscolea cu picioarele, în neștire. „In privința ăstora, spuse el, ca să nu tacă — am greșit tare... Da, am greșit !... Fiindcă ei, dumnealor, cum ar zice lingăul ăsta de Irod, n-or fost niciodată așa cum l-am crezut eu... Și-acuma, că-s la greu și la strîmtoare. și-or dat arama pe față...".

prietenul Zevedei, l-a» fi spus-o, dacă chiar vrei să știi !...Zevedei tresări și se cluci puțin, parcă nu i-ar fi venit să creadă. Apoi, după ce se convinse că leu vorbise așa cum vorbise si că n-o făcuse în batjocură, se mînie și iuți pasul. Mila pe care o simțise adineauri pentru poștaș se duse, se stinse. In locul ei veni o neliniște aspră și fierbinte. Și el n-ar fi putut spune, acum, că-i părea rău de ceva, anume. Nu-i era la îndemînă, din pricina lui leu, a vorbelor pe care le spusese ăsta. Nu avuseseră nimic de împărțit, nu se certaseră niciodată. dar el își bătuse joc de poștaș, ca nimeni altul. Icu avea cinci fete și era un fel de solomonar. un sfînt fără biserică. îi mersese vestea că-i bun și milos și chiar așa era : nu suferea bătăile și nu punea mîna, pentru nimic în lume, să taie gîtul unei găini. Era mai rău decît o muiere, după socotința lui Zevedei. în afară de asta — de aici se născuseră ciorovăielile dintre ei — în celălalt război nu trăsese în nimeni, nici măcar un glonț. Fusese bucătar și împărțise ciorbă cu polonicul și mai ciupise și el cîte-un deț de rom din porția ostașilor. Atîta ispravă făcuse Icu. în tot războiul. Pe cînd el. Zevedei, luptase în linia întîia, în Tirol și-n Galiția și-o dată ieșise singur din- tr-o încercuire. Și dacă nu s-ar fi terminat războiul așa cum s-a terminat, el s-ar fi reangajat în armata împăratului. Sfîrșitul războiului însă și destrămarea imperiului l-au îndepărtat de planurile astea, fără a-1 despărți însă cu totul de deprinderile cu care se obișnuise în cei opt ani de militărie. Omul se întorsese acasă, își îhtemeiase o gospodărie destul de bunicică și trăise apoi alături de ceilalți, povestind la cîte-un chef cîte-o pățanie și cîte-o bravură de-a lui, de pe front. Față de copii, mai cu seamă, nu era zgîrcit de fel în istorisiri de-astea și poate că mai punea adeseori și de la el cîte ceva, nu pentru că ar fi vrut să pară mai viteaz decît fusese, ci pentru că vroia să trezească în ei setea de vitejie, să-i aibă voinicoși și bravi, cum vroise și el să fie. „Fără grad să nu vă înturnați acasă, mă ! le spusese el feciorilor, cînd plecaseră în armată.

dureroasă. Șl nu se mai sperie de fel, nu mal încercă s-o dele la o parte. Se lăsă năpădit de dușmănia asta mare șl adîncă și se gîndi cu tristețe că-i rău tare dacă ajungi abia la bătrînețe să vezi ce-i cu unele și cu altele. Dar nu se mal întoarse, nu se mai răsuci și nu se mai foi deloc, își înfrînse toate șovăielile lui, de om tare și bătrîn. Și-n clipa cînd îl împinseră nemții în pivniță pe noul arestat, el sări să-l apere șl să-1 ridice.— Ajunge, îi spuse el neamțului, care îl mal lovi o dată pe arestat, cu cizma. îl rușine... Armata germană, voi...Neamțul îl izbi și pe el în piept, cu patul armei și-1 împinse cît colo, fără să se uite la el. Apoi, după ce ieși și după ce închise ușa în urma lui, îi spuse altuia, care îl aștepta afară, că în pivniță este un țigan care știe nemțește. Zevedei, pricepu ceva din spusele lor. deduse mai mult înțelesul vorbelor și-șl dădu seama abia acum, după ani și ani de zile, că nemțeasca pe care o știa el era destul de săracă și se limita la eîteva noțiuni militare, la ordine și la comenzi.In apropiere, în stînga, se auzi un geamăt surd. Arestatul care fusese aruncat în mijlocul pivniței încerca să-și rupă legăturile, opintindu-se din greu, pe tăcute.— Stai să te ajut eu I spuse Zevedei, apropiln- du-se. Te dezleg eu...Omul tăcu și Zevedei de asemeni tăcu șl el. îndată ce puse mîna pe arestat. își dădu seama că-i vorba de-un băiețandru și-1 cuprinse mila.— Da’ tu de-ai cui ești, măi băiete 7 îl întrebă el în vreme ce-i căuta nodurile sîrmei cu care îl legaseră nemții. — Și de ce-ai fost legat 7...— Asta n-o mai știu... spuse băiatul. Asta pot s-o spună ei, tîlharii ăștia, hitleriștii ăștia !...— Bine, de-al cui— Eu 7...Iul Șanta.— Tu ești, măi Jenule 7 Șl tine 7...El or venit după tata.

audă mai bine. „El, așa departe și c-o să dacă vin ei șl dacă

bine, măi băiete, ești tu 7Sînt de-aici, din al lui Simion... da’ de unde ești șiDroștea, șl-s băiatulce-or vrut ăștia cu

și el puțin. Și se sumețl. să dacă s-aud înseamnă că nu-s vină în curînd... Și-atuncea, scăpăm de ăștia !...“Se suci către băiat, către mînecă.— Ce zici, măi Jenule, îl c-o să fie bine, dacă vin ai— O să fie I Altfel, ăștia ne omoară pe— Păi cam așa, dară, da' ce zici tu, n-am putea fugi noi de-aicea 7...— Nu știu, tete Zevedei, că și eu stau și mă tot gîndesc la asta...Se mai amestecară vreo cîțiva în discuția lor, fără să-i întrebe de unde sînt și cum de-au ajuns acolo. Vorbiră așa cum vorbesc oamenii, cînd au un singur gînd și-un singur scop. Cercetară pereții pivniței, cu de-amănuntul. Și-și dădură seama, cu părere de rău, că pereții erau de beton și că ei n-aveau ce le face, cu mîinile și cu niște custuri vechi. Se agățară și de gratiile de la fereastră și de la ușă. Pe urmă se mai liniștiră puțin, dar de sfătuit tot se mai sfătuiră un timp, pe îndelete.— Rusalimu meu, le spuse țiganca, o fost închis o dată într-o școală cu niște prinși, și-o ieșit prin coperiș... Și-acuma, noi de ce să nu putem 7... Că dacă se duce frontu-nainte, e rău de noi, iar dacă vine îndărăt, e și mai rău... Ăștia ne mănîncă fripți !...— Asta-i cam așa, da’ ce-ar trebui să facem noi 7— Ce-am putea face, adică 7...— Fiindcă sîntem zăvoriți aicea !...— Sub planșeul și sub grinzile astea...— In pămînt !...Lucrurile se lămuriră apoi altfel. Ușile pivniței se deschiseră șl ei fură scoși afară. „Nu-1 rău, se gîndi Zevedei. Nu-i rău deloc...". 11 văzu și-1 auzi apoi pe un neamț — același grăsun, care rîsese de stelele lui, acasă — cum îl arată pe el și pe Jenu, altuia. Și cum îi șoptește ceva. Și-1 veni să sară la ei, să-i zgîlțîie și să-i iele la rost. Se pomeni că-i împins din nou și o porni încet pe

Jenu, țl-1întrebă el, noștri ? trasa denu-1 așatoți !...
Șl că acuma • spre toamnă șl poamele sînt coapte. Dar nu se știe cine le va culege. Nu mal apucă însă, fiindcă veniră nemții și-i scoaseră în utnbra de afară, care se întinsese peste toată curtea primăriei.In gura gîrliclulul, Zevedei îl șopti băiatului să nu-i fie frică, orice s-ar întîmpla. în viață, vroi el să-i mai spună, nu mori decît o singură dată. Și dacă mori în picioare e bine și-1 frumos. Iar dacă mori chircit sau în genunchi — e rău șl-1 urît. Dar nu-i spusese nici vorbele astea, să nu-1 sperie. „Ii un copil, se gîndi, după ce văzu puful care îl împodobea obrajii. Nici n-o pus mîna pe brici... Și ăștia..." Se uită apoi la nemți și-șl dădu seama că sînt aceiași, care îl ridicaseră pe el de-acasă. Auzi o comandă și tresări pe undeva, dar n-o mai execută. Așteptă pînă cînd îl arătară ei poteca. Din urmă, un ofițer mal lătră după el o ultimă comandă — „Recht welt vom Dorf !“ • — și el se întrebă ce-o fi ala „Dorf" 7 „Dorf".,.„Dorf"... Se gîndi că nu poate fi altceva decît sat. „Da, asta trebuie să fie... Sat... La ei îl dorf și la noi îi sat... Da, satul nostru nu vine de la ei..." „Nu !...“ „Da de unde o fi venind 7“ Se mustră pe urmă, pentru că se ocupa de lucrurile astea, acum, cînd mergea spre necunoscut. Și șopti vorbele pe care le spusese băiatului, cum că omul e o mașinărie foarte complicată, sucită tare, de neînțeles. „Da, chiar așa, ei mă duc să mă împuște... Și eu... Da... Bine..." Se uită înapoi, după băiat, dar nu-1 văzu. Dădu cu ochii peste Icu lui Flllgorie, în schimb. Poștașul sta în ușa unei magazii șl se uita după ei. prostit și desfigurat de durere ori de spaimă. sau poate că și de una și de alta. Și el încetini nasul și aproape că vroi să se întoame la poștaș. II împinse însă un neamț, din urmă, iar băiatul îl trase de mînecă și-i spuse ceva, să meargă înainte să nu-și închipuie nemții nu știu ce. Și-atunci, el se mînie, iuți pasul și-1 ocări urît de tot pe Icu.

păr care începuse să încărunțească cărămizie, afumată de tutun pe o parcă de obrazul cu tăieturi aspre era. Și lui. Dar jos. Simțea și el asta, că Și 1 se părea, în cîte o
pe care i-1 cio- dar armonioase mai hotărît, mai acum parcă scă-era în sinea alunecase în micșorează.micuț de tot, cît un puricei. Și că

Intr-o curte lătra și scheuna un cî.ine. în lanț, Înnebunit, răgușit. Zevedei tresări, cînd îl auzi. Și se gîndi din nou la refugiu. Satul lor se afla în apropierea graniței. La început, în primele zile de după 23 August mai fusese cum fusese, chiar bine, pentru că el atunci se sumețise. atunci se luase de piept cu dregătorii din sat. Pe urmă se schimbaseră iar toate, încurcîndu-se și mai rău. Un timp nici nu s-a știut de cine țin ei și pe unde trecea frontul. Au venit motorizatele după aceea și lucrurile s-au lămurit. Și lui i-a părut rău, abia atunci, că nu plecase în refugiu, cum făcuseră ceilalți. Iova îl rugase ca pe un dumnezeu, să plece, să nu ră- mîie acolo, între fronturi. „Acuma te-ai găsit și tu. măi omule, mă, după ce te-ai pus rău cu Irod și cu popa Roșu 7 ! îi spusese. N-ai putut sta la locul tău 7... N-ai putut tăcea?!... Te-o găsit și pe tine vitejia... Chiar acuma..." Dacă nu i-ar fi amintit de isprăvile pe care le săvîrșise el în ultimele zile, poate ar fi plecat. Dar așa, nici n-a vrut să audă. A ajutat-o, i-a pus de-ale gua?ii în desagi, a suit-o în car și-a mers cu ea o bucată de drum, pe lîngă boi, prin colbul pe care-1 simțea și acum sub picioare. „Vezi și de cocioabele noastre. Zevedei !“ i-a spus careva, la despărțire. în deal. „Roagă-l pe dumnezeu, mă. să aibă grijă »i de casele noastre...". „Auzi, Zevedei...". „Aud, mă !... Mergeți cu bine..." A rămas apoi în drum, singur. Și-acasă, cînd s-a întors și-a intrat, tot așa s-a simțit : singur. Nici nu s-a culcat. _A stat prin curte și prin grădină. Și s-a uitat în jur, ascultînd mai mult, fiindcă de văzut nu se vedea mai nimica. Dar se auzeau atîtea, bubuituri și pîrîituri de mitraliere, duduituri înfundate, de motoare mari și grele, tunete depărtate și-un tiuit necurmat. In cîte-o clipă, măcar, toate zgomotele astea surde și grele se și adînc. Și-atunci lui că sînt împrejurări în legat trup și suflet de și-ai trăit. Și ți-i așa
uneau într-un huruit aspru Zevedei îl venea să spuie viața omului, cînd te simți pămîntul unde te-ai născut ,___ ______ ___ _____ de nu știu cum. că nu temai poate desface nimeni de lucrurile astea, nici dacă dă cu tunul în tine. Te faci praf și pulbere, atunci, dar nu te pierzi, te bagi în pămînt, așa cum s-au băgat și cei vechi, ca să ieși iar cine știe cînd. Gîndurile astea îl încercau și-1 împresurau pe Zevedeiu lui Tana, cînd vuia pămîntul în jur. Numai că el nu le dădea grai. Nu simțea nevoia asta, să le tălmăcească tn vorbe. Mărunțea astfel de lucruri. Se gîndea, în răstimpuri, la feciori. Și-i ocăra, se certa cu ei. cu o îndîrjire pe care nu și-o cunoscuse pînă atunci. „Ăștia m-au crezut un hăbăuc ! spunea el. Un mișel oarecare..."

în urma lui, nemții vorbeau ceva și el înțelese eîteva cuvinte și-1 auzi și-1 simți pe Irod, cum le dădea tîrcoale. Auzi numele unor care îi cunoștea bine și-și dădu seama că oamenii aceia erau plecați în refugiu și că Irod, primarul, nu le putea spune lucrurile astea. El ar fi putut — știa atîta nemțească, din armată și din celălalt război — dar de rostit n-ar fi rostit o vorbă de-a lor, pentru nimica în lume. Nu-i ura — încă nu-i ura — și nici nu-1 era frică de ei, cu toate că-i auzea și-i simțea cum veneau după el, cum îl duceau undeva, spre necunoscut. își număra pașii și se uita la colbul de pe drum, cum venea și trecea pe sub el. Și-abia într-un tîrziu, după ce simți că vine cineva către ei, ridică ochii din pămînt, să vadă cine-i omul care înota prin lumina aceea nedeslușită a soarelui. îl recunoscu pe Icu, pe poștaș, și se zgribuli în sinea sa, cu teamă și cu mînie. „Acuma. Icu ăsta o să-mi rîdă în față !... Și-o să-mi amintească de batjocurile mele... Și de scrisori !... O să triumfe, ce mai !..." Dar Icu nu-i zise nimica. Și nici nu rîse si nici nu triumfă. Se feri din drum și-1 ocoli, pe departe. Și Zevedei își dădu seama că omul e necăjit, din cale afară, de parcă ar fi mers el înaintea nemților, sub escortă. „Dar de ce i-o fi teamă 7 se întrebă el. Fiindcă el îl liber, oricum !... Poate să umble de colo pînă colo..."— Ei, ce-ai făcut, mă 7 îl întrebă primarul pe poștaș. Ai fost 7... I-ai găsit 7... Le-ai spus 7— Am fost, dar de găsit n-am găsit pe nimeni... Oamenii s-or dus... Ori s-or ascuns... Nu știu !— Mă, tu i-ai anunțat... Le-ai dat de știre 7 !... Le-ai spus să fugă 7 ! Da 7 !— Nu le-am spus, că nu i-am găsit !... Si chiar dacă care

oameni pe

l-aș fi găsit nu le-aș fi spus-o, la ăștia, la m-ai trimis dumneatale!... Da’ lui Zevedei,
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Măcar caporali să-mi veniți !...“ Și-apoi, cînd se duseseră pe front, le spusese numai atîta : „Să nu mă faceți de rîs, mă !...“ Și feciorii — Niculae, Ilie și Ionuț — se purtaseră cumsecade, nu-1 făcuseră de rîs.
La primărie, după ce intrară în curte, nemții se opriră. Zevedei mai înainta puțin și-apoi îndată ce auzi o comandă aspră și scurtă — „Halt !“ — se opri și tresări. Și se mustră iar, în silă și cu mînie. „Acum chiar că ești prost, mă ! spuse el. De ce-ai executat comanda asta 7... Fiindcă tu, mă, nu mai ești soldat... Și nici nărod nu mai ești, negîndit adică... Dumnealor, dacă au comenzi bune, n-au decît să și le execute !...“ îl năpădiră o mulțime de reproșuri și el își dădu seama deodată că-i urăște și că ura asta a lui e în creștere. Și se sperie din nou de propria-i vrăjmășie, de ura asta grea și de neocolit. Simți cum se prelinse și se cuibări în el simțămîntul acela de teamă, din primele clipe. Și i se păru că se clatină. „Acum fie ce-o fi ! spuse el, fără să se clintească, înapoi nu mai dau !... Chiar dac-o fi să fie..." Se pomeni că-1 strînge cineva de braț, din ce în ce mai tare, și se suci numaidecît spre stînga. Credea că-i unul dintre nemți și ridică mina să-1 plesnească. îl văzu însă pe Icu lîngă el și se opri, descumpănit. Omul vroia să spuie ceva. Și parcă nu izbutea.— Ce-i. mă 7 îl întrebă Zevedei. De ce te-ai speriat așa 7... Că tu, mă, totdeauna...Se opri apoi și se uită rușinat în pămînt. Auzi niște vorbe în urma lui și se pomeni împins din spate, de către un neamț. Și-i fu recunoscător neamțului, fiindcă îl despărțise de Icu. Nici nu se mai uită la poștaș. O porni înainte, fără să mai ieie seama pe unde trece și încotro se duce. Și- abia după ce auzi o ușă deschizîndu-se și închi- zîndu-se în urma lui, se uită în jur și-și dădu seama că se află într-o pivniță în care mai erau niște oameni. Văzu o țigancă bătrînă, cum ședea și cum fuma, într-un colt, cu nepăsare ; îi văzu, la lumina iscată de țigară, un colț de gură și-și dădu seama că muierea era bătrînă și țanțoșă. Altceva nu reuși să deslușească. Lumina din pivniță era pămîntie și umedă. Numai într-o parte, lîngă fereastra care da spre curte, era mai limpede. Dincoace, unde sta el, era grea și apăsătoare. Șl parcă și pivnița era mai adîncă în partea asta, unde sta el. ,,Da’ a cui o fi fost pivnița asta înainte vreme 7 se întrebă Zevedei, parcă de aceea ar fi fost adus acolo. A popii, ori a cui ?!...“ își aduse aminte apoi că pivnița și casele în care era primăria acum fuseseră ale unui învățător care le vîn- duse comunei, cînd plecase din sat. Nu reuși să-și amintească numele învățătorului și-i păru rău. „Dar oamenii ăștia de ce-or fi fost aduși aicea 7 se întrebă el, brusc. Și de pe unde-or fi ?...“. Se sprijini apoi de perete și oftă fără voie. Și se miră pe urmă de propriul său oftat. „Cine știe ce-o fi cu ei 7 !... Poate că s-or mîniat și ei... Prea devreme !... Ori prea tîrziu !... Așa cum or făcut si alții... Fir-ar să fie !... Fiindcă în viața asta... îi rău șl greu dacă ești dacă nu ți-ai mai da razna...".

— Și-atunci de ce— De ce 7 Pentru săptămînă-i dus, cu— Da?— Da...Băiatul se scutură făcuse Zevedei și-apoi după ce-1 văzu și-l recunoscu. se dădu mai la o parte.— Da. dumneatale ești chiar tetea Zevedei. nu ? spuse el mirat.— Da, măi Jenule, chiar eu sînt !... M-or luat și pe mine...— Da’ cum de te-or luat ?... Tata-mi spunea mereu că dumneatale ești de-al lor I— Așa spunea tată-tău, mă 7— Da, așa spunea.Zevedei tăcu și se uită lung într-un colț, parcă ar fi vrut să sfredelească pămîntul, cu ochii.

negîndit... Asta-i !... Măcar seama niciodată c-ai luat-o
era larmă șl agitație. Seîn curtea primăriei auzeau strigăte și comenzi, pîrîituri de motoare, înjurături. Apoi, după ce larma asta pătrunse și în pivniță, ca un ecou, afară se făcu liniște pentru un timp. Și-atunci foiala dinăuntru crescu, se înteti, ca în fața unui pericol nedeslușit. Un om se duce la fereastră șl se uită îndelung afară.— Ce-i 7 întrebă careva, de jos. din spatele lui.— Or mai adus unul !... Cu motocicleta !... îi legat !...Zevedei repetă vorbele omului, — „Cu motocicleta !... îi legat 1“ — și se întrebă de ce l-or fi legat nemții pe arestatul acela. Se gîndi să se ducă și el la fereastră, să se uite, să vadă cine mai fusese ridicat. „Cine știe cine-o fi omul acela !... Și de ce-o fi fost luat !... Dacă-i legat fedeleș. înseamnă că-i periculos... Sînt și de ăștia !... Au si ei dreptate, într-un fel !...“ „Dar de căutat ce caută ei aicea, mă 7 se întrebă tot el, pe neașteptate. Și de ce adună oamenii 7... Or golit satul de vite și-acum se agață și de oameni !... Păi asta, dacă stai si te gîndești bine, măi Zevedei. nu prea seamănă a dreptate..." Simți și se ridică ura în el. ea din nou cum se adună într-o urnire greoaie și

nu l-or luat pe el 7 că tata-i dus, măi tete I De-o locomotivă cu tot 1...
de sîrmele pe care 1 le des-

un timp peBubuiturile care se bolovăniseră i.... Z.__r „:Murăș la vale se stinseră încet. în pivniță se auzi imediat, ca un ecou strecurat prin tat greu.— De-ar veni odată ai noștri, — reva — de-ar veni odată !... Ăștia ne mănîncă fripți !.— Asta-i sfînt ! adăugă țiganca, din colțul ei. Eu ti-i știu ca nimeni altul... Am văzut ce fac ei cu oamenii... Așa, cînd îi vorba, zic că n-au pricină decît cu ovreii și cu noi, cu țiganii, da’ cînd îi la o adică nu mai țin seama și-i nimicesc pe toți, fără alegere... Rusalimu meu, săracu...Femeia povesti, cu un fel de indiferență, cum fusese omorît Rusalimu ei. 11 scoseseră, spunea ea, într-o dimineață, pe cîmp. El fugise înapoi, în țară, de vreo eîteva ori. Și-1 prinseseră și-1 aduseseră iar acolo, în Transnistria — în Transmisia, cum zicea ea — și-1 de furt și de omor, o uniformă militară coace, către țară — Făcuse apoi rost de după apă, c-așa le spunea el tuturor celor cu care se întîlnise pe drum, îl întrebau unii și alții, spunea el. M-o trimis domn’ sergent...' fi venit acasă, scăpat teafăr, leag. Și fusese dreptat înapoi, legiune.— Da, spuse

pămînt, un of-spuse apoi ca-Că altfel o să fie rău !

învinovățiseră pînă la urmă Rusalim luase, era adevărat, ca să răzbată mai ușor în- dar nu omorîse pe nimeni, o găleată și venise pe jos,„Un’ te duci, măi țigane 7“ „După hapă de beut I le Dacă n-ar în sat, să-și vadă neamurile, ar fi Dar așa, se dăduse singur în vi- luat numaidecît de jandarmi șl în- din post în post, și din legiune înun bătrîn, în războiul ăsta s-or în- tîmplat mai multe blăstămății decît în oricare altul, dinainte... Am auzit că în unele locuri or fost arși oamenii de vii... Ori or Și-aicea pe la noi, o fost cum o da’ de-acum încolo o să fie vai rămînă ăștia pe capul nostru...— Ii plină lumea de șanțuri șitinuă țiganca. Și-acuma, nemții ăștia 1— ____— Noi, spuse o femeie, am fost duși la tranșele, acuma-s două săptămîni, la săpat... fugit ?’puște, pe loc, da’ o venit un comandant și-o zis să nu ne puște, acolo... O dat ordin să ne strîngă pe mai mulți, să facă economie la muniție...— Atunci, spuse un altul, înseamnă că de-aia ne-or adunat aicea !...— De-aia, vezi bine... Da’ ce, crezut că ne-or băgat aici ca să urmă 7

fost spînzurațl !... fost, pînă acuma, și-amar, dac’o să
ai lui Ghitler... de morți — con- ăștia, hintleriștiiȘi-amși-am fost prinși... Și-or vrut unii să ne

dumneatale ai ne ospăteze pe
se potoliră. LuiVorbele din pivniță se răriră șiZevedei îi păru rău. cînd nu le mai auzi. Rămase neclintit o vreme, apoi, după ce auzi lin și stăpînit, de femeie, tresări și se ceafa de peretele pivniței.— Omul meu, spuse femeia printre fost pușcat de-ai noștri, de-ai lui adică, de căpăii lui Antonescu, fiindcă n-o vrut să meargă la atac !... Și eu nici nu primesc ajutor dată șeful de post a strigat la mine muiere de bolșovic, că-n ziua de aziZevedei se mișcă si se foi pe loc.— Tete Zevedei, îl întrebă Jenu, auzi cum trag ai noștri 7— Da, aud, spuse el, cum să nu?!...își dădu seama că și ceilalți — toți oamenii din pivniță — ascultau și așteptau. Și se mai învioră

un plînset sprijini culacrimi, odupă ei și-o și-o zis că-s așa merge...

trepte la vale. Se opri apoi, jos, înainte de-a Intra, și-1 prinse pe Jenu în brațe, să nu cadă. Și-1 domoli ca să nu meargă înapoi, pe trepte la deal. Băiatul era înfierbîntat și el nu știa ce să zică.— Taci, Jenule I îl sfătui în cele din urmă. Taci și dă-le pace. Lasă-i dracului I...Intrară apoi și nici nu se uitară în urmă, la cel care închise ușa după ei. Ascultară cum se depărtară ceilalți și cum ieșiră din curtea primăriei eîteva camioane.— N-ai o țigară 7 îl întrebă băiatul pe Zevedei, după ce nu se mai auzi nimic. C-așa-ș fuma...— Țigară n-am, da’ am tutun, paclă I...— Nu-i nimica, dă-mi tutun !...Se așezară într-un colț, pe-un butuc, și-șl răsuciră cîte-o țigară ; de fapt. Zevedei amîndouă. Și-ncepură să fumeze pe niște, ca doi prieteni vechi.— Om scăpa noi și din asta, măi spuse Zevedei într-un tîrziu. Nu se poate... Și dacă n-om scăpa amîndoi, unul dintre noi tot o scăpa... Tu cum ai vrea 7— Eu?! făcu băiatul, după ce tuși și după ce înlătură fumul din jurul lui. Aș vrea să scăpăm amîndoi...— Da’ dacă n-o să se poată nici cum, — dac-o să se întîmple ceva — atunci tu ce-ai vrea să li se spună la ai tăi, măi Jenule, mă 7— Eu 7 întrebă repede băiatul. Aș vrea multe... Da’ mai întîl și mai întîl aș vrea să-i spun tatii că-n zadar s-o tot ferit el de mine, că eu tot am ghicit cu ce se ocupa el, cînd nu era în tură... Ori cînd era... Asta aș vrea să i-o spui!... Și că eu unul mă socotesc deopotrivă cu el, de vreun an de zile...Se lăsară duși amîndoi de discuția asta neașteptată și ispititoare. Și-și mărturisiră, — băiatul vorbi mai mult, ce-i ultimele lor dorințe, să le transmită mai lor.— Da’ dumneatale

Poteca suia șerpuind și ei își cîrmuiau umbletul după șerpuirile ei, ca un miriapod ciudat șl cio- turos. Numai băiatul sărea din cînd în cînd pe margine, prin iarba pe care o păliseră arșițele verii și care nu mai era bună de nimic acuma. Vroia parcă să-i spuie ceva, dar el nu mal lua seama la nimeni. Se uitase de eîteva ori peste sat, din mers, și-1 găsise scăldat într-o lumină neobișnuită, încărcată de colb, de un colb greu, de aur. își căutase casa, cu ochii, dar n-o găsise. Era înecată și ea în lumina aceea grea și adîncă. Numai gorunul din fundul grădinii îl văzu — uriaș și clomburos, rășchirat pe cerul pe care nu era nici un nor atunci, în înserarea care cobora peste țară și peste lume — și-și aminti cum stătuse culcat o dată acolo, sub gorun. In ziua aceea, era In primăvară. — „Da, în primăvară era !" întări el acum — stătea și se odihnea și se uita la cer, printre crengi și printre frunze. Și era așa de petrecut cu firea, îneît nici n-a pus seama pe avioane, la început. Abia după ce s-au depărtat, s-a sculat și a așteptat. Și-n clipa cînd a auzit bubuiturile exploziilor — ori ecourile stîmite de ele — i s-a părut că se duc toate în jos, cu el cu tot. S-a sculat și a plecat de-acolo, să scape de simțămîntul ăsta potrivnic. Degeaba, fiindcă tot n-a scăpat. Era în aprilie, frontul era pe undeva prin Moldova, feciorii îi întoarseră spatele, iar el rămăsese singur și gol. Pînă și Icu, poștașul, de care își bătuse joc în fel și chip, se sumțise, căpătase curaj. „Ei. ce mai zici tu, măi Zevedei. mă 7 îl întreba poștașul de la un timp. Tot mai ții cu ei 7 Nu te-ai domolit nici acum 7!...“ L-a lăsat în pace în cele din urmă și el i-a fost recunoscător pentru asta. Dar nu i-a spus-o, n-a zis nimica. Și nici cu altcineva nu s-a mai înșirat la povești. A tăcut și a stat locului, cu toate. Apoi, cînd a ieșit din așteptarea asta grea, s-a purtat altfel, cum nici n-ar fi crezut. Atunci s-a dus el la primărie, după ce a aflat de armistițiu. Și-a pus pălăria în cap, a luat o bîtă șl-a plecat. Și-acolo, cînd a intrat, nici nu a dat bună-ziua, cu toate că erau de față toți dregătorii. „Ei, ce mai ziceți și ce mai faceți, domnilor șefi 7 i-a întrebat el din ușă. Pe unde-o să-mi scoateți cămășuța 7... C-ațl mințit și-ați amăgit o lume întreagă ! L-ați slujit pe dracu și-ați slujit-o și pe mumă-sa I... Ați fost oamenii lui Hitler și-ai lui Antonescu !... Și-acuma o să trebuiască să dați socoteală !...“ Domnii — popa Roșu, notărașul, primarul și niște învățători care erau acolo, atunci, n-au știut ce să mai zică. El s-a repezit, a luat tabloul lui Antonescu de pe perete, l-a trîntit pe dușumea și l-a călcat în picioare. Și-apoi, după ce s-a răfuit și cu Hitler șl după ce le-a mal spus domnilor încă o dată să se pregătească să dele socoteală, s-a întors și a plecat. „Da' ce-ațl crezut voi, măi domnilor și măi clănțăilor 7 i-a mal întrebat el de pe trepte. Că se poate trăi așa în viață?... Fără să dai socoteală ?„“

le răsuci pe urmă, Ini 11-Jenule, mă !

drept, mai ales la început — gîndurile pe care ar fi vrui departe, să le lase în urmace-ai vrea să 11 se spună la ai dumitale 7 îl întrebă băiatul pe Zevedei. după ce vorbi de surorile lui și de mamă și de-o verișoară din Vinerea, pe care o chema Floare și față de care el nutrea anumite sentimente, discrete, nemărturisite încă nimănui. — Ce-ai vrea să li se spună feciorilor, de pildă 7...— Aș vrea eu multe, măi băiete. — spuse Zevedei moale — da’ poate că n-are nici un rost !...— Da’ de ce să n-aibă 7 se împotrivi băiatul. Doar sînt feciorii dumneatale...Bătrînul se mai feri și se mai foi un timp. — „N-are nici un rost ! își spuse el. Băiatu-i crud și neștiutor..." — apoi se apucă și-i spuse totuși cum a dat el greș în viață, cu anumite lucruri, cum s-a păcălit el, singur și de bună voie. Se opri și șovăi de vreo eîteva ori. — „Să mai vorbesc, ori să tac dracului !?...“ — apoi își dădu drumulși-i spuse lui Jenu să le povestească feciorilor, dacă va scăpa, cum au stat ei în pivnița primăriei, cum au povestit și cum s-au sfătuit.— Lui Niculae, mai ales, celui mai mare. ac vrea să-i spui că n-ar fi trebuit să mă mintă pe nune, cu scrisorile alea ale lui... Că el, știi ce-o făcut, o trecut la ruși și o lăsat în urma lui niște scrisori, să mi le trimeată camarazii... Știa că eu umblu și mă laud cu ele prin sat... O vrut să-mi facă pe plac, da’ n-o făcut altceva decît că și-o bătut joc... Iar Ilie o umblat cu altele și-acuma înțeleg de ce tot vorbea cu tătîne-tău, cînd o fost în concediu !... Ionuț, pe de altă parte... Ei, dar dacă o iei așa, ar fi multe de spus... Multe tare... Și poate că n-or fi ele, ceasurile astea, ceasurile noastre de pe urmă.— Drept să-ți spun, tete Zevedei, eu unul nici nu mă gîndesc la asta, — nu pet să mă gîndesc acuma ! — că tata mi-o spus că de-abia de-acuma încolo o să-nceapă viața cea adevărată !...— Da’ el unde-i acuma 7— îi plecat, ți-am spus... Ii Ii în tură... Mama așa știe !.„ pus mîna pe armă...— Da 7 Și-mpotriva cui nule 7— împotriva nemților, care-or cotropit lumea... nescu...Vorbiră de altele pe urmă, de sat și de cei care pieriseră pînă atunci, în război. Și de cei care ținuseră cu nemții și cu mareșalul.— Să știi, îi spuse Zevedei băiatului, rar și ca de departe, că omul e o mașinărie cată... Și dac-o Da, chiar așa... dumnezeu vrea tîi mințile...Vroi să-i mai .... să te descurci în ziua de azi, în lume și în viață.

dus cu Da’ eu locomotiva... știu că el o
8-0 ridicat el, măi Je-hitlerlștllor ăstoraaȘl-mpotriva Iul Anto-

foarte compli- ia într-o parte, se oprește greu..Nu degeaba se spune că dacă să-și bată joc de-un om, îi ia în-spuie că e din ce în ce mal greu

înainte de-a ajunge pe culme, sus. Zevedei încetini pasul și se gîndi, pentru prima oară în viață, că-i bătrîn și că nu mai are în el puterea pe care o avusese cîndva, în prima și-n a doua tinerețe. „Da, și-acuma... Dacă ăștia... Măcar atîta să mal am... Să mă țin tare... Să nu mă fiescăiesc... Față de ei... Și față de băiat..." Se gîndi apoi Ia băiat să-1 scape. „Dar cum 7“ se întrebă. „Cum, dară 7— Dacă mă pili în fața lui, tot îl împușcă... Da, tot îl împușcă... Glonțul trece prin om..." „Trece ca prin brînză..;" Se poticni și se necăji, dar nu pentru el, ci pentru copilandrul acela netuns și neîmplinit, cu mîinile parcă prea mari, cu obraji de lată și cu ochii ca floarea de in. Apoi, cînd ajuns» deasupra, pe culme, se liniști deodată. Găsise, în sfîrșit, soluția pe care o căuta, scăparea, spuse repede, îl învăț să fugă... Eu nu mai pot..." „Nu, eu sînt bătrîn..." Cînd se întoarse însă, băiatul nu mai era. O și luase la fugă, de-a lungul unei miriști. Și lui îl păru rău. la început, pentru că nu așteptase vorba lui. „Eram împreună, nu 7“ Se liniști însă și-și aduse aminte și de el. Șl se gîndi, cu o repeziciune și cu o fermitate pe care nu le mai cunoscuse demult — că ar putea fugi șl el, în partea cealaltă, spre sat. Simți, însă, numaidecît împunsătura unei arme, sub coaste, în dreapta și-șl dădu seama că un neamț rămăsese lîngă el și că numai ceilalți patru o luaseră prin cucuruz și pe miriște. după băiat. Și-1 ghici imediat pe cel care-1 stătea în spate, fără să știe cum și de ce, după sudoarea care duhnea din el, după mirosul acela vechi și uitat aproape, de izmene stătute șl înăcrite. „Da, el îi, grăsunul !... Burduhoiul..." Și nu se mal clinti de loc. Se uită însă lung, după băiat. Și-i dori spor la fugă. Și pricepere și viclenie.— Fiindcă altfel, dacă n-ai cîte-un pic din toate, spuse el cu glas tare, de parcă băiatul ar fi fost lîngă el — nu scapi... O-ncurci și n-o mai descurci așa de ușor... Mergi tot înainte și nu mal ieși la loc deschis... Bagă-te adînc în cucuruz... In pămînt să mi te bagi, să scapi... Și cînd te-ntorni, ai grijă... Că-i toamnă și cucuruzu-i copt... Și poamele iar coapte... Așa că vezi de ele... Și nu mal lăsa pe nimeni să le culeagă...Auzi un rîset gros și prost pe undeva șl se mînie și mai tare, cumplit se mînie. Și se suci deodată spre stînga, atît de brusc îneît se miră șl el. Dar nu mai dădu înapoi. îl prinse pe neamț de mînă și de armă. Și-1 izbi apoi cu piciorul în burtă și-1 trînti pe spate. 11 mai izbi apoi încă o dată, între picioare, să simtă. Și-i smulse arma din mînă, dar nu-1 împușcă numaidecît, nu trase în el. Ridică arma și rămase eîteva clipe cu ea în aer. Și simți în clipele acelea o putere fără seamăn, în amîndouă mîinile.— Ai și tu ochi ca floarea de in, îl spuse el neamțului, uitîndu-se cum se zbatea șl cum fierbea, ca o grămadă de piftie — dar tu n-al nimic de-a face cu inul... Păi inul e o floare sfîntă, mă... Și tu, măi budihală...împlîntă apoi pușca în el și abia după aceea trase, slobozind întreaga încărcătură în pîntecele neamțului. Se suci pe urmă, fiindcă auzi strigătele celorlalți — ca pe niște lătrături le auzi — și-șl dădu seama că nemții îl lăsaseră pe băiat și că se întorseseră la el. Era tîrziu însă și el nici nu mai apucă să se apere ori să fugă. Nemții traseră, din locuri diferite, dar traseră toți deodată. Și Zevedei simți cum se clatină toate cu el, cînd nici nu se aștepta. Văzu soarele apoi, cum sare pe cer la deal. Și-și dădu seama, abia atunci, că îngenunchease, căzuse. Și înjură soarele, fiindcă îi făcuse în ciudă. Pe urmă, după ce căzu într-o parte, alături de armă, — îl mal lovise, parcă, un vreasc, în ureche — se agăță cu mîinile de niște mohor copt și se uită mirat la cer, cît era de înalt și de albastru. Și se gîndi, cu o ultimă urmă de luciditate, că în lumea asta tot e mal bine să trăiești, decît să mori, înjură apoi și lumea și cerul — și soarele pe care îl pierduse — cu o mînie mare șl adîncă, venită parcă din fundul pămîntulul.•) Cit mal departe de sat.

„Da, își
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PAGINA 6 SCÎNTEIĂ — sîmbătâ 18 noiembrie 1967Nu de mult, !n cursul unei emisiuni, crainicul unui post de televiziune vest-european și-a avertizat telespectatorii: „Fiți atenti. închideți bine robinetele. Nu lăsați să curgă nici o picătură de apă“. O glumă ? Nicidecum. Dacă puteți, faceți următorul calcul : fiecare locuitor al planetei noastre ’asă să se piardă numai o singură picătură de apă pe zi ; populația pămîntului este de aproape 3 500 de milioane de oameni ; ce cantitate de apă s-ar putea obține prin colectarea acestor 3 500 de milioane de picături ? Risipitori cum sîntem, nu vom putea aprecia, poate, valoarea unei asemenea operații matematice. Dar în Angola, In sudul Madagascarului, indigenii culeg rouă în căușul frunzelor, pentru a-și potoli setea în anotimpurile secetoase. Ei știu că apa este mai prețioasă decît aurul.— Problema studiului apelor este esențială pentru toate țările, îmi spune academicianul sovietic prof. dr. G. Bogomolov. Pe de o parte avem explozia demografică. Pe de altă parte, consumul de apă crește mai repede decît populația, datorită dezvoltării industriei și a tehnicii, datorită ameliorării continue a nivelului de trai. Actualmente, omenirea consumă 10 miliarde metri cubi de apă pe zi. Se presupune că pînă la sfîrșitul veacului nostru cifra aceasta se va tripla.Apa este baza funcțională a omului. Să luăm un exemplu minor : ceaiul. Dacă un belgian bea în medie 20 de cești pe an, englezul ajunge la 2 216. S-a calculat că în fiecare an se consumă 1 milion de tone de ceai, adică 500 de miliarde de cești. Aceasta înseamnă 500 miliarde de cești de apă. Dacă ne sînt necesari 180—250 1 de apă pentru o baie și 200—300 1 pentru spălatul unui autoturism, ajungem la cifre astronomice. Deși... necesitățile domestice absorb numai 10—15 la sută din volumul apei distribuite. în cifre aproximative, 1 metru cub de lapte reclamă 5 metri cubi de apă ; o tonă de zahăr înghite 100 metri cubi de apă ; o tonă de oțel — 250 metri cubi ; o tonă de hîrtie — 900 metri cubi ; o tonă de aluminium — aproape 1 300 metri cubi de apă. Industria este un moloh veșnic însetat.Un stat modern consumă de 80 de ori mai multă apă decît la începutul secolului nostru. Urbaniștii consideră că media zilnică rezonabilă pe cap de locuitor trebuie să fie de 500 litri. Dacă în Europa această medie se realizează în general, țările în curs de dezvoltare consumă numai 15 1. Jumătate din suprafața Indiei, a Africii constituie pămînt aproape pustiu, ploaia este acolo un eveniment. Două treimi din suprafața Asiei Mici și Australiei, ca și totalitatea teritoriului Arabiei sînt interzise ploii. O treime din populația globului dispune anual de o cantitate de apă egală cu aceea pe care o folosiți dv. pentru a face două băi.în anul 1960, Statele Unite au absorbit 400 miliarde metri cubi de apă. Previziunile pentru anul 2 000 ajung pînă la minimum 2 000 miliarde. încă de pe acum însă, criza își arată colții : în vara anului 1965, unele părți ale statelor Delaware, New York, Pennsylvania și New Jersey au fost declarate „regiuni sinistrate”, datorită situației alarmante a aprovizionării cu apă ; în vara anului trecut, municipalitatea New-Yorkului i-a invitat pe cetățeni să renunțe la baie și la spălarea mașinilor ; la Bombay, în aceeași perioadă, toate uzinele au fost închise. $i să nu uităm : cantitatea de apă utilizabilă se cifrează, în S.U.A.. la 1 500 miliarde metri cubi ; dimpotrivă, numai 1/3 din populația urbană a țărilor în curs de dezvoltare posedă apă curentă la domiciliu, ceilalți trebuind s-o caute aiurea sau s-o cumpere. Inegalitatea dintre oameni se manifestă și în inegalitatea repartizării resurselor de apă.Setea lumii este nesfîrșită. Cum am putea-o potoli ? Prof. L. J. Tison de la Universitatea din Gând (Belgia), secretarul Asociației internaționale de hidrologie științifică, consideră Deceniul hidrologic internațional inițiat de UNESCO în anul 1965 „o vastă anchetă asupra apei disponibile în lume, dar începutul unei prospecțiuni".— Bilanțul apelor este esențial pentru stabilirea corelației necesar-disponibil, îmi spune prof. Tison. Or, numeroase țări au o idee destul de vagă despre cantitățile de apă disponibile. Pe de altă parte, nu se știe prea bine în ce măsură acestea corespund necesităților. Intr-o serie întreagă de țări, apele subterane constituie un consum traditional, sursa principală a industriei, agriculturii și aglomerărilor umane. Stabilirea bilanțului lor este cu atît mai complicată cu cît straturile acvifere trec granițele dintre state și se impune, deci, o colaborare foarte intimă între aceste țări, prin furnizarea reciprocă de date precise. Fără cunoașterea regimului apelor subterane nu se poate vorbi despre bilanțul apelor subterane. Implicit, deci, nu putem avea cunoștință despre rezervele de apă, despre corelația dintre apele subterane și apele de suprafață. Din păcate, ne mai aflăm — într-o măsură deloc neglijabilă — în domeniul necunoscutului, atît în ceea ce privește precipitațiile cît și în aprecierea gradului de evaporare a apelor — ceea ce numim transpirația lor. E drept, pînă destul de recent, în hidrometrie. foloseam încă metode datînd de secole. Acum dispunem de izotopi, de raze fnfrarosii, de radar. Sînt alte perspective.Bilanțul hidrologic... De unde să începem ? De la om ? De Ia universul vegetal ? Prof. Raymond Furon, de la Facultatea de științe din Paris, mi-a vorbit despre apă ca despre o ființă. Apa este „vie".Un om bea pe zi aproximativ 2 litri de apă. Dar pîinea, pe care o consumă, conține în medie 37 la sută apă, carnea — 70 la sută, fructele — 85 la sută, salatele și tomatele — 95 la sută. Consumul de apă al vegetalelor este gigantic. în sudul Egiptului, trestia de zahăr reclamă 19 000 metri cubi de apă la hectar ; în delta Nilului, fiecare hectar de orez „bea" 16 500 metri cubi de apă.„Ciclul apei” trece prin atmosferă — nesfîrșitul rezervor al vaporilor de apă, Omul transpiră, vegetalele transpiră, animalele transpiră, lacurile, cursurile de apă, oceanele transpiră. Pentru a avea o imagine cît de cît vagă a acestei permanente interacțiuni dintre pămînt șl atmosferă, trebuie să știm că. la începutul verii, indiferent de cantitatea de precipitații, un mesteacăn transpiră 75 1. de apă pe zi, iar un tei — 200 1. Este asemeni unui gigantic sistem de vase comunicante : universul vegetal soarbe apa atmosferei și i-o restituie apoi prin evaporare fiziologică. S-a calculat că în Statele Unite se pierd, prin evaporare, aproape 16 miliarde metri cubi de apă pe an. Un ,.mulch” de straturi monomoleculare comprimate de hexadecanol întîrzie evaporarea și apără semănăturile împotriva eroziunilor. Dar pluviometrele care măsoară înălțimea apel ce cade pe pămînt și aceea a apei transportate de cursurile de apă în afara ciclului de evaporare marchează invariabil un „deficit de scurgere" : 470 mm în Franța, 1 130 mm în Java, 1 140 în nordul Africii. Dacă ținem seama de faptul că media anuală a precipitațiilor pe ansamblul globului este de 810 mm, concluzia se degajă de la sine. Vasele comunicante suferă de un dezechilibru cronic. Cu atît mai mult cu cît abia 1/3 din apa de ploaie cade pe suprafața utilă omului șl 2/3 se pierd în mări, oceane și deșert — unde în majoritate se evaporează. Jumătate din apa rîurilor se varsă în mare, fără a fi utilizată.Așadar, unde să găsim apa — sursa vitală a universului uman și vegetal ?Apa oceanelor conține 35 grame de sare la 1 litru. Deci, nu poate fi băută, după cum apa rîurilor și a lacurilor nu poate fi consumată. Cadastrul apei potabile înregistrează numai 20 000 km cubi de apă potabilă pe an pentru ansamblul planetei. îmi amintesc cuvintele lui Paul Budker, subdirectorul Muzeului național de istorie naturală din Paris : „Este paradoxal să dăm planetei noastre numele de „Pămînt”, cînd oceanul acoperă aproape 3/4 din suprafața sa. Dacă privim un glob așa-zis terestru, constatăm că terenurile ieșite din apă apar ca niște simple accidente. însăși Asia este un pitic, alături de imensul Pacific". Dar goana după apă continuă, mereu febrilă...La început privirile s-au îndreptat spre rouă. La Florența, stratul anual este de 8 mm, la Atena — 20 mm, la Essex — de 25 mm, în Izrael — în medie 30—34 mm. Deșertul Neghev primește anual 150 mm ploaie și 250 — 300 mm de rouă. în raport cu alte regiuni din Orientul Apropiat, este mult. Cercetările au dus însă la concluzia că rouă nu poate fi considerată o sursă de apă suficientă pentru agricultură în zonele semiaride și aride.Din Afganistan pînă în Maroc, se întinde zona aridă a pămîntului. Dacă zonele semiaride sînt amenințate de foame, cele aride sînt pustii. Omul a învins însă natura din vremurile cele mai îndepărtate. Vechii perși și asiro-babilonienii au construit apeducte subterane pe care le-au folosit apoi romanii în Siria și turcii în Asia Mică. Se numeau „kiraz” în Afganistan, „kanat" în Iran, „fog- gara” în Sahara. Jumătate din suprafața cultivată în Iran este alimentată și astăzi de aceste kanaturi.în Sahara există o așa-zisă „stradă a palmierilor”, care măsoară 1 200 km, aliniați în patru sectoare de oaze alimentate de „foggaras" — puțuri legate prin galerii subterane. Au fost construite încă în secolele X și XI, prin munca sclavilor negri. Săparea unui asemenea puț a cerut aproape 4 ani. Suprimarea sclavajului a avut însă drept consecință scumpirea mîinii de lucru, a cheltuielilor de întreținere. „Foggaras’-urile au început să fie abandonate. Consecința imediată : în anul 1930, producția de curmale a bazelor sahariene a fost de 419 kg pe cap de locuitor, dar după două decenii a scăzut la 119 kg.

Soarele arde, pustiul arde, Sahara este un dezolant continent de nisip fierbinte. Dar sub cuptorul acesta încins de nisip se află un ocean de apă de nimeni explorat...— Din aproximativ 1 360 milioane km cubi de apă care se află sub toate formele pe suprafața pămîntului, îmi spune prof. H. C. Hoinkes de la Universitatea din Innsbruck (Austria), președintele Comisiei internaționale pentru zăpadă și ghețuri a Asociației internaționale de hidrologie științifică, 28 milioane km. cubi se găsesc sub formă de zăpadă și ghețuri, în regiunile polare. Aceasta reprezintă 80 la sută din totalul apelor dulci ale lumii, care la rîndul lor constituie numai 2,6 la sută din suprafața acvatică a globului. Ghețarii situați pe marile înălțimi muntoase nu reprezintă decît 1 la sută din ghețurile existente. Cu toate acestea, volumul de apă dulce acumulat de ei este egal cu volumul total al apelor rîurilor, lacurilor și al umidității solului, așadar o foarte importantă rezervă de apă pentru irigații și producția de energie.

am consumat multă cerneală vorbind despre experiența domnișoarei Stefania Mărăcineanu. Expu- nind la soare o cantitate de substanțe radioactive, ea a încercat să provoace o ploaie artificială. Intr- adevăr, după cîteva ore. au apărut niște grupuri de nori. Dar n-a plouat. Este probabil că norii nu conțineau suficiente cristale de gheață. în schimb, in anul 1963, deasupra Saharei s-a putut obține un cumulus artificial. Ploaia artificială s-a realizat a- runcîndu-se din avion grăunțe de gaz carbonic solid care, la — 80°, creează nuclee de cristalizare. în zonele lntertropicale se lansează din avioane sau rachete praf de clorură de sodiu. Toate aceste experiențe au dat rezultate încă nesemnificative.— Fizica norilor ne preocupă într-un grad înalt — îmi spune prof. H. U. Diitsch, de la Școala politehnică federală din Zurich. Observatorul nostru de la Locarno-Monti a studiat, în ultimii șapte ani, problema apropierii norilor. S-au adunat numeroase date teoretice, dar apariția norilor încă nu se poate prevedea cu exactl-

tigat asupra mării. încă în veacul al XVI-lea japonezii au înțeles că pîinea și apa trebuie smulse oceanului ; 1 500 km de diguri au mărit suprafața „vie" a țării cu 100 000 ha. în Franța, în Portugalia, în Canada, digurile au transformat litoralul năpădit de ape stătute în regiuni cultivate și înfloritoare. Teritoriul actual al Olandei a fost cucerit mării în proporție de 40 Ia sută începînd de la sfîrșitul mileniului trecut.— Partea cea mai joasă a Olandei se află la 6,30 m. sub nivelul mării, îmi spune prof. A. Wol- ker, șeful serviciului de amenajare a apelor în Comitetul regal al apelor. Diferența de nivel între partea cea mai joasă și cea mai ridicată este de aproximativ 11 m. In noaptea de 31 ianuarie 1953 o inundație catastrofală a lovit întreaga regiune dintre Rotterdam șl Anvers, provocînd moartea a 1 800 de oameni. Atunci a fost conceput „planul Delta”, ca un sistem de diguri avînd drept obiective principale o mal eficientă apărare împotriva

PĂMÎNTUL-0 MILENARĂ
GURĂ ÎNSETATĂ

De mult, în timpul erei pleistocene, calota glaciară care pornea din Scandinavia ajungea pînă în nordul Germaniei șl în Belgia. Atunci ghețarii munților înalți din Africa orientală coborau cu 1 000 m mai jos decît astăzi. în perioada interglaciară, Europa s-a încălzit, atunci a început seceta în Africa, în trecut, în cursul epocilor geologice, Sahara nu era deșertul de astăzi, ci o zonă semiaridă. în cursul ultimului milion de ani, însă, clima s-a schimbat datorită retragerii spre nordul Europei a calotei glaciare. In urmă cu 10 000 de ani, Sahara mai era locuită ; în urmă cu 5 000 de ani, deșertul era atotstăpînitor. Unii oameni de știință au lansat ipoteza după care mutarea ghețarilor arctici spre sud ar soluționa problema aprovizionării cu apă a continentelor din emisfera nordică și ar determina răcirea climei africane. Dr. S. V. Schytt, de la Departamentul de geografie fizică al Universității din Stockholm, și Comisia națională suedeză pentru cercetarea științelor naturale nu împărtășesc a- ceastă opinie.— Personal, îmi spune dr. Schytt, nu, cred că ar fi de mare utilitate atacarea calotei arctice, pentru alimentarea cu apă a Europei, Oricum, trebuie să ne ferim de a face previziuni asupra posibilității de a o folosi ca apă potabilă în Suedia, în Italia sau în România, ba chiar și în Antarctica. Lucrez în domeniul glaciologiei, la o stațiune aflată' în Munții Kebnekaise din Laponia suedeză, nu departe de cercul polar de nord. Sîntem acolo 27 oameni de știință din 13 țări și ne ocupăm, în primul rînd, de aspectele climatice ale glaciologiei, fără a ignora latura geologică a acestei discipline. în cadrul Deceniului hidrologic am pornit un vast program de hidrologie glaciară, în Vederea aplicării în irigații și hidroenergie a cercetărilor întreprinse. Pînă la apa potabilă mai este de parcurs o cale a cărei finalitate încă nu se întrevede. Ne mai aflăm în stadiul studierii conținutului apei ghețarilor.Așadar, ne rămîne apa din atmosferă. Dar precipitațiile s-au dovedit a fi în raport invers proporțional cu necesitățile. Apa din atmosferă reprezintă a 100 000-a parte din apa pămîntului. Și să nu uităm că în unele regiuni din Chile nu plouă decît o dată la 90 de ani !în vara anului 1934, noi, cei care scriam ziarele.
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Reportaj 
de Horia LIMAN

tate, pe o durată mai lungă. In schimb, am realizat prevederea averselor. Folosim, în aceste cercetări, radarul și alte aparate automate moderne, dar sper că introducerea laserului va grăbi progresele pe care le așteptăm. Al doilea program, care se află în curs la Institutul federal pentru studiul zăpezii și avalanșelor de la Weissfluhjoch, se ocupă de fizica norilor, mai ales de măsurarea precipitațiilor prin radar și formarea grindinii. Am izbutit să controlăm formarea norilor pînă la 200 de mili- bari. Toate aceste studii au aplicații practice în lumea vegetalelor și a organismelor vii.Dr. Warren L. Godson, directorul Secției de studii atmosferice a serviciului meteorologic canadian, mi-a completat peisajul schițat de prof. Diitsch : Studiile efectuate la sol ne vor permite să îmbunătățim sistemele hidrologice, aprecierile cu privire la cantitățile de apă disponibile pentru industria forestieră și agricultură. Cunoașterea circulației straturilor de aer în atmosferă este, de asemenea, foarte importantă. Ne aflăm aici în domeniul micro-me- teorologiei, știință care s-a dezvoltat mult în ultimii ani datorită faptului că prezintă mari posibilități de aplicații concrete în economie. Sper că într-un viitor încă neprevizibil vom reuși să facem pronosticuri pe perioade mai lungi decît șapte zile și în care vom stabili evoluția atmosferei oră cu oră. în folosul recoltelor.Oceanele reprezintă însă 98 la sută din totalitatea apei globului. în timp ce atmosfera este încă un domeniu al necunoscutului, acest „al șaselea continent" se află la îndemîna noastră, așteaptă să fie arat și recoltat — pentru că oceanul este un nesfîrșit ogor de apă care ascunde bogății fără număr. Suprafața totală a pămînturilor aflate sub apă este de 146 milioane km1. Adesea, pentru a spori suprafața solurilor cultivate, trebuie cîș-

mareelor Mării Nordului si îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă.în S.U.A. s-a creat un Oficiu al apelor sărate, în U.R.S.S., în Marea Britanie, în Franța, cercetările pentru desalinizarea apelor mării au dat rezultate. Insulele Bahama și Bermude, asemeni Gibraltarului, sînt alimentate cu apă dulce provenind din apa mării, demineralizată prin distilare, în Kuweit există instalații de evaporatori-conden- satori cu tuburi scufundate, montate în serii ; este distilarea cu efecte multiple. în Australia și Cipru, Statele Unite și U.R.S.S., Italia și Kenya s-a încercat „distilarea solară", prin colectarea energiei soarelui. în S.U.A. se utilizează alambicuri solare. Procedeul congelării este practicat cu succes în zonele asiatice ale Uniunii Sovietice, în Izrael și S.U.A. O instalație sovietică pe Marea Neagră folosește metoda electrodializei și produce 12 t. de apă dulce pe zi.Tehnica demineralizării apelor sărate ale mării este multiplă. în unele țări (Statele Unite, U.R.S.S., Anglia, Franța) se experimentează folosirea energiei nucleare în vederea obținerii apei desalini- zate. Procedeul distilării pare însă a avea șanse mai apropiate. în anul 1960, în Kuweit, o instalație construită în Golful Persic a dat 5 milioane litri de apă dulce pe zi. Este un semn îmbucurător. Este și necesar. In anul 2000, populația lumii va fi de două ori mai mare decît cea de azi. Acad, prof. Bogomolov apreciază că nevoile de apă se vor tripla în acest interval. Dar alți oameni de știință cred că necesarul va fi de patru ori superior cantității de apă consumate actualmente. Pe scară mondială, problema apei este considerată prioritară. Planeta noastră este o imensă gură însetată. Iar universul marin este el însuși o imensă planetă. O planetă lichidă care — cum spunea un poet grec al antichității — „îmbrățișează pămîntul întreg cu un val neîntrerupt".In laboratoare, în stațiuni pierdute printre ghețarii arctici, meteorologi, hidrologi, biologi, chimiști, naturaliști, bacteriologi, oceanografi trudesc pentru ca această îmbrățișare să fie caldă, prietenească, fecundă.

DE PRETUTINDENI
PRIMA RIDICARE A 
UNUI VEHICUL SPA

ȚIAL DE PE SOLUL LUNAR
Vehiculul spațial american „Surveyor-6" care a aselenizat 

lin la 9 noiembrie, a efectuat vineri la telecomanda labora
toarelor spațiale din Pasadena un salt de trei metri de pe 
locul unde se așezase inițial. Durata desprinderii de solul 
lunar a fost de șase secunde și jumătate. Specialiștii apre
ciază că în urma acestui salt, prima ridicare a unui vehicul 
spațial de pe solul lunar, „Surveyor-6“ și-a schimbat po
ziția, deplasîndu-se cu aproximativ doi metri și jumătate. 
„Surveyor-6“ are pe Lună o greutate de 45 kilograme, în 
timp ce pe Pămînt el cîntărea 270 kilograme.

CANALELE 
KAZAHSTANULUI

Lungimea totală a canalelor de irigații din Kazahstan este. 
In prezent, egală cu cea a Ecuatorului. In ultimii zece ani, 
suprafața lacurilor artificiale din această republică a ajuns la 
7 mii de km pătrați. Numai unul din ele, cel de la Cearda- 
rinsk, care a fost amenajat în ultimul timp, are 6 miliarde 
metri cubi de apă. El va permite irigarea a peste o sută de 
mii de hectare de terenuri secetoase. Datorită lucrărilor in
tense în acest domeniu, în Kazahstan suprafața terenurilor 
irigate va ajunge în 1975 la 2 milioane hectare.

UN NOU OBIECT -
STUDIU

Potrivit planurilor Ministerului Educației din statul federal 
australian Victoria, în programa analitică a școlilor urmează 
să fie introdus un nou obiect : studiul efectului nociv al 
alcoolului. Noua disciplină va înfățișa elevilor dezvoltarea, în 
decursul secolelor, a producției de băuturi alcoolice, precum 
yi urmările sociale și biologice nefaste ale alcoolismului. Mi
nisterul speră că în acest fel va contribui la scăderea, în 
statul respectiv, a consumului de băuturi alcoolice.

DETECTOARE 
DE INCENDII

Telinlcieni canadieni au pus la punct un sistem de su-era- 
veghere care permite detectarea, încă din fașă, a unui foc 
izbucnit în pădure. Sistemul este format dintr-un ansamblu 
de receptori cu infraroșii, ce se instalează pe șantierele fo
restiere. Aceștia sînt atît de sensibili, incit înregistrează 
existența unui foc al cărui fum n-a ajuns încă pînă la 
înălțimea trunchiului unui copac de o înălțime mijlocie. La 
semnalarea focului se declanșează automat alarma. Avioane 
speciale dotate și ele cu detectoare infraroșii localizează 
focul îndreptînd spre el jeturi de apă.

POPAS
In „infernul
VERDE“

Reportaj din Amazonia 
de Vasile OROS

Locuințâ plutitoare într-o localitate de-a lungul Amazonului

PE „CALEA 
LAPTELUI"încă de cu noapte, de la cheiul plutitor al portului Manaus pornesc, într-o barcă cu motor, pe o rută întortocheată. Ambarcațiunea aparține unui comerciant care colectează zilnic lapte de la gospodăriile țărănești împrăștiate pe o zonă vastă de-a lungul lui Rio Negro, Rio Careiro și o porțiune din Amazon, pentru a-1 vinde pe piața din Manaus. Printr-o coincidență, numele patronului explică și profilul afacerilor sale : se numește Jose Leite, iar „leite" în portugheză înseamnă lapte. La ora asta, stăpînul doar-

Prima parte a acestui 
reportaj a apărut în 
„Scînteia" nr. 7520, din 
11 noiembrie a. c.

me încă la locuința sa din oraș, în timp ce trei dintre angajații săi colindă „calea laptelui" cu barca. Afacerea e cît se poate de rentabilă : un litru de lapte se cumpără de la producător cu 200 cruzeiros și se vinde la Manaus cu 500 sau mai mult. Le convine sau nu. țăranii nu au de ales, fiindcă na pot străbate zilnic în pirogă, vîs- lind zeci de kilometri, ca să vîndă singuri laptele.Barca noastră coboară pe Rio Negro într-un întuneric dens de nu poți distinge nimic împrejur. Sub felinarul suspendat la proră, cîrmaciul trage cu sete dintr-o țigară și-și vede de treabă fără să pară incomodat de întunecime. Peste puțin, dinspre apus, un fragment de lună străpunge, ici-colo, bariera norilor, vărsîndu-ne cîte o porție de lumină palidă și atunci ochiul surprinde re

flexele metalice ale apel mărginite de ambele părți de peretele compact al junglei. Pe aici, albia rîului depășește trei kilometri în lărgime. Dar cu cît ne a- propiem de maluri, din desișul junglei răzbate tot mai perceptibil un zvon, care apoi devine larmă teribilă. Parcă toată suflarea desișului e pusă pe harță : e un episod ai implacabilei lupte pentru existentă. Disting un țipăt sfîșietor, ce poate însemna una dintre infinitățile de drame consumate sub mantia nopții : un animal prins în strînsoarea fatală a giganticului șarpe „sucuri", fulgerat de veninul scorpionului, ori căzut pradă siniștrilor vampiri care-i sug sîngele. Răgetul acela tărăgănat poate fi semn de satisfacție a unui jaguar pentru masa servită...Cîrmaciul îmi întrerup»

firul presupunerilor cu □ întrebare banală :— Tă fresquinho, nao ? (E răcoare, nu-i așa ?)Nu simt nici o răcoare, dar fiindcă mi-am propus să nu contrazic pe nimeni cît voi umbla prin Amazonia, îi răspund imediat:— Da. e nițel !O dată cu zorii zilei, zgomotele pădurii se sting treptat, rîul devine populat de pirogi încărcate cu banane, ananas, caju și altele îndreptate spre piața cea mai apropiată. Cunos- cuții își dau unul altuia binețe și conversează în timpul cînd trec aproape unul de altul. Ca pe stradă. La primele raze de soare atingem confluența lui Rio Negro cu Amazonul. E un spectacol singular. Apele de culoare întunecată (deși foarte limpezi) ale lui Rio Negro se întîlnesc cu cele tulburi, gălbui-roșcate ale lui Solimoes (căci așa se cheamă Amazonul de la intrarea pe teritoriul Braziliei și pînă la această confluență) și, pe parcurs de cîțiva kilometri, curg alături fără să se amestece, într-o albie căreia cu greu îi vezi marginile. Dar și ceea ce vezi nu sînt marginile adevărate, ci insule formate din loc în loc între brațele maiestuosului fluviu. El izvorăște departe, pe platoul „La Raya", din cordiliera Anzilor (în Peru), cu numele de Vil- canota și continuă să coboare apoi cu numele de Ucaiali, ca apoi să devină Solimoes pînă cînd primește contribuția lui Rio Negro și, în fine, să se cheme Amazonas (sau Amazon), pînă cînd se varsă în Atlantic. Din cei 6 280 km, cît măsoară în lungime, circa două treimi revin Braziliei, alcătuind porțiunea navigabilă, pe toată întinderea, pentru nave de mare tonaj. Adîncimea variază de la 20 la 140 m. Este șira spinării celei mai mari rețele hidrografice de pe glob, care permite orașului Manaus, situat la 2 000 km de Atlantic, să primească nave transoceanice. După ce strînge 1 100 de afluenți, între care unii mai mari ca oricare fluviu european, Amazonul varsă în Atlantic cîte 4 miliarde de litri de apă pe minut, împreună cu o enormă cantitate de aluviuni, pe care savantul Katzer le-a calculat la un miliard de tone pe an.în sezonul ploios. Amazonul și afluenții săi cresc cu cîte 15 sau 20 de metri, asaltează locuințele, mușcă din maluri veritabile insule plutitoare, mînînd la vale animale și chiar oameni care nu au avut timpul să fugă. Unii se izolează pe cîte șase săptă- mîni pe platformele șubrede ale locuințelor plutitoare, alții fug spre zone mai înalte. înfruntînd toate riscurile unui marș prin junglă. Pagubele materiale sînt nelipsite : vite și păsări înecate, semănături distruse. Apoi, apa scade și restituie pămînturile invadate. Familiile sinistrate găsesc locul acoperit de a- luviuni. frunze și lemne putrezite, cadavre de ani

male descompuse. O vastă arie ce fermentează sub dogoarea soarelui, allmen- tînd țînțarii, viermii. Oamenii colecționează parazit! intestinali, malarie, tifos, lepră și alte plăgi. Dar, în același timp, terenul ăsta îngrășat le promite recolte bune pînă la viitorul potop.Titlul de „localitate", în accepția lui obișnuită, nu poate fi atribuit aici decît în foarte rare cazuri. în genere, e vorba de cîteva căsuțe plutitoare sau montate pe piloni în apropierea apei, cu distanțe mari între ele. Sătulă de devastările anuale, din cînd în cînd cîte o familie își încearcă norocul la Manaus sau în vreun centru mai mic, protejat de capriciile fluviului. Acest exod creează tot mai mari bătăi de cap autorităților din centrele urbane, fiindcă el îngroașă centura de favele și numărul șomerilor. Predomină exodul de bărbați. De aceea în localitatea Tefe, de exemplu, numărul femeilor întrece de 15 ori pe cel al bărbaților. Există, totuși, pămînturi valoroase în afara zonei inundabile. Dar sînt stăpînite de o mînă de mari proprietari, care își plătesc zilierii cu mai puțin de o treime din infimul salariu minim legal stabilit în statul Amazonas. Cineva îmi spunea că pe alocuri continuă să se mai practice sistemul magazinului moșieresc cu registru de datorii veșnice. Nu știu cît adevăr conține afirmația. Dar cine ar putea să nege acest lucru ? Cine ar putea mai ales să interzică, în practică, sistemul printr-un control e- ficient cînd la cîțiva kilometri de Manaus poți în- tîlni un jaguar, iar la cîteva sute de kilometri poți fi străpuns de silențioasele săgeți ale indienilor care nu au digerat încă sinistra lecție a cauciucului și care nu se conformează cu perspectiva dispariției lor complete.
OASPETE LA 
VIRGULINOOricît ar părea de paradoxal, în Amazonia nesfîrșită, cu mai puțin de un locuitor pe kilometru pătrat, există totuși, sub o formă particulară, problema lipsei acute de pămînt. Abundenta extraordinară de spațiu nu înseamnă deloc că toată lumea are pămînt din cultivarea căruia să-și cîștige traiul. Teoretic așa ar fi. Dar pămînturile fertile, zmulse junglei, sînt în genere proprietate a latifundiarilor. Iar țăranul, înarmat cu un tîrnăcop. topor și sapă, dornic să-și asigure și el o parcelă, este copleșit de exuberanta benignă a universului vegetal. Ceea ce curăță într-o zi se reface peste o săptă- mînă-două. Oricîtă sudoare ar vărsa, cu uneltele sale primitive nu poate face față naturii opulente, iar la mașini agricole nici nu are curajul să viseze deocamdată. Tot c» poat»

face este să întrețină aptă de cultivare o palmă de pămînt. în jurul casei pe care plantează 'cîțiva bananieri,” mândioca, eventual orez și porumb. Marele avantaj al tuturor a- cestor locuitori este bogăția faunei din pădure și a peștelui. De aceea, în Amazonia nu se poate spune că se moare de foame. Oricine se află în putere de a vîna sau prinde pește, își asigură minimul alimentar necesar vieții. Un minim după standardul preistoric.De cîteva ore, barca noastră execută zig-zag- uri mai întîi pe Rio Negro, apoi pe Rio Careiro. strîn- gînd bidoane țu lapte de la micile debarcadere particulare — cîțiva copaci legați de țărm, lîngă care se vede inseparabila canoa (pirogă), unicul mijloc de transport al locuitorilor. Cantitățile cumpărate variază mult de la țăran la țăran, dar în genere sînt mici : 10—15 litri. Există și fermieri mai înstăriți, cu teren și vite mai multe, care oferă cîte 40 sau 50 de litri. Productivitatea vacilor e foarte scăzută, pe de o parte, din pricina raselor neameliorate (predomină, peste tot. rasa zebd, cu cocoașă, rezistentă la condițiile de climă, dar cu lapte puțin), iar pe de altă parte, din cauza hranei precare : vitele trăiesc exclusiv cu ceea ce pasc pe suprafețele curățate de arbori si nu disnun de n’ci un adăpost. „Pivnița" bărcii e căptușită cu blocuri de gheată pentru ca laptele din bidoane să nu se strice în timpul transportului.La un moment dat cobor pe țărmul Amazonului, după ce rămîn înțeles că voi fi luat la întoarcere. Chiar Ia marginea apei, o colibă de lemn suspendată pe piloni și acoperită cu frunze de palmier. îmi o- feră ospeție în singurătatea asta imensă. Stăpînul, cu trăsături de indian, ține să se convingă, mai întîi, că eu nu sînt din partea fiscului și nici a moșierului vecin (la zece kilometri), cu care are un litigiu din pricina pămîntului. ca apoi să-mi arate ospitalitatea în lege. Se numește Virgulino Soares și a venit aici din satul Ceara, gonit de secetă și foame, ca și mulțl alti țărani din „Poligonul secetei". La 42 de ani, are de acum opt copii în viață și cinci i-au murit. Din cei opt, doi feciori sînt însu- rati si au gospodării asemănătoare la vreun ceas cu piroga, mai jos, ne fluviu. Restul, între 14 și 2 ani, trăiesc aici, cu părinții. în cele două încăperi ale locuinței. Interiorul e de o simplitate maximă : o retezătură de trunchi gros servește de masă, în loc de paturi — hamacuri de iută, atîrnate de grindă, și un coș de nuiele cu capac, unde se păstrează puținele haine de care au nevoie locatarii. Lumina pătrunde prlntr-o deschizătură a peretului, prevăzută cu o- blon de scîndură. Noaptea s» utilizează un opaiț în

muiat în seu de tapir. Vreo cinci-șase arii de teren, cultivat cu mandioca, fasole Și bananieri în jurul casei, două vaci costeliv» și sterpe, un cîine și cîteva găini sînt toată averea. D» fapt, averea cea mai mar» este peștele prins chiar în fața locuinței, carnea și ouăle de broască țestoasă, o specie delicioasă de raci și, în genere, tot ce oferă cu generozitate Amazonul. Virgulino Soares consideră viața de aici mult mai bună decît cea pe care a trăit-o mai demult în satul său natal. Zilnic, ajutat de soție și de copilul mai mare, el luptă să-și extindă terenul cultivabil, dînd foc la vegetație, zmulgînd rădăcini și liane. Dar, după cum se vede, în 15 ani de luptă, puțin a reușit să zmulgă junglei șl puținul ăsta e amenințat dacă nu asudă pentru a-1 apăra. E explicabilă îndîr- jirea stăpînului contra u- nui moșier care vreă să-l înjumătățească rodul muncii de 15 ani.Starea sanitară sau culturală a acestor oameni e- vocă secolele trecute. Nici unul dintre membrii familiei nu a umblat vreodată la școală. Bolile și le doc- toricesc singuri, ori recurg la ajutorul unui „curan- diero" (literalmente vindecător) de prin împrejurimi. Iar cînd rețetele acestui» dau greș, înseamnă că bolnavul „nu a avut zile".Oficial, pentru întreaga Amazonie, analfabetismul atinge, în medie, 59 Ia sută, dar în mediul rural trebuie să se apropie de 90 la sută. Greutățile în acest sector sînt greu de imaginat pentru europeni, fiindcă chiar dacă guvernul brazilian și-ar înzeci eforturile actuale, Amazonia ar rămîne încă pentru un anumit timp deficitară în domeniul instrucțiunii publice. Nu se pot aștepta minuni într-un timp scurt cînd e vorba de o regiun» aproape neatinsă de progresul secolului nostru. O școală pe meleagurile astea strînge copiii de pe o rază de zeci de kilometri, dar cîți pot vîsli zilnic ca să ajungă la ea ? Și nu e jucărie să te avînți pe fluviu nici chiar atunci cînd ai destulă forță să mînuiești vîslele. Fără gruparea populației rurale în așezări bine definite, spun specialiștii, atît învățămîn- tul, cît și asistența medicală vor rămîne deziderate. Deocamdată, nu e vorba de nici o sistematizare, ci de a ocupa spațiul amazo- nic, de a-1 popula, chiar dezordonat, pînă la limitele minime cerute de progresul economic si tehnic.Conversez cu gazda despre pagubele pe care 1» provoacă periodic fluviul.— Pagube sînt destule, îmi răspunde, dar omul se obișnuiește și cu nenorocirea cînd nu are ce face. Mie, ultima dată, mi-a rupt colțul ăsta de teren din dreapta casei, cu tot cu recolta de fasole, gata strtn- să. Alții au pățit și mal rău. Vecinului din jos 1 s-au înecat vitele.(Va urma)
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Răspunzînd invitației guvernului cubanez, vineri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Havana, o delegație guvernamentală economică, condusă de Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va duce tratative privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științi- fice între România și Cuba.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți Petre Blajo- vici, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, conducători ai unor ministere și instituții centrale economice, Radu Con- stantinescu, secretarul Comisiei guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față Omar Morales, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Cubei la București, și șefii altor misiuni diplomatice. (Agerpres)
întoarcerea de la Moscova

zilei
PRIMIRE LA M.A.E.Vineri, 17 noiembrie, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe baronul Cari Johan Melcher Rappe, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Suediei în Republica Socialistă România.

a delegației veteranilor 
mișcării revoluționare■ 1 

din România

★La Montreal, în cadrul celei de-a V-a conferințe a Organizației a- viației civile internaționale — O.A.C.I. — instituție specializată pe lîngă Organizația Națiunilor Unite — delegatul României, Sever Scrip- caru, director în Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, a fost ales vicepreședinte al acestei conferințe.
★Cu prilejul vizitei delegației U- niunii Ziariștilor din R. P. Ungară în țara noastră, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Ungariei la București, Sandor Argyelan, a oferit un cocteil la sediul ambasadei, vineri după-amiază.

Vineri după-amiază s-a înapoiat la București, venind de la Moscova, unde a participat la manifestările prilejuite de semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, delegația veteranilor mișcării revoluționare din România, condusă de Constantin Pîrvulescu. președintele Comisiei centrale de revizie a P.C.R. (Agerpres)

(Agerpres)
LOTOdin 17 noiembrie 1967.43 14 24 9 48 42 77 86 23 74 50 63Fond de premii: 982 955 lei.Tragerea următoare va avea loc vineri 24 noiembrie 1967, la București.

La C /. L BACĂU

de 3 luni va
(Urmare din pag. I)de producție mecanizată, cu stații centralizate de preparare a betoanelor și mortarelor, ateliere pentru întreținerea utilajelor și mijloacelor auto. Nu am neglijat realizarea căilor de acces — drumuri și căi ferate.— în ce mod s-a asigurat documentația tehnică și de execuție ?— Proiectanții și-au făcut datoria. întreaga documentație s-a asigurat cu circa două luni mai devreme pentru flecare obiectiv. Ca urmare, în acest prim trimestru s-a realizat 26 la sută din sarcinile anuale de plan. Disciplina tehnologică și in muncă a funcționat ireproșabil. De altfel, aceasta este consecința faptului că s-a întărit rolul șefilor de lot și al maiștrilor, factorii de bază în desfășurarea lucrărilor pe șantier.Din discuțiile purtate cu inginerii, șefii de lot, maiștrii am reținut faptul că un alt element important, care a contribuit la dinamizarea ritmului de execuție, l-a constituit programarea rațională, cit mal strinsă a lucrărilor. în plus, graficul — plan de coordonare a lucrărilor a fost defalcat pe loturi, brigăzi și e- chipe, în așa fel ca fiecare om aă știe în orice moment ce are de executat. Pentru a pregăti frontul de lucru necesar montorilor, constructorii s-au concentrat în amănunt pe nivele și tronsoane. în felul acesta, majoritatea tronsoanelor de la fabrica de plăci fibrolemnoase s-au predat la montaj cu 3—4 luni mai devreme în comparație cu termenele prevăzute în grafic. O asemenea programare și organizare judicioase au fost dublate de promovarea consecventă a unor metode avansate de lucru, ca folosirea cofrajelor glisante la înălțarea castelului de apă, a cofrajelor pășitoare, la coșul de fum sau a elementelor din beton comprimat la construcția halelor. Pe șantier s-au folosit unele mijloace tehnice și tehnologice moderne. Merită a- mintite, printre acestea, folosirea schelelor metalice la eșafodaje și sprijinirea elementelor de beton armat și monolit, a grinzilor metalice extensibile, precum șl realizarea unor elemente de acoperiș din prefabricate asamblate, prin posteompri- mare. Numai prin folosirea schelelor metalice, echipa condusă de Gheorghe Mătinaș a economisit circa 100 mc de lemn.Eforturile depuse de constructori au fost susținute și de mun-

Coloane argintii. (Instalajii ale complexului de cracare catalitică de la Rafinăria Brazi)So OJu Jub JL
La radio și televiziune

Meciul de fotbal

R. D. Germană
După cum s-a mai anunțat, 

selecționatele de fotbal ale 
României șl R. D. Germane se 
întîlhesc astăzi la Berlin în 
cadrul preliminariilor turneului 
olimpic. Desfășurarea partidei.

fi consolidat
ca însuflețită a montorilor. A- ceștia din urmă au acționat convergent, în strînsă concordanță cu scopul comun al întregului șantier : intensificarea ritmului lucrărilor, fără a diminua cu nimic calității lor, economisirea mijloacelor materiale și bănești încredințate. De pildă, Ia montarea utilajelor de la fabrica de plăci fibro-lemnoase și stația de tocare s-au ivit unele probleme dificile. E vorba de montarea u- tilajelor la presa de P.F.L., u- nele în greutate de pînă la 16 tone. Singura cale consta, la prima vedere, în aducerea unei macarale de mare capacitate. Cele existente pe alte șantiere din țară nu erau disponibile. Dacă s-ar fi așteptat obținerea uneia dintre acestea, s-ar fi întîrziat mult montarea presei. După o seamă de studii efectuate sub conducerea inginerului Petre Iile, s-a optat pentru soluția realizării unei macarale portal pe șantier, cu posibilități și eforturi proprii. Cu ajutorul ei, presa a fost montată într-un interval de numai două luni șl jumătate, scurtîndu-se cu trei luni șl jumătate perioada afectată acestei operații complexe și dificile.— Avansul de trei luni nu ne mulțumește — ne-a precizat șeful șantierului. Cu cîtva timp în urmă, ace3t avans era mai mare. Aveam posibilitatea să punem în funcțiune fabrica de plăci fibrolemnoase cu o jumătate de an mai devreme, dacă nu lipseau utilajele tehnologice necesare.într-adevăr, unele utilaje întârzie și acum să sosească. Și, din păcate, lipsesc unele utilaje care trebuiau livrate de întreprinderi constructoare de mașini din țară. Recipienții pentru apa supraîncălzită și aer comprimat, rezervoarele de aer comprimat, generatoarele și tablourile de automatizare din centrala termică — toate contractate cu uzinele „Vulcan" și „Automatica" din București, nu au sosit încă pe șantier, deși termenele au expirat de cîteva luni. întârzierile a- cestea sînt inadmisibile. Nimeni nu are dreptul să pericliteze fructificarea avansului de timp cîștigat in favoarea economiei naționale. Așa cum ni s-a spus pe șantier, cele două întreprinderi furnizoare și forurile de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini poartă întreaga răspundere pentru încălcarea disciplinei contractuale și daunele eventuale care ar putea fi produse șantierului băcă- oan.

fi fiPMUT REVISTfi

„Presa 
n o a s t r â“

NU 10/1967

România
programată pentru ora 14,30 
(ora Bucureștiuiui), va putea fi 
urmărită în întregime prin in
termediul radioului și al tele
viziunii.

în cîteva rinduriASEARĂ LA KIEV, IN OPTIMILE DE FINALA ALE „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA FOTBAL. echipa Dinamo Kiev a întâlnit formația poloneză Gornik Zabrze. Partida s-a încheiat cu un rezultat nescontat : 2—1 (1—1) în favoarea oaspeților. Toate cele trei goluri au fost marcate de fotbaliștii polonezi : Olech (în proprie poartă), Szolticzek și Liubanski. în repriza a doua, jucătorul Sabo din echipa Dinamo Kiev a ratat o lovitură de la 11 m. Au asistat 85 000 de spectatori.Meciul retur va avea loc la 29 noiembrie la Chorzow.PE ARENA „KURAMAE" DIN TOKIO a avut loc meciul de box profesionist dintre campionul mondial la categoria ușoară „clasa juniori", japonezul Paul Fuji și vest- germanul Willy Quatuor. Japonezul, mal rapid în riposte, a dominat net întâlnirea ciștigind prin k.o. in repriza a 4-a.ECHIPELE DE FOTBAL BENFICA LISABONA (PORTUGALIA) ȘI ST. ETIENNE (FRANȚA)- s-au în- tîlnit la Lisabona în cadrul „Cupei campionilor europeni". Scor: 2—0 pentru portughezi prin golurile înscrise de Augusto (min. 28) și Eusebio (min. 55 — din „11 m“). Returul se va desfășura la Saint Etienne.ÎN COMPETIȚIA „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA HOCHEI PE GHEAȚA echipa Klagenfurter A.C. (Austria) a dispus cu 6—2 (0—0, 2—1, 4—1) de Ferencvaros Budapesta.ÎNTR-UN MECI DE HOCHEI PE GHEAȚA DESFĂȘURAT LA BERLIN, echipa de juniori a R. D. Germane a învins cu 3—1 (0—1, 2—C, 1—0) echipa Elveției.TURNEUL DE TENIS DE LA PORTO ALEGRE a fost cîștigat de Richey (S.U.A.), care l-a învins în finală cu 6—4, 3—6, 6—3, 8—6 pe olandezul Okker. în proba de dublu, perechea Okker, Riessen (Olanda — S.U.A.) a învins cu 6—8, 6—4, 6—4 pe brazilienii Mandarina, Koch.CU PRILEJUL UNUI CONCURS DE HALTERE DESFĂȘURAT I.A LYON, Jean Paul Fouletler a stabilit un nou record al Franței la cat. grea: 500 kg (165; 150; 185 kg). Vechiul record — 492,500 kg — aparținea aceluiași sportiv.PINĂ IN PREZENT AU FOST VÎNDUTE 180 000 DE BILETE DE INTRARE LA OLIMPIADA DE LA CIUDAD DE MEXICO. In această lună urmează să mai fie vîndute încă 15 000, din totalul de 4 milioane și jumătate bilete imprimate pentru întrecerile olimpice de vară din 1968. Pentru turiștii de peste hotare a fost rezervat un lot de 900 000 de bilete.MECIUL DE RUGBI DINTRE E- CHIPA NATA fășurat biștilor(5—0) la capătul unui joc spectaculos.LA MOSCOVA a avut loc întâlnirea amicală de box dintre selecționatele orașelor Moscova și Berlin. Victoria a revenit gazdelor cu 9—1.

PIRINEILOR ȘI SELECȚIO- ORAȘULUI DUBLIN, des- la Toulouse, a revenit rug- francezi cu scorul de 16—8

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 20 șl 21 noiembrie. In (ară : 
vreme relativ frumoasă, cu cerul

NOI FORME DE UNITATE Șl DE
COLABORARE INTERNAȚIONALĂ"

în articolul „Noi forme de unitate și de colaborare nală", publicat recent „Unită", Luigi Longo, neral al P.C. Italian, printre altele că formele de unitate care au avut eficacitate în trecut „au dovedit că nu mai sînt în măsură să exprime exigențele diferite și mai complexe ale mișcării, tocmai datorită dezvoltării și înmulțirii problemelor pe care ea trebuie să le rezolve. De aceea rezultă clar, după părerea noastră, — scrie autorul articolului — că în condițiile actuale, un internaționalism real, o unitate de acțiune efectivă nu pot fi realizate decît căutînd forme noi de unitate și de colaborare, mai deschise față de nevoile diferite ale fiecărui sector de luptă și față de posibilitățile de acțiune concretă ale diferitelor partide și mișcări. Centralismul democratic pe deplin eficace pentru organizarea și conducerea fiecărui partid muncitoresc și comunist nu poate reglementa relațiile internaționale dintre ele fără să încalce răspunderea autonomă în luarea hotărîrilor.De altfel — arată Luigi Longo — nu putem să nu relevăm că pentru realizarea celei mai largi unități între toate forțele antiimperialiste și antimonopoliste, în lupta pentru pace și coexistență, pentru a combate punctele mai avansate ale imperialismului, pentru a infringe dominația marilor monopoluri, nu sînt indispensabile nici o tactică comună și nici în mod neapărat o strategie comună rigidă între diferitele forțe care, în diferite domenii, pot fi implicate în această luptă".Referindu-se la concluziile consfătuirii din 1960 a celor 81 de partide comuniste și muncitorești cu privire Ia necesitatea consfătuirilor în mișcarea muncitorească internațională, Luigi Longo arată că a- ceste concluzii „subliniază îndeosebi aspectul informativ, consultativ și de coordonare a activității pe care trebuie să îl aibă o consfătuire internațională a partidelor comu-

internațio- în ziarul secretar ge- subliniază

variabil. Vor cădea ploi Izolate. 
Vint slab, pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 6 și 16 grade. 
Ceață locală. In București : vre
me relativ frumoasă, cu cerul 
schimbător, favorabil ploii slabe_ 
la începutul Intervalului. Vînt 
slab. Temperatura ușor variabilă.

Produse de mobilier
întreprinderea industrială 

raională din SIBIU produce și livrează pe bază de comenzi diverse articole de mobilier. Printre altele, produce saltele umplute cu scame de lînă, lungi de 190 cm, late de 90 cm, si perne umplute cu scame de lină.întreprinderea sibiană mai realizegză și unele piese de mobilier și diferite alte obiec-

te: scaune fixe sau pliante cu ramă metalică și umplutură din benzi țesute din fire p.v.c., mese și umbrele pliante, șezlonguri metalice basculante, împrejmuiri din plasă, cu sau iără montanți.Informații suplimentare se pot obține la sediul întreprinderii din Sibiu, str. Abatorului 2, telefon 13797.

niște". în continuare, articolul subliniază posibilitatea de a se întruni „într-o acțiune unitară, în forme variate, dar corespunzătoare diferitelor situații și condiții de luptă, forțe de origine ideologică diferită, de orientare politică diferită, forțe care se situează în mod original în realitatea respectivă în care acționează". Autorul se referă la posibilitatea, oportunitatea și necesitatea analizării, prin confruntări și dezbateri internaționale, a unor probleme de analiză, de elaborare teoretică, de filozofie, la nivel științific, în întîlniri de savanți și Organizații culturale.„Este firesc — arată autorul articolului — ca în noua realitate și datorită desfășurării rapide a evenimentelor, să se facă simțită mai des necesitatea unor consultări și înțelegeri între forțele interesate în aceleași probleme și obiective de luptă. Dar de aici derivă și necesitatea de a se schimba felul acestor consultări, veni mai puțin solemne, chise și în același timp crete, de a avea așadar un caracter de consultare rapidă în privința a ceea ce trebuie făcut și mai puțin un caracter de congres și încă și mai puțin de conciliu ecumenic".„Nu este necesar — arată Longo— ca toate întîlnirile dintre partide, la orice nivel ar fi ele, să se încheie cu documente categorice, cu adevărate rezoluții sau „teze". Caracterul predominant consultativ pe care ele ar trebui să-1 aibă, îndeosebi la nivel mondial, ar permite o participare mai largă a partidelor și a mișcărilor interesate în aceste întîlniri, obținerea unui mai larg schimb de experiență și a unei coordonări a acțiunilor respective, în punctele în privința cărora a rezultat o concordanță de păreri. Eventualele absențe de Ia asemenea întîlniri, tocmai pentru că este vorba de consultări, nu ar avea caracter de ruptură".„Caracterul frățesc al relațiilor dintre partide se confirmă și se consolidează în sinceritatea dezbaterilor, în lichidarea relațiilor prea formale și diplomatice, în lichidarea oricărui amestec al unui partid în treburile celuilalt — arată autorul. Deosebirile, nuanțele care pot exista între diferitele poziții ale diferitelor sectoare ale mișcării muncitorești și comuniste sînt o consecință și un element al amploarei și al forței sale, dacă sînt însoțite de o voință comună de luptă pentru obiective comune".„însăși dialectica mișcării va permite lichidarea deosebirilor și nuanțelor existente, care constituie de fapt un patrimoniu prețios ce nu trebuie ascuns sau desconsiderat." — scrie Luigi Longo.Autorul arată în continuare că e necesar ca dezbaterile în rîndul mișcării comuniste și muncitorești „să urmărească nu cristalizarea și codificarea deosebirilor și divergențelor, ci lichidarea lor prin căutarea, în ciuda deosebirilor existente. a ceea ce este comun în ce privește interesele și obiectivele de luptă".„Adevărata problemă de rezolvat astăzi în mișcarea muncitorească și comunistă — se arată în articol— este problema căutării de noi forme de unitate. Să ne gîndim la noile forme de unitate dintre toate forțele care, în diferitele sectoare,

de a de- mai des- mai cori- mai mult

luptă pentru socialism, pentru pace, pentru progres ; la noile forme de unitate chiar dintre țărila socialiste, dintre ele și țările din cea de-a treia lume, și dintre a- cestea împreună și mișcarea muncitorească și democratică din țările capitaliste".„Faptele dovedesc că nu este posibilă și utilă o uniformitate absolută de atitudini din partea tuturor țărilor socialiste față de adevăratele probleme care stau în fața lor — scrie Luigi Longo. Cu atît mai puțin este posibilă această uniformitate între țările celei de-a treia lumi sau între partidele muncitorești și comuniste care luptă în condiții și în țări atît de diferite unele de altele. De aceea unitatea și colaborarea în momentul istoria actual dintre aceste trei componente fundamentale ale luptei pentru progresul social, economic și civic al omenirii nu pot fi reduse la o singură formulă și cu atît mai puțin pot fi restabilite redînd viață, într-un mod mai mult sau mai puțin declarat, unor centre conducătoare și unor forme de mo- nolitism, care nu ar face decît să agraveze motivele de fricțiune șl ruptură. Unitatea și colaborarea pot fi asigurate numai dacă ne orientăm în sensul unității în diversitate, arătat de tovarășul Togliatti" — scrie autorul.în continuare, Luigi Longo arată că „orice formă de unitate și de colaborare trebuie să respecte dreptul și datoria fiecărui partid de a hotărî liber și autonom în orice problemă, inclusiv orice formă de unitate și de colaborare ; înseamnă așadar că orice partid poate să nu accepte sau să accepte numai parțial sau cu rezerve eventuale hotărîri elaborate și adoptate colectiv, fără ca acest fapt să ducă la alterarea relațiilor dintre diferitele partide. A fi sau nu de a- cord, de exemplu, cu necesitatea sau utilitatea conferinței internaționale, cu modul convocării sale, a exprima o îndoială sau o părere contrară în anumite probleme, nu pot, nu trebuie să pună în cauză prietenia și solidaritatea dintre partidele comuniste și muncitorești".în încheierea articolului său, Luigi Longo scrie: „Din tot ce am afirmat rezultă clar că, după părerea noastră, succesul unei conferințe internaționale depinde în primul rînd. de problemele care vor fi dezbătute, de modul în care conferința va fi pregătită și dusă pînă la capăt, de genul de angajamente pe care participanții vor fi chemați să și le ia și de relațiile care se vor stabili între diferitele partide comuniste și muncitorești, participante sau nu la conferință, în ceea ce ne privește, noi vom participa la o conferință internațională deoarece, după cum am afirmat, înțelegem să fim interlocutori și protagoniști ai conferinței însăși, pentru a susține în cadrul său, printr-o confruntare deschisă de experiențe și păreri, necesitatea de a se căuta orice posibilitate de înțelegere și de acțiuni comune între toate partidele comuniste și muncitorești și între acestea și mișcările democratice și progresiste din orice țară, în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și libertatea popoarelor, pentru progres și pentru socialism".
(Urmare din pag. I)

schimb, teritoriul sud- coreean e pus la dispoziția forțelor militare a- mericane care l-au transformat într-o bază a lor, iar mercenari sud-coreeni luptă în Vietnamul de sud, alături de „flăcăii" americani. Regimului de la Saigon l-a revenit, firește, „bulgărele cel mare" — cum se exprimă „International Herald Tribune' — din ajutorul militar destinat de Statele Unite străinătății anul trecut : 550 milioane dedolari, și tot lui îi va reveni „partea leului" și anul acesta.Ziarele americane scriu că sumele cheltuite de S.U.A. în lor, sub tor", sînt liardelor stituie gest încercare de a contribui dicarea nivelului economic, în general scăzut, al țărilor cărora le sînt destinate aceste sume ? Nicidecum „Ajutorul S.U.A. — scrie „Le Monde" — nu este o acțiune umanitară, și acest lucru a lost subliniat în nenumărate rîn- duri de guvernul de la Washington, ci un act politic, ce prezintă multiple avantaje pentru Statele Unite' „Ajutorul" are menirea, în primul rînd, de a menține la putere sau „recupera* regimuri fidele intereselor imperialismului mul de la Bangkok se adaugă verne care, rupte de propriul lor popor, supraviețuiesc, numai datorită

aiara granițelor formă de „aju- de ordinul mi- de dolari. Con- aceasta un de filantropie, o dezinteresată la ri-

american. Regi-șirului de gu-

sprijinului american. Unele publicații din S.U.A. fac reclamă Tailandei pentru „prosperitatea economică' la care ar fi ajuns datorită „ajutorului*, reclamă ce urmărește, nu în ultimul rînd, să-i convingă pe contribuabilii americani că dolarii lor ar fi „bine folosiți". „International Herald Tribune’ dezvăluie insă, că, în realitate, armata și poliția tailandeză sînt acelea care prosperă de pe urma banilor primiți. E firesc, din moment ce impopularitatea regimului a dus la creșterea continuă a mișcării de protest și chiar la izbucnirea luptelor de partizani. O știre recentă

dierele ce varsă zilnic sute și mii de bombe asupra satelor și orașelorR. D. Vietnam.Natura „ajutorului* american a lost și mal elocvent conturată în urma unui recent act al Camerei Reprezentanților aS. U.A., care a hotărît reducerea sumelor destinate străinătății cu o treime. Ziarele subliniază că este „reducerea cea mai drastică' efectuată în cei 20 de ani de existență a A- gențiel internaționale pentru dezvoltare, care acordă sumele respective. De această acțiune au fost vizate, în primul rînd, țările din America Latină șiAfrica, în timp ce sumele

militar acordat țărilor unde S.U.A. ar dori să vadă la putere regimuri care să fie aliate fidele politicii Washingtonului sau măcar să Ie poată mai ușor influența ? Un prim motiv ar fi de natură electorală : membrii Camerei Reprezentanților, fiind supuși alegerilor la fiecare doi ani, doresc să arate populației americane că i-ar apăra interesele și că ar dori să atragă sumele destinate străinătății spre soluționarea unor probleme interne, cum ar fi starea proastă a orașelor americane. „Argumentul este rizibil, subliniază „Le Monde", căci reprezentanții care

DOLARI CONTRA SOLDAȚI
anunță că „Statele Unite vor reorganiza și reechipa două divizii ale armatei tailandeze, totalizînd 40 000 de oameni". Există, se vede, o interdependență strînsă între interesele cercurilor conducătoare de la Bangkok și Washington : fără ajutorul american guvernul tailan- dez nu și-ar putea menține o însemnată forță militară pe picior de război, gata orictnd a reprima orice acțiune de nemulțumire din partea populației, iar, pe de altă parte, S.U.A. ar pierde „portavionul' tailandez de pe care își iau zborul o mare parte din bombar

acordate Filiplnelor, Coreei de sud, Tailandei, nu numai că nu vor scădea, dar vor fi mai mari decît în anii precedent!. „Nu se pot tăia dolarii acordați Coreei de sud, cînd această țară are 45 000 de soldați care luptă în Vietnamul de sud", — spunea un membru al sus-mențlonatei Agenții. In schimb, după cum arată ziarul algerian „El Mou- djahid", în ultimii ani a scăzut considerabil numărul țărilor africane, care beneficiază de ajutor din partea S.U.A.Cum se face că parlamentarii americani au hotărî! reducerea ațutorului

iără
ameliora din ghe- motiv l-ar îndoială,cheltuielilor războiului din

au votat împotriva creditelor, lnvocînd „priorități naționale', nu și-au manifestat niciodată în trecut dorința de a viața negrilor tto-uri'. Un alt constitui, creșterea afectateVietnam. Dar cauza principală a votului din Camera Reprezentanților trebuie căutată în altă parte, și anume, în insatisfacția Washingtonului față de rezultatele politice ale miliardelor de dolari acordați diverselor țări din Africa și Asia. Scontînd pe o supunere docilă a guvernelor din aceste țări

față de interesele sale, S.U.A. constată că, dimpotrivă, se manifestă cu tot mai multă vigoare tendința statelor din cele două continente de a promova o politică proprie, independentă. Secretarul de stat Dean Rusk, într-o scrisoare adresată unul membru al Camerei Reprezentanților, Rouss, recunoștea de altfel, eșecul Statelor Unite de a influența unele din țările cărora S.U.A. le acordă ajutor. După cum scria „Le Monde', votul din Camera Reprezentanțiloi nu face decît să traducă „enervarea parlamentarilor față de unele din țările «lumii a treia» care și-au manifestat «ingratitudinea și neînțelegerea» față de larghețea S.U.A.'în aceste condițfi — arată ziarul — „ajutorul" acordat de S.U.A. unor țări subdezvoltate se dovedește a fi „o veritabilă armă politică', iar „L'Ex- press' subliniază că a- pare tot mai mult imaginea unei Americi care se folosește de dolar ca de o „mare bită'. Revista „Jeune Afrique' arată, de exemplu, că Ghana a solicitat un împrumut S.U.A., însă acordarea lui a fost condiționată de instalarea unor baze americane pe teritoriul ghanez.Numeroase fapte arată că presiunile exercitate cu ajutorul „bîtei dolarului' nu au șanse de succes atunci cînd statele sînt hotărîte să nu admită nici un fel de amestec în treburile lor interne, să promoveze o politică izvorită din interesele lor naționale.



viața internațională

Adunarea Generală a 0. N. II. Vietnamul de sud

și-a reluat lucrările
NEW YORK 17. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 

transmite : Adunarea Generală a O.N.V. s-a întrunit joi după- 
amiază in ședință plenară pentru a examina rapoartele unor co
mitete. Deschizînd ședința, președintele sesiunii, Corneliu Mănescu, 
a făcut următoarea declarație :

blemelor care stau în fata acestei sesiuni a Adunării Generale.

să subliniez că în tot a- comi tetele Adunării Ge- lucrat într-un ritm nor- posibilitate Plenarei să

Cu peste 30 zile în urmă, pe baza unui acord unanim. Plenara a hotărît să-și întrerupă lucrările. Pe lîngă sentimentul general că întreruperea era necesară pentru a se crea condiții prielnice unor consultări și negocieri, în acest acord era cuprins îndemnul de a se folosi timpul astfel asigurat pentru găsirea unor soluții demne, echitabile, acceptabile pentru toate părțile în problema cea mai gravă de pe ordinea de zi a actualei sesiuni — problema Orientului Mijlociu.în această perioadă au avut loc numeroase întîlniri și discuții între delegații. Eu însumi am avut consultări cu reprezentanții diferitelor grupări de state, precum și cu președintele Consiliului de Securitate și cu secretarul general al organizației.Aș dori cest timp, nerale au mal, dîndadopte unele hotărîri, dintre care țin să menționez, cu o deosebită satisfacție, adoptarea în unanimitate a declarației cu privire la eliminarea discriminărilor împotriva femeii. Cu toate acestea, trebuie să arătăm că Plenara a ținut în a- ceastă perioadă numai cinci ședințe. Prelungirea întreruperii activității normale a Plenarei ne-ar fi pus în situația fie să facem față câtre sfârșitul sesiunii unei supraaglomerări, fie chiar în imposibilitatea de a termina unele puncte.în legătură cu aceasta, ca urmare a consultărilor pe care le-am avut, sînt în măsură să anunț că s-a ajuns la un acord general pentru reluarea activității normale a Plenarei. în ședințele de azi și mîi- ne vom lua în discuție rapoartele unor comitete. Cu începere de luni 20 noiembrie vom trece la discutarea unuia dintre punctele repartizate direct Plenarei, și a- nume punctul intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U." Se înțelege că punctul „Situația din Orientul Mijlociu" își păstrează în continuare prioritatea, puiind fi oricând luat în discuție.Aș dori să mă folosesc de a- cest prilej pentru a adresa tuturor delegațiilor apelul de a-și aduce întreaga lor contribuție la examinarea In spirit constructiv a pro-

După această declarație, Adunarea a adoptat în unanimitate, fără a trece la vot, rapoartele Comitetului nr. 5 referitoare la chestiuni bugetare și administrative legate de bunul mers al O.N.U.A fost luat apoi în discuție raportul Comitetului Politic în legătură cu punctul intitulat „Problema coreeană". Raportul recomandă Adunării să adopte un proiect de rezoluție, aprobat de comitet, și care, după cum se știe, confirmă mandatul așa-numitei Comisii a Națiunilor Unite pentru u- nificarea și refacerea Coreei (UNCURK) și permanentizarea ocupării teritoriului Coreei de sud de către trupele americane sub steagul O.N.U. Acest proiect a fost prezentat de S.U.A. și de un număr de aliați ai lor, majoritatea făcînd parte din pactele militare NATO și SEATO. Pus la vot, proiectul de rezoluție a fost adoptat. împotriva acestui proiect de rezoluție au votat Republica Socialistă România, celelalte țări socialiste reprezentate la O.N.U. și delegațiile altor țări.
Confirmarea mandatului așa numi

tei Comisii O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea Coreei, și în general 
menținerea statu-quo-ului in Coreea 
reprezintă o încălcare flagrantă a 
principiilor Cartei O.N.U. Această re
zoluție nu este de natură să ducă la 
rezolvarea problemei coreene. Pentru 
aceasta este necesar să fie retrase 
trupele străine de pe teritoriul co
reean și să fie dizolvat UNCURK.*Președintele Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, a primit vineri pe John Malecela, reprezentant permanent al Tanzaniei, președintele Comitetului celor 24 de țări. Au fost discutate o serie de probleme legate de activitatea Comitetului. în aceeași zi, președintele A- dunării a participat la o masă oferită în cinstea sa de șeful delegației Mexicului, A. Robles.
Declarația M.A.E

al R.P.D.Coreene

în Consiliul

de Securitate
Un nou

rezoluție 

Orientului

proiect de 

în problema

Apropiat(Consiliului de Secu-Pe masaritate se află, începînd de joi după- amiază, un nou proiect de rezoluție în problema Orientului Apropiat, depus de către delegația britanică.Noul proiect cere secretarului general al O.N.U. să desemneze un reprezentant special însărcinat să stabilească contacte cu statele în cauză în vederea unei reglementări pașnice care să se bazeze pe următoarele două principii: pe de o parte, retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate în urma recentului conflict; iar pe de altă parte, încetarea stării de beligeranță, recunoașterea și respectarea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a tuturor statelor din regiune, precum și a dreptului lor de a trăi în pace în cadrul unor frontiere sigure și recunoscute. Proiectul mai prevede Curea libertății de navigație, so- larea justă a problemei refugia- ților și stabilirea unor zone demilitarizate.Prezentînd — în ședința de joi eeara — proiectul, care-și propune de fapt să constituie o formulă de compromis între cel înainUt de India, Nigeria și Mali, și cel prezentat de S.U.A., reprezentantul Angliei, lordul Caradon, a definit poziția țărilor arabe oa fiind axată pe retragerea trupelor și pe o soluție justă care să pună capăt situației precare a refu- giaților, în timp ce poziția Izraelului susține că retragerea trupelor trebuie înfăptuită în contextul unor frontiere sigure. Vorbitorul și-a exprimat părerea că aceste două poziții ar fi „oomplimenUre", conside- atît a 
a celui

PHENIAN 17 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe alR. P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care se pronunță împotriva rezoluției în așa-numita „problemă coreeană11 adoptată de cea de-a 22-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Guvernul R.P.D. Coreene declară nulă această rezoluție, considerând că adoptarea ei este rezultatul presiunilor exercitate de Statele Unite în scopul „justificării" menținerii Coreei de sud sub ocupația lor.Guvernul R.P.D. Coreene a exprimat mulțumiri țărilor socialiste'și statelor independente din A- sia și Africa, care s-au pronunțat împotriva politicii de agresiune aS. U.A. față de Coreea, sprijinind lupta poporului coreean pentru independență și reunificarea pașnică 
a țării.Subliniind că reunificarea Coreei constituie o problemă internă care trebuie să fie rezolvată de poporul coreean însuși, declarația arată că, pentru a acționa în conformitate cu Carta sa, Organizația Națiunilor Unite trebuie să ia măsuri în vederea retragerii tuturor trupelor străine din Coreea de sud și pentru dizolvarea „Comisiei pentru u- nificarea și refacerea Coreei".Ministrul afacerilor externe, Pak Sen Cer, a adresat o scrisoare președintelui actualei sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Corneliu Mănescu, și secretarului general al O.N.U., U Thant, în care a cerut ca această declarație să fie difuzată ca document oficial al O.N.U.

ziții ar fi „comptirfnd ca esențială „aplicarea principiului retragerii, cît și al securității".în cadrul aceleiași ședințe, luat cuvîntul reprezentanții au mai R.A.U. ți Izraelului, oaie, fără a declara că sau resping vreunul din pro- prezentate, inclusiv cel britanic, au reafirmat pozițiile lor cunoscute, precizînd că nu pot accepta decât o soluție care va fi în concordanță cu acestea.

Forțele patriotice 
au atacat 
localitatea loc LongSAIGON 17 (Agerpres). — în tot cursul zilei de vineri trupele americane, susținute de artilerie și de a- vioane „B-52", au dat lupte grele pentru ocuparea cotei 1383 care domină baza americană și pista de decolare de la Dak To. Corespondentul agenției U.P.I., Alvin B. Webb, aflat la fața locului,caracterizat bătălia pentru ocupai-ea cotei 1383 drept cea mai cruntă din ultimele două săptămîni de cînd durează ofensiva unităților Frontului Național de Eliberare în zona Dak To din regiunea platourilor înalte Pentru a pune stăpînire pe cota de pe care patrioții le-au cauzat atîtea pierderi, agresorii a- mericani au folosit și bombe cu napalm. Ajunși pe înălțime, ei au găsit, însă, terenul pustiu întrucîț patrioții s-au repliat din vreme. Con- tinuîndu-și ofensiva asupra pozițiilor americane și sud-vietnameze, forțe ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au. lansat vineri două atacuri cu mor- tiere asupra localității Loc Long din Delta Mekong.
Să înceteze 
necondiționat 
bombardamentele!COPENHAGA 17 (Agerpres). — Guvernul Danemarcei a cerut în repetate rînduri S.U.A. să înceteze în mod necondiționat bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam, în vederea începerii tratativelor pentru reglementarea pașnică a problemei vietnameze, a declarat ministrul de externe danez, Hans Tabor, în cursul dezbaterilor Folketingului. Subliniind că poziția Danemarcei este împărtășită nu numai de celelalte țări scandinave, dar și de majoritatea statelor lumii, Tabor a arătat că soluționarea pașnică a problemei vietnameze trebuie să se bazeze pe acordurile din 1954 de la Geneva, asigurîn- du-se poporului vietnamez posibilitatea de a-și hotărî singur soarta.

★OSLO 17 (Agerpres). ;— După cum informează agenția Reuter, parlamentul Norvegiei a adoptat vineri o rezoluție în care cheamă Statele Unite să pună capăt bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam.
Couve de Murville despre
Relațiile Franței 
cu Marea Britanie

pride mi-
și S. U. A.PARIS 17 (Agerpres). — Cu lejul unui banchet organizat „Conferințele secolului XX",nistrul francez al afacerilor externe, Couve de Murville, s-a referit la unele aspecte ale politicii externe a guvernului său. Couve de Murville a recunoscut că în prezent asupra unor anumite puncte de vedere „sîntem în dezacord și chiar în conflict cu Marea Britanie și Statele Unite". El a subliniat că „este vorba de Piața comună în ceea ce privește Marea Britanie și de situația dolarului și războiul din Vietnam în ceea ce privește Statele Unite".„Statele Unite, a spus ministrul francez, reproșează Franței că schimbă în aur dolarii săi în timp ce Elveția sau Olanda, sau chiar Marea Britanie au schimbat sistematic rezervele lor de dolari. Statele Unite reproșează, de asemenea, Franței de a nu fi de acord cu politica lor în Vietnam și o fac responsabilă de situația în care ei se află invoeînd responsabilitățile din trecut ale Franței. Din aceste motive există resentimente, a declarat Couve de Murville, și nu din partea noastră, ci din cealaltă".

După ce au fost izgoniți de pe teritoriul Republicii Congo (Kinshasa), mercenarii au fost internați în lagărul de la Shangugu din Ruanda

Vizita delegației
Marii Adunări Naționale 

în IranTEHERAN 17. — Corespondentul Agerpres, N Popovici, transmite : In călătoria pe care o întreprinde în sudul Iranului, delegația parlamentară română condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale, este însoțită de senatorul T. Ziae, fost ministru, și dr. M. Namdar, director adjunct al protocolului Ministerului Afacerilor Externe, precum și de ambasadorul României, Pavel Sllard.Primul popas al vizitei a fost A- badan, orașul petroliștilor iranieni. La aeroport, delegația română a fost întâmpinată de L. Ramazan, director general al Companiei iraniene de rafinare a petrolului, M. Puzeshi, directorul companiei de exploatare și producție petrolieră, Al Nezam Zahedi, guvernatorul o- rașului Abadan. După ceremonia primirii, oaspeții români, împreună cu gazdele, s-au îndreptat spre reședința directorului general . al Companiei de rafinare a petrolu-

lui, unde au avut loc discuții a- micale. In continuare, delegația ik>- mână a vizitat rafinăria din Abadan construită în 1913 și extinsă ulterior. Rafinăria are o suprafață de 13 km pătrați, iar capacitatea sa de prelucrare de aproximativ 25 milioane tone anual o situează printre cele mai mari din lume. Delegația s-a îndreptat apoi spre cartierele de locuințe și edificiile social-culturale.Seara, în cinstea președintelui Marii Adunări Naționale a fost oferit un dineu la care au participat Abdulah Riazi, președintele Medjilisului, dr. Eghbal, președintele Companiei naționale a petrolului iranian, Al Nezam Zahedi, guvernatorul orașului Abadan, și alte persoane oficiale, ziariști. A luat parte, de asemenea, ambasadorul României, Pavel Silard. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Crearea Centrului pentru promovarea înțelegerii între

Marea Britanie și țările din Europa de răsărit

„0 CONSECI NTALOGICAAlTzVOLTARi I

4LONDRA 17. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite: Intr-o cuvîntare rostită cu prilejul inaugurării „Centrului pentru promovarea înțelegerii între Marea Britanie și țările din Europa de răsărit", președintele aceștei organizații, parlamentarul Gilbert Longden, a subliniat necesitatea instaurării unor relații de cooperare între state. Longden și-a exprimat speranța că Centrul va reuși să obțină rezultate în direcția dezvoltării relațiilor existente între Marea Britanie și țările socialiste din răsăritul Europei.Ministrul de externe al Marii Britanii, George Brown, care a luat de asemenea cuvîntul, a spus că, după părerea sa, crearea acestui centru este o consecință logică a
La procesul de la Atena

Toate depozițiile 
au fost smulse 
sub presiune
Compozitorul Theodorakis 
a declarat greva foameiATENA 17 (Agerpres). — La tribunalul militar din Atena a continuat în cursul zilelor de joi și vineri procesul celor 31 de persoane acuzate de activitate antiguvernamentală și de participare la u- nele acțiuni ale organizației de rezistență din Grecia „Frontul patriotic". Acuzații care au luat cu
vîntul, între care Constantin Fili- 
nis, Ioannis Leloudas, Anna Papa- 
nicola au declarat că în timpul de
tențiunii au fost grav molestați. Constantin Filiriis a subliniat că 
toate depozițiile făcute de deținuți 
la siguranță au fost smulse sub 
presiune. „Mi-au fost rupți doi 
dinți, ochelarii mi-au fost sparți. 
Am fost bătut crunt", a spus Fili- nis. Referindu-se la compozitorul Mikis Theodorakis, Filiriis, dezmințind insinuările autorităților cu privire la depozițiile acestuia, a declarat că acesta a fost împie
dicat să participe la proces. „La 
Închisoarea Averoff el a declarat 
greva foamei, dar nu este bolnav". Filinis a afirmat că obiectivul „Frontului patriotic" n-a fost răsturnarea regimului actual prin forță, și că, contrar depozițiilor martorilor acuzării. Partidul Comunist din Grecia nu a dat cuvînt de ordine în acest sens. „Acest partid, al cărui membru sînt, a spus el,, dorește ca actualul regim să fie înlăturat prin voința poporului, adică pe calea alegerilor". El â relevat că împotriva actualului guvern se a- flă majoritatea poporului grec, dreapta, centrul și stînga.

FILIPINE

Scrutin cu violențe
Alegerile din Filipine au luat sfârșit. Aproximativ 10 milioane de filipinezi a.u fost chemați la 14 noiembrie în fața urnelor pentru a alege 8 senatori (din 24), 65 de guvernatori de provincii, precum și 1428 de primari de orașe. încă de la începutul campaniei electorale situația devenise încordată, cele două partide în competiție (liberal și naționalist) arătîndu-se hotărîte să-și dispute prin orice mijloace sufragiul alegătorilor. Partidul naționalist al actualului președinte Marcos avea nevoie de 6 din cele 8 locuri în Senat pentru a-și asigura majoritatea în Camera Superioară, deoarece pînă în prezent Partidul liberal de opoziție deținea această majoritate. In același timp, o reușită a „naționaliștilor" ar fi sporit serios șansele actualului președinte la viitoarele alegeri.In aceste condiții autoritățile filipineze au luat din timp măsuri. Poliția a fost pregătită cu grijă, iar 25 000 de soldați au fost puși în

stare de alertă. Se urmărea o intimidare a elementelor „neconfor- miste" și... o eventuală micșorare a numărului victimelor față de alegerile prezidențiale din 1965.Totuși, campania e- lectorală a luat forma unor ciocniri foarte violente, soldate cu zeci de morți și răniți. Numai în ziua alegerilor au fost ucise 14 persoane, ceea ce tace ca numărul total al morți- lor în campania electorală să se ridice la 96 — anunță agenția France Presse. Printre victime se numără și 10 candidați, un guvernator de provincie fiind asasinat în plin centrul orașului Manila, capitala țării. In provincia Iloilo, pe insula Panai, au fost uciși ambii oponenți ai canditatu- lui partidului de guver- nămînt. Senatorul independent Antonio a murit într-o catastrofă de elicopter „în condiții nelămurite". Deși corespondenții de presă califică aceste tulburări ca un fenomen tradițional în peisajul electoral filipinez, recentul scru

tin este considerat ca „unul dintre cele mai sîngeroase" din cîte au avut loc în această țară.Peste „țara celor 7 000 de insule" s-a lăsat pentru moment liniștea. Cele două tabere s-au retras spre a constata rezultatul disputei lor. Partidul naționalist al președintelui Marcos, dispu- nînd de mijloace mai „convingătoare", se pare că și-a atins în mare măsură scopul propus. Știrile primite arată că în alegerile din provincii s-au impus can- didații „naționaliști" ; din cele 8 locuri de senatori, partidul de guvernământ a cucerit 5, două revenind liberalilor și unul independenților.In următoarele zile, noii aleși își vor prelua funcțiile, în timp ce peste victimele disputei lor se va așterne vălul uitării. In fond, în aceste „alegeri" nu s-a urmărit decît triumful unui grup de interese, în detrimentul altuia. Poporului i s-au cerut doar victimele.
Dumitru POPA

dezvoltării relațiilor cu țările socialiste. El a arătat că evoluția comerțului reciproc în ultimii zece ani, schimburile de vizite, de ex- perți, delegații, oameni de cultură, artiști — amintind aici și turneul ansamblului românesc „Ciocîrlia" — constituie un exemplu al dezvoltării acestor relații. Ca loc de întîlnire și contacte, a spus el în continuare. „Centrul pentru promovarea înțelegerii între Marea Britanie și țările din Europa de răsărit" va putea ajuta la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea în continuare a acestor schimburi, va putea contribui la o cooperare mai strînsă între Marea Britanie și țările socialiste.La inaugurare au participat Va- sile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, ambasadorii Bulgariei, Cehoslovaciei și Ungariei, precum și membri ai acestor ambasade. Au fost pre- zenți, de asemenea, George Thomson, ministrul pentru problemele Commonwealthului, Alec Douglas Home, unul din liderii partidului conservator, Paul Sinker, președintele Consiliului Britanic, subsecretari de stat de la diferite ministere, deputați ai partidelor — laburist, conservator și liberal — numeroase personalități ale vieții politice, economice, culturale, ziariști.
Comunicat 

cehoslovaco - olandezPRAGA 17 (Agerpres). — La Pra- ga a fost dat publicității comunicatul referitor la vizita în Cehoslovacia a lui Joseph Luns, ministrul de externe al Olandei. In cursul tratativelor pe care le-a avut la Praga cu Vaclav David, se spune în comunicat, a fost acordată o mare atenție măsurilor în vederea îmbunătățirii atmosferei generale în relațiile internaționale. Cei doi miniștri și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Asia de sud-est și au subliniat că poporului vietnamez trebuie să i se acorde posibilitatea să-și hotărască singur soarta conform prevederilor acordurilor de la Geneva din 1954.In ceea ce privește criza din O- rientu) Apropiat, cele două părți au constatat că există posibilitatea linei rezolvări politice a conflictului.Miniștrii de externe ai celor două țări au relevat că guvernele lor a- cordă o mare importanță întăririi păcii și creării unui sistem de securitate colectivă în Europa. In legătură cu relațiile reciproce, miniștrii de externe ai Olandei și Cehoslovaciei au constatat dezvoltarea lor favorabilă și au hotărît ca aceste legături să fie lărgite și în viitor.

agențiile de presă transmit:
A luat sfîrșit vizita la 

Varșovia a delegației de 
medici români condusă de acad. Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale al Republioii Socialiste România. In timpul șederii lor în Polonia, oaspeții români s-au interesat de activitatea și organizarea asistenței medicale, au vizitat o serie de instituții medicale și științifice din Varșovia și Cracovia. Totodată, au avut loc convorbiri în legătură cu colaborarea între ministerele sănătății din cele două țări.

Întrevedere Constantin 
Scarlat - Vaclav Vales. Ministrul industriei chimice al Republicii Socialiste România, Constantin Scarlat, care se află în vizită la Praga, a avut o întrevedere cu Vaclav Vales, ministrul industriei chimice dan R. S. Cehoslovacă. Oaspetele român va vizita unele întreprinderi ale industriei chimice cehoslovace șa va avea convorbiri cu specialiști cehoslovaci din acest domeniu de activitate.

Regis Debray a fost con
damnat la 30 de ani închi
soare- P® m°bv că ar fi colaborat cu detașamentele de partizani din Bolivia, de un Consiliu de război care și-a ținut ședințele la Camiri. La același termen a fost condamnat și ziaristul argentinian Ciro Bustos. Ceilalți patru inculpați au fost achitați. Sentința nu va deveni însă executorie decît după aprobarea Tribunalului Suprem al justiției militare de la La Paz.

0 reuniune a Consiliului 
de Miniștri al Turciei con-

• REGIS DEBRAY CONDAMNAT LA 30 ANI ÎNCHISOARE
• REUNIUNEA CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL TURCIEI
• PRIMARUL ORAȘULUI MILANO ȘI-A PREZENTAT DE
MISIA

sacrală recentelor eveni
mente din Cipru 8 avut loc *- neri după-amiază la Ankara, sub președinția primului ministru Suleyman Demirel. După reuniune Demirel și-a exprimat satisfacția în legătură cu faptul că în Cipru s-a revenit la situația dinainte de izbucnirea incidentelor. Concomitent, Senatul și Adunarea Națională, reunite de joi în sesiune extraordinară, au continuat în cursul aceleiași zile dezbaterile asupra acestei probleme. (A.F.P.).

Relațiile bilaterale po- 
lono-daneze se dezvoltă 
bine *n deosebirilor existente în sistemele politice ale celor două țări, a declarat Hans Tabor, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, la o recepție oferită cu prilejul vizitei oficiale pe care o face în Danemarca Adam Rapacld, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone.

Convorbiri între conducă
torii P.C.U.S. și P.C. din Spa- 
țlîfl. După cum anunță agenția TASS, la C.C. al P.C.U.S. a avut loc o întîlnire între Leonid Brejnev, Boris Pono- mariov și delegația P.C. din Spania, din care au făcut parte Dolores Ibar- ruri, Santiago Carrillo și alții. Repre

zentanții celor două partide au înfierat agresiunea americană în Vietnam, s-au pronunțat pentru lichidarea bazelor militare străine din Europa, pentru crearea unei zone denuclearizate în zona Mării Mediterane, au condamnat lovitura de stat din Grecia.
întîlnire între Kim Ir Sen 

și reprezentanți ai studen
ților din R.P.D. Coreeană. Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, s-a întîlnit cu reprezentanți ai studenților din institutele și școlile tehnice superioare din R.P.D. Coreeană, care au luat parte la lucrările de construcție din capitală. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, Kim Ir Sen a recomandat tineretului studențesc să asimileze un volum cît mai mare de cunoștințe din domeniul științei și tehnicii, pentru a-și aduce astfel o contribuție activă la accelerarea revoluției tehnice a țării. El a relevat, de asemenea, necesitatea ridicării nivelului ideologic al tineretului (A.C.T.C.).

Președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, Walter Ulbricht, a primit vineri pe participanții la o consfătuire a Comandamentului Suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loo la Berlin. La primire au participat comandantul suprem al Forțelor Armate Unite, mareșalul I. Iakubovski, ministrul apărării naționale al R.D.G., generalul de armată Heinz Hoffmann, precum și ofițeri superiori din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. Din România a participat general lt. Stelian Țurcă și general 1L O. Orban.

La Sofia a fost semnat un 
protocol privitor la schimbul de mărfuri între Bulgaria șl Albania pe anul 1968.

Potrivit buletinului de 
informații al guvernului de 
la Bonn, în cadrul ședinței sale din 16 noiembrie, Cabinetul vest-german a hotărît să „împuternicească Ministerul Afacerilor Externe al R. F. a Germaniei de a iniția tratative cu Iugoslavi* privind încheierea unui acord de asistență socială".

Demisia primarului din Milano. In urma divergențelor apărute în sînul coaliției comunale de centru-stînga (formată din demo- crați-creștini, socialiști-unificați și republicani), primarul orașului Milano, Pietro Bucalossi, membru al Partidului socialist unificat, și-a prezentat joi demisia. La baza acestor divergențe stă faptul că proiectul de plan pe patru ani pentru efectuarea unor lucrări edilitare urgente, întocmit de Bucalossi, n-a primit aprobarea tuturor consilierilor comunali demo- crat-creștini și chiar socialiști. (A.N.S.A.).
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