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Mihai NEGULESCU ■

COMUNICAT
In zilele de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie 1967 

a avut loc Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a dezbătut și a aprobat în unanimitate 
proiectul planului de stat al economiei naționale și 
proiectul bugetului de stat pe anul 1968, care urmează 
a fi supuse spre legiferare Marii Adunări Naționale.

Plenara a analizat activitatea desfășurată de or
ganizațiile de partid, de tineret, de celelalte organizații 
obștești și de stat pentru educarea tineretului și a 
adoptat în unanimitate hotărîrea cu privire la îmbu
nătățirea muncii educative în rîndurile tineretului și 
a activității Uniunii Tineretului Comunist

Plenara a examinat problemele privind pregătirea 
Conferinței Naționale din 6 decembrie a.c. a Partidului 
Comunist Român și a adoptat în unanimitate hotărîri 
corespunzătoare.

Plenara a ales în unanimitate pe tovarășii Florian 
Dănălache și Janos Fazekas ca membri ai Comitetului

Executiv și pe tovarășii Gheorghe Stoica și Virgil Trofin 
ca membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

La lucrările plenarei au participat ca invitați șeii 
ai secțiilor C.C. al P.C.R., prim-secretari ai comitetelor 
regionale de partid, președinți ai sfaturilor populare 
regionale, conducători de instituții centrale de stat, 
redactori șefi ai ziarelor centrale.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii: 
Mihai Marinescu, Iosif Uglar, Vasiie Potop, Dumitru 
Balalia, Mihai Burcă, Vasiie Mateescu, Gheorghe Pe
trescu, Ion Ichim, Bujor Almășan, Ladislau Braniș, Miu 
Dobrescu, Constantin Dăscălescu, Petre Duminică, 
Gheorghe Călin, Dumitru Popa, Emil Drăgănescu, Ro
man Moldovan, Ion Cîrcei, Gheorghe Pană, Surei Duca, 
Mihail Roșianu, Ion Gheorghe, Petru Enache, Barbu 
Zahar eseu. Ștefan Bălan, Constantin Pîrvulescu, Chivu 
Stoica.

In încheierea lucrărilor plenarei a vorbit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

IN ZIARUL DE AZI:

IN DEZBATERE
Sistemul de indicatori

ALFABETUL
planurilor economice

• De ce pătrun
de greu electrici
tatea in satele 
argeșene Q Arta 
de a asculta 
muzica S Turne- 
uI teatrului 
orădean

Tot ce s-a zămislit, tot 
ce s-a întruchipat de-a 
lungul veacurilor, în bu
nurile materiale și spiri
tuale ale acestor pămîn- 
turi românești, poartă în
semnul de iscusință și ta
lent, de încredere in mai 
bine și în biruințele fru
museții, al anonimilor cti
tori de țară și neam.

Apropiata Conferință 
Națională a Partidului 
Comunist Român ne în
dreaptă privirile și sensi
bilitatea tocmai spre a- 
ceastă continuitate de 
structură, spre această 
neîntreruptă geneză. Tot 
ce am avut mai de preț, 
noi și părinții noștri, noi 
și părinții părinților 
noștri, se află întruchipat 
In portretul viguros și 
demn al României socia
liste. Asigurarea temelii
lor unei asemenea ctito
rii, sporirea eficienței ac
tului creator, confrunta
rea continuă cu para
metrii moderni ai actelor 
economice, constituie as
tăzi atît imperative socia
le majore, cît și arii în 
care sînt chemate a se 
afirma, pe deplin, capa
citatea tehnico-științifică 
a omului-constructor, per
sonalitatea sa creatoare.

Deprinși a citi cu inte
res și emoție importan
tele documente prin care 
de-a lungul anilor a fost 
exprimată gîndirea origi
nală, creatoare, a parti
dului nostru, am zăbovit 
asupra proiectului Direc
tivelor ce vor fi supuse 
dezbaterii Conferinței Na
ționale avînd sentimentul 
acut al confruntării cu 
sensurile a mai bine de 
două decenii de ascensiu
ne în socialism, cu impe
rativele acute și cu per
spectivele profund dinami
ce ale viitorului. Am înțe
les, din aceste documente, 
ca și din dezbaterile ce au 
loc pe marginea lor pre
tutindeni în țară, că ma
gistrala răspunderii față 
de generațiile viitoare ale 
României, magistrala mo
dernizării economiei na-

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Vineri la amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Columbia, condusă de tovarășul 
Gilberto Vieira, secretar general al 
C.C. al P.C. din Colușnbia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Juan Viana, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.C., și Josâ

Cardona Hoyos, membru al C.C. al 
P.C.C.

La aeroportul Băneasa delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihal 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnul CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Profund mișcat de amabilele urări pe care ați binevoit să mi le 

adresați cu ocazia sărbătorii naționale, rog pe Excelența Voastră să pri
mească mulțumirile mele deosebit de sincere, precum și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și bunăstarea poporului 
român.

CHARLES HELOU 
Președintele Republicii Liban

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri după-amiază pe prof. 
Theodor Sorensen din S.U.A., care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

„Modelatori anvelooelor
(fabrica de anvelope „Victoria", 

regiunea Ploiești)
Foto : R. Costin

Conf. univ. ing. D. SIMION
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Economia noastră socialistă, prin e- 
sența ei, se dezvoltă pe bază de plan, 
ceea ce este sinonim cu dezvoltarea 
conștientă a forțelor de producție în 
mod proporțional și echilibrat, în 
scopul construirii socialismului și co
munismului. Planul sintetizează sar
cinile și mijloacele necesare acestei 
dezvoltări, în conformitate cu obiec
tivele trasate de partid. Elaborarea 
planului, astfel ca el să corespundă 
condițiilor obiective optime, necesită 
o imensă muncă științifică, care să 
fundamenteze temeinic dezvoltarea 
economiei și creșterea nivelului de 
trai al populației, pe baza studierii 
aprofundate și multilaterale a cerin
țelor social-economice, a necesităților 
și posibilităților curente și în pers
pectivă.

„Alfabetul" în care se exprimă 
planul de stat, se compară și se a- 
preciază realizarea lui îl constituie 
un sistem de indicatori cantitativi și 
calitativi, de natură economică și teh
nică, în expresie naturală sau valorică. 
Îmbunătățirea continuă a acestui sis
tem de indicatori figurează printre 
problemele majore înscrise în proiec
tul de directive ale C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale și 
este organic legată de îmbunătățirea 
metodelor de elaborare, fundamen
tare șl aprobare a planului de stat șl 
a mecanismului prin care se asigură 
înfăptuirea lui. In aceeași direcție și 
scop concură — concomitent cu creș
terea dimensiunilor și complexității 
economiei — modificările care inter
vin în conținutul activității econo
mice și al relațiilor reciproce dintre 
diferitele unități și verigi, astfel ca 
exercitarea activității pe baza indica
torilor de plan să fie în deplină con
cordanță cu cerințele majore ale dez
voltării economice în etapa actuală.

Dacă ținem seama și de faptul că 
indicatorii de plan, îndeosebi cei sin
tetici, stau la baza cointeresării ma
teriale a lucrătorilor, fiind jalonul de 
apreciere a diferitelor laturi ale ac
tivității economice, se poate deduce 
cu toată claritatea de ce se acordă o 
importanță deosebită perfecționării 
continue a sistemului de indicatori. 
Și spunem sistem, pentru că nu este 
vorba de un număr mai mare sau 
mal mic de indicatori izolați, ci de in
dicatori care trebuie să oglindească 
întregul proces al reproducției so
cialiste lărgite în toată diversitatea 
legăturilor lui. Tocmai unitatea pro
cesului reproducției impune și nece
sită un sistem unitar, închegat, de 
indicatori, iar legăturile obiective, 
care se condiționează reciproc în pro
cesul reproducției, trebuie să fie evi
dențiate prin intercondiționarea a- 
cestor indicatori.

In proiectul de directive ale C.C. 
al P.C.R. sînt arătate o serie de 
neajunsuri în planificare și în acti
vitatea economică care, în mod di
rect sau indirect, sînt legate șl de 
actualul sistem de indicatori. Avem 
în vedere lipsurile manifestate în 
fundamentarea planului, în tendințele

unor întreprinderi de a se abate de la 
conținutul și cerințele obiective ale 
unor indicatori, abuzînd de lipsurile 
metodologice care pot genera ase
menea posibilități, încît realizarea 
indicatorilor să nu concorde cu in
tențiile planului. Este cunoscut, spre 
exemplu, că în unele ramuri indica
torii în expresie fizică nu stimulează 
calitatea produselor, precum și eco
nomia de materii prime și materiale. 
Aceasta se referă la acele produse, la 
care planul se stabilește în unități 
de greutate. In alte întreprinderi, 
producția globală a fost realizată și 
depășită prin vehiculări de semifabri
cate sau cooperări inutile, ceea ce nu 
oglindește în mod real aportul prin 
efort propriu a acelor unități la rea
lizarea planului de stat. Există și unii 
indicatori care prin metodologia de 
calcul nu satisfac scopul pentru care 
sînt folosiți. Astfel, indicatorul inti-

(Continuare în pag. a III-a)

Anticii se lăsau, poate, 
guvernați de mina desti
nului, din dorința instinc
tivă de a-și scoate viața 
de sub auspiciile hazardu
lui. Existența era pe atunci 
atît de precară, de incertă, 
riscurile atît de mari și 
neprevăzute, ocaziile de su
primare a individului atît 
de frecvente, încît ideea 
predestinării devenea o u- 
șurare. Abandonîndu-se 
destinului, omul nu se mai 
temea, nu mai tremura, nu 
se mai ferea — totul fiind 
scris în cartea destinului 
de la începutul începutului.

In epocile de mare cru
zime omul s-a pus la adă
postul acestei legi supreme 
pentru a-și salva spiritul 
de abrutizare. Considerată 
fatalitate, nenorocirea își 
pierdea din arbitrar ; ab
surdul și întîmplarea apă
reau ca necesități inevita
bile. Sclavul își dădea, de
sigur, seama că viața lui 
se află la discreția unei au
torități străine, dar dacă ar 
fi acceptat că „soarta" nu 
era altceva decît capriciul 
stăpînului, el n-ar mai 
fi putut să trăiască. Oraco
lele dădeau omului iluzia 
pătrunderii în mister... Dar 
nu pentru a evita destinul, 
ci pentru a i se supune. In 
mitologia poporului nostru, 
personificarea predestinării 
sînt ursitoarele. Stăpînit de 
nedezmințitul său spirit de 
prevedere, românul nu s-a 
lăsat la discreția unui ver
dict subiectiv, ci a cerut 
ursitoarelor să decidă după 
înfruntare* opiniilor. De
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Din peisajul industrial al orașului Constanta Foto : Agerpres

încleștarea
->

fragment

din volumul II

al romanului

„ȘOSEAUA
NORDULUI"
de Eugen Barbu

aceea, în mitologia poporu
lui nostru, cel mai adesea 
ies învingătoare ursitoarele 
bune.

Individualiștii epocii ato
mice au alunecat în extre
ma diametral opusă. Ei 
neagă orice coerență și ori
ce logică în existența uma
nă, în apariția și dispariția 
individului. Pentru ei lu-

mină să nu creadă în nimic, 
să nege orice menire a e- 
xistenței. Unora protecția 
destinului le dădea temeri
tate, le permitea să dispre
țuiască moartea, pe ceilalți 
neîncrederea în destin îi 
face apatici și blazați, îm- 
piedicîndu-i să trăiască de 
groaza morții.

Filozofia noastră nu ex-

țiune socială. Ea exprimă 
eliberarea umanității din 
tentaculele necesității oar
be. Ea indică faptul că 
primul act grandios de do
minare a lumii a fost în
țelegerea de către om a 
resorturilor propriei sale 
vieți materiale și sociale. 
Ea proclamă capacitatea 
claselor revoluționare de a

Carieră și destin
o p i n i i

mea e un dezmăț al ab
surdului, întîmplarea oarbă 
fiind singura lege a univer
sului. Viața și moartea sînt 
cei doi poli ai neantului, 
la fel de stranii și de lipsiți 
de sens. Omul este o frunză 
suspendată în văzduh — 
pradă vînturilpr care o 
poartă aiurea, o azvîrle în 
băltoace sau în mormane 
de gunoi. Să lupte ? Să 
vrea ? Să tindă spre un 
țel ? Beatnicii zîmbesc cu 
greață la asemenea cuvinte. 
Tot ceea ce admit să facă 
este să se lase pradă iner
ției și să supraviețuiască.

Pe unii, rolul despotic și 
omnipotent al hazardului 
îi făcea să se închine fa
talului, pe ceilalți îi deter-

elude existența întîmplă- 
rii ; nu sîntem atît de 
puerili încît să credem că 
fiecare individ își poate 
dirija viața după un plan 
dinainte stabilit, că fiecare 
cotitură a vieții poate fi 
prevăzută pînă în cele mai 
mici amănunte. , Chiar o 
plantă căreia îi cunoaștem 
cu precizie mesajul gene
tic poate oferi cele mai 
neașteptate surprize în con
diții naturale schimbate. 
O grindină sau o secetă 
alterează total programul 
mărului înflorit, îi anu
lează pînă la zero destinul. 
Noțiunea „omul — stăpîn 
al propriului destin" are 
pentru noi o largă accep-

aboli exploatarea și de a 
inaugura era creației isto
rice conștiente.

Dar această noțiune are 
și o bogată semnificație 
individuală. Noi nu vedem 
în destin un tiran ocult, 
absolut, nu considerăm 
omul un material inert și 
neputincios aruncat în bul
boana haosului. Sofocle în
suși ne-a învățat, cu mii 
de ani în urmă, că omul 
are resurse de rezistență, 
de combativitate și de te
nacitate inepuizabile. Că el 
nu fuge din 
nului chiar 
poartă chipul 
dos al unui 
întreaga istorie a omenirii 
răsună cînd mai domol.

calea desti- 
cînd 
sadic și hi- 
monstru. In

acesta

cînd mai impetuos, dar 
întotdeauna distinct, acor
durile răscolitoare ale sim
foniei a 5-a a destinului 
și imnul de triumf al sim
foniei a 9-a. Dacă există 
ceva cu adevărat grandios 
în istorie, aceasta este 
trînta omului cu destinul 
și mai ales victoria asupra 
lui.

Nu se poate nega că 
de-a lungul istoriei „soar
ta" a înecat lumea în 
valuri de durere, de ne
dreptate și de moarte, a 
umplut văzduhul de vaier 
și de plînset. Dar milioane 
de victime i-au scăpat, ne
numărate voințe au în- 
frînt-o și au dat-o de ru
șine, nesfîrșite șiruri de 
oameni au reușit să-și ducă 
pînă la capăt misiunea în
cepută. De aceea, fără a 
subaprecia urgia neprevă
zutului, filozofia dialecticii 
dă comuniștilor convinge
rea că 
oricît 
colele, 
odată
Oricînd mai rămîne o șansă 
pentru care merită să 
lupți ! Proba acestei con
cepții a făcut-o victoria 
revoluției proletare.

Dar ea este valabilă pen
tru oricare individ. Căci 
oricît de mult am pierde, 
nu pierdem niciodată to
tul. Natura ne poate smul
ge cu cruzimea ei incon
știentă tot ce ne e drag, tot 
ce am iubit pe lume ; în 
plus ne poate oropsi fizi
cește în modul cel mal ne-

oricît ar fi de greu, 
de înalte obsta- 

partida nu e nicl- 
definitiv pierdută.

loial. La rîndul lor, o so
cietate nedreaptă, sau niște 
oameni nedrepți ne pot 
proscrie, asupri, ne pot 
lipsi de drepturile și re
compensele ce ni se cuvin, 
ne pot calomnia și umili 
fără milă. Prietenii ne pot 
mînji cu noroi și lovi cu 
pietre, fără să o merităm, 
cei dragi ne pot părăsi în 
clipa cea mai grea. In ase
menea cazuri, oamenii 
slabi, obtuzi, care au mizat 
totul pe bunurile pe care 
acum le pierd, se prăbu
șesc. Pleacă capul și se 
prăbușesc în țărînă, ca vi
tele înjunghiate.

Dincolo de toate pierde
rile, de toate loviturile u- 
nei soarte crude, rămîne 
însă fericirea de a fi mar
torul minunilor lumii, păr
tașul splendorii universu
lui. Spectatorul magnificu
lui act al revărsării zorilor 
și al incendiului crepuscu
lar, al cerurilor înstelate șl 
al pădurilor cuprinse de 
rugină I Ce imensă satisfac
ție să urmărești această 
ordine și această armonie 
superbă în marele haos al 
neantului ! Ce emoție mal 
adîncă decît poezia apelor, 
a cîmpiilor și a munților, 
decît proza pămîntului fe
cund, care ne așteaptă răb
dător și generos pentru 
marea îmbrățișare mater
nă ?

Dumitru POPESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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iFAPTUL' 
'DIVERȘI 
I, - - „ 1 I La pammt! i 
* Aveți o macara în plus ? • 
ITrimiteți-o Fabricii de rul- I 

menți din Birlad. Aici a în- I 
ceput extinderea halelor de ’ I prelucrări mecanice și forjă. I
Constructorii — de la I.C.M. 4 I 
Iași — care execută aceste lu- • 

Icrări s-au poticnit la mon- |
tarea grinzilor la hala de pre- I 
lucrări mecanice și a stîlpilor * 

Ide susținere la forjă. Lipsește I
o macara de 20 tone cu care I 
să se manevreze aceste piese. • 

IDin această cauză s-a realizat I
abia 50 la sută din planul de I 
construcție pe acest an. Cine ’ I trimite macaraua ? Una mai I
mare, care să-i ridice eventual I 
și pe organizatorii șantierului ' 

Ila nivelul răspunderii maxime I 
față de sarcinile încredințate. I 
Sau sînt si alte mijloace 7 

I Liniște! I 
Iln imobilul din str. Zoi Peter I

13, Sf. Gheorghe, a primit, în sfîr- I 
Ițit, repartiție... liniștea. A fost I 

adusă aici, printr-o hotărîre jude- I 
cătorească. de evacuare a locata- I 

Irilor scandalagii Ion Herman ți i
Amelia Culea. Noapte de noapte, I 
prin scandaluri și certuri, aceștia I 

I tulburau liniștea vecinilor lor. ■
Locatari turbulenți, petrecăreți I 
(din cale-afară), care strică liniștea I 

Iși odihna vecinilor lor, insensibili ■ 
la observații verbale, mai sînt și I 
prin alte locuri. Deci, atunci cînd I 

I vorba dulce (a celorlalți) nu mai ■
aduce (liniștea) sînt și argumente I 
mai „tari".

I Din inimă

De ce pătrunde greu 
ELECTRICITATEA 
în satele argeșene

La începutul acestui an, în pla
nul întreprinderii regionale de elec
tricitate Argeș s-a prevăzut elec
trificarea a 90 de sate. A mai rămas 
doar o lună pînă la sfîrșitul anului. 
Ce s-a realizat din plan, ce-a mai 
rămas 7 Din cele 90 de sate au fost 
electrificate parțial 64, din care 59 au 
fost puse sub tensiune ; pentru 14 
sate abia au fost întocmite devizele 
de începere a lucrărilor, iar despre 
soarta celorlalte 12 nu se știe încă 
nimic. Aceste cifre vorbesc de la 
sine. Cu toate acestea, la I.R.E. Argeș, 
inginerul șef Ilie Toma și ing. Nico- 
lae Tunaru socotesc că situația nu 
este chiar așa de rea : „Noi ne vom 
realiza planul". Dar cînd solicităm să 
ni se arate pe ce se bizuie această 
afirmație, ei ridică din umeri... Ce 
anume face ca an de an planurile 
electrificării rurale să nu fie reali
zate în regiune 7

Acțiunea de electrificare este în
cetinită, în primul rînd, din cauză 
că lipsesc materialele de bază : stîlpi 
din beton și de lemn, izolatori, con
ductori etc. Chiar de la începutul 
anului, Direcția generală a distribu
ției energiei electrice a planificat 
„minusuri" de materiale. Și-atunci, 
I.R.E. Argeș se aprovizionează cum 
poate : de la întreprinderea de pre
fabricate din Craiova ia ce stîlpi de 
beton îi pică, sau acceptă bucăți de 
lemn subdimensionate, de la între
prinderile forestiere, pe care le cîr- 
pește una de alta, obținînd astfel 
stîlpi scumpi, dar nu dintre cei mai 
buni. în al doilea rînd, formațiunile 
de lucru sînt slab dotate cu utilaje 
și scule.

Tărăgănarea merge deseori mînâ 
în mînă cu neglijența, cu lucrul 
de mîntuială. Datorită unor lu-

popular comunal, să se deplaseze 
apoi cale de zeci de kilometri pînă la 
centrul de raion, pentru întocmirea 
devizului șl a dosarului (multe raioa
ne nu au secții de rețele locale) ; în 
caz că a primit aprobările cuvenite, 
unele inutile, cetățeanul trebuie să ia 
în spate materialele prevăzute în de
viz (dacă, bineînțeles, le găsește în 
magazia I.R.E. Argeș) și să le ducă 
acasă, unde așteaptă venirea echipei 
de rețeliști. Așteaptă o săptămînă, o 
lună, mai multe luni.

Mulți ne-au spus cu amără
ciune că au reușit să-și introducă lu
mină în casă abia după multe in
tervenții. Alții așteaptă și vor mai 
aștepta mult și bine. De ce 7 Din dis
cuțiile purtate la I.R.E. Argeș pe 
marginea acestui aspect, n-a reieșit 
că se conturează anumite soluții pen
tru înlăturarea neajunsurilor semna
late, deși practica a dovedit că 
ele există. La Stoicănești, de pil
dă, fără ca membrii coopera
tori să-și piardă timpul pe dru
mul dintre comună șl raion, conduce
rea cooperativei, pe baza înțelegerii 
cu cetățenii, a cerut I.R.E. Argeș să 
deplaseze în comună o echipă de pro- 
iectanți și rețeliști, care să întoc
mească devizele și să efectueze lu
crările de electrificare a gospodă
riilor individuale. Plata lucrărilor 
s-a făcut din contul cooperativei 
agricole de producție, iar membri
lor cooperatori li s-a reținut suma 
datorată din valoarea zilelor-muncă 
efectuate de fiecare. In felul acesta 
a cîștigat cooperativa, pentru că 
membrii săi nu și-au mai pierdut 
timpul pe drumuri, a cîștigat și în
treprinderea — pentru că nu a mai

deplasat o echipă de electricieni doar 
pentru soluționarea cîtorva cereri.

Pe rețeaua care alimentează cu cu
rent electric satele regiunii se produc 
uneori defecțiuni, care sînt înlătu
rate cu mari întîrzieri. Pînă nu de 
mult, în fiecare comună exista un 
electrician care se ocupa cu între
ținerea de rețele. De cîteva luni, 
printr-o dispoziție a ministerului de 
resort, electricienii au fost adunați 
pe lîngă secțiile rețele locale, urmînd 
ca de aici să acționeze pentru reme
dieri. Ce a rezultat 7 „Multe, foarte 
multe reclamații ale cetățenilor" — 
ni se spune la I.R.E. Argeș. Și nu în- 
tîmplător. Pentru ca o echipă să se 
deplaseze într-o comună este nevoie 
ca la sfatul popular respectiv să fie 
depuse, din partea cetățenilor, cel 
puțin 7—10 reclamații.

în concluzie, cîteva propuneri, su
gestii. întrucît în regiunea Argeș mai 
sînt de electrificat aproape jumătate 
din sate, forul tutelar să examineze 
dotația tehnică a întreprinderii în 
subordine, cît și necesarul de forță 
de muncă și gradul ei de calificare, 
să pună accentul pe electrificarea 
integrală a cumunelor ; la rîndul lor, 
sfaturile populare comunale să in
tensifice munca de strîngere a con
tribuției bănești a cetățenilor, să va
lorifice mai bine resursele locale de 
materiale de construcții și mînă de 
lucru, în vederea grăbirii ritmului 
de electrificare a satelor.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Seînteii*
Petre RADULESCU
de la ziarul „Secera și ciocanul" 
Pitești

CUNOAȘTEȚI 
„J“-URILE?

O statistică întocmită de Ad
ministrația de Stat Loto-Pro- 
nosport privind premiile atri
buite la ultimele trageri pen
tru autoturisme — 7 octom
brie și 14 noiembrie — a- 
rată că 62 la sută din auto
turismele și premiile de cite 
75 000 lei au fost obținute pe 
bilete seria J de 60 lei.

De altfel, de la începutul a- 
nului și pînă la 30 noiembrie, 
la sistemele Loto-Pronosport 
au fost atribuite 735 autotu
risme.

La tragerile pentru autotu
risme se vînd următoarele fe
luri de bilete : A de 2 lei, G 
de 10 Iei, F de 20 lei, K de 
40 lei și J de 60 lei. Fiecare 
bilet are șansele sale, însă 
cele mai mari posibilități de 
cîștig le au biletele seria J 
de 60 lei. Iată, de altfel, Ia 
cîte extrageri participă fiecare 
bilet : A — o extragere ; G 
— 5 extrageri; F — 10 extra
geri ; K = 20 extrageri și J — 
21 extrageri.

La 5 decembrie se organi
zează o nouă tragere a auto
turismelor la Loto, după a- 
ceeași formulă tehnică apli
cată la 7 octombrie și 14 no
iembrie. Se atribuie nelimitat 
premii de cîte 75 000 Iei cu 
autoturisme la alegere, auto
turisme Renault 10 Major, Sko
da 1 000 M.B., Fiat 850, Tra
bant 601, premii de valoare 
variabilă și fixă. Firește, șl la 
această tragere participarea 
pe bilete J de 60 lei oferă mai 
mari șanse de cîștig.

Pe patinoarul artificial Floreasca din Capitală Foto : M. Cioc

ÎN DRUM SPRE FĂLTICENI

Poposiți la „Hanul Ancuțeiu

răscruce de vîn- 
acolo unde șo- 
ce leagă două 
fîrguri moldove-

în oasa de pe strada Someșul 
Rece nr. 25 (București) a pătruns 
din nou lumina. Iată ce ne scrie 
Ivan Danciu : „Sînt pensionar. 
Am 84 de ani. în urmă cu opt 
ani mi-am pierdut vederea. Doc
torița Maria Pîntea de la Spi
talul de ochi (str. Bolintineanu 
9), în urma unei operații grele, 
mi-a redat vederea. Tot dr. 
Pîntea a redat vederea și soției 
mele, acum trei ani. Către ea se 
îndreaptă acum recunoștința 
noastră". Cuvinte calde, din 
inimă.

Moartea 
cerboaicei

Un autocamion pe șosea, la 
marginea pădurii. De pe scara 
mașinii, un șofer îmbie cu hrană 
o cerboaică. Această imagine 
prietenească a fost publicată 
acum Cîteva zile în ziarul nostru. 
Uneori însă, întâlnirea decurge 
altfel. Pe drumul Frasin—Ostră 
(Gura Humorului), într-o noapte, 
șoferul Panel Victor Leon (corn. 
Doroteia) a prins în raza faru
rilor basculantei patru cerbi. In 
loc să micșoreze viteza, pentru a 
ocroti animalele, șoferul (încâl
cind legea) a apăsat pe accele
rator, omorînd o cerboaică. Spe
riate, celelalte animale au dis
părut în pădure (nu se știe încă 
dacă au scăpat nevătămate). Pe 
șofer îl așteaptă „răsplata", ln- 
tîlnindu-se cu animalele pădurii, 
el s-a comportat cel mai... săl
batic.

Cîștig 
și pierdere

Uneori, scumpul mai mult pă
gubește. Cum ? Bucureștiul este 
aprovizionat în fiecare an cu im
portante cantități de legume și 
fructe. La rampele de descăr
care a acestora sînt necesare șo- 
proane demontabile, durabile, 
care să le apere de intemperii. 
Nu s-aiu construit. Se fac astfel 
economii. în schimb, pentru pro
tejarea acestor produse, IOVLF 
Biicurești cumpără anual 15 000 
rogojini a cîte 28 lei bucata. 
Total — 420 000 lei. La acești 
bani se adaugă cheltuielile pentru 
manipularea rogojinilor, care sînt 
întinse seara peste stivele de 
legume și fructe și ridicate di
mineața. în plus, protecția nu e 
cea dorită. Și iată că „ce iei 
pe mere" dai pe... rogojini ; cu 
pierdere. Cei de la IOVLF s-au 
gîndit la acest aspect ? Sau fac 
și aici economie ?

Cortina
Un „spectacol" la care nu vrem 

să mai asistăm. Scena — peronul 
Gării de Nord. Public — călătorii 
care așteptau trenul. Conținutul 
reprezentației — un tlnăr, de 21 
de ani, fără nici un motiv, acosta 
diferite persoane, insultîndu-le. 
Indignată, asistența a cerut spri
jinul miliției pentru a-l obliga pe 
protagonist să părăsească scena. 
In „rolul" huliganului (fără ma
chiaj) —• Ion Sebastian Comănici, 
student anul IU, Institutul de 
artă teatrală și cinematografică. 
El va fi judecat conform proce
durii de urgență. Aplauze.

I

crări de proastă calitate execu
tate la C.A.P. Drăgănești-Olt, au 
fost electrocutate cîteva animale. 
Pe lîngă deficiențele de orga
nizare a muncii pe șantiere și ni
velul scăzut de calificare a mese
riașilor, lucrările de proastă calitate 
se datoresc faotului că I.R.E., care 
are o dublă calitate — de executant 
și beneficiar — recepționează lucră
rile. De altfel, lipsa unui reprezen
tant competent și ferm al comunelor 
în angajarea și recepționarea lucră
rilor a dus la situația ca I.R.E. să 
considere o comună electrificată a- 
tunci cînd s-au întins firele pe cîți- 
va stîlpi în centrul localității.

întîrzierea unor lucrări se dato- 
rește și faptului că sfaturile populare 
comunale, cu acordul celor raionale, 
intervin să se planifice electrificări 
de sate fără a asigura fondurile ne
cesare. în această situație sînt 16 sate 
din regiune, printre care Tuțulești, 
Deagu de Jos, Mîrghia din raionul 
Costești, Furduiești (Găeștl), Milcov, 
Măgura (Slatina) etc.

Investigațiile făcute în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor de electrifi
care rurală arată că este extrem de 
scăzut numărul de gospodării indi
viduale electrificate : 18,6 la sută 
din totalul gospodăriilor sătești din 
regiune și 37,6 la sută din numă
rul de gospodării din satele elec
trificate. Această stare de lucuri se 
datorește în mare măsură modului 
greoi, birocratic de avizare a lucră
rilor de introducere a curentului e- 
lectric în locuințe. Săteanul trebuie 
să aibă avizul favorabil al sfatului

(Urmare din pag. I)
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cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

La 
turi, 
șeaua 
vechi 
nești — Roman și Fălti
ceni — se întretaie cu 
drumul ce duce spre 
Tupilați, pe partea stin
gă a apei Moldovei, se 
înalță ca și odinioară 
„Hanul Ancuței”. O 
mînă anonimă a săpat 
în poarta de la 
cuvintele : „Pe 
vechiului han, ce 
dicat în 1718 și 
cu anii, s-a clădit, cin- 
stindu-se slova româ
nească a marelui Sado- 
veanu, noua construcție. 
Fie să rămînă loc de 
vrăjit popas și desfătare 
sufletească pentru toți 
călătorii pămînteni sau 
veniți de pe alte melea
guri”.

Vechiul han, ruinat de 
vreme, a fost demolat 
în 1943. S-au mai păs
trat două clădiri. Prima, 
cu trei camere, cu zi
duri joase din cărămidă, 
tavane din lemn și par
doseală din pămînt, al
cătuia locuința hangiu
lui ; cea de a doua, for
mată dintr-o singură în
căpere, adăpostea intra
rea în beciul cu pereții 
și bolta din piatră. De 
curînd, prin grija Direc
ției monumentelor isto

intrare 
locul 

s-a ri- 
risipit

3E3ESE2E

rice, „Hanul Ancuței”, cu
noscut ca unul din cele 
mai vestite locuri de po
pas din secolul trecut, 
și-a recăpătat înfățișarea 
de altădată. înălțată pe 
vechile fundații, noua 
construcție păstrează în
tru totul caracteristicile 
vechiului han : intrări pe 
laturile mici, ferestre 
mari, cu gratii și obloa
ne din lemn de stejar, 
acoperiș din draniță. In 
interior, clădirea are 
balcoane din lemn, sobe 
din cărămidă, 
electrică. Mîini iscusite 
au împodobit pereții 
hanului cu sculpturi in
spirate din arta popu
lară a ținuturilor Neam
țului și Romanului. Ală
turi de sculpturi, moti
vele ornamentale execu
tate cu măiestrie din 
potcoave, harnașamen- 
tele agățate de călăreți 
pe balustrade redau as
pectul de odinioară al 
hanului. Aici s-a amena
jat un restaurant, în care 
mobilierul, mîncărunle 
și modul de servire con
tribuie la crearea unei 
ambianțe specifice epo
cii respective.

In hala principală, lîn
gă carul țărănesc, se află 
un grătar de proporții 
considerabile și hornul 
moldovenesc, unde se

lumină

de
se

pot frige hartane 
berbec și de vițel, 
poate perpeli cleanul’ 
din apa Moldovei. Ca 
și altădată, Ancufa (pe 
noua hangiță tot Ancuța 
o cheamă) cea sprînce- 
nată și vicleană umblă 
ca un spiriduș cu că- 
trința-n brîu, 
vin și de-ale 
Vinui este păstrat 
ceeași pivniță din 
își ospăta 
teriii.

Drumeții 
și loc de 
noapte. In 
lui, unde pe vremuri se 
păstra finul, au fost a- 
menajafe camere cu 
două paturi, pentru 20 
persoane. In curtea ha
nului însă, locul șoproa- 
nelor pentru carele cu 
boi a fost luat de spa
țiile de parcare a auto
turismelor, alei și tro
tuare. Așadar, iubitorii 
de drumeție, îndreptîn- 
du-și pașii spre cunos
cutele monumente isto
rice și de arfă din nor
dul Moldovei, au în ca
lea lor un nou și, tot
odată, vestit și vechi 
punct de atracție și po
pas — „Hanul Ancuței".

Ancuja

împărțind 
mîncării. 

în fl
ea re 

muș-

aici 
peste 
hanu-

1

Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Seînteii"

Orice am pierde ne rămîne tabloul etern al oamenilor 
care se iubesc, încălzindu-și sîngele la focul alb al lunii. 
Ne rămîn parcurile pline cu prunci și bătrîni care ames
tecă la un loc inocența și înțelepciunea. Ne rămîn infini
tele daruri ale naturii, cele mai desăvîrșite, care se oferă 
tuturor, fără discriminare, fără limite, fără opreliști. Ne 
rămîne marea fraternitate cu firea — cea mai adîncă, mai 
totală și mai durabilă dintre toate. îneît oricît de mult am 
pierde în viață, nu pierdem de fapt decît o infinitesimală 
părticică din ceea ce ne-a hărăzit natura cînd ne-a adus 
pe lume.

Dacă Sofocle ar fi priceput mai bine lucrul acesta, l-ar 
fi îndemnat pe oameni să-și bată joc de răgetele de uran
gutan ale destinului, i-ar fi convins să nu se mai teamă 
de nimic — nu pentru că totul e scris în cartea zeilor, ci 
pentru că totul aparține omului în mod inalienabil și im
prescriptibil.

In aceasta constă superioritatea filozofiei noastre care 
a ridicat omul deasupra fatidicului, care ne-a dat con
știința puterii de a croi singuri destinul, cu mintea, cu 
sufletul și cu brațele noastre.

In anii copilăriei, destinul ne apare ca o mare necu
noscută. Un izvor de ipoteze și plăsmuiri, o sursă de vise, 
de aspirații, de proiecte. Viitorul e atunci un imens manej 
pe care evoluează vietățile cele mai bizare, un ecran pe 
care se succed, învăluite într-o lumină spectrală, imagi
nile cele mai fantasmagorice. Destinul e lumea depărtată 
a fericirii. Un Eden fascinant, învăluit în ceață.

Incapabili să conceapă înfrîngerea, copiii se visează ne- 
înfricați și generoși feți frumoși, cavaleri glorioși ai drep
tății și ai onoarei. Este notoriu că personajul care se află 
în centrul tuturor actelor lor imaginare de eroism e omul. 
Copiii se zvîrcolesc în somn salvîndu-și semenii de la pri
mejdii înfiorătoare, smulgînd fericirea din temniți negre, 
zăvorite cu șapte chei, luptînd pînă la epuizare cu forțele 
întunericului și înfrîngîndu-le — de multe ori cu prețul 
vieții. Ei se trezesc adesea plîngînd la picioarele propriului 
lor catafalc, înconjurați de umanitatea copleșită de recu
noștință. De cîte ori, în visurile lor, nu sfidează provocator 
imposibilul, dovedindu-se făptașii unor acte nemaicunos
cute, care uimesc și entuziasmează lumea pînă la delir.

Fiecare copil simte vegetînd în adîncul ființei sale, ca 
în adîncul țărînii, un embrion miraculos. Sînt clipe cînd 
crede fierbinte că din acesta va crește un copac încărcat 
cu fructe de aur, dar sînt și clipe cînd se teme că va de
veni o tulpină uscată și stearpă. Aude bătînd în jur, din 
cînd în cînd, aripile destinului, pe care și-l imaginează ca 
pe o pasăre uriașă ce-1 poate ridica pînă în înaltul ceru
lui, sau îl poate zdrobi de stîncile prăpăstiilor.

Nu există o mai dramatică înfruntare umană a fiecă
ruia dintre noi decît aceea cu năzuințele și reprezentările 
copilăriei. Decît aceea dintre adult și copilul care a fost el 
o dată. Cînd un om, să zicem de 40 de ani, regăsește prin
tre albumele vechi imaginea ușor îngălbenită a chipului 
său de copil, sau fotografia de adolescent cu obrazul îngust 
și ochii mari, frenetici, el se simte tot atît de emoționat ca 
și un moștenitor în fața părintelui sau străbunului care 
i-au lăsat întreaga lor avere, ca în fața îndepărtaților 
înaintași care i-au încredințat cel mai sacru mesaj. Se 
privesc adînc în ochi și se cercetează. Privirile copilului 
exprimă cel mai sever, mai tragic și mai neiertător rechizi
toriu: ce ai făcut din tot ce ți-am lăsat? — spun ochii lui. 
Ce ai făcut din visele și năzuințele mele, din idealul meu? 
Din feții frumoși, din cavalerii temerari și nobili pe care 
l-am plăsmuit odinioară 7 Din misiunile salvatoare, din 
actele de bravură, din faptele mele mari 7 Ți le-am încre
dințat pe toate pentru a le transforma în realitate, pen
tru a le preschimba din himere în adevăr. Ce ai făcut 
din mine, omule cu obrazul brăzdat și ochii aspri 7 Din 
fruntea mea luminoasă, din zîmbetul meu curat, din pri
virile mele calde, seînteietoare 7

Cum să te ascunzi de săgețile acestor priviri, de între
bările chinuitoare ale propriei tale copilării? Cum să 
minți în fața acestui procuror neobișnuit, care știe totul ? 
Cum să trișezi la acest mare examen al sincerității? Viața 
întreagă îți apare atunci scăldată în lumina cea mai 
crudă și mai orbitoare — în lumina adevărului. Nu poți 
să minți, nu poți să te ascunzi, nu poți să fugi. Răstorni 
pe jos în fața copilului, ca pe niște soldați de plumb, ca 
pe niște jucării automate, toate operele, succesele și izbîn-

zile. Dacă le ai ! Le oferi prichindelului cum oferă pă
rintele fiului darurile promise, în momentele de mare 
tandrețe. Dar cît de amară e neputința unui astfel de „tată" 
de a-și ține promisiunea. Cît de triste sînt mîinile goale cu 
care se înfățișează înaintea pruncului ce l-a trimis în viață 
și l-a așteptat atîta vreme, pentru a-l aduce tolba cu minu
nile lumii ! Cît de sfîșietoare e dojana, cît de Imensă e de
ziluzia întipărită pe fata acestuia. Tace și te privește înde
lung. Ai prefera să strige, să bată din picior, să te pălmuias
că. Dar el te privește în tăcere, cu dchil curați, voalați de 
durere, înecați în lacrimi și te întreabă mut : de ce m-ai 
mințit 7 De ce mi-ai rătăcit și mi-ai ucis visele 7 De ce 
mi-ai înșelat speranțele 7 Cum ai putut să faci din mine 
o ființă prozaică și meschină 7 De ce te-ai înstrăinat 
de cel care pornise în viață cu treizeci de ani în urmă 7

Mulți nu găsesc niciodată curajul acestei înfruntări. O 
amînă sau o evită ; îi îngrozesc ochii curați șl necruță
tori, întrebările simple și inchizitoriale. Ce să le răspundă? 
Ce să explice 7 Cum să-i mărturisești unui copil care 
te-a idolatrizat că ești o lichea 7

Anii trec și mulți nu se mai intiinesc niciodată cu ei 
înșiși. Acest prim și zguduitor colocviu cu destinul nu 
mai are loc. Iar în viață nu există perioade consacrate 
bilanțului, ca în comerț. A aștepta toamna pentru a nu

la acela de plăcere. Aceasta a fost clipa care l-a pierdut. 
Burta a devenit unul din marile idealuri sociale. Sensul 
existenței unor clase .întregi. Funcțiile fiziologice s-au 
hipertrofiat și satisfacerea lor a apărut pentru mulți drept 
singur rost al vieții. Cîte milioane de vieți omenești nu 
s-au consumat aproape exclusiv în combustia digestiilor 
prelungite 7 Cîte creiere nu s-au transformat în sclavul 
abdomenului, uitînd că acesta nu e decît vatra creată pen
tru a întreține focul sacru al spiritului uman !

De multă vreme oamenii folosesc pentru noțiunea de 
destin cuvîntul „carieră". Sensul său este acela de treaptă 
pînă la care individul reușește să urce pe scară ierarhică, 
de soclu pe care omul și-l poate construi pentru bustul 
încă viu. „A face carieră" însemna, în această accep
țiune, a-ți săpa în roca societății o mică mină proprie, 
din care puteai extrage — pentru uzul clanului tău — 
o parte din zăcămintele materiale și din plăcerile lumii, 
însemna să aduni un mușuroi de aur pe care, cocoțîn- 
du-te, să poți ajunge la înalte prerogative sociale ce pot 
conferi noi grămezi de galbeni, noi onoruri și distincții. 
Să cîștigi un loc pe listele de protocol și în cronicile mon
dene, o carte de vizită cu lungi șiruri de titluri și funcții 
remunerabile. O dată încheiată această alchimie a carierei, 
individul își punea joben și mănuși albe și moțăia pînă

Carieră și destin
măra bobocii, în viață e tardiv și ineficace. Bilanțul exis
tenței, departe de a fi o operație periodică, laborioasă, 
este de obicei un act primar, un gest instinctiv. Abia în 
nopțile de insomnie sau în momentele cînd cazi pradă 
unor mari furtuni sufletești, unor bucurii sau deznădejdi 
profunde, încerci sumara contabilitate a vieții. Dar și 
atunci, cu cîte carențe de obiectivitate, de sinceritate și 
spirit lucid.

în analiza dinamicii producției sociale omul înlătură 
subiectivismul introducînd calculul electronic. Este un pro
gres, dacă nu spre adevărul absolut, spre veridicitate. 
Dar pentru analiza dinamicii existenței noastre indivi
duale 7 Pentru metamorfozele personalității 7 Ce instru
ment de precizie deținem 7 Pentru a călăuzi umanitatea 
spre limanul armoniei, încercăm să pătrundem misterul 
legilor sociale și să le dăm curs. Dar am descoperit mij
locul de a feri viața omului de stihie 7 De a-l impiedica 
să și-o așeze pe terenuri șubrede, să și-o clădească pe 
greșeală 7 Am reușit să-l ferim ca voind să răzbească 
spre bine, să se afunde și mai mult în rău? Ca alergînd 
spre fericire să cadă în capcana dezamăgirii 7

Destinul e o lungă cursă prin ținuturi necunoscute — 
pe alocuri jalonate de semne, dar în general mute și ne
mărginite — în care singura busolă este instinctul, ances
trala experiență de drumeț transmisă de străbuni. Din loc 
în loc găsim urme ale celor care au trecut înaintea noas
tră, dar vremea le-a șters în mare măsură, iar vegetația 
luxuriantă a pădurii pe care trebuie să o străbatem 

înăbușă potecile croite de ei. Destinul eun labirint pe care 
fiecare și-1 taie cu securea în desișurile virgine ale pro
priei sale existențe, în dorința de a ieși la drumul larg 
al umanității. Această expediție e alcătuită din rătăciri 
în locuri stranii, din popasuri in luminișuri însorite, din 
împotmoliri în mlaștini pline de vietăți abominabile. Des
tinul e lupta eroică spre lumină — sau lenea și nepăsarea 
născută în clipa rătăcirii. E energia și voința de a găsi 
șleaul cel mare — sau resemnarea lașă de a rămîne în 
prima groapă întîlnltă în cale. Destinul e filozofia solida
rității cu ceilalți în mersul spre liman — sau individua
lismul ce te îndeamnă să cauți singur comoara, tăcînd la 
chemările de ajutor ale celorlalți, înfruptîndu-te singur 
din fructele oazei descoperite în pustiu.

Singurul felinar în bezna destinului e țelul existenței. 
Cîndva, trăind în peșteri și în păduri, oamenii își con
sumau toată energia ucigînd animale pentru a-și po
toli urletul stomacului. Era o necesitate. O lege na
turală ineluctabilă. Dar descoperind latura agreabilă 
a ingurgitării, omul a ridicat-o de la rangul de necesitate

la sfîrșitul vieții în jilțul în care reușise să se instaleze.
Am vizitat multe cimitire de castă : Highgate din Lon

dra, Novo Devici din Moscova, Pere Lachaise din Paris 
și altele. Nicăieri nu se dezvăluie mai bine, în toată goli
ciunea ei, ca în marile cimitire, lumea măruntă a oame
nilor care și-au dobîndit fără merit mari cariere. Nu 
există poate nimic mai rigid decît stratificația socială a 
morților. Culmea vanității o găsim, poate, în snobismul fu
nerar. Treci printre morminte de milionari anonimi, de 
mari demnitari necunoscuți de istorie, de parlamentari și 
academicieni insignifianți, de foști membri de operetă 
ai bombasticelor societăți și instituții publice cu blazon... 
Toți aceștia și-au înălțat „cariera" asudînd, dînd din coate 
pînă la exasperare, călcînd pe cadavre, înșelînd și necin
stind. Privești, după grilajele de fier forjat, șirurile sta
tuilor funebre de serie. Și ai recea revelație a carierelor 
de fum, pe care nu le pot face să dăinuie nici cavourile 
somptuoase, nici plăcuțele de aur agățate pe lespezile de 
granit. Au fost destinuri sclipitoare dar false •, strasurile 
bine șlefuite pentru a imita diamantul, s-au șters.

Nu, destinul nu este un raft de ceaprazar sau o tejghea 
de băcan. Farfuria plină și scaunul înalt nu sînt izvorul 
din care ne putem astîmpăra arșița setei de fericire. Nu 
onorurile ierarhice și portofelul umflat dau rezonanță 
sunetului nobil al misteriosului metal din care ne-a creat 
natura. Dacă le smulgi penajul și păunul Imperial și găina 
din bătătură arată la fel. împlinirea se plămădește în noi 
înșine. Din înțelepciunea de a înțelege viața, din împă
carea cu marile legi ale universului, din neîmpăcarea cu 
urîtul și din victoria asupra anarhiei din noi și din socie
tate. Din pasiunea pentru armonie a sufletului nostru și a 
sufletului lumii. Din marea, din imensa bucurie de a oferi 
umanității ceva, oricît de modest, dar smuls din adîncul 
inimii.

Cu ce preț se capătă strălucirile false 7 Cu colosalul 
preț al sacrificării adevărului, cinstei, omeniei, onoarei, 
personalității. Goana după „carieră" îl înstrăinează pe in
divid nu numai de semeni, ci și de sine însuși. Căci pen
tru a dobîndi ceea ce nu merită, el începe prin a-și înă
buși propria revoltă, prin a-și strangula propria conștiin
ță. Un parvenit este un robot cu chip de om și cu reflexe 
de cline.

Parvenitismul este o tehnică, o dexteritate și poate, dacă 
nu facem un sacrilegiu prea mare, o artă. Bolnavă și per
versă, desigur. în rare domenii societatea a fost, de-a 
lungul secolelor, din păcate, atît de eficientă, ca în peda
gogia parvenitismului. Căci însușirea acestei tehnici și

acestei arte solicită un impresionant complex de facul
tăți individuale, consumă cantități uriașe de energie și de 
timp. Carieristul dezvoltă o forță dinamică uimitoare, 
transformă latențe intelectuale și psihologice în calități 
sociale reale. Dar totul se produce și se consumă în cer
cul îngust al propriei sale persoane. Nici un ideal de 
esență umanitară nu poate rezulta din această metamor
foză, pentru că idealul vieții sale este el însuși.

Oricît ar fi de prodigioasă și de intensă, munca carie
ristului este stearpă. Nu fecundează. Se consumă fără 
inspirație și fără orizont. Oricit de dinamică, o asemenea 
muncă nu provoacă In jur bucurie. Nu însuflețește și nu 
galvanizează, pentru că nu este rezultatul unei combustii 
spirituale sincere. Carieristul nu muncește pentru a ve
dea mai bine în jur, ci pentru a fi văzut el însuși mal 
bine. Nu-și suflecă mînecile pentru a-i sălta pe cei de 
alături, pentru a-i împinge înainte, ci pentru a-i dărîma. 
Nu luminează pe nimeni cu personalitatea lui, dacă o 
are, Ci o folosește tocmai pentru a o acoperi pe a altora. 
Nu-i lasă pe oameni să fie de folos societății, se folosește 
de ei pentru sine. Nu-1 bucură succesele celorlalți, îl 
otrăvesc. Nu-1 îneîntă victoriile colective, pentru că a- 
tunci persoana sa intră în anonimat. Nu confirmă un 
succes, oricît ar fi de imperios momentului, pînă nu-t 
adaugă pospaiul propriei sale contribuții, oricît ar fi 
aceasta de inutilă.

Carieristul e o celulă socială bolnavă care proliferează. 
Fiecare sîntem o celulă a umanității. Ne naștem șl pie
rim după ce ne-am îndeplinit misiunea de a întreține 
viața speciei și flacăra progresului. Acesta este destinul 
modest dar măreț al omului. Acesta este rolul său infim 
și totuși grandios. Dacă însă în organismul animal o ce
lulă moartă înainte de vreme se înmulțește, apare tu
moarea malignă. Așa apare și cancerul social. O celulă 
moartă pornește într-un exod lent, mascat, insidios, stri- 
cînd armonia societății, tulburînd legea vieții organismu
lui social.

Cum se insinuează carieristul în relațiile noi ale orîn- 
duirii socialiste 7 Unde găsește el terenul pe care poate 
prospera 7 Cum își alege climatul propice pentru tene
broasa lui evoluție 7 Carieristul modern, celulă anarhică 
și periculoasă a societății socialiste, a intuit cu o ascu
țime de spirit uimitoare sursele noilor sale șanse. Dove
dind perspicacități care pun în adevărata sa lumină no
civitatea acestui tip social, el a transformat în avantaje 
tocmai armele cu care trebuia să-1 doborîm. înțelegînd 
că revoluția trebuia să conteze, pentru a supraviețui, pe 
devotament, și-a trîmbițat cu zel demagogic, bine dozat 
de altfel, devotamentul. Simțind că epoca reconstrucției 
și a așezării noilor temelii materiale ale societății cerea 
o muncă titanică, și-a oferit energia cu care nu avea ce 
face și, alegîndu-și unghiurile cele mai vizibile, a muncit 
cu rîvnă. Privind marea epopee colectivă a socialismului 
și intuind repulsia oamenilor față de orgoliu, șl-a pus 
masca modestiei. Și-a acoperit cu o pelerină lungă per
sonalitatea, și-a șters toate culorile din obraz și, comod 
ca un fotoliu adînc de piele, s-a dăruit primului superior 
ierarhic pe care l-a întîlnit. Și așa, perseverînd, perfec- 
ționîndu-se, adaptîndu-se unei etape sau alteia, a măr- 
șăluit și mărșăluiește în modul cel mai firesc alături 
de noi.

Unii dintre ei au obosit, altora măștile li s-au uzat șl 
au devenit străvezii. Concepția despre devotament, despre 
muncă și despre modestie a evoluat și ea. Nu sîntem atît 
de naivi să ne închipuim că acest tip va pieri în cîteva 
zile, nici măcar că e pe punctul de dispariție, că viitorul 
apropiat îl va exclude cu desăvîrșire. Dar trebuie să ne 
învățăm să detectăm vibrația muncii de munca ipocrită, 
sinceritatea entuziasmului de gestul de paradă, autentici
tatea dezinteresului de mercantilism, marile voltaje spi
rituale de rumoarea motoarelor uzate.

Destinele oamenilor nu urmează linii izolate, veșnie 
paralele. Ele se întrepătrund, se împletesc, se condițio
nează reciproc, se realizează unele în raport cu celelalte. 
De aceea, ca și pentru destinul colectiv, în viața indivi
dului, justiția socială are o valoare vitală. Noi am instau
rat-o, dar trebuie să învățăm tot mai bine să o aplicăm. 
Și să o apărăm de impostori și carieriști, de toți cel 
care, voind să-și sape cît mai adînc mina proprie în 
roca societății, îi șubrezesc fundamentul, cariază marele 
destin colectiv în care sînt integrate, ca dalele într-o 
piramidă egipteană, destinele noastre, ale tuturor.
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Institutul de studii și proiectări hidroenergetice — Bucu
rești. Aici se „nasc" marile centrale electrice, după 

minuțioase cercetări și probe de specialitate

DE INVESTIȚII
MaBt.....

-

Ing. Mihai VAT AVU
secretar al Comitetului regional lași

Ing. MIRCEA SOARE,
Trustul regional de construcții Suceava.-

Studiind proiectul de Directive, atenție mi-a 
fost cu deosebire îndreptată asupra măsurilor 
preconizate pentru profilarea și specializarea 
unităților de construcții. Sistemul existent de 
organizare a întreprinderilor de construcții pre
zintă o serie de neajunsuri generate de o 
înțelegere eronată a nojiunii de. specializare. 
Trustul regional de construcții Suceava, în ca
drul căruia lucrez, nu a putut asigura aproape 
niciodată un front de lucru continuu pe cele 
peste o sută de șantiere pe care le coordo
nează, dată fiind execuția prin planul său a 
unor lucrări cu specific diferit și de diverse 
genuri. Numeroase lucrări de strictă speciali
tate (foraje, instalații frigorifice și electrice de 
înaltă tensiune, telefonie, izolații, pietrărie etc.) 
nu sînt executate în bune condiții deoarece în
treprinderile de strictă specialitate, depinzînd 
de diverse ministere, sînt interesate să 
cu prioritate sarcinile de plan pentru 
de care aparțin.

înființarea unor centrale de construcții 
coordoneze activitatea unor întreprinderi spe
cializate și teritoriale cu suplinire reciprocă sau 
a unor întreprinderi cu un anumit profil — 
construcții de locuințe — depinzînd de ad
ministrația locală de stat, va rezolva necon
diționat anomalia existentă.

Ing. LIVIU ILIESCU, 
întreprinderea Optica Română — București t 

îmbunătățirea calității produselor este strîns 
legată de controlul acestora. în prezent, con
trolul calității, revine aproape exclusiv între
prinderilor prin Serviciul C.T.C. și, într-o foarte 
mică măsură, beneficiarului, care este în gene
ral pus în situația să accepte nivelul calitativ 
existent. Normele interne și standardele, de multe 
ori, consfințesc un nivel calitativ atins și nu con-

in dezbatere
■

stituie un mijloc concret de ridicare a calității. 
In lipsa unor factori competenfi, imparțiali, de 
supremă autoritate, se ajunge de multe ori la 
norme interne și standarde negociate în funcție 
de considerente locale, de „urgență", de plan 
etc. Controlul calitativ din întreprinderi, subordo
nat întreprinderilor, are un rol important, dar 
nu poate reprezenta factorul oponent, intransi
gent, în sensul celor arătate mai sus.

Avîntul impetuos al dezvoltării industriale din 
țara noastră trebuie susținut de o acțiune puter
nică, corectivă, a controlului calitativ, din partea 
unui for care să fie reprezentantul beneficiarilor 
de pretutindeni, competent, imparțial și autori
tar — forul înaltei calități. Prin urmare, ar fi 
indicat să se studieze posibilitatea înființării 
unei instituții noi pentru urmărirea îndeplinirii 
indicilor de calitate, în care să se grupeze cadre 
tehnice de specialitate cu experiență, recrutate 
din rîndul celor mai buni specialiști.

FĂRÎMIȚAREA FONDURILOR
9

Pentru realizarea obiectivelor in
dustriale și social-culturale din ca
drul regiunii Iași, în acest an sînt 
prevăzute fonduri de investiții în 
sumă de 1,5 miliarde lei, din care 
mai mult de 940 milioane lei pen
tru construcții-montaj.

Conducerile unităților de construc
ții, de proiectare și beneficiare au- 
fost ajutate de organele șl organiza
țiile de partid să procure documen
tațiile tehnice, precum și la contrac
tarea și achiziționarea utilajelor, la 
aprovizionarea cu materiale și orga
nizarea lucrului pe șantiere. Pe 
principalele șantiere, comitetul re
gional de partid a întreprins, împre
ună cu ministerele respective, anali
ze temeinice asupra stadiului de 
realizare a lucrărilor, prin prisma 
scadențelor intrării în producție a 
obiectivelor.

Așa se explică punerea în funcțiu
ne, în acest an, a atelierelor de în
treținere utilaje de la Uzina meta
lurgică Iași, a unei capacități de 
6 600 tone/an saci polietilenă în ca
drul Uzinei de prelucrare a maselor 
plastice și a alteia la fabrica „Țesătu
ra", cu o producție de 1 000 tone fire 
pe an. S-au mai dat în exploatare o 
fabrică de produse lactate la Bîrlad, 
792 locuri în cămine studențești, 7 653 
mp clinici veterinare pentru Institu
tul agronomic, policlinica orașului 
Iași cu 10 000 mp, 16 săli de clasă, 
1 436 apartamente fizice. Iar îndigui
rea și desecarea a 18 653 ha teren în 
zona Albița — Fălciu a fost termi
nată. Asemenea realizări sînt însă de
parte de cele așteptate. Din planul de 
investiții al regiunii, pe 10 luni 
s-au efectuat lucrări in valoare
45 milioane lei. In perioada care a 
mal rămas pînă la sfîrșitul anului 
trebuie să fie puse în funcțiune un 
număr important de obiective, din
tre care unele restante din lunile an
terioare : moara din cadrul Comple
xului de morărit și panificație, 3 ma
gazii de cereale, 396 locuri în cămine 
studențești, cuptoare de cărămizi Ia 
fabricile din Vaslui și Ciurea, diver
se lucrări în agricultură. Evident, 
s-au stabilit măsuri corespunzătoare, 
menite să accelereze ritmul de lucru 
pe șantiere, să asigure îndeplinirea 
integrală a planului de investiții, atît 
fizic cît și valoric, pe întregul an 
1967. Nu se ajungea însă la această 
situație dacă titularii de investirii la 
începutul anului și în cursul lui își 
dozau mai bine fondurile și potenția
lul uman și material, dacă își con
centrau atenția asupra unui număr 
restrîns de obiective și, numai pe mă
sura terminării unora din ele, să fi 
început altele.

Nu s-a lucrat, deci, eșalonat, pe 
baze realiste, ci s-a mers pe calea 
fărimițăril fondurilor și forțelor, 
mărindu-se durata de execuție a o- 
biectiveior, în timp ce unele lu
crări nu au fost de bună cali
tate. De pildă, la grupul social stu
dențesc din cartierul Tudor Vladimi- 
rescu, aflat în execuția grupului de 
șantiere nr. 4 al T.R.C. — Iași, Mi
nisterul Invătămîntului a preconizat 
fărîmițarea investițiilor chiar din faza 
de planificare. El a dispersat finan
țarea construcției celor 8 cămine, din 
etapa I, pe anii 1966—1969, deși a- 
cestea puteau fi grupate și terminate 
toate in cel mult doi ani. Pentru 
1967 a programat lucrări de vreo 6 
milioane lei. Constructorul și orga
nele locale au cerut în perioada de 
definitivare a planului și în momen
tul începerii lucrărilor să fie bine di
mensionate fondurile, potrivit con
dițiilor și forței de muncă disponibi
lă. Ministerul respectiv n-a răspuns 
favorabil, menținîndu-și poziția ini
țială. Constructorul însă a început 
simultan execuția tuturor celor 8 că
mine. Pus într-o asemenea situație, 
Ministerul Invătămîntului a dublat în 
luna iulie fondurile. Dar constructo
rul a rămas descoperit la unele ma
teriale, la utilaje. Consecința : 3 că
mine, prevăzute a se preda pînă la 
sfîrșitul semestrului I a.c., nu s-au 
realizat la termen, adică două s-au 
dat în folosință cu 3 luni întîrziere, 
iar al treilea n-are încă fațada termi
nată.

Din păcate, cazuri de acest gen, 
care ilustrează tendința tărăgănării

pe mulți ani a lucrărilor, fărîmițîn- 
du-se timpul și eforturile de investi
ții, se întîlnesc și la unele obiective 
industriale mari. Fabricii de produse 
ceramice a Ministerului Industriei 
Construcțiilor i s-au alocat pentru 
acest an 1 325 000 lei, deși întreprin
derea constructoare (I.C.M. 4 Iași) a 
insistat, în perioada de pregătire a 
planului, încă din 1966, să se supli
menteze volumul de lucrări, în strîn
să concordanță cu condițiile reale pe 
care le avea. Era o cerință îndreptă
țită, menită să asigure terminarea 
mai rapidă a fabricii, sporirea efici
enței fondurilor investite. Nefiind 
luat în seamă, constructorul și-a frag
mentat forțele pe alte obiective. Iată 
însă că în august — septembrie, pe
rioadă cînd lucrările erau întrerup
te, beneficiarul a majorai sarcinile 
anuale de aproape 6 ori. Constructo
rul a fost pus, astfel, în imposibilita
tea să mai procure, pînă la sfîrșitul 
anului, materialele necesare, ceea ce 
periclitează îndeplinirea prevederilor 
respective.

Tendința aceasta de a „prinde" lu
crări în plan, de valori mici, tărăgă- 
nîndu-se mult timp execuția Integra
lă a obiectivelor ia proporții nedo
rite în agricultură. Pentru Comple
xul avicol Uricani s-a prevăzut pen
tru 1967 numai 2 milioane lei, din 
care 50 la sută s-a alocat... organiză
rii de șantier. I.C.M. 4 a arătat că 
are forță de muncă și utilaje care 
să-i permită începerea încă din tri
mestrul I a lucrărilor și să termine 
pînă la sfîrșitul anului halele pen
tru creșterea puilor. A întocmit chiar 
și documentațiile necesare. Dar. be
neficiarul n-a acceptat așa ceva. Ca 
urmare, lucrările vor fi continuate și 
în anul viitor. De asemenea, din cele 
10 dispensare veterinare începute a- 
proape toate deodată în diferite col
țuri ale regiunii, cu forță de muncă

și materiale asigurate doar pentru 3 
șantiere, nu a fost gata nici unul la 
termenele planificate.

Fărîmițarea aceasta dăunătoare a 
fondurilor de investiții este mai ac
centuată la obiectivele care se încep 
în condiții derogatorii, adică cu docu
mentația de execuție incompletă. în 
aceste cazuri, ritmul de lucru so re
duce, fie datorită lipsei unor detalii 
și refuzului proiectantului de a le ter
mina, fie neprocurării la timp a unor 
materiale, necunoscîndu-se proiectele 
de execuție. Așa s-a întîmplat la lu
crările de extindere a centralei elec
trice de termoficare Iași, cu un grup 
de 50 MW. Lucrările au început la 1 
iunie 1967, în condiții derogatorii. 
După 20 de zile ele au fost sistate la 
cererea proiectantului și beneficiaru
lui, pînă la obținerea avizelor de la 
C.S.C.A.S. și C.S.P. Investiția n-a 
fost, nici în continuare, pregătită co
respunzător, ceea ce a făcut ca și 
după o lună, cînd lucrările s-au re
luat, să nu se poată înregistra un ritm 
de lucru corespunzător. Unii proiec- 
tanți merg mai departe și consideră 
că după ce proiectul a ieșit pe poar
ta institutului nu mai au sarcini în 
realizarea pe teren a investiției res
pective. Alteori, în documentații se 
prevăd materiale deficitare, greu de 
aprovizionat, iar pînă la schimbarea 
materialului respectiv trece mult 
timp. Dacă la acestea mai adăugăm 
slaba răspundere a beneficiarilor pen
tru crearea din timp a condițiilor ab
solut necesare începerii lucrărilor șl 
punerii în funcțiune a obiectivelor la 
datele planificate, se creează o ima
gine mai clară asupra surselor de 
fărîmițare a fondurilor, de imobiliza
re a acestora pe perioade mari de 
timp.

Cunoscînd consecințele negative ale 
acestor practici, am căutat ca pentru 
anul viitor să le înlăturăm. în acest

scop, încă din luna august s-a anali
zat, sub directa îndrumare a comi
tetului regional de partid, stadiul 
pregătirii documentației tehnice de 
execuție pentru anul 1968. Prin mă
suri energice, s-a reușit ca la 31 oc
tombrie organizațiile de construcții- 
montaj să aibă asigurate proiectele 
respective-In proporție de 82-la sută. 
Cît privește utilajele tehnologice, ele 
sînt achiziționate în proporție de cir
ca 50 la sută din necesarul anual, iar 
pentru trimestrul I, aproape integral. 
Totuși, mai sînt încă multe de făcut 
pentru a se crea toate condițiile rea
lizării investițiilor într-un timp cît 
mai scurt. Am în vedere, mai intîi, 
faptul că încă se mai observă o fă- 
rîmițare a investițiilor în faza de 
planificare a lor, ceea ce poate pro
voca, în continuare, abateri de la dis
ciplina investițiilor cu consecințe a- 
supra duratei și calității lucrărilor. 
De aceea, cred că ministerele și 
C.S.P. ar trebui să dovedească mai 
multă fermitate și exigență. Să nu 
se mai includă în plan și să nu se 
mai aprobe obiective care nu au con
diții optime de execuție. Concomitent, 
să fie concentrate fondurile și forțe
le de execuție la obiectivele cu posi
bilități de punere în funcțiune în pri
ma jumătate a anului viitor. De ase
menea, ar trehui să dispară progra
marea și începerea unor lucrări, în 
special drumuri și rețele subterane, 
în perioada noiembrie — februarie și 
să se legifereze ca acestea să fie exe
cutate numai în lunile prielnice.

Noi vom urmări concentrarea efor
turilor în scopul punerii în funcțiune 
a tuturor obiectivelor mari și mici la 
termenele planificate, și chiar mai 
repede, și vom îndruma pe construc
tori să înceapă noile lucrări numai 
în măsura terminării celor aflate în 
execuție astfel ca, permanent, să se 
lucreze în ritm viu, în vederea redu
cerii duratelor de execuție. Este însă 
necesar ca C.S.P. și ministerele fur
nizoare să asigure cote și repartiții de 
materiale și utilaje la nivelul planu
lui fizic și valoric al regiunii.

Experiența arată că în cheltuirea 
fondurilor de investiții și eșalonarea 
rațională a execuției volumului de 
lucrări planificat trebuie instau
rată înalta responsabilitate a tu
turor factorilor, dar și a organizați
ilor de partid de pe șantiere. Tocmai 
în acest sens își va concentra mai 
puternic eforturile și Comitetul re- 
giânal Iași al P.C.R.

PAVEL CIURDARU, 
instructor al Sfatului popular 

al raionului Ineu :
Pentru înlăturarea oricăror fenomene de para

lelism în administrația de stat, propun ca în 
viitor consiliile județene să fie singurele organe 
care să efectueze munca de îndrumare și con
trol a activității consiliilor comunale și orășe
nești. în contextul sporirii atribuțiilor organe
lor cumunale, cred că acestora ar trebui să 
li se pună la dispoziție o rezervă bugetară 
spre a fi folosită pentru nevoi urgente care sur
vin în mod neprevăzut în activitatea publică.

celorlalți devin* Inutilă. în asemenea condiții, 
inspectorii respectivi apar înfr-o postură nefavo
rabilă tn ochii conducătorilor de întreprinderi, 
nevoiți să-și piardă timp prețios pentru a ana
liza de nenumărate ori aceleași probleme. După 
părerea mea, în viitor, la nivelul fiecărui județ, 
ar trebui să existe un inspector general care 
să cuprindă toate aceste laturi ale controlului 
în Întreprinderi, Încadrat cu personal cores
punzător.

Aș vrea 
probleme 
stat care au ca sarcină să controleze diferite 
laturi ale activității întreprinderilor și institu
țiilor. In prezent, în cadrul unei întreprinderi, 
se deplasează pentru control — în afara dele
gațiilor din ministere sau alte foruri tutelare 
— și inspectori din partea Comitetului de Sfat 
pentru protecția muncii, Inspectoratului sanitar 
de stat, Comitetului de sfat al apelor, Pazei con
tra incendiilor, I.S.C.I.R. etc. De multe ori, aceș
tia, ajung paralel la concluzii asemănătoare, 
astfel îneît prezența unora dintre ei pe urmele

BALAZS VILM0S, 
președinte al Comitetului executiv 

al Sfatului popular al comunei Vlahița, 
raionul Odorhei :

Ca unul care lucrez în administrație de aproa
pe 10 ani, îmi dau seama că măsurile preco
nizate de partid în acest domeniu oferă cel* 
mai judicioase soluții de rezolvare a unor pro
bleme deosebit de importante pentru simpli
ficarea și sporirea eficienței acestei activități.

îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor spo
rite ce-i revin de acum înainte administrației 
de sfat este strîns legată de pregătirea cadrelor 
sale. De aceea, pe lîngă școala superioară de 
administrație, cred că ar trebui să se analizeze 
și oportunitatea înființării unor licee de specia
litate. Totodată propun ca o dată cu elaborarea 
noii legi de organizare și funcționare a organe
lor locale ale puterii de stat, să se revizuiască 
și celelalte acte normative privind administrația 
generală de stat care în multe privințe sînt 
depășite și ne îngreunează munca.

tulat „număr mediu scriptic", care 
rezultă dintr-un conglomerat de cal
cule aritmetice, nu reflectă numărul 
de salariați care au muncit efectiv și, 
cu atît mai puțin, timpul efectiv lu
crat, deși este folosit în acest scop.

Pot fi citate și alte exemple care 
arată că în actualul sistem nu și-au 
găsit o rezolvare corespunzătoare o 
serie de indicatori care, fie că nu 
conturează suficient fenomenele sau 
diferite alte laturi ale activității eco
nomice, fie că trezesc tendințe dia
metral opuse intereselor fundamen
tale ale economiei. Ținînd seama de 
aceste neajunsuri, în proiectul de 
directive sînt indicate direcțiile îm
bunătățirii actualului sistem de indi
catori, care să exprime cît mai co
rect, cantitativ și calitativ, obiectivele 
de atins în activitatea economică, ur
mărind un permanent echilibru între 
producție și consum și ridicarea efi
cienței întregii activități economice. 
Se preconizează ca aprobarea indi
catorilor să se facă după sistemul 
piramidei, respectiv numărul de in
dicatori cu caracter 
exprimă obiectivele 
dezvoltării, cresc cu 
de unitățile de bază, astfel ca să se 
poată cuprinde toate laturile esen
țiale ale activității economice. A- 
ceastă indicație are în vedere multi
ple aspecte, inclusiv posibilitatea de 
adaptare operativă a planurilor, evi- 
tîndu-se rigiditatea în prevederile de 
detaliu sau neesențiale.

în mod necesar, acest fapt impune 
existența unor deosebiri între indi
catorii care caracterizează sarcinile 
de plan ale întreprinderilor și indi
catorii care caracterizează procesele 
economice la nivelul ramurii sau al 
întregii economii naționale. Practica 
de pînă acum nu arată diferențieri 
perceptibile între indicatorii diferite
lor verigi din economie. Desigur, 
pentru a caracteriza un proces sau 
altul, orice sistem de indicatori tre
buie axiomatic să aibă un conținut 
omogen, calculat după o metodologie 
unică, care să permită însumarea lor 
pînă la nivelul economiei naționale. 
De aceea, un număr de indicatori ne
cesari se pot și trebuie să se reîntîl- 
nească pe toate nivelele. Aceasta însă 
nu poate fl o piedică în aplicarea 
unor indicatori complimentări de plan 
și statistici care să permită aprecie
rea gradului de folosire a resurselor, 
scoaterea la iveală a rezervelor in
terne, creîndu-se astfel condițiile 
pentru orientarea activității diferite
lor unități în direcția realizării obiec
tivelor generale ale politicii econo
mice, în conformitate cu interesele 
întregii societăți.

Se cuvine să facem o 
clară între indicatorii care 
pe diferitele verigi și indicatorii care 
sînt necesari calculului de fundamen
tare a planului. în primul caz, numă
rul acestora — așa cum s-a arătat — 
se va reduce în comparație cu situa
ția actuală, în special la nivelul Marii 
Adunări Naționale și al Consiliului de 
Miniștri. în schimb, o mai bună fun
damentare a proiectului de plan la 
nivelul economiei și mai ales în mai 
multe variante, așa cum preconizează 
proiectul de directive, precum și 
programul ce se va întocmi de către 
întreprinderi în executarea sarcinilor

ce le revin din planul de stat, va 
necesita calcule mai complete la care 
se vor folosi chiar un număr mai 
mare de indicatori. Pe bună drep
tate se subliniază că deciziile în acti
vitatea economică necesită cunoaște
rea a unui număr mare de elemente.

S-ar putea ridica întrebarea dacă 
stabilirea unui număr mai mare de 
indicatori la nivelul întreprinderii nu 
ar veni în contradicție cu lărgirea a- 
tribuțiilor acestora. Proiectul de di
rective precizează că lărgirea atribu
țiilor unităților economice se referă 
la modul de organizare și dirijare a 
activității lor, pentru a se asigura o 
mobilitate sporită și o autonomie 
funcțională în realizarea sarcinilor ce 
le revin din planul de stat și care se 
exprimă prin indicatori cu caracter 
obligatoriu. Acești indicatori, însu
mați la nivelul economiei naționale, 
determină proporționalitatea, echili
brul și ritmul de dezvoltare, respec
tarea lor constituind o condiție „sin* 
qua non";

fi calculat mal exact In expresie fi
zică pe secții și colective de muncă, 
cu o mai mare exactitate decît în ex
presie valorică. Timpul efectiv lucrat 
se poate evidenția în om/ore, atît la 
nivel de întreprindere cit și pe cen
trală industrială, respectiv ramură, 
fiind mult mai sugestiv decît rapor
tat la numărul mediu scriptic de sa- 
lariați. Printre altele, consider că pe 
viitor în calculul productivității mun
cii ar trebui inclus și personalul din 
centralele industriale. La însumarea 
acestui indicator pe ramuri șl minis
tere este necesar să se țină seama de 
schimbările structurale ce se produc 
în timp. Calculațiile prețului de cost 
pe produs trebuie îmbunătățite mai 
ales în ce privește modul de reparti
zare a cheltuielilor care se referă la 
întreaga întreprindere, secție etc.

Se impune o mare atenție și răs
pundere la stabilirea conținutului șl 
metodologiei de calcul a indicatorilor 
sintetici care vor sta la baza apre
cierii activității întreprinderilor in

Suprema investiție
(Urmare din pag. I)

hotârîre 
deplina 

plaiurile

ționale, a înfloririi cul
turii și civilizației — pe 
care Congresul al IX-lea 
a conturat-o cu
— se află în 
stăpînire pe
Mioriței. Suprema investi
ție de talent, hărnicie și 
încredere în viitor, pe 
care — cu chibzuință, 
modestie și perseverență
— o efectuează milioane 
de fii ai României de azi, 
și în primul rînd comu
niștii, își conturează deja 
roadele în profilele mo
derne ale construcțiilor. 
Sîntem ' chemați totodată 
a investi întreaga noas
tră grijă in domeniul spo-

ririi productivității mun
cii, al nivelului de trai, 
pentru mărirea eficienței 
practice a fiecărui act 
creator.

O intensă sete de de- 
săvîrșire, de înălțare a a- 
cestui pămînt strămoșesc, 
se simte vibrînd dincolo 
de valențele cu caracter 
tehnico-economic și juri
dic, ale dezbaterilor pri
vind îmbunătățirea con
ducerii economiei națio
nale. Propunerile de a- 
daptare a organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a 
tării și de sistematizare 
a localităților rurale în 
raport cu cerințele Româ
niei moderne de azi și de 
mîine prefigurează și 
configurează un adevărat

aimfonism citadino-iural. 
în cuvintele de o sobră 
expresivitate ale Docu
mentelor, în cuvintele tu
turor celor care și-au a- 
dus contribuția la dezba
terea lor, se află gravată 
însăși voința noastră a 
tuturor, hotărîrea de a ne 
desăvîrși o țară tot mai 
demnă de zodia socialis
mului, mîndră între țările 
lumii. A investi — în
seamnă a cuteza, iar cu
tezanței inimii noastre 
ne-am învățat a-i înfrăți 
analiza lucidă a cifrelor, 
iscusința tehnică, cerce
tarea științifică neobosită. 
Saltul pentru care ne 
pregătim, continuarea în 
plan superior a eforturi
lor constructive, ne cere

tuturor, dincolo de ade
ziunea sentimentala, o 
competență eficientă, ca
pacitatea de integrare or
ganică — într-un aseme
nea flux — acolo unde 
posibilitățile intelectuale 
și fizice ale fiecăruia se 
pot manifesta pe deplin, 
acolo unde socotim că se 
află postul de luptă al 
fiecăruia dintre noi.

Impresionante prin lu
ciditatea cu care pătrunde 
în structura unor domenii 
cardinale, impresionante 
prin claritatea enunțului 
unei concepții științifice, 
clarvăzătoare asupra im
perativelor economice ale 
epocii actuale, proiectele 
de Directive ale Confe
rinței Naționale a parti-

dulul pun într-o lumină 
puternică însăși condiția 
omului în societatea 
noastră socialistă, res
ponsabilitatea esențială 
a acestuia față de împli
nirea propriei sale perso
nalități, față de colecti
vitate, față de istorie. 
Suprema investiție, de cu
tezanță, măiestrie și meș
teșug, pe care poporul 
nostru, de veacuri și 
veacuri, o efectuează ne
întrerupt în istorie, se a- 
flă, în aceste zile de de
cembrie, premergătoare 
Conferinței Naționale a 
partidului, în fața unor 
însullețitoare perspective 
demne de epoca noastră 
de profundă creație eco
nomică și morală.

Faptul că Consiliul de Miniștri va 
aproba la producție și repartiție un 
număr mai restrîns de produse obligă 
ministerele, centralele industriale și 
întreprinderile să stabilească aseme
nea măsuri și să pună în aplicare pîr- 
ghiile economice care să permită, 
încă în perioada elaborării planului, 
să se asigure producția și repartiția 
acestor produse care nu se nominali
zează prin plan. Contractele pe ter
men lung vor căpăta, în acest con
text, o importanță cardinală.

Pentru a aprecia cît mai just efor
tul întreprinderilor, modul cum sînt 
utilizate în procesul de producție 
mijloacele materiale pe care le au Ia 
dispoziție, anumite laturi ale eficien
ței economice, proiectul de directive 
prevede folosirea unor noi indicatori, 
cu un conținut mai cuprinzător, cum 
ar fi „producția netă" sau „volumul 
acumulărilor ce urmează a fi obți
nute față de fondurile fixe și circu
lante avute la dispoziție".

Indicatorul, producția netă carac
terizează valoarea nou creată, aportul 
întreprinderii la formarea venitului 
național. Teoretic, acest indicator 
este mai potrivit decît alțl indicatori 
valorici în aprecierea activității di
namice a întreprinderilor, în primul 
rînd pentru că nu este expus duble
lor înregistrări (valoarea produselor 
finite fabricate într-o întreprindere 
conține și valoarea materiilor prime, 
materialelor etc. produse de alte în
treprinderi). Folosirea lui ar frîna 
tendința de a se fabrica produse cu 
un consum specific mare de mate
riale și ar cointeresa întreprinderile 
în realizarea de produse rentabile. 
Sistemul actual de prețuri, cu deose
biri mari în nivelul rentabilității ra
murilor și produselor, este încă un 
obstacol care va trebui depășit în vii
tor. în ce privește indicatorul „volu
mul acumulărilor raportate la mij
loacele fixe și circulante", el este da 
natură să reliefeze, în dinamică și în 
comparație cu alte întreprinderi si
milare, folosirea eficientă a mijloace
lor materiale pe care le au între
prinderile la dispoziție. Acest indica
tor se folosește și la aprecierea efi
cienței economice a investițiilor. De
sigur, folosirea acestor indicatori ne
cesită încă lămurirea metodologică a 
conținutului lor.

în acțiunea de perfecționare a in
dicatorilor de plan și statistici, o 
mare atenție trebuie acordată îmbu
nătățirii conținutului și metodologiei 
de calcul a unor indicatori folosiți și 
în prezent și care se vor menține și 
în viitor, cum ar fi producția globală, 
producția marfă, productivitatea 
muncii, prețul de cost la principalele 
produse etc. Este cunoscut, spre 
exemplu, că indicatorul productivi
tății muncii, calculat ca raport între 
producția globală și 
scriptic de salariați, 
fond provenite din 
ambelor termene de 
catorul productivității muncii poat*

numărul mediu 
conține vicii de 

imperfecțiunea 
raportare. Indi-

vederea acordării de premii anuale. 
Este cunoscut că sistemul de prețuri 
poate favoriza unele întreprinderi 
sau crea tendințe de rentabilizare nu 
prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție, ci prin modificarea structurii 
sortimentelor.

Cerințe noi se ridică în acțiunea da 
perfecționare a indicatorilor de plan 
și statistici în strînsă legătură cu fo
losirea matematicii în economie pînă 
la nivelul economiei naționale. Ba
lanța legăturilor dintre ramuri, la a 
cărei elaborare se va purcede, ridică 
de pe acum asemenea preocupări. Un 
accent deosebit va trebui pus pe in
dicatorii în expresie fizică, care dau 
un caracter material concret sarcini
lor, ușurînd totodată controlul execu
tării lor. Mai mult chiar, indicatorii 
în expresie naturală fizică sînt per
fect comensurabili și comparabili, iar 
în opoziție cu indicatorii valorici nu 
li se poate imputa deformări datorită 
prețurilor folosite. Domeniul lor de 
utilizare este deosebit de vast la ni
velul întreprinderilor.

Folosirea de indicatori în expresie 
fizică are și marele avantaj că aceș
tia sînt pe înțelesul lucrătorilor și 
pot fi luați ca bază pentru criteriile 
și condițiile de premiere pe secții, 
brigăzi, echipe. Anumiți indicatori 
valorici complecși, rezultînd dintr-o 
multitudine de calcule, oricît de im
portanți ar fi la nivelul economiei, 
sau chiar a întreprinderilor, nu pot 
constitui o forță mobilizatoare decît 
descifrați pe sarcini concrete, care 
trebuie defalcate și realizate pe fie
care lucrător și de colectivul de mun
că din care face parte. Să luăm, spre 
exemplu, indicatorul sintetic deosebit 
de important — și anume „cheltuieli 
la 1 000 lei producție marfă”. Sub a- 
ceastă formă, el se poate regăsi la 
nivel de întreprindere. Dar a reduce 
cheltuielile de producție înseamnă a 
crește productivitatea muncii, a re
duce consumurile specifice, a folosi 
mai bine utilajele și mijloacele cir
culante, a elimina rebuturile și orice 
alte costuri neproductive, a crește 
producția etc. Asemenea sarcini se 
pot concretiza prin indicatori speci
fici pînă la fiecare loc de muncă, 
astfel ca orice lucrător să cunoască 
sarcinile ce-i revin pentru îndeplini
rea și reducerea sub plan a sarcini
lor privind cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă și stimulentele pe 
care le poate obține în acest caz.

Q Desigur, problemele care se ridică 
în legătură cu perfecționarea indica
torilor de plan și statistici sînt mul
tiple. In proiectul de directive ale 
C.C. al P.C.R. se face un larg apel la 
cadrele de economiști, teoreticieni si 
practicieni, care sînt chemați să ela
boreze, experimenteze și să introducă 
în practică noi indicatori, clariflcînd 
modul lor de exprimare astfel ca a- 
ceștia să servească scopurilor de a 
imprima întregii activități productive 
direcția optimizării și maximalizării 
•ficlenței economic*.
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STUDIOUL
DE POEZIE18,00

18,30
— Pentru noi, femeile !
— Pentru copii și tine

retul școlar :
Noile aventuri ale e- 
chipajului Val-Vîrtej

— Telejurnalul de seară
— Agenda dv.

19,30
19,45
19,50 — Buletinul meteorologic 

Publicitate
20,00 — Tele-enciclopedia
21,00 — Filme de animație
21.10 — Film serial : Evadatul 
22,00 — „Printre picături" —

emisiune muzioal-dis- 
tractivă

22,40 — Microvarietăți
23.10 — Telejurnalul de noapte
23,20 — Telesport Scenâ din spectacolul „Umbra unui franctiror" de Sean O’Casey, prezentat la Teatrul de Stat din Galați 

Foto : A. Cartojan

ARTA DE A ASCULTA

După suita recitalurilor de 
poezie realizate In ultimii ani, 
redacția literară a Radiodifu
ziunii inițiază un prim teatru 
de poezie cu stagiune perma
nentă „Studioul de poezie*. 
Recitalul inaugural „Antologie 
lirică românească’ va avea 
loc luni, 4 decembrie, orele 
19,30, în sala de concerte a 
Radiotelevlziunii din strada 
Nuferilor nr. 62—64.

In interpretarea unor actori 
de frunte ai scenelor noastre 
dramatice vor putea fi audia
te unele dintre cele mai re
prezentative creații ale clasici
lor români M. Eminescu, G. 
Coșbuc, Al. Macedonskl, G. Ba- 
covia, T. Arghezi, L. 
I. Barbu, ca și versuri 
de Al. Philippide,
Stancu, Marin Sorescu, Ana 
Blandiana etc.

Turneul
teatrului
orădean

De cînd există omenirea, de cînd 
omul a încercat bucuria sau durerea, 
există și muzica, iar omul o poartă 
în el. Fiecare iubește muzica în felul 
său, găsind în vraja acestui miracol 
un element de îmbogățire estetică, 
de elevație spirituală. Adevărata și 
marea muzică nu poate fi așezată 
în rîndul unei arte de „agrement", 
ea se impune din ce în ce mai puter
nic ca un element activ al vieții, ca 
o hrană spirituală.

Muzica există prin convergența a 
trei activități, toate cu un caracter 
dinamic și creator : cea a compozi
torului, care emană dintr-o sursă u- 
nică, și celelalte — ale interpretului 
și ale publicului, — punînd în joc 
colaborarea intensă a unui mare nu
măr de participanți. Muzica este re
simțită de către ascultător cu pleni
tudinea cu care a înzestrat-o compo
zitorul, grefată pe starea subiectiv- 
emoțională a fiecăruia.

Fără îndoială, arta muzicală este 
accesibilă și celor neinițiați; există 
totuși un domeniu în care ascultăto
rii se simt stingheri : aprecierile asu
pra lucrărilor ascultate sau a manie
rei de interpretare rămîn adeseori 
imprecise, confuze. „Toată lumea 
aude, puțini ascultă", se spunea cînd- 
va. A ști să asculți cu inteligență, 
a încerca să înțelegi, este o artă, 
o artă care se poate învăța.

Ceea ce ar putea apropia și mai 
mult auditorul de înțelegerea muzi
cii ar fi o mai vie activitate desfă
șurată în domeniul criticii și muzi
cologiei. E drept, țlnînd pasul pro
gresului general realizat în muzică, 
în ultimii ani, acest sector al muzicii 
se dezvoltă tot mai mult pe temeiul 
unei științe autentice, iniormînd și 
inițiind pe melomani asupra celor 
mai diverse sfere de înțelegere ; to
tuși, în presă, în cărți, în revista 
„Muzica", în programele de sală, mai 
apar încă unele analize care nu-1 
ajută pe ascultător să discearnă ceea 
ce este esențial în desfășurarea unui 
complex sonor. Uneori, tonul peda
gogic, de disecție, sau perorația pseu- 
do-literară înlocuiesc prezentarea 
operei de artă ca un organism viu.

Dar cine sînt cei ce pătrund în sala 
de concert și care sînt cerințele lor 
în fața muzicii 7

Ascultătorului pasiv și comod i se 
oferă un mijloc de evaziune, un di
vertisment dezgolit de conținut, o 
„pură" desfătare ; el se lasă furat 
de valul sonor, plutind în neștire 
spre un tărîm necunoscut, nesoco
tind forța substanței vitale a muzicii 
de a acționa ca un mijloc de expri
mare complexă, prin care stările la
tente, valorile afective ale omului 
erump ca printr-o fereastră des
chisă.

Dimpotrivă, ascultătorul dinamic și 
atent, participînd activ la desfășura
rea unui concert, ascultînd pentru 
sine, entuziast și totodată discret, 
merge pe calea înțelegerii și pătrun
derii operei muzicale și a stilului 
de interpretare, acumulînd treptat și 
răbdător o experiență, spirit de dis- 
cernămînt, un temei pentru consoli
darea spontanei sale pasiuni.

Dezvoltarea pe care arta muzicală 
din țara noastră a cunoscut-o în ul
timii ani arată că la noi există 
toate condițiile pentru desfășurarea 
unei bogate vieți muzicale, care să 
contribuie din plin la educarea pu
blicului larg — în spiritul celor mal 
înalte exigențe — și, totodată, să an
treneze energia tuturor muzicienilor 
la împlinirea acestui înalt act da 
cultură.

Prin intermediul radioului, televi
ziunii șl discului, muzica pătrunde 
azi pînă în cele mai îndepărtate co
mune ; viața de concert pulsează în 
toate marile centre culturale ale țării. 
In multe din 
loc săptămînal 
nice, spectacole 
de balet, recitaluri, concerte corale 
și de cameră, concerte educative 
pentru școlari sau studenți etc. Fes
tivalurile și concursurile internațio
nale „George Enescu" aduc o stră
lucire mereu mai vie Capitalei țării. 
In ultimii doi ani, și teatrele noas
tre lirice, în frunte cu Opera Ro
mână, depun eforturi lăudabile pen
tru primenirea repertoriului și o 
mai judicioasă valorificare a cadre
lor artistice.

După părerea noastră, viața de 
concert ar trebui să se desfășoare

marile orașe au 
concerte simfo- 
de operă sau

MUZICA
Hilda JEREA

în direcția informării celui mai larg 
auditoriu asupra multiplelor și va
riatelor fenomene muzicale. Un con
cert, de orice gen ar fi, trebuie să 
îmbrățișeze în primul rînd o idee 
directoare, propusă de către cei 
care-1 organizează și transmisă apoi 
— prin prezența interpretului — u- 
aui public anume determinat. Intre 
interpret și public se creează o solida
ritate trainică ; fiecare, din unghiul 
său, unul dăltuind, celălalt contem- 
plînd activ, năzuiește spre aerul tare 
al înălțimilor muzicii.

Muzicalitatea unei opere se împli
nește în muzicalitatea interpretului. 
„Interpretarea — spunea Paul Va-

noscute șl încă necunoscute de ma
rele public. Aceasta înseamnă, de 
asemenea, a promova valorile muzi
cii contemporane ale secolului nostru. 
Orice instituție muzicală care nu ar 
ține seama de gusturile publicului 
larg ar comite desigur o gravă gre
șeală, un fel de abuz de putere, dar 
totodată nu trebuie să uităm rolul 
de promotori pe care-1 au diriguito
rii institutelor muzicale în educarea 
publicului și, în acest sens — fără a 
forța gustul amatorilor de muzică — 
sîntem datori să mergem înainte. 
Credem că este necesar să se dea 
publicului o informare mai largă a- 
supra muzicii contemporane. Pe de

puncte de vedere

lâry — cere dăruirea cu cea mai mare 
generozitate a întregii ființe, o ac
țiune completă, directă și susținută, 
ridicată la cea mai înaltă prezență a 
tuturor facultăților interpretului". 
Cel care tălmăcește creația compo
zitorului îi dă ființă, insuflînd o va
loare concretă unei opere care înain
te nu exista, de fapt, decît virtual. 

Prin antenele sale fine, executan
tul simte starea de spirit a publicu
lui ; acesta nu constituie pentru el 
o figurație mută. Tăcerea atentă a 
publicului, plină de o rumoare inte
rioară, de întrebări și răspunsuri, 
se transmit pe cale magică celui ce 
se mărturisește pe scenă.

Uneori, aceeași concentrare care 
confundă pe muzician în universul 
muzicii cuprinde și pe ascultător. 
Atunci se produce întîlnirea, dialo
gul viu șl mut, care se declanșează 
prin gestul înfocat al celui ce slu
jește muzica. Ca orice artist, inter
pretul are nevoie de o confirmare, 
de răsunetul actului interpretativ, de 
ecoul pe care arta sa îl suscită. Este 
un prilej de bucurie mereu stimula- 
torie, de a te simți înălțat de publi
cul tău și de a-i releva tot ceea ce 
e mai bun, mai sincer, mai autentic 
din personalitatea ta artistică.

Intrînd în strînsă comunicare cu 
publicul, interpretul își unifică legă
tura pe un al doilea plan de comu
niune : așezat la pian sau mînuind 
arcușul, el participă încordat și te
mător la un alt dialog : dialogul din
tre compozitor și public. Pe măsura 
potențării creatoare a gestului inter
pretativ, acest dialog capătă un sens 
înalt de comuniune spirituală.

Ascultîndu-1, de pildă, pe Richter, 
nu avem uneori impresia că muzicia
nul ne face să redescoperim lucrarea, 
pe sine însuși, se regăsește npu, ca 
și cum ți-ar apare un altul 1 Și la 
izbucnirea acestei revelații nu con
tribuie oare generozitatea și căldura 
pasionată a unei mări de oameni 
entuziaști ? Fiecare epocă a generat 
estetica sa, și-a făurit o concepție 
proprie despre noțiunea de „frumos". 
De-a lungul vremurilor, muzica a 
evoluat, a spart vechile tipare și în
țelesuri, înnoind elementele de for
mă. limbaj, instrumentație, interpre
tare etc. Forma și limbajul în conti
nuă mișcare sînt reflexul unei anu
mite epoci și cel care ascultă mu
zică are nevoie să descifreze spiritul 
unei opere muzicale, plasînd lucra
rea în contextul ei, potrivit cu carac
teristicile epocii respective, cri dina
mica sa spirituală, cu idealurile și 
estetica timpului.

A răspîndi cultura muzicală în 
mase înseamnă a face cunoscute va
lorile muzicale ale tuturor epocilor. 
Acestea impun necesitatea de a va
lorifica mereu lucrările clasicilor, cu-

o parte, avem îndatorirea de a face 
cunoscute lucrările clasicilor muzicii 
contemporane. Pe de alta, a pune în 
lumină lucrările compozitorilor real
mente contemporani — în interpre
tări realizate însă cu măiestrie — ar 
face ca muzica nouă să capete, în 
ochii publicului, o perspectivă nouă. 
După ce își va fi stabilit o viziune 
măi clară asupra clasicilor contem
porani, publicul va putea asculta și 
înțelege, într-un climat pregătit și 
eliberat de prejudecăți, lucrări apar- 
ținînd unor curente diverse, adeseori

contradictorii, care străbat peisajul 
muzical al secolului XX.

Desigur, nu există rețete care să 
permită unui ascultător neexperi
mentat să îmbrățișeze dintr-o dată 
o creație contemporană necunoscută. 
Dar o lucrare ce pare azi de necu
prins, lezînd sensibilitatea cotidiană 
a omului, pentru că ea modifică sen
sul obișnuit al înțelegerii sale, îl poa
te surprinde peste un timp, cînd r 
va cunoaște mai temeinic.

Un rol deosebit în înțelegerea și 
răspîndirea muzicii contemporane re
vine interpreților ; devenind princi
palii cercetători ai activității de pros- 
pecție în domeniul muzicii moderne, 
ei își vor îmbogăți tehnica ''instru
mentală, procedeele de studiu, adap- 
tîndu-le la un nou stil instrumental 
— al epocii lor.

Prezența muzicii românești contem
porane în viața de concert nu-și are 
încă locul meritat. Promovarea 
în 
la 
creației 
tor a 
televiziune prin inițierea ciclului 
„Tribuna tinerilor compozitori"). 
Foarte mic este numărul discurilor 
care cuprind asemenea lucrări și 
aproape la fel de sărăcăcios cel al 
imprimărilor la Radio. Dar pentru 
orice compozitor, „a se asculta" și a 
fi ascultat este o condiție primordia
lă a creației sale.

Creația actuală nu trăiește în e- 
prubete, iar generația actuală a com
pozitorilor nu se poate lipsi de acest 
mijloc elementar de comunicare : 
dialogul cu publicul. Din contactul 
direct cu ascultătorii, compozitorul 
va avea prilejul să-și verifice nu nu
mai problemele de ansamblu ale scri
iturii, ci mai ales sensul și concepția 
operei muzicale.

Sub degetele noastre, sub ochii 
noștri, muzica timpului nostru tre
buie să prindă aripi, în inimile și 
conștiința noastră, prin tot ceea ce 
noi — muzicieni și auditori ai timpu
lui de azi — ne 
drept omagiu.

concerte 
distanțe 

(un 
fost

ei 
greoi și 
de data 
promiță-

se face 
depărtate 

început 
făcut de către Radio- 

prin 
tinerilor

legăm să-i aducem

IN PREMIERĂ

UN NOU FILM 
ROMÂNESC

Publicul nostru va Iaca cunoștință săptămîna viitoare, la 
cinematograful „Republica", cu o nouă realizare a studioului 
„București". Este ecranizarea nuvelei „Cerul începe la etajul 
III" de Francisc Munteanu. Scenariul șl regia aparțin scriito
rului. Protagoniștii filmului sînt Silviu Stănculescu (căpitanul 
de marină Mihai Dan) și Irina Gărdescu (tînăra sculptoriță 
Ana). Din distribuție mai fac parte actorii Ștefan Ciobotărașu 
(cîrciumarul), Gh. Ionescu Gion (doctorul), Matei Alexandru 
(Cazacu), Emil Hossu (Tony).

Imaginea : Nicolae Girardi. Muzica : Temistocle Popa. De
coruri : Aureliu Ionescu.

— 10 ; 12,15 ;
; 11,15 ; 13,30 ;

• Reîntoarcerea Iul Surcouf : PATRIA 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 9 
16,15 ; 18,45 ; 21.
• Loana : REPUBLICA (completare Micii înotători) 
9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, MODERN ' 
Tovarășa) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
Seine va deschide ușa ? : LUCEAFĂRUL

rașul) — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : CAPITOL —
13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
* Contele Boby, spaima vestului sălbatic :
— 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21.
O O fată fericită : VICTORIA (completare Băiatul șl 
cărbunele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (completare Mlaștina 
tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Zece negri mititel : ARTA (completare 
trainicei prietenii româno-bulgare) — 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA (completare
vieții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Opera de trei parale t CENTRAL —
17,30 ; 20,30.
e Comoara : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• Ecou pe coastă : LUMINA (completare 
străzi) — 9—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9
«, Sindbad marinarul : DOINA (completare 
tori) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VITAN (completare 
Ziua recoltei 1967) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
• Vulturii zboară devreme : UNION (completare Re-

(completare

(completare

BUCUREȘTI

Sub semnul^!
11,15 ; 13,30 ;
Laboratorul

10.

9 ; 11,30 ; 14,30 ;

Orașul fără

Micii înotă-

Dan Zamfirescu

Blaga, 
semnate 
Zaharia

Complex
universitar
la Suceava

SUCEAVA (corespondentul 
„Scînteii’). — în partea de 
vest a . orașului Suceava, lin
gă parcul Arini, au început 
lucrările de construcție a com
plexului universitar. în prima 
etapă va fi ridicat pavilionul 
central, care va dispune de 
peste 120 de încăperi (amfi
teatre, laboratoare, săli de 
curB, de lectură etc), o clădire 
pentru bibliotecă și un cămin 
cu 380 de locuri. în etapa a 
doua se vor mări spațiile pen
tru cursuri și cămin, și se vor 
construi o aulă cu aproape 
1 000 de locuri, o sală de 
sport etc.

In sfîrșit, un teatru 
care vine în turneu la 
București nu la sfîrși- 
tul stagiunii, pentru a 
se prezenta în fața u- 
nui public dacă nu o- 
bosit, în orice caz atras 
serios de mirajul va
canței, ci într-o peri
oadă, s-ar putea spune, 
cu adevărat fertilă con
fruntărilor de care co
lectivele din provincie 
au neapărată nevoie.

De altfel nu în pu
ține împrejurări presa 
de specialitate, și nu 
numai ea, a atras aten
ția asupra 
ca turneele în 
rești să se desfășoare, 
cu permanență, în tot 
cursul stagiunii, mai 
mult, In cadrul nneia 
și aceleiași săli, desti
nată cu exclusivitate 
unui asemenea scop.

începutul pe care l-a 
făcut, anul acesta, 
teatrul orădean, meri
tă oricum salutat. El 
vorbește de ambiția 
colectivului respectiv, 
ambiție concretizată 
de altfel șl în reperto
riul pe care și l-a pro
pus și care ne invită 
la exigența solicitată 
astfel. Măsurarea for
țelor cu lucrări de an
vergură din dramatur
gia modernă, cum este 
„Romulus cel Mare" 
de Fr. Dfirrenmatt este 
un fapt pozitiv, după 
cum pozitivă șl lăuda
bilă este și aducerea în 
scenă, în premieră pe 
țară, a unei piese ori
ginale Veac de iarnă, 
lansarea unui debut ce 
ne apare promițător, 
actorul Ion Omescu.

Sigur că drumul de 
Ia ambiție și intenții la 
realizare este mai com
plicat uneori, șl bă
nuim că și colectivul 
orădean a fost și este 
convins de acest lucru. 
In cele ce vor urma 
ne propunem, așadar, 
să răspundem întrebă
rilor intime ale trupei 
care ne-a 
cele două 
prezentate 
rești, în fața unui pu
blic avid să-i cunoască 
pe slujitorii Thaliei 
din orașul Iul Iosif 
Vulcan, căruia teatrul 
ar trebui, de altfel, 
să-î poarte numele cu 
mîndrie și recunoștință.

Operă de demîtizare, 
cu mijloacele acide ale 
unei ironii amare, dar 
nu mai puțin justifica-

necesității
Bucu-

Invitat la 
spectacole 

în Bucu-

tă de Intenția demon
strării dialecticii isto
rice, care nu confundă 
prăbușirea imperiilor 
cu tragedia umanității, 
„comedia istorică, cu 
totul neistorică" a lui 
Fr. Dfirrenmatt și-a a- 
flat în regia Sandei 
Mânu o transpunere 
scenică despre care am 
avut impresia că a ur
mărit mai ales anecdo
tica imediată, decît 
sensurile implicate de 
dramaturg metaforei. 
Despre piesă, Dfirren
matt însuși făcea pre
cizarea că e vorba de 
„o comedie grea, toc
mai pentru că pare u- 
șoară". Din păcate, ma
joritatea datelor spec
tacolului — cu unele 
nuanțe chiar estrades- 
tice — lasă impresia 
tocmai a comediei u- 
șoare, întinsă pe o su
prafață de timp depă
șind cu mult virtuțile 
de concentrare în re
plică și acțiune ale pie
sei. Ironia a fost, se 
pare, înțeleasă comod 
sub aspectul umoristic, 
personalitatea dublă a 
eroului, Romulus, vă
zută sub o tonalitate 
caricată, întîlnirea, de
finitorie pentru mesa
jul operei, dintre a- 
cesta din urmă și O- 
doacru șarjată grotesc 
și astfel lipsită de 
semnificații, ba dimpo
trivă, semnificațiile ur
mărite fiind răsturnate 
evident și contrariant 
prin raportare la sen
sul imediat al replici
lor. Poate că la aceasta 
a „contribuit" și modul 
personal de interpreta
re al actorului George 
Musceleanu (Romulus 
cel Marel cu disponibi
lități evidente Dentru 
comedia bufă aici, ac
centuată în spectacol 
dar imnroDrie rolului. 
O distribuție numeroa
să. cu însușiri indivi
duale în bună măsură 
relevabile, dar în spec
tacol nevalorificate de
plin, st în special în 
discordanță cu dinami
ca ideii de demitlzare 
șl dedublare, a apărut, 
astfel, în situația de a 
nu ne permite să fa
cem distincțiile aștep
tate. E de înțeles, în 
acest caz, Interesul cU 
cate am așteptat spec
tacolul cu drama isto
rică Veac de Iarnă, și 
el, interesul, nu 
fost totuși prea

Piesa acto- 
Omescu, de- 
arta drama- 
e consacrată 

moment

ne-a 
mult

trospectlvă jubiliară) — 15,30 ; 20,30, BUZEȘTI (completare 
Mlaștina tăcută) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Mondo Cane — Viața plină de surprize i TIMPURI 
NOI — 9—20 în continuare.
• Un idiot la Paris: GIULEȘTI (completare
— 15 ; 17 ; 19 ; 21.
e Profesorul distrat : FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ;
18 ; 20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
21,15 (la ambele completarea Efemere), AURORA

Armonie)

: 13 ; 
16,30

Operațiunea Crossbow : BUCEGI — Ș—13,30 tn
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ;

contl-
15,30 ;
15,90

• ; 11,15 ;

cinema
pletare O fabulă modernă) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 
18 ; 20,30, FLAMURA (completare Legenda) — 9 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști ! : ÎNFRĂȚIREA : 
POPOARE (completare Orizont științific nr.
— 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Salvele Aurorei : DACIA (completare Stîrcul, 
reptilă) — 8,30—20,45 în continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard : FLACĂRA ____
pletare Aventurile Iul Bobo-Clty) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.

INTRE
9/1967)

pasăre

(com-

•nuare ;
18 ; 20,30.
• Canaliile i UNIREA (completare Pilule II)
18 ; 20,30.
• Ocolul : TOMIS (completare Efemere) —
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : POPULAR (completare La
boratorul vieții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe cer trece carul mare : MUNCA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion : MOȘILOR (completare Orașul) 
— 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Pasărea Phonlx : VIITORUL — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• French cancan : COLENTINA (completare Vecinii) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Subteranul : VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
S Răzbunătorii : RAHOVA (completare Despre fumat.

prindeți o țigară) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul Incașului : PROGRESUL (completare Ori
zont științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sfidare : LIRA (completare Jety) — 16 ; 18 ; 20.
• Prostănacul : DRUMUL SĂRII (completare Scuzați, 
atracții) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : PACEA — 16 ; 19,30.
«Comisarul X : COTROCENI (completare Aventurile Iul 

obo-Clty) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : FERENTARI (completare Armonie) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Castelanii : CRlNGAȘI (completare O nuntă la Olteni) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
■ Cine călărește un tigru : COSMOS (completare Băiatul 
și cărbunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

dezmințit, 
rului Ion 
butant în 
turgică, 
simbolic unui
istoric indefinit, dar cu 
aparență de răscruce 
pentru frămîntata soar
tă a poporului nostru. 
Dramaturgul a năzuit 
să evoce nu acele mo
mente de răsunător *- 
cou în istorie, ci zilei* 
unei domnii în aparen
ță lipsită de aura ma
rilor fapte, dar nu mai 
puțin glorioase prin 
rostul lor rămas necu
noscut de a menține șl 
păstra nestinsă spe
ranța, încrederea, trăi
nicia unui popor întreg. 
Idee frumoasă, nobilă, 
originală în peisajul 
teatrului nostru istoric, 
generoasă pentru scri
itor. tratată de Ion 
Omescu cu evidentul 
meșteșug al unui actor 
cu experiență teatrali 
bogată, cu sensibilita
tea unul talent care se 
pare că are ceva de 
spus, — multe scene a- 
firmînd virtuțile drama
turgului. In mare mă
sură însă, toate aceste 
însușiri au fost marca
te de o anume lipsă de 
rezistență la senzațio
nal. Intensitatea reflec
ției istorice scade în 
favoarea exaltării a- 
necdoticii amoroase, 
care ia, uneori, alura 
unei întîmplări apropia
te de poveștile senti
mentale la curtea sulta
nului. Sînt, însă, cîteva 
împrejurări care susțin 
prin gravitatea dezbate
rii intenția inițială, și 
dintre acestea tabloul 
final, evocînd întîlnirea 
dintre domn și trimișii 
puterilor înconjurătoa
re, este străbătut de 
un nobil fior patriotic.

Regia lui Ion DeL'- 
reanu, și decorurile Tar- 
tianei Manolescu-Uleu 
au condus la un specta
col îngrijit, cu o inter
pretare curată, mai ales 
corectă, și care permi
te reliefarea unor con
tribuții actoricești. Așa, 
de pildă, în rolul Dom
nitorului, același Geor
ge Musceleanu e, de a- 
ceastă dată, mult mai 
aproape de datei* ro
lului, mai sobru, afec- 
tînd o mască hieratică 
a modestiei, 
distonează cu partitura, 
în Ana. sora 
dragoman Scarlat, Gina 
Nicolae, cu o prezență 
scenică relevabilă, re
constituie adesea ele
gant, traiectoria aventu
rii amoroase care con
duce întreaga acțiune. 
Nicolae Toma a fost lo
gofătul bătrîn și înțe
lept, cunoscut șl din alta 
piese șl interpretări, Ion 
Mâinea a schițat, puțin 
șarjat, portretul mare
lui dragoman orgolios 
și vînzător de neam, 
Nicolae Barosan a ju
cat cu aplomb dar și 
cu nota ușor ridicolă 
dată de împrejurări, 
un june-prim de isto
rie, Slmona Constanti- 
nescu a compus chipul 
sfidător și rece al 
Doamnei de altă reli
gie, cunoscută șl ea 
din literatura noastră 
istorică etc.

Concluzia pledează 
pentru un colectiv am
bițios, cu frumoase po
sibilități, dar care sa 
cer neapărat valorifi
cate cu un spor de exi
gență față de propriii* 
puteri.

Dinu SARARU

care nu

marelui

Studii și articole
de literatură română veche"

Studiul literaturii 
vechi prezintă 
tătorul modern 
rif nu numai 
și importanța 
de texte, de fapte, survenite 
în număr considerabil de la 
apariția acelor sinteze ale 
marilor noștri istorici literari, 
ci și de o anumită modificare 
a opticii sub care am în
ceput să privim operele pre
țioase ale numeroaselor ge
nerații de cărturari care ne 
legitimează un vechi și bo
gat trecut de cultură. Este 
vorba de resursele artistice și 
emoționale, nebănuite cînd- 
va, ale acestor texte care în
cep să fie sesizate și valori
ficate ca atare în unele cer
cetări mai recente, prilejuind 
nu o dată surprinzătoare și 
legitime satisfacții in identi
ficarea unor idei, a unor ex
presii, a unor accente emo
ționale pe care le vor pre
lua și aduce la mare stră
lucire aștri de primă mărime 
ai literaturii noastre : Emines- 
cu, Sadoveanu, Arghezi etc. 
Este vorba apoi de încadrarea 
literaturii noastre vechi într-un 
context mai larg, al unui în
treg sistem de relații între 
diferiți factori de cultură care

române 
pentru cerce- 
un interes spo- 
de amploarea 
descoperirilor

au acționat asupră-i și au ge
nerat anumite idei și anu
mite forme de expresie, care 
trebuie situate și înțelese în 
cadrul lor concret de mani
festare, singura perspectivă 
capabilă să-i evidențieze ori
ginalitatea, importanța și va
loarea ideologică și artistică.

Ințelegîndu-și în acest fel 
sarcina asumată, articolele și 
studiile pe care Dan Zamfi
rescu le prezinfă cititorului 
prin grija Editurii pentru li
teratură aduc o perspectivă 
generoasă și fertilă în abor
darea tuturor problemelor, 
astfel încît și discuțiile de 
pură și „îngustă" specialitate 
pentru stabilirea filiației unor 
texte de cronică — de pildă 
— capătă dimensiunea și in
teresul unei adevărate in
cursiuni în ambianța cultu
rală reală, vie, dinamică, a 
epocii. Revelatoare sub acest 
aspect esfe cercetarea contri
buției aduse de modeștii căr
turari ai trecutului nostru — 
copiștii și diecii, acei „pioni 
ai rezistenței și continuității 
culturale românești" — la 
răspîndirea cuvîntului scris și 
la realizarea de timpuriu a 
conștiinței unei unități națio
nale (însemnări pe marginea

unei cărfi despre copiștii de 
manuscrise). Aici, autorul a- 
tinge în trecere și problema 
deosebit de importantă și de 
atrăgătoare a reconsiderării 
contribuției pe care a adus-o

Note de
lector
secolul al XVIII-lea la pregă
tirea vertiginoasei evoluții a 
literaturii noastre din secolul 
următor. Pornind de la un 
amănunt cunoscut dar căruia 
nu i s-a dat importantă pină 
acum, se subliniază faptul că 
majoritatea acestor copiști sînt 
cărturari sătești plasați în a- 
fara rețelei oficiale, a diecilor 
de curte, ceea ce demons
trează nu numai preocupările 
spirituale ale poporului și ro
lul important al satului nostru 
ca focar de cultură în epoca 
dată, dar și explică într-o mai 
mare măsură anumite trăsă
turi caracteristice literaturii și

limbii literar* românești. Din 
aceeași perspectivă a conti
nuității culturale, articolul 
consacrat relațiilor dintre E- 
minescu și literatura română 
veche pune în valoare fon
dul masiv de lecturi din ve
chile manuscrise pe care s-a 
ridicat originala și strălucita 
expresie a geniului nostru na
tional, opera sa devenind ast
fel „cea mai tradițională și 
totodată cea mai revoluțio
nară a literaturii române mo
derne’.

Partea a doua a volumului 
cuprinde trei studii propriu- 
zise, dintre care cel mai în
tins esfe consacrat Învățătu
rilor lui Neagoe Basarab si 
anume demonstrației auten
ticității acestui text de o în
semnătate deosebită pentru 
istoria culturii românești din 
sec. al XVI-lea. Critica in
ternă minuțioasă a textului 
furnizează un mare număr de 
argumente pentru susținerea 
autenticității , în plus, larga 
investigație în domeniul is
toric, politic, cultural al a- 
cesfei epoci, încă nu îndea
juns cunoscute, este de na
tură să fundamenteze citito
rului o imagine mai cuprin
zătoare și mai concretă a

timpurilor din care ne-a 
mas celebrul monument 
mînăstirii Curtea de Argeș 
care autorul stabilește de alt
fel o corelație directă, gă
sind în învățăturile lui Nea
goe „o replică literară la 
măreața clădire a mînăstirii 
Argeșului și la înflorirea artei 
miniafuristice și a argintăriei 
muntene, care se manifestă 
în aceeași epocă". Vasta a- 
naliză întreprinsă cu această 
ocazie prilejuiește și o tre
cere în revistă a caracterelor 
specifice literaturii timpului. 
Din aceeași perspectivă am
plă și rodnică, din aceeași 
metodă riguroasă rezultă și 
celelalte două studii, consa
crate relațiilor dintre Letopi
sețul cantacuzinesc și cronica 
lui Matei al Mirelor și, ul
timul, cronicii oficiale a lui 
Mihai Viteazul.

Volumul lui Dan Zamfirescu 
va suscita fără îndoială nu
meroase discuții ale specia
liștilor ; în așteptarea lor tre
buie consemnat înțelesul larg 
și generos, accepția modernă, 
dinamică și dialectică pe care 
înțelege autorul să o dea 
studiilor sale de un netăgă
duit interes.

Mircea ANGHELESCU

ră- 
al 
cu

• Opera română : Carmen — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Romeo șl 
Julleta — 19,30, (sala Studio) :
Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Troliu» și 
Cresida — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : FII cuminte, Crl- 
stofor I — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna • albastră 
— 17 ; 20.

L.

Bu-

teatre
(în sala Tea- 

stat) : Paharul

Delavrancea” i

• Teatrul Giuleștl 
trulul evreiesc de 
cu apă — 19,30.
• Teatrul „Barbu 
Miorița — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cori
gentă la dragoste — 16.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Ulciorul sfărîmat ; 
Ctntăreața cheală — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Vrăjito
rul din Oz — 17 ; (la Palatul pio
nierilor) : Gullver în țara păpu
șilor — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.
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în curte. Le făcu

De sub copac, grupa

Noroc că-1 avea pe încheie-

î] aș-

EUGEN BARBU

acum. Noaptea

a
W iy

apoi Purcară șl celălalt 
după aceea iar soldați.

Haide, 
mărgi

strigă 
scurt

deesu- 
plesnl, 
Începu

scurtă. Piu-piu-piu. 
în umăr. Se rosto-

Se aflau sub gardul de cărămidă 
Dincolo de zidul înalt nu se auzea 
o clădire din apropiere, cineva în- 
niște obloane. Priviră. Mal rămă-

muncl- 
Se au-

în jur. Se afla lingă gura unul 
perete, intr-un unghi mort. O 
pom, uscată șl neagră spînzura 
Privi. Dacă s-ar fi urcat pe ea 
ar fi ajuns în stingă clădirii. Ii

șl mal frig. Deodată, 
racheta, cu un fîșîit,

minge la coș. Se auzi o explozie. Fe- 
doua se lumină ca și cînd cineva ar fi 
bec puternic înăuntru. Soldați! coborîră 
burlanul metalic. în cîteva minute se

ca intr-un joc 
atîtea împușcă-

de primejdie, 
din spate Pur-

Se instituiseră plantoane și la fiecare 
cite un caporal cu pistolul în mină, 
și Mareș coborîră după ce inspectaseră 
atenție. Salvaseră cîteva teancuri de

Nlculescu. Haideți, 
celorlalți.

mișcare. O clipă, două, trei, 
alergînd spre tipografiile din 
Lafayette. Mareș îșl scoase

avea cel puțin 
după frecvența lovi- 

nu intraseră în soco-

Tăcere și pîndă. Pietrele 
lumina stelelor de vară.

deodată, spuse Mareș, la 
e timp de pierdut.

toți
mai 
de mijlocul pieții, în

pe cei rămași să ridice mereu 
sus.
de

în spatele Operei. 
Cheiul Dîmboviței

Depuneri se auziră Iar

0.»•

închizătoarele celorlalte

.»--V.

Publicăm in această pagină un fragment inedit din volumul al doilea al romanului 
„Șoseaua Nordului" de Eugen Barbu, in care se relatează cîteva momente petrecute imediat 
după 23 August 1944, cînd formațiuni patriotice, împreună cu detașamente ale armatei, 
intră în luptă pentru a zdrobi punctele de rezistență ale hitleriștilor, aflate în diferite car
tiere ale Capitalei.

Sînt împrejurări dramatice, in care se relevă spiritul de sacrificiu și patriotismul co
muniștilor, in permanență în primele rînduri ale luptătorilor.

Se apropiau de piațeta din fața hotelului Prin
ciar. Aici, mecanicul se aștepta să vadă cîteva 
taxiuri, lîngă stația de benzină, dar nu se zărea 
nimic în afară de pompa galbenă ca un contur de 
manechin metalic, cu un cadran alb, lucind ușor. 
Dughenele anticarilor stăteau închise de mult 
(aceștia le înculau cum se însera). Liniștea desă- 
vîrșită nu-i plăcu. Se întreba unde o fi ajuns Ni
culescu cu grupa lui și în aceeași clipă auzi prima 
rafală venită dinspre Vama Poștei ; tra-tra-trata- 
tata-tratatata...

Oamenii se strînseră ciorchine lîngă el.
— Ei, cum vă place 7 îi întrebă Mareș, oprindu-i 

cu un gest scurt. Aveți copii care v-așteaptă 7
— Dar cum crezi 7 rise ușor, cu puțină spaimă 

Marinache Marin.
— Care vrei acasă, poți să te-ntorcl, glumi cu 

glas aspru mecanicul și se uită înaintea lui.
Se făcuse liniște. Grupa lui Niculescu nu răs

punsese încă focului. Ce dracu se întîmplă 7 se în
trebă Mareș. 
al unei curți, 
nimic. Sus, la 
chidea repede 
sese un geam luminat și în încăpere, în fața unei 
perdele mișcate de vînt se zărea silueta unei fe
mei. In mod normal, gîndi mecanicul, dacă nemții 
ar fi vrut să apere podul, ar fi trebuit să instaleze 
o mitralieră chiar aici, în locul în care se afla 
cu oamenii lui, pentru că numai așa puteau să țină 
între două focuri trecerea îngustă peste rîu. Poate 
nu avuseseră timp să o facă. Aproape că-i părea 
rău că-1 lăsase pe Niculescu să plece înaintea lui. 
Cum îl știa zăpăcit... 
tor cu el.

Tot liniște. Nici o 
Apoi pași de oameni 
spatele magazinului 
pistolul automat atîrnat cu o curea de gît. In 
spatele lui se auziră 
arme.

Tăcere, numai tăcere, 
piațetei luceau ușor în 
Ceasul pompei de benzină părea un cerc de țintă 
la tir. Se vedeau cifrele fosforescente și acul cu 
vîrf galben și cei doi cilindri de sticlă în care nu 
mai urca de mult benzina. Jos, în locul unde 
opreau altădată mașinile era o porțiune mai unsu
roasă, de la vechile pete de ulei. In stînga, fe
reastra deschisă, luminată spre noapte și femeia 
care se pieptăna nepăsător. Uite-1 umbra ușoară, 
cenușie, mișcînd brațele de aer, 
chinezesc. Auzise în anii aceștia 
turi încît n-o mai tulbura nimic...

Podul de piatră se vedea bine 
căpătase o strălucire ciudată, neobișnuită. Undeva, 
dincolo de cupolele orașului luna se ridica ușor. 
Deocamdată cerul căpătase transparența apei, era 
albăstrui ca o bluză de femeie, o bluză de pri
măvară, străvezie, ușoară.»

— Ta-tata-ttaaa-ta...
Clănțănea o mitralieră aproape. O salvă scurtă 

și imediat se auziră șipcile retezate într-un gard, 
o cădere ușoară pe iarbă, undeva într-o curte. 
Piațeta era traversată de trei bărbați care fugeau 
disperați spre intrarea hotelului părăsit. Unul din
tre ei căzu. Se ridică și iar fugi. Nu trase nimeni. 
Nici măcar nu-1 atinseseră. Frica... După aceea 
altă trăsură trecu moale pe asfalt. Ecoul străzii 
între ziduri înalte și liniștea plină

— Ce facem, tovarășe 7 întrebă 
«ară.

— Al răbdare și vorbește mai
încă trei sau patru minute. Mecanicul simțea 

primejdia undeva în apropiere și nu știa ce-1 făcea 
să ezite să traverseze primul piațeta. Totdeauna 
avea senzația aceasta înaintea unui lucru neplă
cut. Poate era și puțină teamă. Unde era Nicu
lescu, pe unde trecuse 7

— Răriți rîndurile I spuse în șoaptă, hotărît.
Oamenii se depărtară unii de alții. Cei trei 

muncitori de la Vulcan aveau pe șold cîte un sac 
de pînză în care se aflau încărcătoarele de schimb. 
La mișcările lor scurte, trădînd încordare și ener
vare, cutiile de metal scoteau un zgomot de fier 
frecat.

— Cînd o să treceți, plecați-vă bine și fiți atenți 
la pod, mai zise Mareș. Porniți cîte unul, din două 
în două minute. Cînd ajungeți dincolo de jumăta
tea drumului, culcați-vă cu fata la pod în poziție 
de tragere.

Iar se auziră cîteva rafale scurte de pistol auto
mat, de data aceasta de pe cheiul pe care 
Sunetul era aproape asurzitor, sporit de 
pieței goale. Urmă un răspuns :

— Taca-taca-taca-taaa...
Și alături, clinchetul gloanțelor 

«au în piatră, în orice caz într-o 
cum s-ar 
marmură.

— L-au
— Care
Un soldat se apropie.
— Noi o să-ți acoperim trecerea.
— Dincolo de pod sînt patrule.
— Mergi repede, fără să-ți fie frică.
— Nu mi-e frică, spuse soldatul cu o veselie 

mirată, și porni dintr-o dată, aplecat ca o broască, 
alergînd caraghios.

Străbătu vreo patruzeci de metri și ajunse la 
gheretele anticarilor. Nemții nu trăseseră. Soldatul 
stătu cîteva clipe în picioare și răsuflă. Apoi se 
culcă lîngă un copac aflat pe îngustul trotuar de 
asfalt de lîngă cheiul de piatră. La jumătatea dru
mului, cînd încetase să mal alerge cu aceeași re
peziciune de la început, de foarte aproape se auzi 
o salvă scurtă. Peste pod se aprinseră cîteva lumi
nițe roșii, acoperite repede de un nor verzui. Omul 
se aruncă cu un reflex la pămînt și începu să se 
tîrască de-a bușilea.

într-o clipă îndreptă pistolul său automat spre 
direcția focurilor șl începu să tragă, spunîndu-le 
și celorlalți să facă la fel :

— Foarte bine, zise Mareș încet. Merg foarte 
bine. Tir apăsat la stînga, fără să vă opriți.

Muncitorii de la Vulcan nu ridicară armele. 
Așteptară liniștiți.

— Acum schimbați pozițiile, le spuse, și se tîrîră 
cu totii pe sub zidul de piatră la cîțiva metri mai 
în sus.

Al doilea soldat ajunsese 
chel.

— Așteptați puțin...
Se gîndi

nete :
— Mergi 

sigur.
De fapt 

lescu și 
pierdut, 
începea 
blocată

Plecă 
înainte, 
sei alăturate, tot mai ardea lumina. Mecanicul se 
uită peste apă, căutînd să distingă siluetele patru
lei nemțești. Nu se vedeau decît fațadele întune
cate ale clădirilor părăsite la bombardament și fe
restrele comandamentului, bine închise, dincolo de

izbi niște bondari orbi

care pîndeau cu siguranță ofițerii. Dîmbovița se 
albise puțin la lumina crescîndă a nopții cu lună. 
Peste zid atîrnau cîteva crengi firave, mișcate de 
vînt. Asta îi făcea 
ochii pînditori în

Dincolo de Casa 
focuri de armă.

— Acum trecem 
intervale mici. Nu 
cît mai departe 
nea ei.

Porni un soldat, 
tor de la Vulcan, _ . ___  _  ___ ____ __
ziră gloanțele, aproape. Piuitul lor straniu adu
cea cu ciupirea coardei unui violoncel. în zid se 
striviră cîțiva plumbi, cum ai strivi niște muște de 
metal. Urmă un rap-rap venit de dincolo și răspun
sul celor de sub copac. în întuneric păru că se 
aprind brusc artificii : mici lumini galbene-roș- 
cate. Tăcere scurtă, iar clănțănitul unei mitraliere: 
rap-rap-rap... și apoi pocnete înfundate ca niște 
dopuri scoase. Patrula germană 
șase oameni. Asta se simțea 
turilor. Servanții mitralierei 
telile mecanicului...

Se ridică și porni repede. __
trăgea neostenit peste podul de piatră, ținîndu-i 
pe nemți sub un foc intens. Direcția tirului aces
tora se schimbă și putu să ajungă nestingherit la 
jumătatea drumului. Se tîrî la rampa de metal a 
unei scări și așteptă cîteva secunde. Din spate nu 
se mai auzea nimic. Traversară și soldații. Nici 
dinspre Casa de Depuneri nu se deslușeau rafa
lele altor pistoale automate.

Urmară iar cinci secunde de liniște, apoi se auzi 
ridicarea scurtă a unui oblon de fier, undeva pe o 
stradă vecină. Dacă nemții îl văzuseră, își spuse 
mecanicul, îl vor vîna cînd va încerca să treacă 
strada lată de cinci sau șase metri, pe porțiunea 
unde n-avea nici o acoperire. Deocamdată 
teptau fără să tragă vreun foc.

Acum ar trebui să înceapă ai lui. Nu le 
nimic ca să nu-și trădeze locul. Șuieră numai

puțin.

se aflau, 
ecourile

în asfalt

_______

înfipte 
suprafață dură, 

de o bucată de

spuse Mareș.văzut pe Nlculescu, își 
treci primul 7 întrebă după aceea.

sub copacul de lingă

și-i spuse celui

In zig-zag, mal

de-a! treilea, lui Io-

pe lingă zid. E mai

află grupa lui Nicu-nu știa unde se
dădu seama că nu mai aveau timp de 

Altfel, ar fi ocolit pe o stradelă care 
la capătul zidului, dacă nu cumva era 
nemți.

Ionete. Alerga cu pași mari, aplecat 
trosni nici un foc. Sus, la geamul ca-

își

de 
de 
și 
Nu

zici 7 întrebă studentul.
trebui să tragem, să-1 mai împuținăm, să-1 
la un schimb de focuri pînă vin soldațil... 
sint gata cu grupa mea.

— Ce
— Ar 

obligăm
— Eu
Mecanicul se răzgîndi numaidecît
— Cred că nu-1 treaba noastră. Haide să tre

cem mal departe, să ajungem
Se auziră focuri în urmă, 

hăuia sinistru.
— Măre bal, mare I glumi 

fraților, să-i lăsăm în grija
— /.ți vrut să treceți 7 II întrebă mecanicul pe 

student.
— Da. '
— Și 7
— Trag încoace. Le-am răspuns. Lăsăm aici 

cîțiva oameni și noi mergem mal departe. Tactică 
genială...

Mareș vru să-i aleagă pe cei ce trebuiau să le 
acopere înaintarea, dar în clipa aceea se auzi un 
clacson și se treziră lîngă ei cu taxiul negru în 
care se afla Dumitrana. Comandantul scoase capul 
afară pe geamul îngust și întrebă cu mînie :

— Ce dracu mai așteptați 7 Dați-i drumul, sol
dații vor sosi numaidecît.

Niculescu își strînse oamenii:
— Gata, ridlcați-vă, pornim !
Plecară unul după altul, Ia mari intervale, folo

sind umbra gardurilor. In urmă se auziră automa
tele și răspunsul hotărît al nemților, ascunși din
colo de sacii de nisip răsturnați lîngă chei.

Pavajul din fața Operei era plin de cioburi de 
sticlă și în spatele pietrelor scoase cu baioneta 
din caldarîm, așteptau alți soldați. Făcuseră legă
tura cu grupul IV și trecuseră mai departe după 
o scurtă convorbire. Acum așteptau într-un pasaj 
pustiu să pornească din nou. In față, acoperișul 
Casei de Depuneri, imensă parașută de sticlă verde 
cu nervuri de metal, reflecta lumina galbenă, bol
navă a lunii.

— Gata, plecarea ! zise Mareș, întorcîndu-se.
Străbătură pasajul și intrară în monom pe o 

stradelă întunecată din spatele Azilului de Noapte. 
Mecanicul cunoaște locurile. Aici era o încrucișare 
care trebuia blocată. Lăsă grupa lui Niculescu în 
frija încheietorului și-1 chemă pe student la el. 

mpreună cu oamenii săi, mecanicul plecă de-a 
lungul unui trotuar pustiu care urca ușor. Era sin
gurul loc pe unde nemții aflați în clădirea triun
ghiulară a comandamentului puteau să se retragă. 
Curțile păreau liniștite. Nu se auzea nimic în afară 
de împușcăturile înfundate de dincolo de Dîmbo
vița. Se apropiară unul cîte unul, strecurîndu-se 
în umbra zidurilor. Dincolo de gardurile joase, 
care înconjurau imobilele stricate de bombarda
ment, cu ziduri jupuite, fără ferestre, totul era ne
cunoscut ca o mare acoperită cu mine magnetice, 
își împrăștie oamenii și făcu o cercetare sumară.

puțin acum știau că este acoloSe auzi o salvă. Cel 
și că nu e rănit.

Luna se ridicase 
colo de malurile de 
trapez de piatră, deasupra căruia se tîrau hîrtii și 
frunze moarte. Se repezi cu privirile înainte. Trecu 
de primele dughene ale anticarilor : un cilindru 
de zid cu ferestre înguste în varul căruia lucea 
lumina nopții. Se auzi iar o salvă. Gloanțele șuie
rau foarte aproape și se înfipseră cu un zgomot 
sec în obloanele de lemn. Mecanicul se aruncă 
pămînt. De undeva din spate simți un miros 
hîrtie veche. Se ridică și iar se culcă pentru că 
dincolo de apă sosi un nou stol de gloanțe.

„A fost foarte aproape, în față ! Mă caută moar
tea cu luminarea. Și asta din cauza lunii care a 
ieșit tocmai acum”.

De sub copacul de lîngă chei răspunseră cîteva 
salve prelungite. Mecanicul se ridică și fugi 
cît putu de repede în apropierea unui gard de fier 
de care erau ancorate dulapurile anticarilor. In 
spate foșniră cîteva gîze de plumb într-un zbor 
besmetic. Apoi nu se mai auzi nimic. îi găsi 
ceilalți și răsuflă ușurat.

— Ne-o făcuși, spuse Purcară.
— Bine, băieți. Deocamdată am trecut. Cred 

cei din spate ne-au auzit și știu ce-i așteaptă.
— Mai stăm 7 întrebă un soldat.
— Ar trebui să așteptăm aici plotoanele.
Priviră cheiul pustiu. Departe se vedea umbra 

unui autocamion care înainta încet, cu prudență. 
Mașina se opri cam la o sută de metri de piață 
și se auziră bocancii soldaților sărind pe pietre. In 
urmă zăriră taxiul în care se afla locotenentul 
probabil, cu Dumitrana. Soldații se culcară pe cal- 
darîm, acoperiți de bordura de granit și începură 
să tragă peste parapetul podului.

— Au sosit, zise Mareș, noi mergem mal departe. 
Cei din față au nevoie de întăriri.

Porniră de-a lungul cheiului acoperiți de um
bra copacilor. De dincolo, de peste apă, nu se mal 
auzi nici un foc.

— S-au retras, spuse cineva.
— Nu cred. Sînt prea puțini și așteaptă întăriri. 

Deocamdată trebuie să-i ajungem pe cei din față.
Lăsaseră în urmă tarabele anticarilor. Intr-un 

loc deschis, unde copacii fuseseră retezați de schije, 
se apropiară de gard. Deasupra trotuarului rămă
seseră scheletele de metal ruginit ale felinarelor 
fără geamuri. Intre brațele de fier mai stăteau și 
acum fitilele albe și găunoase, uscate și măcinate.

Pe dreapta, înainte : clădirea prefecturii de Ilfov 
care adăpostea comandamentul german. In fața ei 
așteptau cîteva autocamioane din care coborau 
soldați cu căști. De aici se auzeau împușcăturile 
și nu dispre Calea Victoriei, cum bănuiseră din 
pricina ecoului.

Ajunseseră în spatele grupei lui Niculescu. 
Acesta era culcat pe caldarîm, cu fața spre Dîm
bovița, scrutînd cheiul paralel.

— Cum e 7 întrebă Mareș.
— Trebuie să trecem dincolo 

soldați și or să aibă ceilalți de
— Ai vreun rănit 7
— Unul, tu 7
— Nici unul.

camioanele 7 
saci de nisip. 11 
să reziste.
dincolo de apa gălbuie acum în lu-

deasupra unei clădiri de din- 
lut și piațeta se văzu clar, un Fragment

din volumul II

pisici speriate. Niculescu mstrada pustie fugeau 
uita la cer.

Cerul se albea. Era 
pra străzii se ridică . .
se desfăcu, păru o clipă o sferă argintie șl 
să cadă, cu o dîră de fum peste copaci.

— Gata, adunarea ! porunci Mareș.
își pregătiră armele și se îndreptară desfășurațl 

spre intrarea gangului. Trecu unul, trecură doi, apoi 
ceilalți. Nu era nimeni. Mareș o luă înainte. Făcu 
zece metri și nu auzi nimic. In față : o curte. Tre
buia sărit un gard. Dădu de o altă curte de piatră. 
Oamenii îl urmară repede, înfrigurați. Se luminase 
bine. Se auziră voci de soldați și cînd studentul fu 
înaintea lui Mareș pe acoperișul unei magazii, vă
zură ferestrele clădirii acoperite pînă la jumătate 
de saci de nisip. Bineînțeles, nemții se așteptau să 
fie atacați și prin spate. In dreapta și în stînga 
se aflau alte acoperișuri. Soldații și muncitorii de 
la Vulcan se împrăștlară. Săreau ca pisicile, folo
sind coșurile de cărămidă. De la ferestre porniră 
primele focuri.

— Acum vor ști c-am atacat, spuse Mareș. Fe
rește capul !

Trecu un glonț. Niculescu se lungise pe supra
fața de carton a magaziei pe care se afla.

— Nu-i bine aici. Trebuie să ne cățărăm undeva 
mai sus, altfel trag în noi ca în iepuri...

Mecanicul privi 
pod, lipit de un 
creangă veche de 
deasupra capului, 
fără să fie atins, 
veni o idee mai bună. Se apropie de ușa podului. 
Aceasta era încuiată cu un lacăt mare, negru, 
împinse cu umărul și se uită înăuntru. Văzu un 
luminator cu geamurile crăpate. In podul casei 
necunoscute, erau praf și pînze de păianjen. Gura 
acoperișului : prea sus. Trebuia să se urce pe ceva. 
Afară se trăgea repetat. Se auzi un strigăt. Cineva 
fusese rănit. Un corp se rostogoli pe acoperiș și 
căzu cu un zgomot înfundat în curte. După poziție, 
e de-ai noștri, gîndi Mareș. Trebuie să ajungă 
repede deasupra acoperișului să-și dea seama de 
situație. Dacă oamenii nu-1 vedeau, s-ar fi putut 
crede că îi e frică și că se ascunde. Sări și se 
agăță de gura luminatorului. Sări afară și 
ajunse în marginea acoperișului, lîngă un 
coș înalt de cărămidă. Ii văzu pe ceilalți : Ni
culescu, mai jos, într-un genunchi ochea și trăgea 
rar. De nemți îl despărțea douăzeci de pași : o 
curte neagră de piatră, goală. Pe zidul clădirii 
comandamentului stătea lipită o scară de incen
diu foarte înaltă. Acolo să fi ajuns șl să fi urcat 
deasupra ferestrelor de la care trăgeau cei dinăun
tru ! Cîteva grenade să fi avut. Strigă unul soldat:

— Are cineva niște Kisere 7
Aveau toți în sacii de pînză. Le scoaseră și în

cepură să arunce, rar. Primele două se izbiră de 
cercevea, mai sus și mai jos. Erau mici și ușoare, 
cît niște cutii de conserve. Plutiră peste curtea în-
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la 
de 
de

pe

că

pentru că au adus 
furcă cu ei.

— Ce-s cu
— Au adus

Se pregătesc
Mareș privi 

mina lunii ciobite. Mai mult de douăzeci de oameni 
descărcau saci din autocamioane.

așează la ferestre.

al romanului
„Șoseaua Nordului"

Nu se afla nimeni prin apropiere. Trimise doi sol
dați în recunoaștere. Totul părea părăsit.

Misiunea lor era îndeplinită. Trebuia numai să 
aștepte ordinele lui Dumitrana. Dacă ar fi fost 
după el, Mareș ar fi atacat clădirea chiar atunci. 
Ieșirea dosnică a comandamentului se sfîrșea în
tr-un gang al cărui capăt se termina în strada 
asta liniștită. Dincolo de dreptunghiul de întune
ric, nici o mișcare. Numai fîlfîitul vîntului în gră
dinile din apropiere. Se auzeau bufniturile puști
lor și rafalele de mitraliere.

— Ce facem 7 întrebă Niculescu.
— Stăm pînă vine curierul cu ordine.
— Pe mine mă 1 

unul singur.
— Rămîi liniștit
Niculescu scoase 

flacăra chibritului.
— începe să fie cam rece. Vine toamna...
Trase un fum și privi chipurile celor din spa

tele lui, soldați și muncitori de la Vulcan.
— Care vrei să fumezi, se poate, le spuse, dar 

la mai întuneric...
împușcăturile încetaseră.
Patrula se întoarse. Nu era nimic de semnalat.
— Am putea să intrăm în clădire ca la noi acasă, 

zise Mareș. Uite cum stăm pe loc...
— Nu-1 așa 7 se amestecă Ionete.
Trecu un ceas sau două. Era aproape de miezul 

nopții. In sfîrșit venea cineva, un soldat, înalt, cu 
o moletieră desfăcută, nădușit tot.

— Cine-i tovarășul Mareș 7 întrebă.
— Eu...
— Comandantul a spus să așteptați semnalul 

său. O rachetă albă...
— Bine. Poți să te duci.
Soldatul salută, se aplecă și își înfășură cu grijă 

moletieră și începu să fugă cu grijă înapoi.
Ceilalți se așezară pe marginea trotuarului și 

așteptau fumînd în tăcere. Luna căzuse dincolo de 
podul Izvor. Lumina scăzuse. Mecanicului îi era 
frig. Nu avea pe el decît o cămașă cu mîneci 
scurte. Se ridică în picioare și se plimbă de colo- 
colo. Armata ‘ j .......
largă mișcare circulară. După încă o jumătate de 
oră se auziră împușcături.
de amîndouă părțile. Undeva, într-o curte cădeau 
cioburile unui geam atins de un glonț rătăcit. Pe

mănîncă palmele. Aș lua-o de

aici cu mine.
o țigară și o aprinse, ascunzînd

înconjura tot cartierul, făcînd o

Se trăgea cu violență

tunecată și căzură jos, pe pietre. Explodară cu un 
zgomot mare și rupseră pereții. Soldații, Niculescu 
și Mareș se lipiră de acoperiș. Schijele nu ajun
geau pînă aici. Studentul privi, văzu unde se află 
mecanicul și ceru un sac de grenade unui soldat 
culcat lîngă el. După aceea făcu o nebunie. Se 
aruncă înainte, străbătînd acoperișul în goană, cu 
sacul pe șold. Se trase o rafală, ceva mai jos, ceva 
mai sus și Mareș îl auzi în pod gîfîind.

Cînd ajunse pe acoperiș îl certă supărat :
— Ți s-a urît cu binele !
— Ia colea niște găluști din astea... Știi cum se 

mînuiesc, că eu habar n-am !
Fuseseră reperați și pe lîngă ei treceau gloanțe 

numeroase. Unele loveau cărămizile șl se turteau, 
sărind în sus, ca niște stropi de nori.

— Uite cum, îi arătă mecanicul. E simplu. Au 
o cheie, se răsucește, se așteaptă, nu se grăbește. 
Numeri în gînd pînă la cinci și o arunci.

Ținti o fereastră și aruncă. Grenada se izbi de 
un sac de nisip și căzu în curte.

— Sbîrci 1 Ai greșit. Dă-mi și mie una.
— Vezi, nu te 

în aer.
Niculescu privi 

șuiul de cărămidă
— Ia să vezi...
Urmă o rafală, 

azvîrli. Nu nimeri nici el.
— în felul ăsta le prăpădim degeaba, zise cu 

necaz.
— Cite avem 7
— Șapte încă, numără Niculescu.
— Pentru patru ferestre e de-ajuns. Mal sînt 

și ceilalți.
Un soldat se ridică în picioare și zvîrli Kiserul. 

Fu culcat cu un foc, dar o fereastră sări în aer, 
se auzi un strigăt îngrozitor șl cînd se uitară, în 
locul ei văzură o gaură neagră, afumată.

— Una la mînă. Mai încerc o dată, exclamă Ni
culescu nerăbdător.

— Ai grijă să nu te atingă ei pe tine...
Urmă o explozie scurtă și ecourile curții. Iar nu 

nimerise.
— Au baftă !
Atunci zări scara de incendiu și își dădu seama 

de sus i-ar fi avut în mînă pe nemți. Se uită 
adîncimea de sub el și căută un loc pe unde 

să coboare. Un burlan de tablă ajungea jos. Fără 
să se mai gîndească, înșfăcă sacul cu grenade. 
Mareș abia mai avu timp să tragă o rafală ca 
să-1 acopere.

Studentul coborî pe burlan în două secunde, 
cum ți-ai da drumul pe o frînghie. Soldații țineau 
sub tir ferestrele. Sacii de nisip fuseseră găuriți și 
din ei se scurgea un șuvoi auriu care picura pe 
pietrele curții. Niculescu ajunsese jos. Auzi lîngă 
el un plescăit, se întoarse și se feri. Cineva trăgea 
cu pistolul. Mareș îl văzu. Era un subofițer ger
man, ascuns după colțul clădirii. Ochi, trase și 
neamțul căzu. Studentul ajunsese la capătul scării 
de incendiu. De sus, de la ferestre era greu să fie 
țintit pentru că nemții stăteau acoperiți, ferindu-se 
de focul celor de pe acoperișuri. Mecanicul privi 
curtea pustie, gata să tragă dacă s-ar fi ivit vreo 
primejdie. Unul dintre soldați mal aruncă o gre
nadă care explodă în cerceveaua ferestrei. Căzură 
doi saci sparți, se auzi un clinchet și cînd se uită 
în sus, Mareș îl văzu pe student deasupra unui 
burlan înnegrit, încălecînd acoperișul. Jos, pe pietre, 
se auziră pași. Trei nemți ieșeau pe ușă, căutînd 
în sus. Ochi, trase. Unul căzu, îngenunchind, 
lalți doi se uitară în sus. Un soldat aruncă o 
nadă. Un nor de pulbere și pietre și în curte 
rămase o uniformă zdrențuită. Niculescu se

juca. Nu-1 de glumit. Ne arunci

prudent dincolo de marginea co

îșl ascunse capul șl după aceea

că 
la

pe acoperiș, trăgmd după el sacul cu grenade. De 
nu și-ar rupe vreo mină, de nu s-ar grăbi să le 
desfacă I Pe urmă, mecanicul zîmbi ușor. E dat 
dracului, știe să umble cu ele. Face pe prostul. își 
aduse aminte cu ce siguranță desfăcuse cheia de 
metal ușor a Kiserului. Nemții nu mai traseră 
cîteva secunde. Muncitorii de la Vulcan se uitară 
spre el. Trebuiau să coboare
semn acolo, jos !... Ionete ieși din spatele coșului 
care-1 acoperea. Urmă o rafală 
Omul se prăbuși, îl atinseseră 
goli puțin pe acoperiș și se prinse de un jgheab,
îșl pierduse arma. Gemu ușor. Nu aveau timp să-1 
îngrijească. Bine că se mai putea ține acolo. îl 
urmă un soldat. Ceilalți mai aruncară o grenadă. 
Nici aceasta nu nimeri. De sus văzură brațul stu
dentului și, în clipa următoare, Nlculescu zvîrll cu
tia ușoară de metal drept în deschizătura neagră a 
unei ferestre, cum ar fi aruncat un jucător de 
baschet o 
reastra a 
aprins un 
scurt pe
aflau la adăpostul zidurilor, căutînd să vadă dacă 
nu mai cobora cineva pe scara interioară a clădirii.

Se luminase bine. Pereții albi, înalți, căpătaseră 
relief. Soarele arunca reflexe vii, în tabla acoperi
șurilor. Mareș rămase pe loc, trăgînd din cînd în 
cînd spre cele două ferestre dincolo de care mal 
rămăseseră soldați cu căști. Se auzeau comenzi 
scurte și cum nu știa limba germană, nu desluși 
ce spuneau ofițerii. Nlculescu se tîra pe acoperiș 
spre a treia deschizătură. Cînd ajunse deasupra, 
de sub el se ridică o mînă cu un pistol. Mareș ochi 
alături. Pocni un foc mic. Studentul lăsă capul în 
jos. Scăpase. în mișcarea următoare aruncă iar 
grenada, de data astă alături, in zid. Cutia metalică 
se rostogoli la picioarele soldaților. Urmă o clipă 
de spaimă, apoi unul dintre muncitori, o ridică, 
atît cît mal fu timp pînă la explozie și o aruncă 
prin ușa intrării. Ea bufni imediat, departe în inte
riorul clădirii. Soldați! asudaseră într-o clipă și îșl 
ștergeau frunțile umezite. Nlculescu înjura tare. 
Atunci iar o grenadă. Altă explozie, alt țipăt și 
printre cercevelele celei de a treia ferestre ieși un 
fum negru. •

Nu se mai auzi nimic. Mareș coborî. Niculescu 
se ridicase în picioare și întrebă :

— Au fugit 7
— Da, stai acolo, îl strigă mecanicul. Și voi, for

țați intrarea...
Soldații porniră spre ușa îngustă, unul în spa

tele celuilalt, trăgînd în golul întunecat. Nu se 
auzea decît un zgomot înfundat de tencuială că
zută. Ascultară. Dincolo de Dîmbovița focurile în
cetaseră. Mareș coborî, făcîndu-i semn lui Nicu
lescu :

— Gata, s-a terminat cu ei...
Peste un ceas așteptau încă în clădirea incendiată, 

în birourile răvășite, ușile erau sparte și lovite 
și, pe parchet, în coșurile de hîrtie, în casele de bani 
cu ușile date de perete ardeau acte. Soldații căuta- 
seră să stingă incendiile dar pe ici pe colo mai 
răbufneau flăcări, iute înăbușite de bocanci sau de 
pături găsite la subsol, unde fusese instalat dor
mitorul gărzii germane. Jos, în curtea interioară, 
colonelul care conducea trupele de soldați, vorbea 
nemțește cu un general de aviație german, dezar
mat, numai într-o haină scurtă, descheiată la gît, 
fără arme, cu cizmele bine lustruite și cu o că
mașă necrezut de albă. Dumitrana făcea apelul și 
strîngea niște hîrtii într-un geamantan de piele. 
Răniții, vreo zece sau unsprezece oameni, stăteau 
întinși pe caldarîmul curții, gemînd. Apăruse un 
sanitar care scotocea în trusa lui, pansînd pe rînd 
pe fiecare, 
etaj aștepta

Niculescu 
clădirea cu
hîrtii, gata-gata să fie prăpădite de foc și le adu
seseră lui Dumitrana.

— Ce-i mai facem șefule 7 întreba din cinci în 
cinci minute studentul.

— După ce strîngem documentele, plecăm cu un 
autocamion în Parcul Filipescu, la comandament 
Cine vrea poate să se odihnească.

Erau obosiți amîndoi și se așezară lingă un zid, 
pe o bancă primitivă de lemn. Din oraș se auzeau 
sosind mașinile pompierilor sunînd din clopote. Se 
încălzise și soarele lumina ferestrele incendiate. 
Prizonierii, aproape două sute de ofițeri și subofițeri 
dezarmați, cu privire obosită și nesigură, se așeza
seră pe pietrele curții și vorbeau încet. Erau ne
bărbieriți, cu fețe palide și cu o desperare vădită 
pe chip.

Studentul ațipi cîteva clipe șl cînd se trezi se 
uită la Mareș care își privea pantofii prăfuiți.

— Cum e frățioare 7 îl întrebă mecanicul.
— Trebuie să mai și doarmă omul...
— Și eu tot așa cred... Las’ că sună ea și demo

bilizarea.
Rîse puțin, privindu-șl cămașa zdrențuită, ruptă 

în spate. Era plin de praf pe chip, și pe șold tot 
mai ținea sacul de pînză în care se mai aflau 
Kisere.

— O să sări cu ele în aer, glumi Mareș.
— N-avea grijă, m-am învățat. Ce spui de 

tenii ăștia 7
— N-arată prea veseli...
— Te cred și eu 1 Și colonelul care-i face 

versație generalului...
Dumitrana auzi și se întoarse spre el. Nu-1 spuse 

nimic. Studentul își înghiți cuvintele. Comandantul 
primea raportul ofițerului, după ce asculta cele au
zite de la neamț.

După un sfert de ceas, în stradă sunară claxoane. 
Trebuiau să plece. Rămăseseră soldații. Muncitorii 
de la Vulcan fără Ionete și fără Marinache Marin, 
se urcară într-un autocamion. Unul murise, altul era 
rănit. Lăzile cu hîrtii (găsiseră între timp mai multe), 
teancuri de dosare și acte carbonizate pe jumătate 
fură încărcate în mașină și cînd șoferul ambreie 
motorul, Dumitrana le făcu semn că se poate pleca. 
Mareș mai privi o dată clădirea fostei prefecturi, cu 
fața mîncată de gloanțe și apa liniștită care curgea 
pe sub podurile de piatră. Ceasurile trecuseră re
pede, aproape pe neștiute. Era cald, zăpușeală. Se 
simți pornirea ușoară a autocamionului. Printr-o 
fereastră de sus, mai ieșea un fuior de fum, albi- 
cios. Un soldat le făcu semn cu mîna. Trecură pe 
sub niște copaci, aplecîndu-se să nu le zgîriie cren
gile fețele asudate. Mirosea ușor a sevă vegetală, a 
frunză zdrobită. Dumitrana îi privi pe rînd.

— Buni băieți, zise, voind să glumească, pe urmă 
se răzgîndi. V-ar trebui cîteva ore de somn, dar nu 
știu dacă o să avem timp, nemții se string la 
rierele Bucureștiului. Este un ceas hotărîtor. 
noi, ori ei...

Purcară, lovit ușor la un umăr, ținînd între 
cioare pistolul automat, spuse cu lenevie :

— Că n-or fi ei mai ai dracului decît noi... 
văzut cum i-om podidit, di nu mai știu 
lume îs...

Niculescu îl trase de mînă pe Mareș :
— Ți-e somn 7
— Nu. Ție ?
— Tocmai acum să-mi fie somn 7
— Dar adineaori 7
— Mai greșește omul l 

zic așa, Wehrmachtul 7
— Sînt încăpățînați și 

vieți...
— Ce-or face oamenii
— Ți-i aduce Dumitrana ! n-avea grijă.
Purcară se uită la grămezile-de dosare și la lăzile 

încuiate cu lacăte. Dumitrana, așezat pe una din 
ele, fuma nepăsător...

— Ce faceți cu documentele istea 7
— Or fi ele bune la ceva. Dacă nu...
Mareș privea trecătorii de pe străzi. Unii ridicau 

mîinile în aer și-i salutau :
— Partizani 7 Partizani 7
Cei din mașină nu răspundeau. Fluturau numai 

din cînd în cînd și ei mîinile obosite și pătate de 
unsoarea armelor.

Cum ți s-a părut,

asta o să ne coste

mei 7

două

prle-

pi ci

ca să

multe

I 
I 
I 
I
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Pe urmele 
lui El-Dorado

Unul din căpitanii lui 
Pizarro, Francisco Orella
na, a rămas în istorie ca 
primul care a parcurs în 
întregime Amazonul, cel 
mai mare fluviu al lumii. 
In cursul popasurilor de a- 
provizionare a avut de lup
tat cu triburile indiene. Ca 
toti cuceritorii aventurieri, 
Orellana căuta aurul si de 
aceea prizonierilor le adre
sa întrebări insistente. Cum 
la fiecare răspuns decep
ționat se aplicau torturi, 
indienii au înțeles repede 
că-i mai bine să inventezi 
decît să rabzi. Și au în
ceput să dea răspunsuri 
plăcute, mestecîndu-si pro
priile legende cu dorințele 
cuceritorilor. Da. mai sus, 
mai departe, dincolo de 
Rio Negro, ar domni, 
cică, un principe fabu
los. El-Dorado (auritul) 
stăpîn peste o metropolă 
unde totul e făcut din aur : 
acoperișul caselor, ușile, 
vasele, armele. De aici le
genda avansează : în fiecare 
dimineață El-Dorado face 
baie într-un lac cu apă 
parfumată, peste care se 
aruncă praf de aur. De pe 
atunci datează și legenda 
Amazoanelor, femei război
nice, de o frumusețe răpi
toare, cu care ar fi avut de 
furcă aventurierii pe mar
ginile marelui fluviu. Sub
semnatul mărturisește că 
nu a întîlnit nici una.

Au trecut de mult vre
murile cînd în Amazonia 
se caută legendarul „El- 
Dorado". Dar reziduuri ale 
acelui vis clădit de ima
ginația aventurieră se pot 
întîlni și astăzi. Este su
ficient să transpire vestea 
despre vreun posibil filon 
de aur sau pietre pre
țioase — ceea ce pe aici 
încă nu e o raritate prea 
mare — ca la locul bănuit 
să se formeze, peste noapte, 
un șantier de „garimpeiros" 
(căutători de aur). Acești 
adoratori ai norocului, pe 
care îl fetișizează și-1 ur
măresc cu orice preț, se 
instalează si sapă pămîntul 
cu sete săptămîni, luni, 
ani.

Ca fire, obiceiuri și par
ticularități psihologice spe
cifice. căutătorii de aur al
cătuiesc un fel de societate 
aparte. în primul rînd 
e o lume prin excelentă 
boemă. Cînd pe unul îl „lo
vește" norocul, e capabil să 
risipească într-o noapte ro
dul unei munci de un an 
sau mai mult. Cu dezinvol
tura celui ce-și sfidează 

•soarta. Drame teribile se 
petrec cu componenții a- 
cestei categorii, cam stranii 
pentru epoca în care noro
cului, imponderabilului, i se 
impun de către om tot mai 
multe bariere disciplinare. 
Dramatică cu deosebire e 
viața celor ce urmăresc 
filoane subacvatice, îmbră- 
cați în costume de sca
fandri 1 Pe rîul Tocantins 
— afluent al Amazonului — 
am prilejul să urmăresc, de 
pe mal, cum își desfășoară 
munca acești inși, cu nervi 
de oțel. Pe porțiunea asta 
Tocantins este bogat în cas
cade. Șl tocmai aici, în 
pietrișul din fundul „caza
nului" peste care se nă
pustește cascada, la multi 
metri âdîncime, dexterita
tea „cavalerilor norocului" 
e localizat diamante. Un 
grup de afaceriști sînt acum 
„antreprenori de scafandri" 
și investesc bani în dificila 
exploatare. Spre pragul 
cascadei se lansează o plută 
din bușteni, legată cu frîn- 
ghie groasă de sîrmă răsu
cită și legată de piloni 
împlîntați pe ambele ma
luri. pentru ca să reziste 
curentului și, totodată, să 
stea fixată exact acolo de 
unde începe căderea. De pe 
plută sînt lansați căută- 
torii-scafandri, acolo jos 
unde e un abis de spumă, 
în fundul puțului peste care 
se năpustește torentul furi
bund, ei sapă pietrișul și îl 
încarcă în găleată, care 
apoi este ridicată sus pe 
plută „la analiză". Viața 
scafandrului atîrnă de o 
coardă cu care e coborît și 
de un tub de aer. Nu sînt 
rare cazurile, cum am aflat, 
ca un „garimpeiro-scafan- 
dru" să nu mai răspundă 
la semnalele de sus, de pe 
plută. Uneori asta se întâm
plă din pricina unui acci
dent fatal. Alteori, fiindcă 
unul din ei îi taie sau îi 
ștrangulează vecinului tu
bul de aer pentru a-și în
suși găleata în care bă
nuiește diamante. După 
operație, ucigașul se înde
părtează în „zona sa" 
subacvatică. Atunci sus, pe 
plută, bănuindu-se ce s-a 
întâmplat, cineva strigă : 
„Ridicați-1 pe numărul 
trei". Cei de dedesubt nu au 
nume : sînt numerotați. Ca
davrul este dezbrăcat de 
haina de scafandru și o îm
bracă altul. Sînt tragedii 
fără martori, consumate 
sub stratul de apă înspu
mată, la adîncimi mari. Se 
întâmplă în apă și încăierări 
sîngeroase, povestite apoi 
de protagoniștii care supra
viețuiesc. Casta căutători- 
lor-scafandri se diferenția
ză de cea a căutătorilor „de 
uscat". E alcătuită de oa
meni prin excelență teme
rari, aspri, brutali, cruzi și 
curajoși de nevoie. Meseria 
nu le îngăduie să fie senti
mentali. Conștienți că viața 
11 se poate încheia la urmă
toarea coborîre în infernul 
de spumă, ei își dau frîu 
liber instinctelor. înainte 
de a se îneca sub cascadă, 
ei se îneacă pe uscat în 
orgii cu disperarea celor ce 
vor să soarbă dintr-o dată 
paharul plăcerilor efemere. 
La beție reprezintă un ve
ritabil pericol, fiindcă pe 
lingă altele mînuiesc cu 
pricepere cuțitul și revol
verul. Veșnic certați cu le-

gea, ei trăiesc după oribilul 
principiu care proclamă că 
„omul este lup pentru om“. 
Există și drame de pro
porții în istoria diamante
lor amazonice. între ele una 
cu deosebire faimoasă și de 
dată relativ recentă. Cu 
cîțiva ani în urmă, exista 
o așezare de „garimpeiros" 
numită Ipixiuna, în statul 
Pară. După îndelungate 
evacuări, locul unde se 
căutau diamante ajunsese 
de dimensiunile unui cra
ter cu 30 de metri adînci- 
me, 120 lungime și 40 lățime, 
împrejur era depozitat pie
trișul scos, după ce era spă
lat și filtrat prin site. Din 
cînd în cînd se găseau dia
mante mici, dar „mancha" 
(loc unde diamantele se 
concentrează „în bloc", veș
nicul vis al oricărui căută
tor) nu ieșea la iveală. Dar 
într-o bună zi, din fundul 
gropii un cor de voci deli
rante a strigat: „mancha !“. 
Si era într-adevăr o canti
tate excepțională de dia
mante. în cîteva clipe așe
zarea a fost cuprinsă de o 
demență colectivă. Lumea a 
dat năvală în groapă, că- 
zînd unii peste alții, stri- 
vindu-se sau ucigîndu-se 
reciproc în încăierarea 
bestială. în scurt timp, 
peste tezaur zăcea un strat 
gros de cadavre. Cei ce 
reușiseră să se retragă din 
învălmășeală erau uciși de 
alții și deposedați de pie
trele strălucitoare. După ce 
supraviețuitorii au reușit să 
zmulgă încărcătura visată, 
puțul a devenit mormînt 
comun : peste victime s-a 
aruncat pietriș. Mi s-a spus 
că unii din „învingătorii" 
de la Ipixiuna sînt azi nume 
respectabile pe lista „cre
mei sociale". Au averi, În

de agil în mișcări. Acum 
vreo 40 de ani era doar un 
nume obscur în mulțimea 
celor ce-șl căutau norocul 
prin locurile astea. Cum 
singur mărturisește, „a în
vins în viață". Cum anume 
a învins e treabă compli
cată, pe care probabil nu

de coloniști japonezi insta
lați între Manaus și Ita- 
coatiara obțin recolte de 
piper unice pe teritoriul 
Americii. într-atît de ren
tabilă este îndeletnicirea, 
încît își permit luxul să 
exporte piperul pe calea 
aerului în țări situate la

Interiorul locuinței unui indian dintr-un trib din 
Amazonia

Popas în

„INFERNUL 
VERDE"

Reportaj din AMAZONIA 
de Vasile Oros

să nu sufoce ceea ce e 
plantat de mîna omului. De 
patru secole flora și fauna 
amazonică — fără egal în 
diversitate și bogăție — 
furnizează învățaților sur
prize. Numai lista speciilor 
de păsări umple volume în
tregi și fiecare nouă expe
diție științifică descoperă 
sute de specii noi. Pe lîngă 
alte criterii, jungla amazo
nică poate fi împărțită 
după „etaje", fiecare avîn- 
du-și esențele vegetale și 
fauna specifică. Plantele 
străpung solul și urcă gră
bite, transformîndu-se în 
coloane, în brațe înălțate 
disperat spre aer și lumină. 
Mai sus, arbuști și plante 
agățătoare între 1—3 metri 
înălțime, apoi euforbiacee 
și biolacee pînă la 15 me
tri. în fine, cupola catedra
lei verzi, cu giganți de 30 
sau 50 de metri, înlănțuiți 
de liane, vibrează în razele 
soarelui. Etajul de jos e 
animat de leoparzi vărgați, 
cobre, tapiri, șopîrle de ta
lia crocodilului, broaște țes
toase. Păsări cu zbor greoi 
sau maimuțe curioase se 
veselesc la etajul interme
diar. Iar, sus, la „mansar
dă", fluturi și papagali mul
ticolori. Pe oglinda lacu
rilor din desiș înfloresc nu
feri cu coroană de 2—3 me
tri în diametru : este vesti
ta „Victoria Regia" de o 
frumusețe nobilă, impună
toare. Pe trunchiul arbori
lor — orhideele desenează 
enorm păianjeni de cele 
mai capricioase modele. De 
o inventariere a ciudățenii
lor degeaba ai încerca să te 
apuci, căci sînt o infinitate, 
întâlnești copaci „umblă
tori" ale căror ramuri ating 
solul și se transformă în ră
dăcini, în timp ce trunchiul 
vechi putrezește. La cîțiva 
pași se formează trunchi 
nou (din ramurile primului) 
care, la rîndul lui, își îm- 
plîntă ramurile în pămînt și 
în acest fel copacul se de
plasează lent... Există apoi 
„pești de pădure", cu apa
rat respiratoriu dublu, care 
le permite să trăiască și în 
apă și pe uscat. Așa că ies 
pe mal să pască iarbă. Peș
tele electric „Poraque" are 
trei organe pentfu a-și regla 
voltajul în funcție de nece
sitățile de apărare, econo
misind curentul. Triburile 
indiene utilizează o specie 
de furnici ca auxiliari la... 
vînătoare : înțepătura lor îl 
face pe vînător să vadă mai 
bine pe întuneric ! Sînt apoi 
plante carnivore ce-și atrag 
victimele prin coloratură 
violentă sau chiar prin su
nete. în strînsoarea petale
lor lor cad nu numai insec
te dar și șerpi, șopîrle, 
broaște pentru a fi digerate 
lent în retorta stomacului 
vegetal. Alături, „pasărea 
Paradisului" atît de minus
culă că ar putea încăpea în
tr-o cutie de chibrituri, se 
hrănește cu polenul aromat 
al florilor inofensive.

în fața peștilor ce ies din 
apă, arborilor umblători, a 
plantelor cîntătoare și car
nivore etc. — nu este de 
mirare că imaginația local
nicilor se simte împinsă, 
mai mult ca oriunde, spre 
reprezentări ciudate, fabu
loase, fructe ale spaimei, 
ale ignoranței. Cîmpul mis
ticismului,, 
este, aici, 
fertil. Un 
abandonat 
drumului 
că o

Primele două părți ale 
acestui reportaj au apă
rut în „Scînteia" nr. 7 520 
și, respectiv, 7 527.

fluență politică, patronează 
societăți filantropice etc. 
Dar mie mi-a povestit în
tâmplarea un supraviețuitor 
care nu s-a ales cu nimic 
pînă la urmă : un om de 
vreo 40 de ani, fără locuin
ță, fără familie, tatuat pe 
mîini și pe piept cu ancore 
și cu inimioare străpunse 
de săgeata lui Cupidon, de
gradat fizicește și zdrență
ros, dar cu toată dantura 
de aur. Un „garimpeiro" 
tipic.

— Pietricelele astea, doc
tore, (prin partea locului 
cine știe carte e „doctor") 
aduc omului nenorocire — 
îmi spunea el meditativ în
tre două accese de tuse 
suspectă. Cu toate astea in
terlocutorul meu continuă 
să le viseze, să le caute cu 
înverșunare, sperînd că 
destinul își va reedita ge
nerozitatea, fie ea și pro
vizorie, înșelătoare.

în genere, pentru oa
menii aceștia norocul nu e 
un oaspete des. Ei vînează 
mai mult aparițiile aluvio
nare, căci grosul exploa
tărilor aurifere și diaman- 
tifere revine minelor, do
tate cu tehnică corespunză
toare. Fie că producția lor 
e controlată de magnați 
brazilieni, fie de afaceriști 
străini, cert e că tezaurul 
țării rămîne frustrat, fiind
că o mare parte a aurului 
și diamantelor extrase intră 
în labirintul incontrolabil 
al contrabandei. Eforturi 
de a reduce cel puțin di
mensiunile acestui fenomen 
există în permanență, însă 
spațiul amazonic enorm, di
ficultățile de acces și lip
sa de personal le anihilea
ză. Și apoi, nicăieri nu ar 
putea fi prea lesne de con
trolat o producție atât de 
atrăgătoare chiar și pentru 
agenții fiscali. O împreju
rare fericită îmi permite 
să fac cunoștință, fără anti
cameră și alte formalități 
cu unul din marii suverani 
ai Amazoniei. Nu găsesc 
altceva mai potrivit decît 
cuvîntul „suveran" pentru 
cineva pe a cărui carte de 
vizită stă scris : „I. Bena- 
yon Sabba" — exportator al 
tuturor produselor amazo
nice. Mal puțin impunător 
este purtătorul acestui 
nume de rezonanță : un bă- 
trînel scund, sec la făptură, 
cu voce pițigăiată șl destul

mai d-sa o cunoaște exact. 
Ceea ce cunoaște însă toată 
lumea este că azi are re
prezentanți în principalele 
centre braziliene și e cu
noscut peste hotare : la 
New York (mai ales), la 
Paris și în alte părți. Fir
ma sa stăpînește plantații 
uriașe de iută, trestie de 
zahăr, banane, ananas, pre
cum și fabrici de prelucra
re a acestor produse, imo
bile, mica rafinărie de pe
trol (lingă Manaus), ferme 
de vite, esențe scumpe de 
lemn. în general, tot ce 
crește pe solul amazonic e 
legat, direct sau indirect, 
de firma Sabba. Gurile 
rele, tot atît de prezente 
aici ca și în orice parte a 
lumii, pretind că și sub
solul ar contribui la pros
peritatea firmei, grație 
contrabandei de nichel, 
wolfram, cadmiu. Dl. Sabba 
îmi mărturisește că este în
drăgostit de Amazonia și 
înșiră cu lirism posibilită
țile oferite de „infernul 
verde" : „pămîntul aici e la 
fel de fertil ca și în delta 
Nilului, căci apele cresc 
timp de 6 luni și apoi scad 
cu aceeași încetineală, lă- 
sînd un strat de aluviuni de 
10 cm. /Așa că orice sămînță 
ai arunca, încolțește. Eu 
am iută ce crește cu 3 cm 
pe zi".

Vizitez una din numeroa
sele proprietăți ale firmei. 
Pe vreo 150 de hectare se 
întinde nesfîrșită o planta
ție cu trestie de zahăr. 
Trestii verzi, roșietice, găl
bui, cu pînă la 6 metri 
înălțime și cu tulpinile 
groase cît brațul. Peste 50 
de specii aduse din Indo
nezia. Cuba, India, încru
cișate și experimentate aici 
într-o climă pe cît de cal
dă, pe atît de umedă, pe un 
sol bogat în aluviuni, unde 
cresc în voie cu o viteză ce 
pare neverosimilă șl produc 
cîte 150 kg de zahăr per 
tonă, față de numai 120 pe 
plantațiile model din Ba
hia și Sao Paolo. Da, fer
tilitatea solului este ului
toare însă asta pe locurile 
îngrășate anual cu aluviuni, 
care ocupă o suprafață re
lativ redusă dacă o rapor
tăm la întregul spațiu ama
zonic și, pe deasupra, cea 
mai mare parte a acestor 
soluri se află în proprieta
tea latifundiarilor. Un grup

multe mii de kilometri dis
tanță, cu toate că prețul 
transportului aerian pare 
mai picant decît piperul.

Gama darurilor oferite 
cu exces de dărnicie de na
tura amazonică este filtra
tă de raporturile sociale ba
zate pe supremația unei mi
norități care are în mînă și 
pîinea și cuțitul. Pentru ea 
sucul dulce din tulpina tres
tiei, lichidul scurs din „He- 
vea Brasiliensis" (arborele 
de cauciuc), aroma singula
ră a ananasului și toate ce
lelalte rotunjesc capitalul 
stăpînilor, cu care aceștia 
își extind suprafețele, pe 
care îl aplică în acțiuni 
după criteriul rentabilității 
rapide, îl investesc în vile, 
limuzine de comandă. Pen
tru lucrătorii ce asudă pe 
plantații același suc de tres
tie ori fibrele de iută nu 
oferă decît, cel mult, sala
riul minim, cu totul derizo
riu, plătit, de regulă, în ali
mente și articole esențiale 
de consum, la magazinul a- 
celuiași stăpîn. Dacă în zo
nele mai dezvoltate ale Bra
ziliei așa-numita „clasă 
mijlocie" are de acum o 
pondere apreciabilă, în A- 
mazonia practic lipsește, 
devenind și mai limpede 
discrepanța între lumea „su
veranilor" puțini, dar atot
puternici, și categoria celor 
ce fără dărnicia naturii nu 
ar putea să viețuiască.

„Etajele" 
junglei

în Amazonia, natura in
spiră omului obișnuit cu 
ambianța citadină un ames
tec de teamă și curiozitate. 
Prima impresie pe care ți-o 
lasă este aceea de opulență 
uluitoare. Totul pare făcut 
anume ca să te uimească, 
căci contrazice multe din 
reprezentările noastre. Cine 
știe cîtă îndemînare și tena
citate se cere în alte părți 
omului ca să facă să creas
că arbori și flori rămîne 
surprins, cînd întâlnește 
aici o vegetație care, dim
potrivă, cere sudoare și pri
cepere ca să-i stăvilești 
creșterea impetuoasă, ca ea

al superstițiilor, 
extraordinar de 

barcagiu m-a 
la jumătatea 
numai fiind-

pasăre numită „a- 
caua" ne-a acompaniat o 
bucată de timp cu țipetele 
ei stridente, prevestitoare 
de iminente nenorociri, 
după cum se credea. Zadar
nice au rămas toate tenta
tivele mele\de negociere : 
nici dublarea prețului nu a 
ajutat. Respectivul mi-a tă
iat-o scurt : „Pentru nimic 
în lume !“ Și s-a întors 
grăbit.

Pe o „Insulă a șerpilor", 
indienii Tapuia își duc fe
meile suspectate de infideli
tate. Dacă în prezența lor 
șerpii cîntă melodios, în
seamnă că sînt inocente, iar 
dacă tac vai de soarta „pă
cătoaselor"...

*B*

Macheta clădirii „Casa 
radio" care va fi con
struită la Moscova. Ea 
va cuprinde studiouri
le de transmisie și de 
concerte ale radiodifu
ziunii din capitala Uni

unii Sovietice

*B*

Mesajul unui
UM

La 73 de ani, Michel Simon oferă 
imaginea unei vitalități debordante. 
Paradoxală personalitate ! De o parte 
un pesimism congenital; de altă 
parte, un elan în permanență ebuliție. 
Pentru a realiza 140 de filme și 83 
de personaje ale teatrului universal 
trebuii să ai, totuși, puternice resurse 
de optimism, de încredere în viață. 
Și Michel Simon este, incontestabil, 
un fenomen rar, de o forță creatoare 
de-a dreptul uluitoare.

Intîlnirea noastră s-a desfășurat, 
de altfel, tot sub semnul paradoxu
lui. După un succes strălucit la Paris, 
ne prezintă in Elveția parodia lui 
Reni de Obaldia : „Du vent dans Ies 
branches de Sassafras". Mic arbore 
din familia laurilor, acest sassafras 
— după cum ne arată dicționarul 
bunului botanist și romanele lui Fe- 
nimore Cooper — este o specie unică, 
al cărei lemn are multiple destinații: 
bariere, traverse, vaporașe, parfu- 
muri, siropuri. El crește numai în 
America de Nord și, după cum aflăm 
în finalul piesei lui Obaldia, furni
zează și... petrol. Nu de alta, dar 
eroul principal, care a exterminat 
pînă atunci toată suflarea indienilor 
băștinași, poartă un nume plin de 
rezonanțe : John-Emery Rockefeller.

— Michel Simon, v-am revăzut re
cent la televiziune în numeroase 
filme, cu prilejul „festivalului" care 
încununa cele cinci decenii ale acti
vității dumneavoastră actoricești. 
Ceea ce m-a impresionat din nou, 
este varietatea mijloacelor dumnea
voastră de expresie. Cum vă armo
nizați cu umorul lui Obaldia, un 
„umor negru", uneori brutal, alteori 
grotesc, adesea cu un puternic filon 
de ironie crudă ?

— Am făcut eforturi să găsesc to
nul cel mai convenabil, atît pentru 
public cît și din punctul de vedere 
al exigențelor textului. Piesa lui 
Obaldia, care se sub-intitulează 
„Western în cameră", are o biografie 
bizară. La Stuttgart a fost interzisă 
de „cenzura morală". Asta ar fi ceva 
ca un fel de cenzură clericală. Prin 
contrast, la Paris, ea a fost recoman
dată de presa catolică, de pildă zia
rul „La Croix". Și m-am amuzat să 
văd, cîteva spectacole în șir, sala 
plină de maici. Deși, între noi fie 
vorba, cred că îmi permit pe scenă 
gesturi și replici inadmisibile, din 
punct de vedere... catolic.

— Vă împărțiți activitatea între 
teatru și cinema. Preferați scena sau 
ecranul ?

— Mi-e greu să trag o linie de 
demarcație, după cum nu mi-e prea 
ușor să ierarhizez preferințele. Da
torită cinematografului m-am apro
piat de publicul din lumea întreagă. 
Îmi amintesc de un film pe care l-am 
turnat cu Duvivier : „Panica". Intr-o 
zi am primit o lungă scrisoare de la 
un țăran japonez, un cultivator de 
orez. îmi descria mica sa locuință, 
munca lui în orezărie, de unul sin
gur, lipsit de familie și de prieteni, 
un om izolat. „Datorită economiilor 
pe care le-am realizat, scria el, 
mi-am cumpărat o bicicletă. Ducîn- 

..du-mă odată în oraș, am intrat în- 
țtr-un cinematograf și am văzut fil
mul dumneavoastră. Sînteți un poet 
al singurătății. Și vă mulțumesc. 
N-am soție, n-am pe nimeni, nu mă 
iubește nimeni și așa voi rămîne pînă 
la sfîrșitul vieții mele. Dar acum sînt 
fericit. Vă mulțumesc pentru ceea ce 
mi-ați dat. Acum știu că am un frate 
la Paris. Un frate care nu mă cu
noaște, dar pe care-l păstrez adine 
în inima mea".

— Este, într-adevăr, o întîmplare 
impresionantă. O asemenea scrisoare 
dă un sens travaliului artistic.

— Da, e extraordinar. Citeam scri
soarea și plîngeam cu lacrimi fier
binți. Mi-am spus : „Așadar, munca 
mea, decepțiile și speranțele mele au 
o justificare precisă. Creația este o 
rațiune de a fi, dacă un singur spec
tator, undeva, peste țări și mări, 
poate afla în ea o sursă de emoție, 
de bucurie, de încredere în viață".

— Dar contactul cu 
teatru...

— Nu, nu-i același 
îmi oferă satisfacții __ .. ___
între mine și spectator, un contact 
fizic, de care am nevoie, un contact 
aș zice carnal. Simt publicul, îl țin 
în mînă, îi pipăi pulsul, mă verific 
clipă cu clipă. Este o confruntare 
absolut indispensabilă, pentru un 
actor. Cinematograful, dacă mă pot 
exprima astfel, te abandonează ha
zardului. O necunoscută. O loterie. 
Ai atins inima spectatorului ? Ai 
mișcat o coardă în el, o coardă care 
să vibreze o zi, două, sau numai o 
clipă ? Nu știi nimic. Odată, poate, 
îți vine o scrisoare... din Japonia...

spectatorul de

lucru. Teatrul 
majore. Este,

ANIST
,Panica" nu este ope- 

fundamentală. 
,Quai 
Dia- 
mai

— Și totuși, 
ra dumneavoastră 
Amintiți-vă de „Boudu", de „i 
des Brumes", de „La Beaută du 
ble". Atîtea personaje din cele 
opuse, mai contradictorii...

— Este adevărat, poate. Dar 
tru că ai pomenit de „Quai des Bru
mes", aș vrea să povestesc un episod 
care m-a amuzat, în felul lui. Rolul 
mi-a plăcut foarte mult. După cum 
iți amintești, eram un asasin cinic. 
L-am decapitat pe Victor, i-am bă
gat capul într-o cutie de carton și 
am depus cutia la vestiarul tavernei. 
Acolo am fost atît de mișcat de cursul 
de morală improvizat la bar, încît 
am dat să ies uitînd capul lui Victor. 
Cînd femeia de la vestiar mi-a stri
gat : „Domnule, domnule, ați uitat 
pachetul!“, m-am întors cu aerul cel 
mai firesc și i-am dat un bacșiș de 
zece centime. Ideea acestei scene, 
care-i aparținea lui Prăvert, mi s-a 
părut ca ieșită dintr-un creier carte
zian și n-am uitat-o niciodată. Dar 
mai cu seamă publicul m-a ajutat să 
mi-o amintesc. Am auzit adesea spu- 
nîndu-se : „Michel Simon ? Ah ! un

pen-

Convorbire

cu Michel Simon
individ murdar, abominabil. Ai vă
zut ce a făcut cu capul lui Victor

— Dar asta e un omagiu adus in
terpretului.

— Omagiu, poate, dar nu puțini 
au fost cei care m-au detestat. După 
cum recent, după ce am turnat „Bă- 
trinul și copilul", am fost intîmpinat 
pe stradă de oameni care m-au feli
citat și mi-au mulțumit că am înfie
rat rasismul.

— Michel Simon, se spune adese
ori că sînteți un mare actor pentru 
că sînteți foarte uman. Oare un actor 
autentic, un artist autentic poate fi 
altfel decît foarte uman ?

— Indiscutabil, dar din păcate nu 
totdeauna dezideratul face lege. Un 
mare actor, pe care l-am admirat 
mult, era tatăl lui Sacha Guitry, Lu
cien Guitry. Un actor prodigios. In
tr-o zi, o femeie mi-a spus : „Cînd 
suferă pe scenă îmi vine să urc spre 
el și să-i adresez cuvinte consolatoa
re". Ce mișcător ! Cînd poți provoca 
un asemenea impuls, ești cu adevă
rat un artist demn de acest nume.

— Ați vorbit adeseori despre prie
tenia și prețuirea pe care ați avut-o 
pentru Sacha Guitry. Care este acto
rul dumneavoastră preferat ?

— Ah ! Mi-ar fi foarte greu să 
răspund. Lista este lungă : Lucien 
Guitry, Sacha Guitry, Ludmila Pi- 
toef, Alice Cocea — a cărei prezență 
pe scenă era mereu proaspătă, me
reu fascinantă — Gaby Morlay — o 
actriță minunată, Arletti — o parte
neră admirabilă.

— Dar regizorii ?

— M-am înțeles perfect cu Jean 
Renoir, cu care am făcut mai multe 
filme și pe care-l consider totodată 
un mare realist și un mare poet al 
imaginii. Jean Vigo, de asemenea, 
a fost un mare liric al ecranului, 
dar și un mare pamfletar, incisiv 
critic al societății moderne. „L’Ata- 
lante" figurează la loc de cinste în 
cinemateca franceză. O bucurie enor
mă este să lucrezi cu Rene Clair. Un 
film al lui nu seamănă cu nimic 
altceva. Iar prezența lui Rene Clair 
pe platou depășește însăși substanța 
filmului pe care-l turnează.

— Așadar, împărtășiți preferințele 
publicului.

— Este drept, publicul poate avea 
uneori gusturi destul de ciudate, dar 
și capacitatea de a se apropia de ca
podopere. In orice caz însă, o piesă, 
un film, lui ti sînt destinate.

— Arta dumneavoastră, Michel Si
mon, este rodul unei munci interioa
re prealabile, sau are un caracter 
mai curînd spontan 7 Vreau să spun, 
este o atitudine cerebrală sau senti
mentală față de personajul pe care-l 
interpretați ?

— Deși este în logica profesiunii, 
trebuie să mărturisesc că nu lucrez 
în fața oglinzii. In teatru, ca și în 
film, nu folosesc asemenea recuzi
tă. Important este ca personajul 
să-mi spună ceva, să mă convingă. 
Atunci mă apropii de el, mă con
fund cu el. Cred că acesta este esen
țialul. Dacă identificarea cu eroul nu 
este organică, avem de-a face cu o 
sinistră contrafacere meșteșugă
rească.

— Considerați că faceți o artă de 
esență tragică, sau optimistă ?

— Tragicul are, adesea, o anume 
grandoare. Ar fi absurd să-l res
pingi. Cu atît mai mult cu cît nu ra
reori descoperi în el izvoare ale op
timismului. Da. Arta trebuie să fie 
optimistă, pentru că oamenii au ne
voie de optimism. Sînt doar atîtea 
motive de tristețe în lume ! Iată, de 
pildă, războiul. Am trăit primul răz
boi mondial, cu toate ororile lui. Am 
trăit al doilea război mondial, 
toate hecatombele lui. Patru ani 
masacre. Și fascismul. Ani și ani 
beznă fascistă. Arta trebuie să 
nească aceste umbre încărcate 
ură, setoase de sînge.

Vorbeam despre experiența 1 
din „Quai des Brumes". Un rol 
asasin înseamnă un personaj antipa
tic. Cum ar putea inspira altceva de-*, 
cît dezgust, asasinatul autentic, pre
meditat. asasinatul în masă ?!

— Pot să consider această mărtu
risire ca o profesiune de credință, o 
concepție despre mesajul artistului ?

Michel Simon a rîs. Rîsul lui bun, 
jumătate trist, jumătate ingenuu, de 
copil mare.

— Mesaj. Am auzit adeseori cu
vîntul acesta.

— Care nu poate fi evitat cînd te 
adresezi unui artist.

— Da, poate, dar cred că actorului 
i se acordă o importanță prea mare. 
Adevăratul purtător de mesaje este... 
să mă ierte confrații mei... factorul 
poștal. (Cum am rîs, la rîndu-mi,; 
m-a întrerupt, oarecum imperativ). 
Nu, nu-i o butadă. Mi s-a întîmplat, 
odată, ceva extraordinar, aș zice u- 
nic. O echipă de la televiziunea 
franceză a vrut să facă un film-inter- 
viu cu mine. Cum ador animalele, am 
cerut să se introducă o secvență cu 
Jardin des Plantes. Se află acolo o 
gorilă uriașă, cu mușchi de oțel, care 
cîntărește 350 kg. Este închisă însă 
într-o cușcă mică, infamă, care-i ră
pește lumina cerului, care-o împiedi
că să vadă pînă și copacii. O ființă 
condamnată la o cumplită promiscu
itate. Și aceasta o înnebunește. Este 
nebună de durere. Ar vrea să ucidă 
toată lumea. La un moment dat, fe
mela lui și-a făcut obiceiul de a-și 
umple gura cu apă și a împroșca apa 
în obrazul vizitatorilor. O răzbunare 
nevinovată, o slabă răzbunare, du
pă părerea mea. Dar, direcția, pen
tru a proteja publicul împotriva fu
riei bietului animal, a înconjurat 
gratiile cu pereți de sticlă groasă.

Așadar, am spus celor de la tele
viziune : „Vreau să adresez un me
saj gorilei. Scoateți pereții de sti
clă". Li s-a părut amuzant și mi-au 
satisfăcut dorința. Poate că s-au aș
teptat la o scenă comică, întrucît go- 
rila-femelă își umpluse gura cu apă. 
Dar, spre mirarea sau dezolarea pri
etenilor mei, n-am primit dușul o- 
bișnuit. Ce s-a întîmplat ? M-am a- 
propiat de gorila-bărbat și i-am 
spus : „Știi, dragul meu, eu sînt un 
actor. Spre deosebire de multi co
legi ai mei, nu transmit mesaje. Dar 
pentru că tu ești o fiară, iar eu cred 
că fiarele sînt adesea mai blînde de
cît multi oameni, voi face o excep
ție. Pentru tine.

...Și actorul îmi povestește, în con
tinuare, cum căldura cu care s-a 
adresat animalului captiv a avut un 
ecou neașteptat : gorila l-a înțeles 
parcă, s-a liniștit, l-a privit priete
nește, semn că nu-și pierduse orice 
încredere în umanitate. O încredere 
— după părerea lui Michel Simon — 
adeseori neîndreptățită de compor
tarea oamenilor... L-am întrebat :

— Așadar, oamenii vă inspiră scep
ticism ?

— Nu, iubesc oamenii, dar mă în
grijorează. Mă gîndesc adeseori la 
cele ce se întâmplă în Vietnam, de 
pildă. Tranșee. De o parte și de alta, 
oameni. Oameni și arme care 
Oameni care au 
Goethe spunea 
vrea să-l piardă 
pid". Ceea ce se 
însă mai mult 
poate duce acest 
vor extermina o 
două mii, cinci mii. Americani 
șiși vor muri acolo, 
care nu e al 
care n-au ce 
care-i refuză, 
nalitate, fără 
pentru că războiul acesta nu 
un război 
ci... al diavolului care vrea să-l 
că la pierzanie pe om — ca să-l 
rafrazez pe Goethe.

— Michel Simon, așadar iată 
v-ați formulat mesajul: un 
umanist.

— Dacă vrei... Nefericirea este un 
lucru dureros. Fericirea este un lu
cru dificil. Un mesaj ? Poate că aș 
avea unul de transmis. Cum să-l 
formulez ? Poate astfel: „oameni, 
curaj ! Pămîntul este destul ae mare 
pentru a găsi oameni care să vă ape
re împotriva monstruozităților inven
tate de semenii voștri, neoameni".

Michel Simon iubește, oricum, se 
vede, parabola. El nu este un teo
retician. Dar parabola sa are o pu
tere de convingere irefutabilă. Apa
naj al înțelepciunii și al omenescu
lui.

cu 
de 
de 

go-
de

mea
de

ucid. 
oroare de oameni, 
că „dacă diavolul 
pe om, îl face stu- 
întîmplă acolo este 
decît stupid. Unde 
război ? Americanii 
mie de vietnamezi, 

în- 
pe un pămînt 

lor, pe un pămînt pe 
căuta, pe un pămînt 
Este un război fără fi- 
nici o ieșire posibilă, 

este 
al poporului american, 

du- 
pa-

că 
mesaj

Horia LIMAN
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întoarcerea delegației C. C. al P. C. R. TELEGRAME

care a participat la Congresul

Vineri s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Londra, delegația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Virgil Trofin, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat la 
lucrările celui de-al 30-lea 
greș

Con- 
al Partidului Comunist din

Marea Britanie. La sosire, pe 
roportul Băneasa, delegația a 
întîmpinată de tovarășii
Răutu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Vasile Patilineț, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

ae- 
fost 

Leonte

(Agerpres)

a
Sosirea in Capitală 
ministrului comerțului
exterior al Italiei

invitația ministrului comer- 
exterior al Republicii Socia- 
România, Gheorghe Cioară,

Cu ocazia zilei naționale a Li
banului, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a adresat 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Liban, Georges Hakim, 
o telegramă de felicitare.

în răspunsul său, ministrul de 
externe libanez a transmis sincere 
mulțumiri pentru felicitările și 
urările adresate.

NUMIREA NOULUI

al Consiliului de 
Iacob Ionașcu, am-

Prin decret 
Stat, tovarășul 
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Liban, a fost numit în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România și în Kuweit, 
în locul tovarășului Ion Drînceanu.

(Agerpres)

viața internațională

SESIUNEA ADUNĂRII

NAȚIONALE CEHOSLOVACE
1

Dezvoltarea
relațiilor frățești

La 
țului 
liste 
vineri dimineață a sosit în Capi
tală ministrul comerțului exterior 
aj Italiei, Giusto ~ 
care va face o 
noastră.

La sosire, în 
oaspetele a fost 
Gheorghe Cioară, cu soția, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Marcel Popescu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
și membri ai ambasadei.

La sosire, ministru] italian a 
făcut o scurtă declarație unor re
prezentanți ai Agenției „Agerpres” 
și Radioteleviziunii Române : îmi 
exprim satisfacția pentru vizita pe 
care o încep azi în România. Ea 
îmi va oferi prilejul să continui 
convorbirile fructuoase începute la 
Roma cu colegul meu român 
Gheorghe Cioară. între timp a 
^.t semnat protocolul comercial 

între Italia și România pe anul

Tolloy, cu 
vizită în

soția, 
țara

Nord,Gara de 
întîmpinat de

1968, care reflectă bunele relații 
existente între cele două 
toate tărîmurile.

întrevederile și discuțiile 
le vom avea în aceste 
București cu reprezentanți 
mă ai vieții de stat și economice 
românești vor aborda probleme 
referitoare la dezvoltarea în con
tinuare și adîncirea colaborării 
noastre economice. Totodată, vom 
avea convorbiri privind cooperarea 
industrială și tehnică, menite să 
ducă la o efectivă traducere în 
viață a acordului de cooperare 
încheiat între Italia și România.

țări pe

pe care 
zile la 
de sea-

La scurt timp după sosirea sa în 
București, ministrul Giusto Tolloy 
a făcut o vizită la Ministerul Co
merțului Exterior, unde 
convorbire cu ministrul 
Cioară.

După-amiază, Niccolo
ambasadorul Italiei, a oferit o re
cepție în cinstea oaspetelui, în sa
loanele ambasadei, iar Gheorghe 
Cioară a oferit un dineu la hotelul 
Athenee Palace.

Sub egida Comisiei Naționale a 
Republicii Socialiste R.omânia pen
tru UNESCO și a Ministerului în- 
vățămîntului, s-a deschis vineri, la 
Institutul de petrol, gaze și geolo
gie din București cea de a treia 
ediție a Cursului internațional 
postuniversitar de perfecționare a 
specialiștilor în domeniul rafinării 
petrolului și al industriei petrochi
mice, la care iau parte tineri ab
solvenți ai institutelor de Specia
litate din șapte țări, membre ale 
UNESCO.

PRAGA 1. — Corespondentul
Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
te : Vineri au continuat la Praga 
lucrările celei de-a 17-a sesiuni a 
Adunării Naționale Cehoslovace. 
A fost adoptat în unanimitate 
proiectul guvernamental de lege 
privind unele schimbări ulte
rioare în asigurarea socială a ță
ranilor cooperatori. Principala 
schimbare în asigurările sociale a- 
cordate țăranilor cooperatori va fi 
lărgirea dreptului de a se folosi de 
concedii medicale și concedii în 
caz de îmbolnăvire a unui membru 
al familiei. Din numărul total al 
membrilor cooperatori, de acest 
drept beneficiau, pînă în prezent, 
numai 46,5 ia sută. Potrivit noii 
legi, acest drept îl vor avea toți 
membrii cooperatori, indiferent de 
nivelul de contribuție pe care l-au 
adus cooperativei. Indemnizațiile 
pentru concedii se vor efectua din 
fondurile statului.

Vaclav David ministrul afaceri
lor externe, a supus spre aprobarea 
deputaților două proiecte de lege. 
Unu) se referă la convenția consu
lară de ta 
ta acordul 
vilegiile ?i 
Internaționale 
Atomică. în 
lor, deputății 
nale și-au exprimat în unanimita
te acordul față de cele două pro
iecte de lege.

Cu aceasta, lucrările sesiunii au 
luat sfîrșit.

Adunarea Națională a R.S. 
hoslovace a adoptat complexul de 
legi cu privire la pregătirea ale-

Viena, iar 
cu privire 
imunitatea 

pentru 
urma 
Adunării

celălalt 
la pri- 
Agenției 
Energia 

dezbateri- 
Națio-

Ce-

gerilor în Adunarea Națională, 
Consiliul Național Slovac șl Comi
tetele Naționale. Potrivit noilor 
legi, alegerile de judecători vor avea 
loc separat de alegerile pentru or
ganele reprezentative. în acest 
scop, se prevede organizarea a două 
campanii electorale diferite. în ca
drul dezbaterilor s-a subliniat că 
este necesar să se prelungească le
gislatura de 4 ani a Adunării Na
ționale și a Consiliului Național 
Slovac, iar alegerile de judecători 
să fie amînate pînă în anul 1969.

în scopul lărgirii drepturilor ce
tățenilor de a alege pe candidați și 
de s asigura, totodată, alegerea u- 
nor deputați reprezentînd toate 
păturile populației, devotați po
porului și cauzei socialismului și 
avînd aptitudini oara să constituie 
o chezășie că ei vor aduce la 
deplinira sarcinile organului 
prezentativ, se creează 
ecripții electorale cu un 
mai mare de mandate. în 
circumscripții vor fi propuși 
o treime sau chiar cu 50 la sută 
mai multi candidați decît numărul 
de deputați care urmează să fie 
aleși, Platforma largă a organelor 
și organizațiilor care fac parte 
din Frontul Național îngăduie ce
tățenilor să propună mai mulțl 
candidați decît numărul de deputați 
ce vor fi aleși într-o circumscripție 
electorală.

In consecință, se subliniază în 
expunerile de motive, activitatea 
electorală se concentrează asupra 
calității candidaților, în scopul u- 
nei mai bune activități a organelor 
reprezentative.

româno ■ cubaneze
Interviul acordat ziarului „Scînteia" 
de tovarășul GHEORGHE RĂDULESCU, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

După cum se știe, Între 19 și 26 noiembrie, răspunzînd invitației 
guvernului cubanez, o delegație guvernamentală economică ro
mână, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a făcut o vizită în Cuba. La înapoierea în țară, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, solicitat de ziarul „Scînteia", a răs
puns la unele întrebări privind scopul și rezultatele vizitei.

HOCHEI

a avut o 
Gheorghe

Moscato,

(Agerpres)

★
Ieri s-a deschis în Capitală se

siunea tehnico-științifică, organi
zată de Institutul de proiectări 
pentru industria ușoară, în cola
borare cu Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor — Sec
ția industria ușoară — cu tema ; 
„Probleme de transporturi și de
pozitări ale industriei ușoare, sta
diu, rezolvări, perspective”.

(Agerpres)

ȘEDINJA CAMEREI POPULARE 
A R. D. GERMANE

în- 
re- 

circum- 
număr 
aceste 

cu

SE DEZBATE PROBLEMA ELABORĂRII NOII 
CONSTITUȚII

SPORT
rin un

A început turneul
international de la

I

Moscova și leningrad
La Moscova și Leningrad a 

început un mare turneu de 
hochei pe gheață la care par
ticipă selecționatele Ceho
slovaciei, U.R.S.S. (ambele cu 
cîte două echipe). Canadei și 
Poloniei. Prima zi a întrece
rilor a fost marcată de două re
zultate surprinzătoare: la Mos
cova, reprezentativa U.R.S.S. — 
campioană mondială — a fost 
întrecută de selecționata se
cundă a Cehoslovaciei cu 3—1 
(1—1, 0—0, 2—0). Scorul a fost 
deschis de Boris Maiorov în 
minutul 19, dar în minutul ur
mător hocheiștii cehoslovaci 
au egalat prin Horichowskl. îu 
a doua repriză, ambele echi
pe au avut numeroase ocazii 
de a înscrie, dar forma bună 
a portarilor a împiedicat mo
dificarea scorului în ultima 
repriză sportivii cehoslovaci au 
atacat mai mult și mai decis, 
reușind să înscrie de două ori 
prin Czerny (mln. 55) și Svo
boda (min. 59).

Un rezultat la fel de surprin
zător s-a înregistrat și la Le
ningrad, unde reprezentativa 
secundă a U.R.S.S., prestînd 
un joc excepțional, a învins cu 
un scor categoric puternica se
lecționată a Canadei: 9—3 
(4—1, 5—2, 0—0). Hocheiștii so
vietici au dominat cu autori
tate primele două reprize în
scriind de nouă ori (1) în poar
ta cunoscutului internațional 
Broderick.

în ultimul joc al zilei, des
fășurat la Moscova, echipa 
Cehoslovaciei a dispus fără 
dificultate de cea a Poloniei 
cu scorul de 9—1 (3—0, 4—1, 
2—0). După prima zi, în cla
sament conduce Cehoslovacia 
cu 2 puncte (9—1), urmată de 
U.R.S.S. II — 2 puncte (9—3), 
Cehoslovacia II — 2 puncte 
(3—1), U.R.S.S. I, Canada și 
Polonia — zero puncte.

LA CONCURSUL DE BIATLON
DE LA NOVOSIBIRSK, proba de 
ștafetă 4X7,5 km a revenit echipei 
olimpice a U.R.S.S. (Goncearov, Sa
fin, Subortev, Puzanov) cu timpul de 
1 h 58’ 15”. urmată la cîteva secun
de de selecționata orașului Novosi
birsk. Echipa României s-a clasat a 
treia cu rezultatul de 2 h 07’ 30”. 
(Țepos u — 31’ 54” ; Bărbășescu — 
32’ 02” ; Carabela — 32’ 04” ; Vilmoș 
— 31’ 30”).

BOXERUL JAPONEZ TAKAO 
SAKURAI, campion olimpic la cat. 
cocoș, continuă seria victoriilor ca 
profesionist. într-un meci desfășurat 
la Tokio, el l-a învins prin K.O. în 
repriza a treia pe Sao Kang Suh (Co
reea de sud). Sakurai ocupă locul trei 
în clasamentul celor mai buni „co
coși” din lume. Pe primul loc se află 
compatriotul său Harada, campion 
mondial.

LA ZAGREB, IN PRELIMINA
RIILE TURNEULUI DE FOTBAL 
U.E.F.A. PENTRU JUNIORI, Iugo
slavia a învins cu 3—1 Austria și 
s-a calificat pentru turneul final, pro
gramat în martie 1968 în Franța.

ÎN SFERTURILE DE FINALA 
ALE TURNEULUI DE TENIS DE 
LA MELBOURNE, australianul Roy 
Emerson l-a învins cu 10—8, 6—-1, 
6—4 pe Brian Fairleie, fost campion 
de juniori al Australiei. în semifinale, 
Emerson va juca cu Bill Bowrey 
(Australia), care l-a întrecut cu 6—2, 
6—0, 6—1 pe Urlich (Danemarca). Al 
patrulea semifinalist, Tony Roche 
(Australia), l-a învins cu 5-—7, 9—7, 
6—4, 6—4 pe Ray Ruffels (Austra
lia).

MECIUL DE FOTBAL SPARTAK 
TRNAVA-TORPEDO MOSCOVA, 
contînd pentru „Cupa cupelor”, a re
venit fotbaliștilor sovietici cu scorul 
de 3—1. Torpedo s-a calificat pentru 
turul următor, deoarece cîștigase pri
mul meci cu 3—0.

LA VITORIA (SPANIA) A AVUT 
LOC MECIUL RETUR K.A.S. VI
TORIA — ACADEMICA COIMBRA 
(PORTUGALIA), contînd pentru pri
mul tur al „Cupei cupelor” la baschet 
masculin. Baschetbaliștii spanioli au

HANDBAL

Astăzi, rapidistele 
iau startul în „C. C. E."

In sala Floreasca din Capi
tală se va desfășura astăzi și 
miine dubla întilnire feminină 
de handbal dintre echipele Ra
pid București șl Braundval

Idrottslag (Norvegia), contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni*. Jocul de astăzi va în
cepe la ora 19, iar cel de du
minică ia ora 17.

cîștigat cu 117—65. învingătoare și 
în primul joc (68—61) echipa spa
niolă s-a calificat în turul următor.

FINALA INTERZONALĂ A COM
PETIȚIEI DE TENIS „CUPA DA
VIS” a continuat Ia Johannesburg, cu 
proba de dublu. Cuplul spaniol San
tana, Arilla a învins cu 6—4, 6—3,
13—11 perechea sud-africană Drys
dale, Macmillan. Echipa Spaniei con
duce acum cu scorul de 2—1.

BERLIN 1. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : A- 
genția A.D.N. transmite că 
neri s-a deschis la Berlin șe
dința Camerei Populare a 
publicii 
Walter 
Consiliului 
a propus parlamentului să al
cătuiască o comisie pentru elabo
rarea unei noi constituții. Consti
tuția din 7 octombrie 1949, a spus 
el. și-a atins obiectivele. între timp, 
evoluția socială a atins un stadiu 
de dezvoltare în care principala 
sarcină o constituie construirea 
desfășurată a societății socialiste. 
„R. D. Germană, a declarat Walter 
Ulbricht, are nevoie de o nouă con
stituție care să corespundă realită-

Democrate 
Ulbricht, 

de Stat

vi-

Re-
Germane. 

președintele 
al R.D.G.,

ților de astăzi și planurilor pentru 
mîine”.

Camera Populară a R. D. Ger
mane a adoptat în unanimitate 
hotărîrea cu privire ia înființarea 
unei comisii pentru elaborarea li
nei constituții socialiste a R. D. 
Germane. Președinte al comisiei 
a fost ales Walter Ulbricht.

După cum transmite agenția 
A.D.N., la Berlin a avut loc joi o 
ședință a Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane la 
care Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., a fă
cut o expunere asupra dezvoltării 
culturii 
Stat a 
„Rolul 
cietății

socialiste. Consiliul de 
adoptat o hotărîre despre 
culturii în dezvoltarea so- 
socialiste”.

IN MEMORIA EROILOR
DE LA PLEVNA

LOTO
DIN 1 DECEMBRIE 1967

86 3 87 23 50 9 4 71 1 60 58 38

Fond de premii : 944 743 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 8 decembrie 1967 în București.

SOFIA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Vi
neri, la Casa Centrală a Armatei 
Populare din Sofia a avut loc 
inaugurarea expoziției „Eroi ai e- 
popeil de la., Plevna”, consacrată a- 
niversării a- 90 de ani 
berarea Plevnei de 
turcesc.

Da Muzeul românesc 
pereții exteriori ai cavourilor 
fost placați cu marmură albă,

de la eli- 
sub jugul

din Grivița, 
au 
a-

dusă de ta Vrața. Pe ei au fost 
înscrise numele ofițerilor și solda- 
ților români care și-au jertfit via
ta pentru eliberarea poporului 
bulgar. A fost amenajat un colț 
muzeistic care înfățișează aspecte 
ale luptelor comune duse de sol
dați! români și ruși si în care se 
află drapele românești, arme, uni
forme și obiecte personale ale os
tașilor.

ÎNTREBARE : Care a fost sco
pul vizitei delegației guvernamen
tale economice române în Cuba ?

RĂSPUNS : Vizita delegației 
noastre în Cuba prietenă se înca
drează în preocuparea consecventă 
a României de a dezvolta și adinei 
continuu relațiile multilaterale de 
colaborare frățească cu toate 
rile socialiste. Ne-am dus la 
vana cu scopul de a examina, 
preună cu tovarășii cubanezi, 
sibilitățile de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare și cooperare în do
meniul economic și tehnico-știin- 
țific, de a face aranjamente con
crete în acest sens, de a lua con
tact cu personalități ale vieții po
litice și obștești din Cuba socialis
tă. Totodată, am avut cinstea de a 
fi purtătorii mesajului prieteniei 
frățești pe care poporul român o 
nutrește față de poporul cubanez.

ÎNTREBARE : V-am ruga să 
vorbiți despre rezultatele concrete 
ale tratativelor economice.

RĂSPUNS: Tratativele purtate 
de delegația noastră cu o delega
ție guvernamentală economică cu
baneză, condusă de Marcelo Fer
nandez, ministrul comerțului ex
terior, au fost rodnice, rezul
tatele lor fiind concretizate în sem
narea a două documente importan
te : Convenția cu privire la crearea 
comisiei mixte româno-cubaneze de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică și Protocoluj privind 
schimburile comerciale și plățile 
între cele două țări pe anul 1968.

Crearea comisiei mixte marchea
ză un moment de seamă în relații
le economice dintre România și 
Cuba. Scopul comisiei este de a a- 
sigura o mai bună cunoaștere a 
stadiului actual și a posibilităților 
de dezvoltare a cooperării dintre 
cele două țări în domeniul econo
mic. Am convenit să cooperăm în 
asemenea domenii ca prospectarea 
și exploatarea zăcămintelor de mi
nereu de mangap și preparare^ pe 
cale chimică, a bioxidului de :nan- 
gan, valorificarea’ superioara a 
produselor secundare obținute din 
prelucrarea trestiei de zahăr, pre
lucrarea peștelui și crustaceelor pe 
navele de pescuit.

în vederea realizării acestor o- 
biective, a fost elaborat un pro
gram de lucru prevăzînd contacte 
permanente între specialiști ro
mâni și cubanezi. S-a convenit, tot
odată, ca în primul semestru al a- 
nului viitor să se propună noi do
menii de cooperare economică și 
tehnico-științifică. Partea cubaneză 
a manifestat interes pentru stabili
rea de relații economice pe o pe
rioadă mai îndelungată, precum și 
pentru organizarea unor întîlniri 
și schimburi de experiență între 
reprezentanți ai organelor de pla
nificare din cele două țări.

O expresie a evoluției ascenden
te a relațiilor economice româno- 
cubaneze o constituie prevederile 
Protocolului de schimburi comer
ciale pe anul viitor. Documentul 
stipulează o lărgire a nomenclato
rului de mărfuri, atît dintr-o par-

ță- 
Ha- 
îm- 
po-

te cît și din cealaltă, precum și o 
creștere substanțială a volumului 
importurilor și exporturilor. Se 
prevede ca acest volum să sporeas
că în 1968 de cîteva ori față de ni
velul actual. Partea cubaneză ne 
va livra zahăr, melasă, minereuri, 
cafea, citrice, produse alimentare. 
La. rîndul său, țara noastră va ex
porta în Cuba produse ale indus
triei constructoare de mașini, ule
iuri minerale, produse agro-ali- 
mentare, produse ale industriei 
chimice. Aș vrea să menționez 
faptul că livrările reciproce de măr
furi sînt echilibrate și favorabile 
ambelor țări.

în timpul tratativelor s-a relie
fat faptul că potențialul economic 
în continuă creștere al României 
și Cubei creează premise favora
bile sporirii și pe viitor a schimbu
rilor reciproce de mărfuri și tot 
mai largi posibilități de adîncire 
și intensificare a cooperării econo
mice și tehnico-științifice. Am re
ținut aprecierea șefului delegației 
guvernamentale cubaneze la trata
tive, care ne-a spus că este satis
făcut de rezultatul lor și a califi
cat acordurile încheiate drept un 
factor foarte pozitiv în dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări. Delegația noastră a împărtă
șit pe deplin această apreciere.

ÎNTREBARE : Ați putea să dațl 
o apreciere generală asupra vizitei, 
întîlnirilor și convorbirilor pe care 
le-ați avut în Cuba ?

RĂSPUNS : Țin să subliniez că 
discuțiile și întîlnirile pe care 
le-am avut, întreaga vizită a dele
gației noastre s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială. Chiar din mo
mentul în care am ajuns în fru
moasa capitală a Cubei socialiste 
ne-am bucurat de atenția și ospi- 
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Atragerea (arilor 
africane la ,.Pia(a co
mună" și repercusiu* 
nile acestei acțiuni a- 
supra economiei lor, 
constituie tema unui 
articol apărut in zia
rul londonez ^Com
ment" in care se spu
ne, printre altele:

„în anii cînd în Eu
ropa abia se născuse 
ideea „Pieței comu
ne' era unanim
no scut că unul din 
țelurile acestei gru
pări economice este 
acela de a lega re
sursele Africii de con
tinentul european. Tot 
atunci a apărut și 
termenul „Eurafrica". 
Cei care îl foloseau 
nu țineau în secret in
tențiile lor. In con
cepția inițiatorilor, 
statele africane care 
candidau la această 
piață comună erau 
destinate să rămînă 
și pe viitor furnizoare 
de materii prime pen
tru Europa și impor
tatoare de mărfuri in
dustriale europene. 
Principalele trusturi 
care domină în ma
joritatea țărilor „Pie
ței comune' sînt a- 
celeași care exploa
tează resursele eco
nomice ale Africii și 
care tind zilnic să-și 
lărgească aici in
fluența.

Mecanismul C.E.E. 
permite statelor afri
cane să devină mem
bre asociate ale aces
teia. însuși termenul 
subînțelege adopta
rea de la bun început 
a statutului de state

de rangul doi înlăun- 
trul organizației „Pie
ței comune". Pînă în 
prezent, 18 state au 
adoptat statutul 
membri asociafl. 
cestea sînt: Congo 
(Kinshasa), 
(Brazzaville), 
Nigeria, Dahomey, 
Mauritania, Republi
ca Malgașă, Senega
lul, Coasta de Fildeș, 
Republica Africa Cen
trală, Togo, Gabon,

de
A-

Congo 
Ciad,

In ciuda afirmațiilor 
că C.E.E. oferă o pia
ță bună de desfacere 
pentru produsele afri
cane și acordă pre
țuri mai ridicate pen
tru materiile prime 
exportate de către a- 
cestea, statele aso
ciate sînt nevoite să 
lupte pentru a-și men
ține piețele în Euro
pa occidentală. Tot
odată, ele sînt nevoi
te să facă față de-

sută, impozite 
la sută fixate 
exportul de 

în Italia. Une-

de larg consum. Este 
vorba de Impozite pe 
exportul de cafea în 
Germania occidenta
lă care se ridică la 
180 la 
de 148 
pentru 
cacao
ori, aceste impozite 
ajung pînă la 250 la 
sută dfn prețul măr
fii. în felul acesta se 
poate explica de ce, 
în ciuda prețurilor re-

cane. Formal, acor
dul de la Roma per
mite acestor state in
stituirea unor tarife 
protecționiste în sco
pul de a-și apăra 
propria industrie. Sin
gura dificultate con
stă în aceea că a- 
ceste măsuri trebuie 
să fie sancționate de 
o comisie a C.E.E. 
care este alcătuită 
din țări interesate 
să-și lărgească ex-

de tarifa mai 
cate. Din 
cauză țările 
date

răsfoind presa străină

STATELE AFRICANE
1N CHINGILE PIEȚEI COMUNE

Somalia, 
Superi- 

si Ru

Camerun, 
Mali, Volta 
oară, Burundi 
anda.

Experiența
18 state africane do
vedește în mod grăi
tor cît de larg folo
sesc marile monopo
luri occidentale „Pia
ța comună" pentru a 
frîna dezvoltarea A- 
fricii independente în 
interesele capitalului 
financiar european.

acestor

calajului mereu cres- 
cînd dintre prețurile 
la mărfurile exporta
te și cele pe care le 
importă din țările 
„Pieței comune". Nu 
e lucru ușor pentru 
țările africane să asi
gure desfacerea măr
furilor lor pe piețele 
Europei occidentale. 
Dimpotrivă, adeseori 
ele se lovesc de Im
pozite deosebit de 
ridicate la mărfurile

duse cu care statei» 
asociate africane își 
vînd mărfurile, ele 
devin martore ale u- 
nui fenomen ciudat: 
țări care nu fac par
te din „piața comu
nă" își sporesc ex
portul în țările C.E.E. 
mai rapid decît ele.

Totodată, asocie
rea cu „Piața comu
nă" amenință noile 
ramuri industriale ale 
tinerelor state afri-

portul propriilor lor 
produse 
Potrivit 
semnate
la 20 iulie 1963, sta
tele asociate au pu
tut obține o oarecare 
reducere a tarifelor 
la exportul loi de 
materii prime, dai 
dacă state neasocia
te încearcă să ex
porte mărfuri prelu
crate, ele se lovesc

în Africa, 
convenției 

la Iaunda,

această 
neaso- 

sînt obligate 
să-și asigure accesul
la „Piața comună" 
în speranța de a găsi 
acolo posibilități mai 
bune pentru desface
rea produselor lor.

Fondul European 
de dezvoltare a teri
toriilor de peste mări 
creat de „Piața co
mună", chipurile, în 
scopul de a contribui 
la dezvoltarea eco
nomică a statelor a- 
fricane asociate, a 
devenit în realitate o 
piedică în calea lor. 
în afară de faptul că 
pentru dezvoltarea a- 
ceslor țări sînt alo
cate mijloace redu
se, controlul asupra 
acestora se află în 
mîinile țărilor C.E.E. 
Aceasta face ca cea 
mai mare parte a 
fondurilor bănești să 
fie alocată pentru 
agricultură și prea 
puțin pentru dezvol
tarea principalelor 
ramuri Industriale. A- 
tunci cînd Volta Su
perioară a cerut ca 
o parte din fondurile 
acestea să fie folo
site pentru construi
rea unei conducte de 
petrol și de gaze din 
Sahara în Africa oc
cidentală, care să 
contribuie la dezvol
tarea industrială a 
Africii, proiectul a 
fost respinș. Aceeași 
soartă au avut a- 
proape toate propu
nerile făcute de sta
tele asociate.
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talitatea gazdelor, fiind 
pretutindeni cu sentimente 
etenie frățească.

Delegația noastră a fost 
la Palatul Revoluției de primul mi-ț 
nistru al Cubei, Fidel Castro Ruz.’ 
și' de președintele Republicii,' 
Osvaldo Dorticos. Am avut astfel 
plăcerea de a-1 revedea pe Fidel 
Castro. Convorbirile au fost since
re și prietenești. Fidel Castro și-a 
exprimat satisfacția pentru vizita 
delegației române și pentru 
luția pozitivă a relațiilor 
Cuba și România. Am reținut cu 
mulțumire cuvintele Iul. că guver
nul Cubei dorește să dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și co
laborare frățească cu România. El 
ne-a rugat să transmitem din par
tea sa un salut călduros Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului țării noastre și 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal.

La rîndul meu, m-am folosit de 
prilejul întîlnirii cu conducătorii 
Cubei pentru a le transmite salu
tul frățesc al conducerii de partid 
și de stat a României, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Mi-a făcut 
o deosebită plăcere să exprim do
rința sinceră a guvernului român 
de a adînci și dezvolta relațiile bi
laterale dintre țările noastre în 
toate domeniile.

Vizita la Havana ne-a prilejuit 
o întîlnire cu Râul Roa, ministrul 
afacerilor externe, în cursul căreia 
am discutat cordial probleme de 
interes reciproc, precum și unele 
aspecte actuale ale vieții interna
ționale.

A reieșit cu putere, din toate în
tîlnirile și convorbirile ce le-am 
avut, dorința ambelor noastre țări 
de a face tot ce este necesar pen
tru dezvoltarea relațiilor frățești 
româno-cubaneze, pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural.

Delegația noastră a avut, de a- 
semenea, posibilitatea de a se în- 
tîlni cu muncitori și țărani, specia
liști, activiști de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă, de a cu
noaște aspecte din munca și rea
lizările poporului cubanez. Am vizi
tat ferme de stat 
Havana, un sistem 
și irigare amenajat în conformi
tate cu așa numitul „plan-cordon” 
al capitalei cubaneze, plan menit 
să asigure Havanei o bază propria 
și stabilă de aprovizionare cu ca
fea, legume, produse zootehnice.

Din contactele directe cu oame
nii muncii ne-am putut da mai 
bine seama de hărnicia și pricepe
rea poporului cubanez, care mun
cește cu dîrzen.ie pentru propășirea 
țării și ridicarea ei pe noi trepte 
ale progresului material și spiri
tual, pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a Independenței șl 
suveranității patriei sale. Ne-a im
presionat profund căldura cu care 
am fost primiți pretutindeni în ora
șe și sate, interesul viu și sim
patia manifestată pentru țara 
noastră, pentru realizările ei, do
rința gazdelor de a vedea întă- 
rindu-se și mai mult prietenia ro- 
mâno-cubaneză.

Delegația noastră a plecat din 
Havana cu sentimentul că în înde
părtata Cubă, România se bucură 
de simpatia sinceră a poporului șl 
a conducătorilor săi, cu certitudi
nea că prietenia și colaborarea 
frățească dintre țările noastre sa 
vor dezvolta cu succes și în viitor.

primită

evo- 
dintre

din regiunea 
de îndiguire



viața internațională
Problema cipriotă

dinile
persistă
Cyrus Vance 
și-a prelungit 
șederea la Atena

ATENA 1 (Agerpres). — Trimi
sul special al președintelui John
son, Cyrus Vance, care a declarat 
în cursul zilei că și-a terminat 
misiunea în calitatea sa de media
tor în conflictul greco-turc asupra 
Ciprului și care urma să se înapo
ieze vineri în patrie, și-a prelungit 
pe neașteptate șederea la Atena, 
pentru a pleca la Nicosia. După 
cum anunță agenția France Presse, 
președintele Makarios „nu a ac
ceptat în întregime" ca garda na
țională cipriotă să fie dizolvată — 
unul din punctele acordului pînă 
acum cunoscut numai în mod 
semioficial. Ar fi vorba de o ac
ceptare în principiu din partea 
președintelui Ciprului, considerată 
de O.N.U. drept insuficientă. Co
respondentul din Atena al agen
ției France Presse. care citează 
surse sigure, precizează că într-un 
acord scris pe care l-a transmis 
O.N.U., președintele Makarios a 
lăsat să se înțeleagă că contingen
tele grec și turc vor trebui totuși 
să părăsească Ciprul. Turcia a re
fuzat însă pînă acum să-și retragă 
trupele, măsură care de altfel nu 
este cuprinsă în acordul elaborat. 
Astfel, Cyrus Vance a plecat la 
Nicosia în vederea unui nou de
mers pe lingă președintele Cipru
lui, pentru a-l determina să accep
te integral acordul. Un refuz al 
președintelui Makarios ar putea 
duce la o reizbucnire a crizei.

ANKARA 1 (Agerpres). — Fron
tiera dintre Turcia și Grecia, în
chisă de aproape două săptămîni 
ca urmare a incidentelor din Ci
pru, a fost redeschisă vineri, 1 de
cembrie — informează agenția 
Reuter.

Sesiunea Adunării
Generale a 0. N. U

O Continuă dezbaterea asupra definirii agre
siunii ® A fost adoptat raportul comitetului 
pentru teritoriile sub tutelă și neautonome

spe-NEW YORK 1. -r Trimisul 
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite ; Adunarea Generală a O.N.U. 
a continuat joi după-amiază dez
baterea problemei definirii agresi
unii și a aprobat în cursul aceleiași 
ședințe raportul comitetului nr. 4 
(pentru teritoriile sub tutelă și 
neautonome) în legătură cu Adenul, 
care, după cum se știe, și-a dobîn- 
dit la 30 noiembrie independența 
sub numele de Republica Populară 
a Yemenului de Sud.

La punctul privind necesitatea 
definirii noțiunii de agresiune, au 
luat cuvîntul reprezentanții Ceho
slovaciei, Iranului și Poloniei, care 
au subliniat importanța unui ase
menea instrument juridic ca factor 
de frînare a intențiilor unui even
tual agresor și, totodată, ca mijloc 
care să faciliteze activitatea Consi
liului de Securitate.

S-a trecut apoi la discutarea ra
portului Comitetului nr. 4 care re
comandă Adunării Generale să sa
lute dobîndirea independenței de 
către teritoriul Aden și să reafir
me unitatea și integritatea terito
rială a acestuia, inclusiv insulele 
din dreptul coastei noului stat. Re
prezentantul Angliei a comunicat 
că, potrivit voinței populației sale, 
insula Perim va face parte din te
ritoriul noului stat. Adunarea Ge
nerală a aprobat fără obiecție ra
portul Comitetului pentru terito
riile sub tutelă și neautonome. în
cheind dezbaterile, președintele A- 
dunării Generale, Corneliu Mănes
cu, a adresat felicitări poporului 
Adenului pentru însemnatul succes 
dobîndit.

în continuare, el a fost vizitat de 
deputatul francez Jacques Ven- 
droux, primar al orașului Calais, 
președintele Comisiei pentru afa
cerile externe a Adunării Națio
nale din Franța. Cu acest prilej, 
au fost discutate probleme ale ac
tualei sesiuni a Adunării Genera
le a Națiunilor Unite, precum și 
probleme ale relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări.

în aceeași zi, Corneliu Mănescu 
a participat la un dejun oferit în 
cinstea sa de Patrick Shaw, re
prezentant permanent al Austra
liei la O.N.U., și la un dineu ofe
rit de reprezentantul permanent al 
Franței, Armand Berard,

Mircea Malița, șeful delegației 
române la actuala sesiune a 
O.N.U., însoțit de Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., a avut o în
trevedere cu H. Boerma, directorul 
general al F.A.O.

Tn Angola mișcarea de eliberare națională continuă să dea lovituri colo
nialiștilor portughezi. In fotografie : aspect din timpul unei ore de instruc

ție a patrioților angolezi

france presse: Controversa
monetară se prelungește

PARIS 1 (Agerpres). — Marea 
controversă monetară, care a scin
dat pe specialiști și guvernele oc
cidentale în susținători ai celor 
două monede de rezervă (dolarul 
american și lira sterlină) și 
partizani ai reevaluării aurului 
va continua cu recrudescență

în 
se 
în

Vietnamul de sud

TRUPELE F.N.L
AU DISTRUS BAZA

Incident in zona Canalului de Suez

NAVALA HAM LUONG
Ziarul „Nhan Dan" din Hanoi relatează despre un important 

succes obținut de forțele patriotice din provincia Ben Tre (Vietna
mul de sud). „Pentru prima oară — scrie ziarul — trupele F.N.L. au 
nimicit o bază navală americană apărată cu vigoare de către forțe 
armate mult superioare dotate cu echipament ultramodern... Zdro
bind această bază flotantă americană de pe rîul Ham Luong, for
țele patriotice au făcut dovada nu numai a puterii de luptă, ci și a 
abilității și tehnicii operaționale militare". Iată pe scurt, așa cum 
a parvenit la Hanoi, istoria acestui atac îndrăzneț.

★
Președintele Adunării Generale a 

O.N.U., Corneliu Mănescu, a primit 
vineri pe Lawrence Michelmore, 
comisar general al oficiului pentru 
refugiații palestinieni U.N.W.R.A., 
care l-a informat asupra activității 
U.N.W.R.A.

CAIRO 1 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță, citind un purtător 
de cuvînt militar egiptean, că apă
rarea antiaeriană egipteană a do- 
borît vineri după-amiază trei a- 
vioane izraeliene de tipul „Mira
ge" care au violat spațiul aerian al 
R.A.U. în regiunea Canalului de 
Suez. Cei trei piloți au reușit să 
sară cu parașuta. Comunicatul 
menționează, de asemenea, că îna
inte de intervenția apărării anti
aeriene egiptene, avioanele au 
survolat orașul Suez.

IERUSALIM 1 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al armatei iz- 
raeliene a anunțat vineri după- 
amiază pierderea unui avion și a 
dezmințit categoric informațiile 
furnizate de R.A.U., potrivit căro
ra trei aparate izraeliene „Mirage"

e- 
iz- 
de 

Su-

lunile care urmează, scrie agenția 
France Presse. Pe acest fundal se 
vor consuma principalele episoade 
ale politicii vest-europene și mai 
cu seamă acela al candidaturii An
gliei la Piața comună. Controversa 
monetară a fost reluată joi la Paris 
de ministrul francez al economiei 
și finanțelor, Michel Debre, în fața 
Consiliului Ministerial al Organi
zației pentru colaborare economică 
și dezvoltare. După cum relevă a- 
genția citată, ministrul francez a 
demonstrat cum deficitele balanțe
lor de plăți britanică și americană 
perturbează sistemul monetar in
ternațional și, în același timp, dez
voltarea .economiei lumii capita
liste, favorizînd exportul masiv și 
inflaționist de capital american.

DUPĂ GR A TU -ZK* r

Pe marginea represiunilor împotriva 
oamenilor de cultură din Grecia

da Victor EFTIMIU

ar fi fost doborîte de artileria 
gipteană. Unul din avioanele 
raeliene, a arătat purtătorul 
cuvînt, a căzut în Canalul de 
ez, la 20 kilometri sud de Port- 
Tewfik și la 8 kilometri de coasta 
orientală a Canalului.

Primul ministru izraelian, Levi 
Eshkol, a prezentat la o reuniune 
de presă un plan care, după păre
rea lui, poate duce la reglementarea 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu. Agențiile de presă relatează că 
planul cuprinde cinci puncte : pa
cea între Izrael și vecinii săi tre
buie să fie permanentă ; stabilirea 
păcii trebuie să fie realizată prin 
negocieri directe; libertatea de 
trecere pentru navele izraeliene 
prin Canalul de Suez și strîmtoa- 
rea Tiran este o condiție pentru 
realizarea păcii ; stabilirea de 
frontiere sigure și recunoscute în
tre Izrael și vecinii săi nu este po
sibilă decît în cadrul unor tratate 
de pace ; instaurarea păcii în O- 
rientul Mijlociu și cooperarea re
gională care-i va urma va permi
te rezolvarea problemei refugiați- 
lor în cadrul regional și internațio
nal.

PARIS 1 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei franceze 
„Realites", ministrul vest-german 
al afacerilor externe, Willy Brandt, 
a reafirmat poziția guvernului său 
în favoarea unei lărgiri a Pieței 
comune. în această direcție, el s-a 
declarat pentru inițierea neîntîrzi- 
ată a negocierilor cu Anglia, ex- 
primîndu-și „convingerea persona
lă că aceste negocieri o dată în
cepute vor fi încununate de suc
ces".

Baza de pe rîul' Ham Luong face 
parte din sistemul de apărare ame
rican din delta Mekongului. Ea ser
vea drept șantier de reparații pen
tru avioanele și navele fluviale de 
război, constituind în același timp 
un punct important de plecare 
pentru incursiunile de „curățire și 
pacificare" cu ajutorul ambarcațiu
nilor și glisoarelor blindate. Apă
rată de canoniere înzestrate și eu 
elicoptere, precum și de numeroase 
posturi puternic întărite, amenajate 
pe ambele maluri și mai multe 
companii dispuse în centuri defen
sive în jurul bazei, aceasta apărea 
ca, un loc sigur pentru cei aproape 
cinci sute de ingineri și tehnicieni 
americani, australieni și neozeelan
dezi ce lucrau pe șantierul naval. 
A fost însă suficient un singur asalt 
al patrioților pregătit cu minuțiozi
tate, pentru ca baza flotantă să 
dispară. Loviturile de mortiere bine 
țintite au declanșat concomitent in
cendii pe nava bază și la depozite
le de muniții și carburanți, în timp 
ce unitățile de bază erau anihilate 
prin atacuri fulgerătoare corp la 
corp. între timp, văpaia de flăcări 
a înghițit toate vasele ancorate aici, 
aproape toți cei aflați la bordul lor 
pierzîndu-și viața Incendiul a fost 
atît de violent, încît navele de pa
trulare nu au putut veni în ajutor, 
fiind ținute la distanță de către u- 
raganul de foc care a mistuit întreg 
echipamentul și mijloacele de repa
rație în cîteva ore. Lichidarea bazei 
de la Ham Luong este cea de-a 
cincea lovitură de amploare dată 
de la începutul lunii octombrie asu
pra „insulelor fortărețe" ale corpu
lui expediționar american și trupe-

lor saigoneze din provincia Ben 
Tre. însuși orașul cu același nume 
a fost ținta raidurilor patrioților, la 
aceasta adăugîndu-se alte atacuri, în 
urma cărora au pierit mai multe 
batalioane americane și saigoneze, 
printre care și cel denumit „tigrii 
negri", de tristă reputație, pentru 
modul sălbatic cu care se răfuia cu 
populația civilă. Numai între 24 
octombrie și 12 noiembrie, în cursul 
a 100 de angajări, forțele arma
te patriotice au scos din luptă peste 
2 300 de inamici, lichidînd, totodată, 
33 de posturi cu întreaga lor dota
re militară de la elicoptere și am
barcațiuni blindate, pînă la tunuri 
și tancuri.

Adrian IONESCU

Hanoi, 1 decembrie.

0 condamnare hotărîtă a
agresiunii S.U.A. în Vietnam
Tribunalul internațional „Bertrand Russell'6 

și-a încheiat lucrările

Apreciate ani de-a rindul 
ca simple consultări de rutină, 
înfruntările electorale de pe 
cel de-al V-lea continent au 
ieșit în ultimul timp din anoni
mat. Așa s-a întîmplat la ale
gerile legislative de anul tre J 
cut, dar mai ales la recea a . 
înfruntare electorală ce a 
avut drept scop reînnoirea a 
jumătate din numărul locurilor 
Camerei superioare a parla
mentului federal. (In Australia 
senatorii, în număr de 60, a- 
dică zece de fiecare stat, sînt 
aleși pentru o perioadă de 
șase ani, jumătate din ei fiind 
reînnoiți la fiecare trei ani).

Dacă în alegerile parlamen
tare de anul trecut candidați! 
liberal-agrarieni au întrunit 50 
la sută din voturi, iar repre
zentanții partidului laburist 
numai 40 la sută, acum nu
mărul total al voturilor obținu
te de coaliția guvernamentală 
a scăzut cu 8 la sută, în timp 
ce acela al laburiștilor a 
crescut cu 6 la sută.

Faptul că balanța nu va mai 
înclina de astă dată de partea 
liberal-agrarienilor a fost pre
văzut de unii observatori po-

Vechea Eladă care, para
lel cu atotputernicia 
Zeus, a proclamat ideile 
democrație și libertate, 
află astăzi cutremurată 
evenimente ce aduc aminte 
de epocile întunecate ale 
acestui popor generos, cu 
mintea limpede, clarvăză
toare. Printre miile de oa
meni arestați, torturați, de
portați pe insulele bătute 
și arse de soarele amiezi
lor, de valurile albastre 
lui Okeanos, un mare, 
foarte mare număr sînt 
telectuali — purtători 
condeiului, mînuitori 
microscopului și eprubetei, 
actori de seamă, muzicieni 
de renume mondial, în- 
tr-un cuvînt floarea inte
lectualității elene contem
porane.

Cazul cel mai cunos
cut este acela al lui 
Mikis Theodorakis, creato
rul binecunoscutei melodii 
din filmul .,Zorba Grecul". 
Numele și muzica lui au 
trecut de mult hotarele pa
triei sale și au ajuns pînă 
în cele mai îndepărtate 
țări ale lumii. Dar în Gre
cia, Theodorakis este ares
tat, trimis 
muzica lui

Măsurile 
îndreptate, 
și rizibil, chiar și împotri
va clasicilor antichității. 
Au fost supuse cenzurii 
tragediile lui Euripide și 
Eschil, comediile lui Aris- 
tofan, discursurile lui De- 
mostene, dialogurile lui 
Platon, legile lui Solon, ba 
chiar și „Iliada". De alt
fel, pe lista autorilor cen
zurați se află și multe nu
me ale clasicilor literaturii 
universale contemporane. 
Ce pasaje au fost îndepăr
tate din toate aceste ope
re 1 Tocmai acelea în care 
vibra dorul de libertate, 
voința de a sluji cu prețul 
oricăror sacrificii patria 
celor multi, osînda la a- 
dresa tiranilor. Iată deci 
ce-i sperie pe conducătorii 
regimului de astăzi din 
Grecia.

Intelectualii sînt cugetul, 
mintea și inima unui popor. 
Prigonindu-i pe intelec
tuali. zvîrlind cultura după 
gratii, coloneii de la Atena 
țintesc, de fapt, la intimi
darea maselor largi, la înă
bușirea năzuințelor lor de 
libertate.

lui 
de 
se 
de

ale 
un 
in- 

ai 
ai

în judecată, iar 
interzisă, 
represive sînt 
în mod absurd

Crîncene și josnice sînt 
metodele aplicate în acest 
scop. Arestații sînt supuși 
presiunilor morale și tortu
rilor pentru a se obține 
mărturisirile dorite. De cu- 
rînd s-a judecat, în fața 
unui tribunal militar din 
Atena, procesul în care tre
buia să apară și Mikis 
Theodorakis. Pe parcurs s-a 
anunțat însă că Theodora
kis nu se va putea prezenta 
la proces deoarece ar fi 
bolnav. Dar nu acesta era 
adevărul. După cum s-a 
aflat apoi, toate încercările 
întreprinse de anchetatori 
pentru a-l determina să 
facă o depoziție „convena
bilă" dăduseră greș. Și 
atunci, de teamă față de 
ceea ce ar fi putut spune, 
s-a hotărît să i se interzică 
apariția în fața instanței. 
In timp ce ziarele ateniene 
susțineau că marele muzi
cian ar fi bolnav, compozi
torul declarase greva foa- 

în semn de protest. 
Theodorakis este 
gravă primejdie, 
regimului de la 
a reduce la tă-

mei,
Viața lui 
acum în

Scopul 
Atena de 
cere pe reprezentanții cei 
mai de seamă ai culturii, 
de a înăbuși orice opoziție 
în rîndurile poporului grec 
nu va fi atins. Dînd un ad
mirabil exemplu de patrio
tism și abnegație în lupta 
pentru libertate, intelec
tualitatea greacă militează, 
aproape fără excepție, îm
potriva regimului terorist 
și cere revenirea la liber
tățile democratice. Oamenii 
de artă și cultură din lu
mea întreagă se solidari
zează cu colegii lor din 
Grecia și sprijină pe deplin 
năzuințele lor. Revolta opi
niei publice mondiale, sim
patia arătată victimelor re
gimului militar care s-a 
instaurat împotriva voinței 
poporului, dovedesc că ac
tuala conducere a Greciei 
nu activează pe bază de 
dreptate.

Alături de întregul po
por român, care vibrează 
la unison față de soarta 
impusă poporului grec pri
eten de dictatura militară, 
intelectualii din țara noas
tră sînt de partea oa
menilor de cultură, a tutu
ror forțelor din Grecia lup
tătoare pentru democrație 
și libertate.

La Tokio, în fața Ministerului Muncii, numeroși 
muncitori au organizat o demonstrație pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de trai și asigu

rarea de locuri de muncă pentru șomeri

★
La Cairo, cît și în alte capitale 

arabe, cercurile politice discută 
problema uniți noi reuniuni la ni
vel înalt a țârilor membre ale Li
gii Arabe. Deoarece 11 din cele 13 
țări membre ale acestui organism 
au răspuns favorabil, se așteaptă 
ca în prima parte a lunii decem
brie șefii de state să se reunească 
la Rabat. Ziarul „Al Ahram" rele
vă că această conferință va avea 
loc la 12 decembrie.

COPENHAGA 1 (Agerpres). — 
La Roskilde s-a încheiat vineri cea 
de-a doua sesiune a Tribunalului 
internațional „Bertrand Russell" 
pentru anchetarea crimelor de 
război comise de S.U.A. în Viet
nam. După zece zile de dezbateri, 
membru tribunalului au ajuns, în 
unanimitate, la concluzia că agre
siunea S.U.A. în Vietnam este o 
acțiune de genocid. Tribunalul con
sideră că S.U.A. s-au făcut vinova
te de următoarele fapte : utilizarea 
unor arme interzise de convențiile 
internaționale privind războiul, re
presalii ne justificate împotriva 
populației civile, torturarea prizo-

nierilor vietnamezi căzuți în mîini- 
le forțelor americane, crearea unor 
lagăre de muncă forțată.

Totodată, tribunalul a acuzat de 
complicitate la agresiunea S.U.A. 
împotriva poporului 
Tailanda, Filipinele, 
Noua Zeelandă, Coreea 
alți aliați ai S.U.A.

Expunînd motivele condamnării 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam, Jean Paul Sartre, președinte
le executiv al tribunalului, a in
sistat asupra aspectului psihologic 
al agresiunii, caracterizat ca „in
tenție de genocid".

SCRUTIN
vietnamez 
Australia, 

de sud și

agențiile de presă
Ministrul de externe al Italiei a 

primit pe ambasadorul României. 
Vineri, ministrul afacerilor externe al Italiei, 
Amintore Fanfanl, l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Roma, Cornel 
Burtică. Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme interesînd cele două țări.

Colocviu cehoslovaco-francez. Tn 
capitala R. S. Cehoslovace s-a deschis la 1 
decembrie un colocviu cehoslovaco-francez 
care va dezbate problemele actualei situații 
din Europa. Printre altele, vor fi discutate po
sibilitatea reducerii înarmărilor, lărgirii rela
țiilor economice Est-Vest, posibilitățile parti
cipării Franței și Cehoslovaciei la reducerea 
încordării în Europa și altele. Din partea fran
ceză la colocviu participă o delegație de spe
cialiști în frunte cu J. Vernant, directorul 
Institutului de politică internațională din 
Paris, iar delegația cehoslovacă este condusă 
de A. Szneidarek, directorul Institutului de 
politică și economie internațională din Praga.

0 ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea a avut loc vineri 
la Panmunjon. în cadrul ședinței, delegatul 
R.P.D. Coreene a prezentat un protest hotărît 
în legătură cu provocările militare pe care 
le comite partea adversă pe mare și pe uscat 
împotriva R.P.D. Coreene. în perioada 7 no
iembrie și 1 decembrie, a arătat el, au fost 
constatate violări ale apelor
R.P.D. Coreene de către 220 de nave militare 
și de spionaj și de către vase de pescuit, utili
zate de partea americană în 
noase.

teritoriale ale

scopuri dușmă-

transmit
• EXTINDEREA LEGII MARȚIALE IN TAILANDA • UN COLOCVIU CEHO
SLOVACO-FRANCEZ IN PROBLEMELE EUROPENE • REPUBLICA POPULARĂ 
A YEMENULUI DE SUD A CERUT ADMITEREA IN 0. N. U.

Pregătiri în vederea ple
narei C.C. al P.C. Bulgar. 
Presa bulgară din 1 decembrie a 
publicat tezele prezentate de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, la ședința Biroului 
Politic, ca principal document în 
vederea pregătirii apropiatei ple
nare a C.C. al P.C. Bulgar în pro
blemele muncii cu tineretul și a 
pregătirii celui de-al 11-lea congres 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist.

Guvernul tailandez a in
trodus legea marțială în alte 
cinci provincii din Tailanda centrală 
și de sud, unde în ultima vreme s-a 
semnalat o puternică activitate a 
forțelor patriotice împotriva auto
rității guvernului central.

Națiunile Unite. Vineri, Qahtan El 
Chaabi a anunțat, de asemenea, 
componența primului guvern al ti
nerei republici.

T. Nilsson, ministrul de 
externe al Suediei, și-a în
cheiat vizita în U.R.S.S. In 
comunicatul cu privire la vizita sa 
se subliniază că Uniunea Sovietică 
și Suedia consideră că eforturile 
îndreptate spre îmbunătățirea rela
țiilor dintre toate statele din estul 
și vestul continentului european ar 
contribui la consolidarea păcii în 
Europa.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe primul minis
tru al Siriei, Youssef Zeay- 
yen, care se a^la la Moscova în 
fruntea unei delegații guvernamen
tale siriene. Au fost discutate pro
bleme care prezintă interes reciproc 
pentru cele două țări.

Intr-o scrisoare adresată 
secretarului general al 
O.N.U., președintele noului stat 
independent. Republica Populară a 
Yemenului de sud, Qahtan El Cha
abi, a cerut admiterea țării sale la

Consiliul de Miniștri al 
R. P. Ungare a discutat și a 
aprobat planul de dezvol
tare a economiei naționale 
pe anul 1968 și proiectul cu privire 
la bugetul de stat pe anul viitor. 
Consiliul de Miniștri a adoptat o 
hotărîre cu privire la direcțiile 
principale ale politicii de credite 
pe anul viitor.

Apelul 0.LZ. Participant la 
ședința Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor au a- 
dresat în numele O.I.Z. un apel 
către toți ziariștii democrați și pro
gresiști din lume de a-și intensifica 
solidaritatea morală și politică și 
sprijinul material pentru colegii 
vietnamezi.

litici. Un barometru l-au con
stituit în această privință — 
după cum s-a văzut — alege
rile legislative parțiale din 
circumscripțiile Capricornia 
(Queensland) și Corio (Victo
ria). In ambele laburiștii au 
obținut, în pofida unei susținu
te campanii desfășurate de 
partidul liberal, victorii impor
tante, majoritatea absolută a 
alegătorilor acordîndu-le vo
tul. „Triumful laburiștilor — 
remarca imediat după aceea 
săptămînalul „Sunday Mirror' 
din Sidney — confirmă o de
plasare considerabilă a sim
patiilor corpului electoral spre 
laburiști'.

Cauzele acestei deplasări 
de voturi trebuie căutate în 
ecoul pe care o serie de ac
țiuni ale guvernului de la 
Canberra l-au avut în rîndul 
maselor. Una din aceste ac
țiuni, care a precedat cu puțin 
recentele consultări electorale, 
a fost hotărîrea de a spori cu 
încă 1 700 de oameni efecti
vele australiene din Vietnamul 
de sud. De la 1 500 de oameni, 
cît a fost inițial, contingentul 
australian din Vietnamul de 
sud se va ridica acum la 
8 000. Asemenea măsuri, ca și 
dublarea, în ultimii patru ani, 
a cheltuielilor militare, ceea ce 
s-a răsfrînt asupra costului 
general al vieții, au stîrnit re
sentimente și proteste în rîndul 
populației. O serie de ziare 
prestigioase — „The Age* din 
Melbourne și „Australian' — 
s-au făcut purtători de cuvînt 
ai unor mase din ce în ce mai 
considerabile de australieni, 
pronunțîndu-se în favoarea u- 
nei politici „mai australiene'.

Reuniți sub noua conducere 
a lui Gough Whitlam, laburiștii 
au desfășurat o campanie îm
potriva sporirii cheltuielilor 
militare, propunînd o alterna
tivă la actuala politică.

Radu BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București piața „Sclntell”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștala, factorii poștali și dlfuzorll voluntari din întreprinderi ți instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell


