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Valorificarea superioară 

a țițeiului și reducerea

consumului
de produse petroliere
La recenta sesiune a Marii Adu

nări Naționale s-a subliniat cu preg
nantă că o problemă economică 
centrală care stă în fata ministere
lor și întreprinderilor o constituie 
gospodărirea rațională și economisi
rea tuturor resurselor materiale. 
Pentru ramura noastră această sar
cină prezintă o deosebită însemnă
tate economică, dacă avem în vedere 
că circa o treime din sporul pro
ducției globale industriale prevăzut 
pentru 1968, fată de anul trecut, tre
buie realizat pe seama valorificării 
superioare a materiei prime. Esen
țialul este ca, prin creșterea gradului 
de prelucrare a materiei prime, prin 
ridicarea necontenită a calității și va
lorii produselor realizate, să satisfa
cem mai bine necesitățile consumului 
intern de combustibili și lubrifianți și 
lă oferim la export cantităti sporite 
de produse petroliere. în condiții 
competitive pe piața externă.

Industria de prelucrare a țițeiului 
este astăzi concentrată. în cea mai 
mare parte, în rafinării de ca
pacități mari, înzestrate cu teh
nică) modernă. In aceste rafină- 

'au fost introduse în ultimii 
ani cele mai moderne procese de 
prelucrare secundară — procedee 
catalitice pentru reformarea benzi
nelor primare și pentru cracarea 
distilatelor grele din țiței, extracția 
și fracționarea fină a hidrocarburi
lor aromatice, fracționarea fină a 
gazelor pentru chimizare, cocsarea 
reziduurilor grele și altele. Ca re
zultat al acestor măsuri, precum si 
prin fructificarea mai deplină a re
zervelor interne. rafinăriile an o 
rentabilitate ridicată, valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă de țiței 
crescînd, în comparație cu 1959. cu 
25 la sută.

Am amintit aceste rezultate pentru 
a ilustra posibilitățile și rezervele 
mari de care dispun întreprinderile 
din industria petrolieră în domeniul 
gospodăririi raționale a materii
lor prime. Aceste rezerve au fost 
prinse, de altfel. în sarcinile de 
plan pe anul 1968. Merită să relevăm, 
între altele, că în acest an, ta o 
creștere de numai 4 la sută a can
tității de țiței prelucrat, producția 
de produse albe și. în special, de 
benzine și motorine superioare va 
/..-tiui să crească cu aproape 9 la 
sută, iar producția de uleiuri și bi
tum cu 10 la sută. Sarcinile sînt pe 
deplin realizabile, la aceasta concu- 
rînd. în primul rînd. intrarea în 
funcțiune, spre sfîrșitul anului tre
cut a complexului de cracare cata-

Ing. Alexandru BOABĂ
ministrul petrolului

litică de la Rafinăria Brazi și darea 
în exploatate la întreaga capacitate, 
în trimestrul II al acestui an — cu 
trei luni mai devreme decît preve
derile inițiale ale planului cincinal 
— a noului complex pentru produce
rea de uleiuri industriale de la Ra
finăria Ploiești.

Nu se poate afirma că sursele 
creșterii aradului de prelucrare si 
valorificare a țițeiului ar consta ex
clusiv în construirea de noi capaci
tăți. înzestrate cu echipamente și 
tehnologii moderne de fabricație. 
Cadrele tehnice și economice, spe
cialiștii noștri îsi dau seama că în
deplinirea acestei sarcini majore 
puse de conducerea partidului în 
fața colectivelor din industria petro
lului implică eforturi permanente, 
pe multiple planuri în fiecare în
treprindere în parte. Considerăm că 
o resursă insuficient explorată și 
pusă în valoare pînă acum este îm
bunătățirea selecționării anumitor 
țițeiuri, încă de la extracția lor in 
schele, pentru producția de uleiuri și 
parafine. Functionarea noului com
plex de uleiuri de la Rafinăria Plo
iești. de pildă, se bazează pe utili
zarea unui țiței nafteriic care asigură 
fabricarea de uleiuri cu congelare 

■scăzută. Tocmai de aceea, va trebui 
acordată o deosebită grijă selecțio
nării atente a producției fiecărei 
structuri petroliere, chiar a fiecărei 
sonde în parte, în funcție de caracte
risticile țițeiului extras, de potențialul 
acestuia în diferite produse petro
liere.

Accentuarea dezvoltării industriei 
mijloacelor de producție, diversifi
carea permanentă a construcțiilor de 
mașini, precum și intrarea în circui
tul economic a unor obiective indus
triale noi. înzestrate cu utilaje si 
agregate de înaltă tehnicitate, pun 
în fata industriei petroliere sarcina 
de a lărgi necontenit sortimentul de 
combustibili și lubrifiant!, de a 
îmbunătăți calitatea acestora. Latură 
inseparabilă a valorificării superi
oare a țițeiului. asimilarea de noi 
tipuri de produse petroliere s-a 
bucurat și pînă acum de atenția 
colectivelor din rafinării, prevede
rile în acest domeniu ale planului 
tehnic pe 1967 fiind îndeplinite.

Ceea ce am vrea să subliniem 
este însă făptui că introduce
rea în fabricație a noilor sorturi de 
produse durează încă un timp prea 
îndelungat. întrucît sarcinile în a- 
ceastă privință sînt si în anul 1968 
deosebit de importante, specialiștii 
din cadrul Institutului de cercetări 
pentru prelucrarea țițeiului Ploiești 
și laboratoarelor uzinale din rafinării 
își vor intensifica cercetările în ve
derea stabilirii într-un timp mai 
scurt a rețetelor noilor produse și 
experimentării lor în practică. Soco
tim că pentru reușita acestei activi
tăți de mare răspundere, ca și pen
tru studiul altor căi de ridicare a va
lorificării țițeiului, este necesar să se 
fructifice deplin rezultatele temelor 
cercetate în ultimii ani și să se 
creeze o strînsă legătură între cerce
tare și producție. Se impune, toto
dată. ca întreprinderile și ministe
rele beneficiare ale noilor tipuri de 
combustibil și lubrifianți să colabo
reze mai strîns cu rafinăriile noas
tre în efectuarea experimentărilor 
și omologarea produselor. In mo
mentul de față această colaborare nu 
este satisfăcătoare, ceea ce afectează 
negativ asupra ritmului de asimi
lare.

(Continuare In pag. a ID-a)
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ORADEA : Fabrica de alumină

A TOVARĂȘULUI
GEORGES MARCHES

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală tovarășul Georges Mar- 
chaiș. membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Virgil Trofin, membru su

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C al P.C.R.. Ghizela 
Vass. șef de sectie la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★

în aceeași zi. tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin și Ghi
zela Vass s-au întîlnit la sediul Co
mitetului Central al P.C.R cu >o- 
varâșul Georges Marehais întîlni- 
reă s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

(Agerpres)

de conf. dr. D. PÂCURARIU

„VULPILE"
Șl „DIHORII" 

ÎN AVUTUL
TATULUI

Zilele trecute s-a încheiat la Tri
bunalul popular al raionului Răcari 
procesul Intentat unui grup de foști 
lucrător' ai Combinatului avicol Cre
vedia care au produs pagube prin 
sustragerea de păsări, ouă și medica
mente în valoare de peste un milion 
de lei. împotriva lor s-au pronunțat 
pedepse de 2 pînă la 25 ani în
chisoare și despăgubiri civile pentru 
furt organizat, sistematic, pentru a- 
tentat la avutul obștesc. Totodată 
sînt în curs cercetări pentru aseme
nea fapte grave comise de unii sa- 
lariați ai întreprinderii agricole de 
stat Tărtășești regiunea București.

Din controalele efectuate de orga
nele de resort la întreprinderea agri
colă de stat Tărtășești s-a constatat 
că, în anul 1964 nu s-au justificat 
păsări și ouă în valoare de 52 000 lei. 
Dar pentru că această situație n-a 
fost dată în vileag și curmată din 
rădăcini încă de atunci, ea s-a per
petuat și s-a amplificat In anii 
1965—1966 s-au scăzut, prin bilan
țurile anuale. 29 000 kg carne de 
pasăre, fără nici o documentație. Tot 
din aceeași perioadă lipsesc din ges
tiunea sectorului avicol 642 păsări și 
un număr de ouă în valoare de 
132 000 lei. care au fost scoase din 
evidentă cu acte fictive. Un număr 
de 1 045 păsări au fost sustrase tot 
cu acte fictive, motivîndu-se că au 
fost „mîncate de vulpi și dihori". iar 
altele au fost considerate ca fiind 
„improprii" consumului. Cercetările 
întreprinse pînă în prezent de către 
organele de control, au stabilit că o 
mare parte din produse au fost sus
trase de către unii lucrători ai aces
tei unități. Pagubele produse se ci

frează la suma de 884 000 lei. Veri
ficarea acestei situații continuă si 
acum

S-ar putea ca valoarea pagu
belor să fie mai mare sau mai 
mică. Cert este însă că atît la Tăr
tășești cît și la Crevedia s-au petre
cut nereguli grave și acestea chiar 
sub ochit organelor de control și în
drumare de la raion, de la Trustul 
Gostat București și de la Departa
mentul de resort. Cum de s-a ajuns 
ca asemenea indivizi, unii cu munci 
de răspundere în. unitățile amintite, 
care aveau sarcina să vegheze Ia 
respectarea legilor, să se transforme 
în delapidatori ? S-au făcut veri
ficări superficiale, sesizările oame
nilor nu au fost luate în seamă, iar 
în unele cazuri, au fost învinuiti tot 
cei care au sesizat. Si. așa cum s-a 
văzut, această stare de lucruri s-a 
soldat cu serioase pagube în avutul 
statului.

Incercînd să pătrundem mai adînc 
în labirintul cauzelor care favorizea
ză sustragerile din avutul statului, 
ajungem la concluzia că acestea se 
datoresc în bună măsură nepăsării și 
lipsei de răspundere a unor cadre de 
conducere în realizarea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate. La aceasta se 
adaugă faptul că gestiuni în valoare 
de milioane de lei au fost date oe 
mîna unor oameni necinstiți care au 
furat din avutul statului și în alte 
unități Petre Bădulescu. directorul 
combinatului Crevedia. si apoi Gheor- 
ghe Marin, care i-a urmat la condu-

Florea CEAUȘESCU

Nu este întîmplare faptul că 
literatura, în ceea ce aparține 
epocii moderne, a născut un in
finit număr de eroi ținînd de 
funcționar în feluritele-i ipos
taze. II întîlnim, tratat cu mali
țioasă îngăduință, în opera lui 
Gogol, ne apare la tot pasul, 
burghez în devenire sau făcut, 
în fresca lui Balzac, l-a imor
talizat. „supus" și brută, Tho
mas Mann, a fost zugrăvit, cu 
duioasă afecțiune, de Brătescu- 
Voinești, și a făcut din el 
biciuindu-1, un „tip“, Caragiale.

Nu este întîmplare...
In viața societății moderne 

funcționarul a devenit o cate
gorie tot atît de larg răspîndită 
și tot așa de temeinic înșuruba
tă în angrenajul vieții diurne, 
pe cît de complexe sînt actual
mente aparatul de stat, indus
tria, circulația mărfurilor, ori 
fenomenele din sfera culturii.

Intorcîndu-ne cu gîndul în 
trecut, ni-1 amintim pe funcțio
nar, la noi, omul cu mînecuțe 
negre și bătături la coate, opri
mat și singuratic, carierist mă
runt. ori politician de duzină. 
II întîlneai la biroul de stare 
civilă, pe culoarele tribunalului, 
la bancă, la poștă, la casa de 
bilete a gării. Publicistica i-a 
creionat imaginea insului cu o 
existență mediocră, omul care 
nu urnește nimic și preferă bi
bliotecii cafeneaua, orizontul 
său, întinderea cunoștințelor de
pășind rareori formularistica și 
șablonul din care-și făurise a- 
devărate fetișuri. Avea, fatal, 
pînă și o psihologie proprie 
Față cu politica, mentalitatea 
blazatului : „pleacă ai noștri 
vin ai noștri", sau pur șl simplu 
„nu mă interesează" Față cu 
superiorii : cea a lui Ghiță Pris 
tanda : „pupă-l în bot și papă-i 
tot".

Observator de finețe, scriito
rul, chiâr exagerînd pe alocu 
rea, n-a portretizat fals. Imagi
nea ar fi însă flagrant nedreap 
tă dacă am omite adevărul că 
din rîndurile păturii acestea a- 
morfe s-au ridicat si numeroși 
foarte numeroși oameni onești 
instruit! și destoinici care au 
pus. cu sîrguintă și devotament 
pentru serviciul ce-1 prestau (și 
care de țară le era încredințat 
în ultimă instanță) umărul la 
perfectionarea aparatului admi
nistrativ. la sporirea gradului

Un oraș
după trei ani...

reportaj de Traian FILIP
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Multe obiective noi 
au apărut între altele 
cu vechime de doi sau 
trei ani. Nu de mult, 
ascultam vuietul sobe
lor de sinteză la Aci
dul Sulfuric. Acum am 
privit granulele de 
uree care cad ca per
lele. se adună într-o 
uriașă piramidă și sînt 
viscolite într-un depo
zit cu puternici contra- 
forți externi, cu feres
tre prin care pătrunde 
din plin soarele rece 
de iarnă.

Așa este lumea chi
miei și a otelului, lu
me apărută ca prin 
miracol pe terasa joa
să a orașului Turnu 
Măgurele, asupra că
ruia a suflat subit un 
vîht de înnoire. Orașul, 
născut cu mai bine de 
o sută de ani în urmă 
— mai exact, orașul re
născut, deoarece pe a- 
ceste meleaguri au fost 
cetăți romane și cetăți 
bizantine, punct de 
vamă, schelă de măr
furi pe Dunăre, loc de 
trecere a oștilor oto
mane care nu o dată 
au suferit infrîngeri pe 
teritoriul Țării Româ
nești acest oraș,
așadar, construit după 
un plan inspirat de 
„cele șapte orașe ale 
lumii", a cunoscut și 
apatia, și tristețea a- 
sezărilor periferice.

Activități sezoniere 
însuflețeau portul în 
care, încă de la în

ceputul secolului, s-au 
făcut diferite amena
jări, înlocuindu-se ve
chiul dig de lemn cu 
unul de piatră și ob- 
turindurșe canalul Că
tina, unde s-a creat un 
loc de adăpostire a na
velor. Un siloz de șase 
sute de vagoane a 
devenit pîlnia prin care 
treceau, spre navele 
comerciale de pe flu
viu, produsele vastului 
grînar al Teleormanu
lui. Loc de confluență, 
Turnu Măgurele a fost 
un tîrg în care a 
pulsat viața comercială 
cu aspect agrar, în care 
s-au format tradiții și 
a început să se înfiri- 
pe un climat de pre
ocupări intelectuale ce 
favoriza gustul și în
clinațiile spre gîndire 
și frumos, o atmosferă 
de spiritualitate și cul
tură. Evoluția insă era 
înceată și stratificările 
aveau adesea un aspect 
de fragilitate.

Si iată, în anii noș
tri. o idee îndrăzneață, 
o pîrghie puternică 
sprijinită pe coloanele, 
reactoarele și sobele 
metalice din luncă, a 
dovedit că poate înpin- 
ge o inerție seculară 
și poate, cu fiecare nou 
edificiu înălțat în zona 
industrială, să producă 
un ecou în oraș, să 
producă ascensiunea ți
nui bloc, să creeze tur
nuri de beton și cleș
tar, complexe comer

ciale, școli, policlinici, 
cartiere moderne

La confluența Oltu
lui cu Dunăreo sînt 
intersecții de ape și 
lumini. De forțe și 
speranțe. De drumuri 
și energii mecanice. 
Motoarele care duduie 
în luncă sînt motoare 
ale progresului și ale 
prosperității, și ele au 
smuls din inerția tra
dițională această paș
nică și frumoasă așe
zare de la kilometrul 
597. Trag această con
cluzie observînd o rea
litate în plin proces de 
transfigurare.

Cineva mi-a spus :
— Am venit Am vă

zut Sînt încă multe 
de făcut...

Se poate Dar ceea ce 
s-a făcut. s-a făcut 
bine și s-a făcut repe
de și ceea ce ne ui
mește este. în primul 
rînd, ritmul în care 
s-a dezvoltat și conti
nuă să se dezvolte 
Turnu Măgurele.' Revăd 
orașul după trei ani 
de zile Găsesc noi fa
brici în luncă, iar în 
oraș două blocuri-turn 
cu cite unsprezece e- 
taje, cartiere de blocuri 
împlinite Găsesc două 
restaurante moderne. 
Găsesc magazine și li
brării. o piafă moder
nă în curs de finisare, 
găsesc drumuri pietru-
(Continuare 
în pag. a VIl-a)

Cercetarea științifică este o cerință 
de bază pentru activitatea unui cadru 
didactic din învățămîntul superior. Ea 
dă orizont larg cursurilor și seminare
lor, în sensul îmbogățirii lor continue 
cu informații noi de specialitate, al 
interpretării originale a problemelor, 
precum și al stimulării la studenți a 
gîndirii proprii, a deprinderii de a re
flecta și a căuta ei înșiși să-și adîn- 
cească prin studiu pregătirea. Profeso
rul universitar este prin definiție un 
om cu o cultură largă, un specialist 
de prestigiu, un om de știință. Îndato
rirea sa este nu numai de a comunica 
cunoștințe de la catedră, ci și de a 
participa în mod creator la viața știin
țifică a tării, dînd lucrări importante care 
să reprezinte confribufii reale la pro
gresul științei. Înseși cursurile sale tre
buie să fie, evident, nu neapărat creații 
originale, dar nici 
eclectice — ci, in 
personale, în care date și concluzii 
furnizate de cercetările valoroase ante
rioare să fie trecute prin filtrul critic 
al personalității sale. Prin asta nu spu
nem nimic nou, ci doar subliniem niște 
adevăruri în genere știute, susținute de 
întreaga tradiție a Universității româ
nești, ca și a celor străine. Titu Maio- 
rescu, B. P. Hasdeu, Odobescu, Vasil* 
Conta, Ovid Densusianu, N. lorga, Sex- 
til Pușcariu, A. Philippide, G. Ibrăi- 
leanu, D Popovici, Lucian Blaga, M. 
Ralea, Tudor Vianu, George Călinescu 
ca să cităm cîteva nume ilustre de pro
fesori ai facultăților de litere româ
nești — au fost în același timp perso
nalități de prestigiu în filologie, isto
riografie, critica literară și filozofia ro
mânească. Mai mult chiar, prezența lor 
strălucită în viața științifică a țării le-a 
sporit autoritatea și prestiqiul de pro
fesori.

Dezvoltarea din ultimii ani a cerce
tării literare în învățămînful universitar 
este o consecință firească a dezvoltării 
în ansamblu a activității științifice din 
țara noastră, a nivelului general de cul
tură și a interesului pentru știință mani
festat în pături tot mai largi ale socie
tății. Schimbarea la unele catedre de 
literatură a concepției în ce privește 
caracterul muncii științifice, combaterea 
improvizației și a diletantismului, orien
tarea cercetării în direcția studiului te
meinic, bazat pe o largă informație 
istorică-literară, a dus. la elaborarea, 
de către numeroase cadre didactice 
universitare, a unor monografii sau 
studii ample asupra unor scriitori, cu
rente sau epoci literare, lucrări care, 
împreună cu altele, reprezintă contri
buții valoroase ale istoriografiei și cri
ticii contemporane la cercetarea feno
menului literar românesc.

Problema calificării superioare, prin 
doctorat, a cadrelor didactice univer
sitare, îndatorire absolut necesară pen
tru cei ce vor să se dedice profesiei 
de dascăl în învățămîntul superior, pusă 
în ultimii ani cu o legitimă exigență 
de către legislația învăfămîntului nos
tru, e de natură să stimuleze preocupa
rea pentru lărgirea cunoștințelor de spe
cialitate, ca și așezarea pe baze se
rioase și temeinice a activității de cer
cetare, cerînd doctorandului — uneori 
tentat numai de publicistică — să 
prezinte și să susțină public, în fața 
unei comisii de specialiști cunoscuți, 
o lucrare de largă sinteză, care să facă 
proba unei cercetări ample, reprezen- 
tînd, oricum, o contribuție științifică 
concludentă dovedind că autorul nu * 
un diletant, ci un specialist format, 
avînd cunoștințe întinse și aptitudini 
verificate pentru cercetarea științifică. 
Doctoratul e o probă serioasă și obli
gatorie în învățămîntul superior, pe linia 
bunei tradiții a universității românești, 
nu din rațiuni pedante, ci ca o dovadă 
a formației largi și temeinice, a spiri- . 
tului metodic, a tendinței spre inves
tigații substanțiale. Istoria exegezei 
literare în cultura română o confirmă 
cu prisosință. Excepțiile sînt foarte pu
ține. Numărul tot mai mare, In ultimii 
ani, al doctoranzilor la catedrele de 
literatură, printre ei aflîndu-se multe 
nume afirmate în critica și istoriografia 
literară contemporană, tezele cu subiecte 
interesante aflate în lucru atestă un 
aspect al activității de cercetare, cu 
perspective fecunde

O mare eficiență în stimularea acti
vității de cercetare literară în univer
sități o au schimburile de idei, discu
țiile organizate In Facultatea de limbă 
și literatură română a Universității Bucu
rești funcționează de doi ani un cerc

simple expuneri 
orice caz, sinteze

de comunicări al cadrelor didactice, cu 
dezbateri de obicei vii și care antre
nează, deocamdată încă timid, și spe
cialiști de la alte insfifuții. Sesiunii* 
■știinfitice ale facultății, a căror organi
zare lasă din păcate încă de dorit, 
și care ar fi bine să se fină anual (nu 
sporadic, la doi său trei ani o dată) 
ș: înfr-o perioadă cind dezbaterile să 
nu fie sfînjeniie de procesul de învăță- 
mînf, cu. o exigenfă mai mare peniru 
selectarea comunicărilor, ar putea 
avea un rol mai important în viata 
științifică a faculfăfii.. De asemenea, s-ar 
putea organiza periodic (de pildă la 
trei ani) sesiuni științifice interuniver- 
siiare (o dată la București, altă dată 
la Cluj, lași etc.) care să prilejuiască 
întîlniri și schimburi de bpinii între 
istoricii și criticii literari din toate cen
trele universitare. Discuțiile pe tema 
științifice, în cadrul obiectivelor de ca
tedră, devenind în ultimii ani fot mai 
frecvente și luînd, în unele cazuri, un 
caracter organizat, ar putea fi mai larg 
folosite în activitatea tuturor catedrelor 
de literatură

O contribuție importantă la orienta
rea și valorificarea activității de cerce
tare literară a cadrelor didactice o pot 
aduce publicațiile periodice ale Uni
versităților. Ele apar însă în genere

(Continuare In pag. a IV-a)

De-a lungul a mii de kilo
metri de’coastă, pe un teritoriu 
înconjurat de. ariă din- trei părți, 
s-a țesut, cu timpul, una dintre 
cele mai dense rețele de comu
nicații si transport ; punctele 
nodale ale acestei rețele sînt 
cele 144 de porturi italiene. Re
numite prin frumusețea peisa
jului, porturile Italiene îndepli- . 
nesc un rol economic de neîn
locuit. Peste 200 milioane tone 
de mărfuri se descarcă și se în
carcă în decursul unui an, con- 
firmînd ritmul viu de dezvol
tare a economiei Italiei, schim
burile sale comerciale intense 
cu străinătatea. Ultimele statis
tici arată că în 1966 circa 85

SCRISOARE DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PVICEA

din totalul comerțului 
italian a urmat calea 
si oceanelor, că apro- 
90 la sută din totalul

la sută 
exterior 
mărilor 
ximativ .. __ _______
mărfurilor importate și aproape 
60 la sută din bunurile expor
tate folosesc ca poartă de acces 
sau Ieșire porturile. Se poate 
afirma că porturile reprezintă 
pentru Italia „aparatul respira
tor". vital al economiei națio
nale. Ele constituie o infrastruc
tură care 
fluentează 
economia 
portuară 
sectoarele 
claie legate nemijlocit de aceas
ta. ci și industriile naționale a 
căror producție este destinată 
în mare parte piețelor străine.

O vizită în cîteva din portu
rile mari ale Italiei îți dezvă
luie un peisaj industrial în con
tinuă schimbare. Macarale uria
șe îsi lungesc ritmic brațele de 
otel, ducînd în îmbrățișarea lor 
mii si mii de tone de mărfuri 
dintre cele mai diferit» Tntr-un 
timp scurt, din ptntecele imense 
ale navelor sînt scoase baloturi 
si colete de mărimi imnresio-

condiționează și in
direct sau indirect 

țării, iar activitatea 
afectează nu numai 
industriale și comer-

(Continuare în pag a Vll-al

Telegramă
Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Consiliului de Stat
Consiliului de Miniștri ale Republicii 

Socialiste România
BUCUREȘTI

Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud are onoarea să adreseze Partidului Comunist Român. Consiliului 
de Stat. Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România sincere 
mulțumiri pentru felicitările călduroase și pentru manifestările de soli
daritate ale poporului român prilejuite de cea de-a Vil-a aniversare a 
creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud

Aceasta constituie o încurajare prețioasă pentru poporul și forțele 
armate populare de eliberare din Vietnamul de sud are intensifică 
rezistența împotriva agresiunii americane pentru salvarea națională, 
pînă la victorie completă

Fie ca prietenia și solidaritatea intre poporul din Vietnamul de sud 
și poporul frate român să se întărească necontenit

Primiți vă rugăm, dragi prieteni, expresia îhâltei noastre considera- 
țiuni.

COMITETUL CENTRAL 
AL FRONTULUI NAȚIONAL 

DE ELIBERARE
DIN VIETNAMUL DE SUD

iV



SClNTEIA — slmbâfâ 13 Ianuarie 1968PAGINA 2

r
!FAPTUL] 
IDIVERS| 
i “i

SOCIOMETRIA (Urmare din pag. I)

La post
In parchetul Brad-Cascada (în

treprinderea forestieră Toplița) 
zilele trecute s-a așternut un 
strat de zăpadă de 1,60 metri. în 
parchetul înzăpezit a fost sur
prinsă brigada complexă condusă 
de Ștefan Demeter. Rămași izo
lați, membrii brigăzii nu s-au 
considerat sinistrați. Fără între
rupere, cinci zile și cinci nopți, 
brigada a lucrat la reparația fu- 
nicularelor, la dezăpezirea dru
murilor autoforestiere pentru nor
malizarea circulației și a pro
ducției. Masa lemnoasă ce se gă
sește aici și așteaptă să fie trans
portată la vale se ridică la mii de 
metri cubi. Luptînd cu troienele, 
brigada lui Ștefan Demeter • 
continuat să-și facă datoria.

Frigurile 
inventarelor

Și la Pitești s-au lăsat omătul 
și gerul. Localnicii aleargă prin 
magazine după încălțăminte căl
duroasă. Se încălzesc însă numai 
din alergătură. Toate raioanele 
de încălțăminte din centrul Pi- 
teștiului sînt în inventar. Care-i 
logica ? „Trebuie să ne încheiem 
și noi socotelile ; clienți vom mai 
găsi" — susține Gheorghe Dina, 
directorul O.C.L. Văzînd că nu 
sîntem de acord cu această „lo
gică", respectivul devine amenin
țător : „Dacă dați cazul în presă, 
vă răspundem în scris de n-o să 
vă convină". Vedeți ? Tot el își 
iese din... bocanci. Așteptăm răs
punsul. In scris.

Vaca s-a 
uitat urît

După ce a băut cîteva ulcele 
(nu cu lapte), îngrijitorul Nicolae 
Croitoru de la C.A.P. Drăgănești 
(Ploiești), a plecat să converseze 
(așa susține el) cu vacile din 
grajd. Deschizînd ușa, i s-a părut 
că rumegătoarele se uită ufit la 
el (iarăși declarația lui). Una avea 
o privire atît de rea incit l-a 
apucat furia. A luat o furcă și a 
ciomăgit vaca neprietenoasă pînă 
i-a rupt un corn. Dar a pățit-o 
fi el. Consiliul de conducere (oa
menii se uitau curioși la el) l-a 
mutat disciplinar la un alt loo de 
muncă și i s-au imputat banii pen
tru îngrijirea animalului rănit. N. 
Croitoru merită sancțiunea. Cel 
puțin știe de ce s-a uitat vaca 
urît la el?

Cine e pro
prietarul ?

O platformă (pe pneuri) a unui 
trailer a fost abandonată în stra
dă, pe Calea Văcărești 286. A stat 
aci o săptămînă, încurcînd circu
lația. Intrucît nimeni nu se in
teresa de soarta ei, miliția a ple
cat în căutarea proprietarului. 
Platforma nu avea nici măcar nu
măr de circulație. S-a luat legă
tura cu întreprinderile din Capi
tală care folosesc astfel de utilaje. 
Toți au ridicat din umeri. Atunci, 
miliția a transportat platforma în 
spatele depoului I.T.B. Splaiul 
Unirii. Aici, proprietarul neglijent 
(deocamdată necunoscut) poate 
găsi platforma pe care a abando
nat-o. Sau a scos-o deja din in
ventar P

Roșu si
9 9

albastru
Gheorghe Roșu, un tînăr din 

Deleni (Roman) s-a gindit că 
poate să cîștige bani mai ușor 
prin falsuri decît prin muncă. Și-a 
procurat un carnet C.E.C., a con
fecționat o ștampilă cu simbolul 
unității din Giurgiu și a început 
să „opereze". Sumele înscrise de 
el, în fals, la capitolul sold, erau 
apoi retrase în mod fraudulos (dar 
de data aceasta cu ștampile au
tentice) de la diferite agenții din 
țară. A operat de opt ori în Bucu
rești, de șase ori în Deva, de cîte 
cinci ori în Buzău și Medgidia. 
A fost prins în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Acum pentru 
Roșu e albastră rău 1

Mirele s-a 
răzgândit i

O tînără din Bălteni (Făurei) I 
Iera „în vorbă" cu Moise Hîngu. ■

S-au întîlnit patru ani. Căsătoria 
lor era o chestiune de zile. Dar I 
iată că în preziua oficierii casă- ■ 
toriei, mirele a dispărut fără 
urmă. Mai tîrziu s-a auzit că s-ar I 

iafla la niște rude în regiunea >
Ploiești. Nimic precis. Căsătoria, | 
se înțelege, n-a avut loc; în I 
schimb fata trebuie să nască zi- • 
lele acestea. Rudele lui Hîngu, 
înverșunate, caută să conteste pa- I 

Iternitatea copilului. Au găsit și ■
doi „martori". Le amintim : le

gile noastre pedepsesc sever atît I 
(mărturia mincinoasă cît și ocoli- a

rea îndeplinirii obligațiilor pa
terne. •

Rubrica redactată de :
Stefan ZIDARITA 
Ștefan D1NICĂ 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"

și relațiile 
înterumane

Sociometria a fost una din victi
mele unei optici dogmatice fiind pre
zentată ca o concepție eminamente 
idealistă și calificată chiar în titlul 
unei lucrări, drept o „utopie reac
ționară". Cartea lui Achim Mihu — 
„Sociometria" apărută recent în Edi
tura Politică, se înscrie în acest con
text ca o prețioasă contribuție la ana
liza realmente critică a asociome- 
triel.

Lucrarea la care ne referim este 
străbătută de conștiința faptului că 
gîndirea marxistă, oferind sistemul 
de referință teoretic indispensabil 
marilor sinteze sociologice pe care 
le așteaptă epoca contemporană, poa
te și trebuie să integreze în cadrele 
sale conceptuale și realizările socio
metriei.

Interesul lucrării sporește prin 
faptul că atacă frontal dificultățile 
— nu numai pe cele de ordin tehnic, 
pe care le implică pătrunderea sem
nificațiilor unor concepte, dar mai 
ales cele de fond, legate de analiza 
raportului dintre teorie și metodă» 

Este știut că sociometria, teorie ini
țiată de sociologul american J. L. Mo
reno, avînd ca obiect studiul așa- 
numitel „matrloi sociometrice" adică 
al relațiilor preferențiale (de simpa
tie — antipatie, atracție — respinge-

recenzie
re) dintre indivizi la nivelul grupu
rilor mici, este erijată frecvent de 
promotorii ei într-o teorie generală 
a societății, cu rezonanțe evident 
psihologiste și empiriste. Efortul lui 
A. Mihu se îndreaptă spre disocierea 
fondului teoretic al sociometriei de 
valoarea unor concepte pe care le 
utilizează (menționăm, de exemplu, 
analiza conceptului de „rol", preluat 
de la G. H. Mead și R. Linton), pre
cum șl a complexului de metode și 
tehnici de cercetare. Deosebit de fer
tilă se dovedește din acest punct de 
vedere ipoteza de lucru fundamen
tală a lucrării, la care subscriem 
total : independența logică a meto
delor sociometrice față de teorie. Au
torul consideră că tocmai acest fe
nomen „deține cheia explicației re
zultatelor gnoseologice și practice 
obținute de cercetarea sociometrică".

Din această perspectivă teoretică, 
autorul ne oferă o excelentă prezen
tare a procedeelor și tehnicilor socio
metrice. Cum fenomenele sociale au 
ca autori oameni și sînt întotdeauna, 
Intr-un fel sau altul, fenomene de 
interrelații umane, este firesc ca 
structurile latente ale vieții sociale 
să cuprindă șl multiple interferențe 
psihologice, metodele sociometrice 
deschizîndu-ne acces către 'cunoaș
terea și măsurarea acestora cu aju
torul statisticii șl calculului probabi
lităților. Ele pot fi însă folosite cu 
succes deplin abia atunci cînd se de
pășește psihologismul individualist și 
se înlătură izolarea artificială a ra
porturilor umane din cadrul lor so
cial real. Utilizarea metodelor socio
metrice dobîndește, astfel, semnifi
cațiile unui adevărat act de cultură, 
înțelegînd prin cultură conștiința în 
perpetuă evoluție pe care omul o 
dobîndește asupra lui însuși și asupra 
lumii în care trăiește.

Autorul acordă o mare atenție pro
blemei raporturilor interindividuale 
și din cadrul grupurilor mici care 
au un specific în ansamblul formelor 
de grupare socială atît prin conținu
tul lor (cuprinzînd relații nemijlo
cite dintre oameni, cu un caracter 
psihologic pronunțat), cît și prin ro

lul ce-1 îndeplinesc. „Lipsa tempo
rară a unor preocupări în studierea 
grupurilor mici pe frontul sociologiei 
marxiste — scrie A. Mihu — nu tre
buie atribuită, așa cum procedează, 
de pildă, J.P. Sartre, concepției ma
terialiste asupra istoriei... Depășind 
declarațiile programatice, autorul do
vedește practic fertilitatea perspec
tivei marxiste prin contribuții ori
ginale la explicarea grupului mic ca 
un „sistem deschis" prin demonstra
rea faptului că „în orice orînduire 
socială... grupurile mici reflectă în
tr-o măsură sau alta trăsăturile ca
racteristice ale societății date", sau 
prin interpretarea unei cercetări 
proprii efectuate la universitatea 
clujeană asupra matricei sociome
trice a unei grupe de studenți. Nu 
împărtășim însă considerarea miș
cării cunoașterii ca fiind direc- 
ționată dinspre societatea globală 
spre grupurile mici și relațiile 
interindividuale. Dar rezolvarea u- | 
nei asemenea probleme implică deli
mitarea statutului ontologic al știin
țelor umane, problemă încă atît de 
puțin abordată.

Autorul acordă o mare importanță 
problemelor axiologice ale raporturi
lor interindividuale șl ale grupului 
mic, fiind convins că „problema in
terpretării corespunzătoare a prefe
rinței ocupă un loc important în 
explicarea rezultatelor de pină acum 
ale sociometriei". Chiar dacă ni se 
pare exagerată „înțelegerea prefe
rinței ca valoare sui-generis“, împăr
tășim total concepția autorului des
pre rolul axiologiei în investigarea 
conținutului relațiilor preferențiale. 
Ne exprimăm rezerve, însă, față de 
una din ideile sale, șl anume că rela
țiile nemijlocite dintre oameni, depă
șind cadrele sociometriei, ar consti
tui obiectul unei științe particulare, 
deocamdată aflată într-o fază inci
pientă, care ar putea fl numită 
„microsociologie".

Autorul dezvoltă idei interesante 
cu privire la posibilitățile pe care 
le oferă metodele sociometrice pentru 
investigarea relațiilor nemijlocite h 
dintre oameni în condițiile socialis- ■ 
mulul, subliniind că „construirea și 
desăvîrșirea construcției socialismu- I 
lui presupun și mobilizarea deplină B 
a forțelor motrice care se găsesc la H 
nivelul grupurilor mici și al relații
lor interindividuale". Astfel, el sur
prinde creșterea rolului relațiilor ne- fi 
mijlocite și motivează necesitatea 
cercetării relațiilor interindividuale 
și a grupurilor mici în etapa actuală, 
în privința utilizării metodelor so
ciometrice în socialism, se subliniază 
necesitatea unei perspective teoretice 
adecvate, a corelării cu celelalte 
metode de investigație a microrela- 
țiilor, precum și importanța respec
tării cu strictețe a normelor de rigu
rozitate cerute de tehnicile socio
metrice. •;

Lucrarea lui A. Mihu" este remar- ■ 
cabilă și prin sugerarea faptului ca 
nu se poate face sociologie cu me
tode meșteșugărești sau... „după 
ureche". Nu orice cercetare de teren 
este sociologică. Nu oricine împarte 
chestionare și prelucrează răspunsu
rile primite face sociologie. Cerceta
rea sociologică este incompatibilă cu S 
candoarea personajului din piesa g 
lui Labiche care credea că face 
știință numărînd văduvele care tre- n 
ceau pe Pont-Neuf. Sociologia nu se 
poate reduce la măsurare, la nu- g 
mărătoare, ea presupune o bună pre- I 
gătire teoretică, filozofică. Și, totuși, | 
astăzi fără măsurătoare și fără calcul B 
este greu să mai fii specialist în so- | 
ciologie. Sociometria permite, în sfîr- 

•șit, realizarea și în sociologie a dezi
deratului leibniz-ian : „în loc de a 
discuta, să calculăm".

Conf. dr. Ludwig GRUNBERG

de funcționalitate al 
instituțiilor publice, 
contribuind astfel la 
progresul societății ro
mânești. Și iarăși, am 
greși dacă, luîndu-ne 
exclusiv după imagi
nea pe care a confi
gurat-o funcționarului 
romanul sau pamfletul 
am vedea în el numai 
un despersonalizat si 
un apolitic incorigibil. 
Căci nu putini au fost 
din categoria aceasta 
numeroasă, a salariati- 
lor, aceia care, înțe- 
legînd imperativele 
vremii, s-au raliat fără 
rezerve forțelor mili
tante pentru înnoiri în 
plan social, s-au înro
lat mișcării muncito
rești, luptei duse de 
partidul comunist. Si

mulul social, dezvolta
rea și diversificarea 
de amploare pe care 
le-a cunoscut econo
mia. extinderea vieții 
spirituale au deter
minat și adus în prim 
plan nu numai ce
rințele administrative 
de ordin cantitativ 
sporite, dar și o mai 
largă compartimentare 
și specializare a func
țiilor.

Altfel spus, crește
rea complexității ope
rațiilor administrativ- 
gospodărești a operat, 
necesar, schimbări de 
conținut și formă în 
categoria funcție. Sim
pla muncă de înregis
trare, care altădată a- 
vea ponderea princi
pală în munca unui 
funcționar, cedează în- 
tîietatea unui alt tip

membru al societății T 
Nu avem știință de 
fondul de idei al pla
nurilor și programe
lor instituțiilor de în- 
vățămînt preconizate, 
dar le întrevedem în 
strînsă concordanță cu 
cerințele, încorporînd 
adică cunoștințe juri- 
dico-administrative, de 
etică și conduită cetă
țenească, de contabili
tate și economie poli
tică. Fără exagerare, 
și departe de noi gîn- 
dul de a blama, îna
inte vreme slujbașul 
de stat era adesea 
om cu jumătate de 
diplomă, care avea 
în muncă principal, 
dacă nu chiar ex
clusiv suport, o oare
care îndemînare și ru
tină. Același, este as
tăzi chemat să practice

FUNCȚIONARUL
nu ca excepții care să 
confirme o regulă ci 
ca un fapt cantitativ 
apreciabil si căruia 1 
se cuvine prețuire.

11 descoperi în pre
zent, pe funcționar, 
pretutindeni și indis
pensabil. Nu făcînd, 
ab ovo ad male, totul 
și de toate, ci, întru
nind atributele con
ceptului modern al 
profesiunii. îndepli
nind, selectiv un rol 
în scara valorilor so
ciale. Ca și muncitoru
lui din fabrică, țăra
nului, omului de car
te, socialismul i-a a- 
dus demnitate și i-a 
precizat un scop. El 
este astăzi, am spune, 
trăsătura de unire sau. 
și mai aproape de 
adevăr, veriga inter
mediară între cetățean 
și aparatul adminis
trativ, între individ 
și stat, între particu
lar și instituție. El, 
funcționarul, mijloceș
te, în mod privilegiat, 
contactul cu legea, cu 
suprastructura juridi
că a țării, fie că vine 
vorba de simplul act 
al înregistrării unei 
petiții, fie în ca
zul transferului de 
valori prin canalele 
complicatului sistem 
bancar. Creșterea în 
dimensiune a organis-

de muncă, nerutinier. 
Capătă un tot mai ac
centuat relief figura 
funcționarului care în 
primul rînd rezolvă, 
care înregistrează nu 
pentru a îndosaria, ci 
ca să caute și să ofere 
soluții. Actele intră în 
evidență nu ca să zacă 
în beciuri colbuite, cî 
ca să nască rezolvări 
neîntîrziat, operativ și 
creator. Ele se auto- 
valorifică, cu alte cu
vinte, în contactul cu 
omul de acțiune.

Ar fi în drept să ne 
întrebăm — și îndem
nul e dat de faptul că 
documentele recente 
ale partidului nostru 
prevăd crearea unei 
ramuri de învățămînt 
pregătitor de viitori 
funcționari publici — 
în ce constă de fapt 
profilul salariatului 
din aparatul organe
lor locale ale puterii 
de stat, al instituțiilor 
prestatoare de servicii 
către populație, al sluj
bașului de la notariat 
și judecătorie, de la 
I.R.E.B., I.T.B., I.G.O. 
etc., etc. Intr-un cu- 
vînt, care este — sau 
ar trebui să fie — 
aria zestrei intelectua
le a omului de care te 
izbești la tot pasul în 
trebuințele zilnice ale 
slujbei, sau ale tale ca

o profesiune construi
tă pe concepte, asimi
lată metodic în școală 
și fericit întregită prin 
experiență. Perfecțio- 
nîndu-se, societatea 
și-a sporit necontenit 
exigențele și omul de 
azi, om modern, cetă
țean al statului socia
list are a se confrun
ta, în raporturile din
tre el și instituții, cu 
probleme ce pretind 
răspuns pe care doar 
un om cu pregătire i-1 
poate da.

Ca în toate planurile 
vieții sociale, și în 
cîmpul interrelațiilor 
individ-societate a a- 
vut și are loc încă un 
vizibil proces de trans
mutație a modalități
lor de muncă de pe 
coordonatele practicis
mului și rutinei, pe 
cele ale autorității în 
materie și ale compe
tenței. Nu înseamnă, 
aceasta, o negare si 
nici o subapreciere a 
cunoștințelor dobîndite 
în procesul muncii. 
Rutina, în înțeles de 
experiență însușită 
prin îndelungată acti
vitate, este componen
tă constitutivă a orică
rei profesiuni, condiție 
a succesului și am 
greși răfuindu-ne, cum 
se întîmplă adesea, cu

„rutinații" pentru înțe
lesul depreciativ ce se 
acordă cuvîntului. In 
orișice activitate, iar 
cea de funcționar pu
blic nu face excepție, 
cadrul pregătirii reali
zate prin școală este 
fără încetare comple
tat în practică și omul 
de la ghișeu, solicitat 
în problemele cele 
mai diverse, are, mult 
mai mult decît multe 
alte categorii de sala- 
riați, șansa de a în
văța necontenit, de la 
oameni și prin oame
nii cu care vine, obli
gatoriu, în contact și 
la dispoziția cărora se 
află.

Firesc, în contextul 
procesului amplu de 
perfecționare a vieții 
noastre de stat, func
ționarul este chemat 
să îmbunătățească fără 
încetare metodologia 
profesiunii sale, con
ceptele cu care ope
rează în activitatea de 
zi cu zi. I se cere să 
fie un om mobil în 
gîndire, să aibă spirit 
de orientare în proble
mele domeniului, mo
del de competență și 
probitate. Nu ni-1 pu
tem închipui, pe aces
ta, slujbaș în accep
țiunea modernă a no
țiunii, dacă se închis
tează în rigorile for- 
mularisticii. E mai co
mod, fără îndoială, să 
te prevalezi de cutare 
sau cutare articol de 
regulament elaborat a- 
cum nu se știe cîțl 
ani, să te plasezi la 
adăpostul unui para
graf, al unei prevederi 
căzute în desuetudine 
decît să soluționezi 
creator. Spiritul ino
vator, propriu între
gii noastre activități, 
trebuie să lumineze 
tot mai puternic prac
tica muncii adminis
trative.

In relațiile dintre 
indivizi, dintre aceștia 
și instituția publică, 
socialismul a operat 
multiple și tot atît de 
binefăcătoare reducții. 
Dar contactul maselor 
cu aparatul de stat, 
instrument de înfăp
tuire a politicii parti
dului în toate planu
rile societății, rămîne 
o vie realitate. Dacă 
astăzi trece pragul in
stituției de stat, neapă
rat individul este tri
mis de o necesitate, are 
o justificare neîndo
ielnică, i se cuvine so
licitudine și tratament 
civilizat.

La sâmuș Foto : S. Cristian

CINE ARE NEVOIE 
DE CONSUL
TAȚIE ?

Micuța M. I. a venit pe 
lume acum 8 ani, în ciuda 
faptului că părinții aștep
tau, de data asta, un băiat 
(mai aveau o fetiță de 
3—4 ani). Cu timpul, s-au 
consolat că „nepoftita" a 
devenit membră a familiei. 
Mama, deși s-ar spune că 
își iubește copiii, ține mai 
mult la fetița cea mare, 
fără a se gîndl o clipă că 
micuța M. I. simte acest 
lucru. Fetița este pedepsită 
tot mai des pentru fapte 
foarte mărunte ; este lăsată 
uneori plîngînd, singură în 
casă, în timp ce sora ei 
merge cu mama la plim
bare. Intr-o seară am gă- 
sit-o pe micuța M. I. plîn
gînd și tremurînd în fața 
ușii pe scară. Printre lacrimi 
mi-a povestit că „mă
mica" a plecat cu surioara. 
I-a promis că se va întoar
ce repede, a încuiat casa și 
a lăsat-o afară, chipurile 
să se joace. Dar a uitat de 
promisiune, așa cum uită 
că nimic nu-i dă dreptul 
să schilodească sufletul fe
titei, să facă din ea o even
tuală clientă a clinicilor de 
psihiatrie.

Micuța M. I. nu simte 
căldura, mîngîierile, dragos
tea mamei sale. De tatăl 
său, care vine beat acasă 
și face scandal, se teme. 
Pe sora ei, vrînd nevrînd, 
începe s-o urască. Această 
stare de lucruri se răsfrîn- 
ge din ce în ce mai mult 
asupra el, influențînd ne
gativ creșterea și dezvolta
rea sa psihică. M. I. este 
bolnavă ( 1 ?) declară pă
rinții, „îngrijorați" de sta
rea fetiței. Dar nici acum 
nu înțeleg că ei sînt cauza 
bolii, că la ei se află rețeta 
pentru însănătoșire.

Cruzimea unor asemenea 
părinți este pur și simplu 
monstruoasă prin efectele 
ei asupra copiilor. Mani- 
festînd de cîtva timp unele 
tulburări, părinții fetiței 
A. L. s-au decis să consulte 
un medic . psihiatru. Nu se 
mai pot înțelege cu ea. Nu 
mai învață, uită repede, nu 
este atentă la lecții, pri

mește note proaste la școa
lă, plînge din te miri ce. 
Este și ea din ce în ce mai 
tristă, mai abătută, fricoa
să și încăpățînată. Din ce 
cauză ?

Părinții au pedepsit-o șl 
au bătut-o în fiecare zi. O 
„ajutau" să-și facă lecțiile 
țipînd la ea și amenințîn- 
d-o. Uneori cînd veneau 
seara tîrziu acasă, de la 
vreun spectacol, sculau co
pilul din somn să-l întrebe 
dacă și-a terminat lecțiile. 
In cazul în care nu reușise, 
neștiind, de pildă, cum să 
rezolve o problemă. îl luau 
la bătaie. Toate acestea au 
dus la epuizarea fizică și

ților se trezește și fetiței i 
se aplică o altă serie de 
pedepse drastice.

Fie-mi permis să le re
comand părinților acestei 
fetite un consult la psihia
tru, căci ei sînt cei care 
au nevoie de acest lucru.

M. MOȚESCU 
psiholog, București

LIPSA DE SUPRA
VEGHERE

Îngrijorați de așa-zisele 
apucături ale copiilor

că tot ceea ce au de repro
șat odraslelor lor neascul
tătoare și recalcitrante se 
datorește, de fapt, nesupra- 
vegherii acestora. Intr-a
devăr, supravegherea pă
rintească a copiilor consti
tuie o condiție fără de care 
procesul de educație în fa
milie este de neconceput. 
Problema supravegherii 
sistematice a copilului se 
impune însă șl din consi
derente de ordin extra edu
cativ, pentru protecția vie
ții acestuia.

Nu de mult, Maria Cozia- 
nu din București, calea 
Giulești nr. 48, mama mi
norului Cozianu Dumitru a

leibuz, copilul Dascălu Ion, 
de 5 ani, din București, 
strada Cozia nr. 8, de 
exemplu, a fost' lăsat sin
gur de mama sa și a nime
rit în fața unui autoturism 
care l-a accidentat. Consi
derăm că supravegherea 
minorului în timp ce se 
joacă, în momentul în care 
traversează strada sau cînd 
coboară dintr-un1 vehicul 
este o obligație paternă e- 
lementară, o măsură de si
guranță care atunci cînd 
este ignorată numai celor 
mari le poate fi reproșată. 
Consecințele așa zisei in
dependențe sau libertăți 
prost înțelese lăsate copii-
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psihică a copilului, la dez- 
adaptarea ei fațp de înda
toririle școlare, la tulbură
rile de comportament „în
grijorătoare".

Singura ei scăpare din 
cînd în cînd sînt bunicii. 
Pedepsită și dată afară, fe
tita își găsește alinarea ne
cazurilor și suferințelor 
sale la ei, care o ocrotesc, 
o ajută și o hrănesc. Căl
dura, dragostea pe care ar 
trebui s-o aibă din partea 
părinților, e nevoită să o 
caute în altă parte. Aici, 
cu înțelegere și răbdare, bu
nicul împovărat de ani își 
pune ochelarii și-i citește 
cîte o mică poveste, bunica 
îi dă ceva bun de mîncare 
și o mîngîie. Si se produce 
marea transformare, mira
culoasa transformare. A. L. 
nu mai este bolnavă, ci de
vine copil ca toții copiii, 
veselă, fericită, se joacă. 
Dar aceste momente sînt 
rare și scurte. De îndată 
ce-și dau seama că e la 
bunici, „conștiința" părin-

cu mintea înfierbînta- 
tă de fapte care să le 
ofere satisfacția unor sen
zații tari, unii dintre 
părinții lor nu se sfiesc 
să-i califice drept niște se
cături. mirîndu-se mai în
totdeauna de unde au pu
tut moșteni diferite trăsă
turi de caracter atît de 
rele. Nu o dată auzi pe cîte 
unul spunînd indignat : 
„am fost și eu copil, am 
făcut și eu destule năzbîtii, 
dar ceea ce face băiatul 
meu acum întrece orice 
măsură".

Oamenii ce se pretind (și 
poate că sînt), liniștiți sînt 
surprinși de caracterul im
pulsiv al copiilor lor și, nu 
odată, ducîndu-se cu gîn- 
dul spre cele mai bizare 
explicații fac tot soiul de 
„descoperiri" în urma că
rora uneori nu mai văd 
nici o soluție de îndreptare.

Un singur lucru nu sînt 
în stare să descopere acești 
părinți predispuși să arun
ce vina pe copii și anume

chemat-o în judecată pe 
Elena Gheorghe, din Bucur 
rești, strada Al. Moruzi 
Voevod nr. 47, mama mino
rului Petcu Nicolae. Ele au 
ajuns la tribunal tocmai 
pentru că și-au lipsit copiii 
de supraveghere, deși unul 
dintre ei, Cozianu Dumitru, 
nu avea mai mult de 4 ani 
și șase luni. Lăsați să facă 
ce vor, cei doi copii au ho- 
tărît să se joace, alegîn- 
du-si ca model un vestit 
personaj de aventuri cine
matografice seriale. Petcu, 
pentru că era mai mare și 
mînuia mai bine arcul „a 
interpretat" rolul neîntre
cutului arcaș, iar Cozianu, 
deoarece era mai mic și 
mai puțin îndemînatic, pe 
cel de... țintă. Cum era și 
de așteptat, săgeata a lovit 
în plin, lăsîndu-1 pe Cozia
nu infirm pe toată viata.

Nesupravegherea celor 
mici, fie și pentru o clipă, 
are urmări nefaste și atunci 
cînd este vorba de circula
ție. La coborîrea din tro-

lor la vîrsta cind părinții 
ar trebui să vegheze cu cea 
mai mare grijă asupra în
tregii lor activități sînt, de 
obicei, atît de grave și atît 
de dureroase încît este im
posibil să trecem cu vede
rea adevărata lor cauză.

Silvestru VÎRTOSU 
președinte de colegiu 
la tribunalul Capitalei 
Lt. col. Victor BEDA 
Direcția Generală 
a Miliției

ADEVĂRATUL 
INFRACTOR

Minați de un egoism fe
roce și dînd dovadă de o 
totală lipsă de conștiință, 
unii părinți ajung pînă 
acolo încît aruncă pe seama 
copiilor faptele lor repro- 
babile, distrugîndu-!e cu 
bunăștiință viitorul sau

mutilîndu-i sufletește și 
moralicește.

în timp ce se afla la ves
tiar, muncitoarei Florica 
Schmit, de la I.L.M.F.T. 
Craiova i-a dispărut ceasul 
de mină. O bănuia pe co
lega sa Ioana Suilea, pe 
care a urmărit-o îndea
proape. La două săptămînl 
după săvîrșirea furtului a 
descoperit ceasul la fiica 
acesteia, Suilea Ioana, Fe
tița a recunoscut în fața 
conducerii școlii că a pri
mit ceasul de la mama ei. 
Aceasta din urmă, ca să 
scape de orice bănuială, a 
declarat însă că obiectul a 
fost furat de către fiul ei 
Suilea Ionel, tot elev. în 
vîrstă de 12 ani. Minciuna 
relatată, de învinuită a fost 
confirmată și de cei doi 
copii, la îndemnul și stă
ruința mamei lor. Mai mult, 
Suilea Ioana a cerut orga
nului de anchetă penală ca 
fiul ei Suilea Ionel să fie 
internat, pentru „furtul" 
săvîrșit de el într-un insti
tut de reeducare. Verifi- 
cîndu-se cu maximum de 
grijă și atenție acest caz, 
ancheta: a stabilit însă ne
vinovăția copilului și pe 
adevărata autoare a fautului 
ilicit, care de altfel și-a 
recunoscut și vina.

Prin atitudinea sa, Învi
nuita și-a încălcat în mod 
grav îndatoririle ce-i re
veneau, a pierdut încrede
rea copiilor care au devenit 
judecătorii ei. S-a gîndit 
oare această mamă la reac
țiile și mutațiile ce se pe
trec în capetele copiilor din 
cauza unei asemenea min
ciuni „nevinovate" ? Ce 
s-ar fi întîmplat dacă min
ciuna respectivă ar fi ră
mas nedovedită, iar cerința 
mamei ar fi fost îndepli
nită ? E ceva patologic 
dacă, în cazuri asemănă
toare, copiii vor învăța să 
mintă, să fure, să excro- 
cheze. să-și bată joc de 
cinste și de demnitate ? 
Nu 1 Cauza sînt părinții 
care i-au încurajat să apuce 
pe o asemenea pantă pri
mejdioasă.

Al. PANAL
procuror-șef adjunct 
M. NICULESCU
procuror 
Procuratura regiunii 
Oltenia

Am fost 
la Cimpina 
cu sarcini 
precise...

La sfirșitul lunii decembrie am pri
mit o scrisoare semnată de un grup 
de muncitori prin care eram invitat 
să vizitez Cîmpina în general și Uzi
na mecanică în special, iar apoi să 
le comunic prin această rubrică im
presiile mele de călătorie. Mă con
formez.

în drumul pînă la Cimpina am apelat la ser
viciile trenului personal 3001 (8 ianuarie a.c.). 
M-am urcat cu un minut înainte de plecare, în 
vagonul de clasa l și am dbservat că toți 
pasagerii plîngeau.

— De ce plîngeți, ce s-a întîmplat ?
Trenul s-a pus în mișcare și mi-a.u dat și mie 

lacrimile. Tot vagonul era numai lacrimi. Cînta 
cineva vreo melodie sfîșietoare ? Povestea cineva 
drama celor două orfeline ? Nu! Vagonul era 
îmbibat de un miros de insecticid. Să deschizi 
ferestrele se putea, dar afară viscolea și era ger. 
Să ne mutăm în alt vagon ? Nu, nu se putea. 
Trenul era aglomerat.

— E mult pină vă obișnuiți cu mirosul, pe 
urmă o să fie bine... și la vară cald — ne-a 
încurajat conductorul, care a făcut revizia în 
fugă.

Și conductorul a avut dreptate. Treptat, treptat 
ne-am obișnuit. Dar tocmai cînd să zicem doamne 
ajută, ne trezim că se deschide fereastra com
partimentului. O închidem, ne scuturăm de ză
pada pătrunsă în rafale și fereastra se deschide 
iar. Ce era de făcut ? Am mutat femeile și copiii 
în alt compartiment și în locul lor am adus 
oameni vînjoși. Un cetățean care mergea la 
Cluj a venit cu ideea să legăm fereastra. Și-a 
scos cureaua și a priponit-o. Se deschidea fi 
după priponire, dar mai puțin.

Ce s-a mai întîmplat, nu știu, că eu a trebuit 
să cobor la Cîmpina. înainte de coborîre am fost 
rugat să semnez o scrisoare de „mulțumire" adre
sată Direcției generale C.F.R. Am semnat-o toți 
cu lacrimi în ochi. (Mirosul de insecticid încă 
nu dispăruse).

De la gară am luat-o în sus, spre oraș. Zăpada 
se așternuse bine. Și tot mai ningea. De la stația 
veche de benzină am întîlnit o femeie cu un 
copil în brațe. Plîngea și ea și copilul. Aici nu 
mirosea a insecticid.

— Ce-ați pățit '!
Femeia înota prin zăpadă și plîngea tntr-una.
— Unde mergi ? insist eu.
— Nu știu unde să mă mai duc...
Se numește Maria Crețu, stă pe str. Bălcescu 48, 

are 4 copii, e căsătorită cu Ilie Crețu, care lu-

foîloton de Nicuță TĂNASE

crează la rafinărie, și aflu că bărbatu-su, de cit* 
ori se îmbată, și se îmbată des, o bate.

— Dar de ce ?
— E gelos. De ce sînt frumoasă, zice.
A intrat la comitetul orășenesc.
Prin dreptul Poștei mi-a ieșit în cale un cetă

țean care se i(it<țpe o bucată de hîrtie și înjura 
de unul singur pe cineva de la I.R.T.A'.jPe cine anume nu știu, ' , *.Br „rra.

— Nu știi să înjuri pe dinafară, de ce te uiți 
pe hîrtia aia ?

— Mă uit la referatul ăsta, pus de tovarășul 
Ene de la abonamente. Ia uite ce scrie aici: 
„întrucît n-avem capacitate de transport, nu se 
aprobă". Nu vrea să-mi dea abonament. Minte 
omu’ ăsta ca o foaie de parcurs.

Mă lămuresc. Omul care e revoltat se numește 
Mihai Macovei, lucrează la Rafinăria Cimpina și 
locuiește în comuna Cornu. Face zilnic naveta, 
în fiecare zi trebuie să plătească 7 lei transpor
tul. Deci, aproape 200 de lei pe lună. Dacă 
I.R.T.Aa i-ar elibera abonament, și are acest 
drept, l-ar costa numai 59 de lei.

— Și de ce nu-ți dă ?
— Dumneata nu vezi, cică n-au capacitate de 

transport. Dar eu trebuie să mă duc zilnic la 
lucru. De cînd mă lupt să-mi scot aboname*- ' , 
Știi ce mi-a spus un taxator ?

— Nu știu.
— Cică dacă-i dau lui două baterii cu vin, 

îmi aduce abonamentul acasă.
— Dar spune-mi și mie cum vine vorba aia 

„minte ca o foaie de parcurs ?“. Explică-mi și 
mie, pentru cultura mea generală.

— Păi, să vedeți! Unele foi de parcurs sînt 
cam mincinoase. Pe ele se scrie că mașina și 
șoferul se duc în cine știe ce interes de servici, 
și cînd colo...

Scrisoarea dumneavoastră, dragi cititori din 
Cîmpina, îmi atrăgea atenția să trec și pe la 
Uzina mecanică. De fapt, asta vă durea mai 
mult.

_Am fost, și în continuare voi încerca să vă 
răspund la întrebările pe care mi le-ați pus în 
scrisoare.

Ziceați dumneavoastră că la această uzină func
ționează la metrologie un anume Novodni care 
toată ziua nu face altceva decît completează, în 
tvmpul serviciului bineînțeles, buletine Pronosport 
și Pronoexpres. Cînd am vizitat eu uzina tragerile 
se făcuseră. Mai spuneați în scrisoare că este 
protejatul tov. director Dițulescu. Vă rog să. mă 
iertați dar în timpul cit am stat în uzină nu mi-am 
putut da seama de lucrul ăsta.

A. Cucu despre care îmi povesteați că are un 
salariu onorabil și nu face nimic în uzină decît 
umblă cu „vorbe" la director. După părerea mea 
nu aveți dreptate. Cît am stăt eu de vorbă, cu tov. 
Dițulescu, Cucu n-a dat pe acolo. Și cînd vine, 
așa mi s-a explicat, vine să se intereseze de 
sănătatea tovarășului director.

Am vizitat și laboratorul unde mă încunoștin- 
țați ca lucrează 6 laborante și că 3 dintre ele sînt 
de meserie croitorese. Aveți dreptate. Așa este. 
Dar am stat de vorbă Și cu tovarășul director și 
cu secretarul organizației de bază de la laborator 
și cu șeful laboratorului asupra acestei probleme 
și mi-au explicat că sînt foarte mulțumiți de 
aportul lor. Și că niciodată dumnealor n-au con
fundat nacela cu mașina de cusut „Singer" ori 
„Ileana".

Dumneavoastră spuneați în scrisoarea ce mi-ați 
trimis-o că tovarășul director Dițulescu a avut o 
mașină Moskvici 403 proprietate personală și că 
a vîndut-o cu 52 000 lei, apoi a cumpărat de la 
stat, conform decretului, tot un Moskvici 403, cu 
numai 10 500 lei, făcînd astfel un ciubuc (expresia 
vă aparține, să n-avem vorbe, păstrez scrisoarea) 
de aproape 42 000 lei.

Lucrurile nu stau chiar așa. E adevărat că to
varășul Dițulescu și-a vîndut mașina și că a cum
părat alta de la stat dar nu cu 10 500 cum afirmați, 
ci cu 12 500, Mașina pe care a vîndut-o (reiese 
dintr-o declarație trimisă ministerului de care 
aparține) cică era cumpărată în tovărășie cu un 
frate al domniei sale (in acte apare singurul pro
prietar) și a vîndut-o ca să termine locuința 
proprietate personală a unui cumnat Cucu. Dar alt 
Cucu. Nu cel de mai sus. Care la rîndul lui are 
și el un Opel. încurcătură mare... Deci omul a 
fost cinstit și a arătat situația, la minister. Dacă e 
de criticat cineva avoi acel cineva este cel de 'a 
minister care, citind declarația „sinceră" trimisă 
de tovarășul Dițulescu, a scris totuși ne referat : 
„Se încadrează în H.C.M.".

Coborînd de la Uzina mecanică a.m dat o raită 
și prin magazinele din Cîmpina. Știți, am obser
vat că nici la dv. nu se aăsesc șervețele, scobitori, 
lapte praf, ba cineva, m-a întrebat cum. arc‘ă 
grisinele. încolo... Cam ăsta ar fi răspunsul la 
scrisoarea dumneavoastră.

P. S.
La întoarcere. !n ziua de 9 ianuarie, m-am 

urcat în personalul 3014. De la Baia Mare pînă 
la Cîmpina a venit regulat. De la Cimpina la 
București a făcut o întîrziere de o oră. Nu înțeleg 
de ce, că vine la vale.
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Calea realizării prevederilor
planului pe 1968

RIDICAREA
CALITATIVĂ
A ACTIVITĂȚII
ECONOMICE

în ansamblul uzinelor „Tractorul"- 
Brașov secția S-l 300 ocupă un loc 
important. Anul trecut, colectivul a- 
cestei secții a adus o contribuție de 
seamă la realizarea planului anual 
pe uzină cu circa 40 zile mai devre
me. Din cele relatate de inginerul 
Mircea Florescu, șeful secției, Ia a- 
dunarea de dezbatere a sarcinilor de 
plan pe 1968, care a avut loc zilele 
acestea, reiese că datorită dezvoltă
rii capacităților de producție, cît și 
a măsurilor luate în domeniul orga
nizării superioare a fabricației, co
lectivul de aici a reușit să realizeze 
o producție cu 60 la sută mai mare 
față de anul precedent, să sporească 
productivitatea muncii cu aproape 37 
la sută, să reducă prețul de cost cu 
12,3 la sută, obținînd o economie su
plimentară de peste 3 milioane lei.

Cifrele de plan pe 1968 sînt sub
stanțial sporite față de anul trecut : 
producția la tractoarele grele este cu 
37 la sută mai mare, productivitatea 
muncii cu 12 la sută, iar prețul de 
cost urmează să scadă cu circa 19 la 
sută. Cum șl pe ce căi se vor reali
za aceste sarcini ? După cum s-a 
subliniat în cadrul adunării, o che
zășie a îndeplinirii planului pe 1968 
sînt cele peste 100 măsuri tehnice 
și organizatorice preconizate de con
ducerea secției, din care 58 se referă 
exclusiv la organizarea superioară a 
producției ; unele dintre ele se află 
în curs de aplicare.

Toți cei înscriși la cuvlnt — mun
citori, tehnicieni, ingineri și econo
miști — au subliniat că, deși mult 
sporite față de anul precedent, sarci
nile de plan pe 1968 sînt realiste și 
mobilizatoare. Dînd dovadă de un 
Înalt simt, de răspundere, toți vorbi
torii, 'fără excepție, și-au manifestat 
hotărîrea de a munci fără preget 
pentru a traduce în fapte sarcinile 
ce revin uzinei lor, sarcini izvorîte 
din documentele Conferinței Națio
nale a partidului. Abordînd aspec
tele esențiale care condiționează în
deplinirea sarcinilor de plan pe acest 
an, mulți din cei care au luat cuvîn- 
tul s-au referit la unele neajunsuri 
care mal persistă în activitatea sec
ției, au venit cu sugestii și propuneri 
valoroase menite să asigure desfă
șurarea unei activități normale chiar 
din prima lună a anului.

Una din problemele majore care 
a polarizat atenția adunării de dez
batere a constituit-o îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnicp-economice 
ș funcționale ale tractoarelor S- 
1 300.

— Datorită măsurilor luate în ulti
ma vreme — a spus inginerul Ion 
Parpalea — a sporit mult puterea 
tractorului greu. Ultimele 200 trac
toare au părăsit uzina nu cu 130 GP, 
ci cu 148 CP în medie. Avem toate 
condițiile să ridicăm în acest an pu
terea tractorului greu pînă la 155 CP 
în medie. în acest sens, se impune 
să urmărim cu mai multă perseve
rență acest obiectiv de seamă, ca și 
aplicarea celorlalte măsuri care vi
zează îmbunătățirea altor caracteris
tici ale tractorului.

Referindu-se la aspectul economic 
al fabricației, Inginerul Mircea Bra- 
tosin, adjunct al șefului de secție, a 
arătat că pe baza unei analize s-a 
ajuns la concluzia că măsurile pre
conizate de conducerea secției refe
ritoare la raționalizarea fluxurilor 
tehnologice, mecanizarea transportu
lui intern etc, vor permite ca pro
ducția sporită planificată pe acest 
an să se realizeze cu același număr 
de montori, de cadre tehnico-admi- 
nistrative și personal auxiliar. „Iată 
de ce consider — a arătat vorbitorul 
— că este necesar să fie urgentate 
lucrările privind mecanizarea, trans
portului intern pentru ca, pînă la 
sfîrșitul acestui semestru, ele să fie 
încheiate la toate cele șase linii pre
văzute în plan. Efectul lor se va re
flecta asupra sporirii eficienței eco
nomice a activității productive, asu
pra creșterii productivității muncii 
și a reducerii cheltuielilor de fabri
cație".

— Fiind vorba de creșterea efi
cienței economice a activității pro
ductive, a spus tovarășa Filofteia 
Manole, economistul secției, vreau să 
arăt că una din căile hotărîtoare în 
această privință o constituie redu
cerea cheltuielilor de producție. Din 
analizele făcute se desprinde că în 
acest an vom putea diminua cheltu
ielile de fabricație cu 3 270 000 lei. 
în acest scop, se impune să conți- | 
nuăm acțiunea de reducere a consu
murilor specifice la materiale, să 
micșorăm cheltuielile de reparații, de 
regie, să acordăm mai mare atenție 
gospodăririi sculelor.

— Direcția esențială spre care va 
trebui să ne îndreptăm și în acest 
an eforturile — a spus Gheorghe 
Corbn, inginer principal tehnolog — 
o constituie reducerea consumului 
de metal pe tractor. După cum se 
știe, anul trecut noi ■ am făcut pași 
serioși înainte în această direcție. 
S-a redus, de asemenea, mult,, rebu
tul. Rezervele în acest domeniu sînt 
departe de a fi epuizate. Din calcu
lele făcute reiese că, numai prin tre
cerea altor cîtorva repere de la for
jarea liberă la matrițare, se vor pu
tea economisi 150 tone metal și circa 
10 000 ore manoperă pe an.

Mai mulți vorbitori, printre care 
frezorul Constantin Olteanu, ingine
rul Nicolae Todea și alții au subli
niat necesitatea de a se acorda mai 
multă atenție organizării unor cursuri 
de ridicare a calificării muncitorilor, 
întăririi disciplinei în muncă.

— Un calcul arată — a spus mon- 
torul Clement Ortelecan — că timpul 
de lucru care s-a risipit în 1967 prin 
absențe nemotivate și învoiri echi
valează cu manopera necesară pen
tru patru tractoare S-l 300.

Alți vorbitori, printre care șeful 
de echipă loan Socol, maistrul su
dor Ștefan Ciobanu și alții, au pro
pus conducerii secției să se ocupe cu 
mai multă stăruință de îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de muncă cu 
materiale, în vederea folosirii com
plete și eficiente a timpului de lucru 
de către fiecare muncitor.

In încheierea adunării, colectivul 
secției S-l 300 s-a angajat să-și aducă 
din plin contribuția la îndeplinirea 
exemplară a planului uzinei pe a- 
cest an.

Hg
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Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

Directorul tehnic al 
COMBINATULUI DE ÎN
GRĂȘĂMINTE CU AZOT 
DIN PIATRA NEAMȚ, ing. 
Mihai Vicol, ne-a furnizat 
citeva exemple care sinte
tizează o experiență va
loroasă în păstrarea „tine
reții", a randamentului teh
nic ridicat la instalațiile șl 
agregatele de mare com
plexitate cu care este dotat 
combinatul. Din această 
experiență am reținut, ca 
un lucru esențial, faptul că 
activitatea de supraveghere 
și întreținere atentă a tu
turor mijloacelor tehnice 
este privită aici ca o parte 
Integrantă a bunului mers 
al producției.

Ce anume măsuri s-au 
întreprins în acest sens ? 
S-a urmărit, mai întîi, ca 
întreținerea să fie asigurată 
cu documentație tehnică co
respunzătoare specificului 
fiecărui utilaj in parte. In 
acest scop, în cadrul atelie
rului de proiectare al com
binatului funcționează o 
grupă destinată numai în
tocmirii documentațiilor 
tehnice pentru reparații de 
tot felul. Pe lîngă îmbună
tățirea calității pieselor 
prin reproiectare și perfec
ționarea lor constructivă, 
grupa amintită caută noi 
posibilități de a folosi sub- 
ansamble de rezervă la 
unele utilaje. S-a asigurat 
pe această cale o mai bună 
pregătire a lucrărilor de 
întreținere și reparații, o 
ridicare a calității execu
ției, ajungîndu-se în final 
la scurtarea duratei de sta
ționare în reparații și lun
girea ciclului de funcționare 
a utilajelor. De exemplu, 
prin executarea unul in
terior de rezervă la coloa
nele de sinteză a amoniacu
lui, se scurtează durata 
reparației de la 18 la 8 zile, 
realizîndu-se pe această 
cale o producție suplimen
tară de 4 300 000 lei anual.

Este de remarcat că aici 
flecare agregat, mare sau 
mic, are un grafic anual de 
reparații care cuprinde — 
in afară de numărul de ore

anchetă economică

Tratamente
care favorizează
sau subminează

utilajului
longevitatea

Activitatea ireproșabilă a fiecărei întreprinderi industriale Im
pune un regim de ordin* și disciplină desâvîrșit, care să asigure 
folosirea integrală și cu randament tot mai înalt a potențialului 
tehnic de care dispune. Menținerea în perfectă stare de funcționare 
a mașinilor, agregatelor șl instalațiilor industriale, supravegherea 
lor permanentă și exigentă, efectuarea reparațiilor la timp și de 
bună calitate constituie, In acest context, doar citeva dintre ele
mentarele îndatoriri ale fiecărui colectiv de întreprindere. Sînt ele 
respectate pretutindeni cu strictețe ? Am căutat răspuns la această 
întrebare, în două mari unități industriale.

Vulpile

al întreruperilor accidenta
le în producție este pro
vocat și de calitatea neco
respunzătoare și depășirea 
duratei de 
reparații a 
totul de 
arbitrariul 
festă în stabilirea termene
lor de intrare în reparații 
curente sau mijlocii a uti
lajelor — ne-a spus tov. 
M. Constantinescu, inspec
tor principal al filialei. Nu 
o dată am constatat că la 
îndemîna mecanicului șef 
nu există nici măcar baza 
de planificare a acestor 
reparații, adică numărul 
orelor de funcționare. Cred 
că așa se explică de ce 
graficul de reparații exis
tent în fabrică nu se res
pectă".

Am verificat la întreprin
dere afirmațiile inspectoru
lui bancar. Din datele puse 
la dispoziție de serviciul 
mecanic șef, am notat citeva 
cazuri. Moara de ciment 
nr. 3, a cărei reparație me
die era programată pentru 
începutul lunii decembrie, 
a fost amînată pentru lunile 
următoare. Abateri de acest 
fel s-au înregistrat și la 
alte utilaje. Intrebînd 
de ce este neglijat progra
mul de reparații, directorul 
fabricii, ing. Marin Stoian, 
ne-a dat un răspuns sur
prinzător : „utilajele au 
mers foarte bine".

Să vedem ce efecte * 
avut neefectuarea la timp 
a reparațiilor. Ne referim 
la un singur caz — cupto
rul de var nr. 4. Acest 
agregat a fost programat 
să intre în reparație medie 
între 5—20 octombrie. Ter
menul nu s-a respectat însă 
ne motiv că „merge foarte 
bine". Dar iată că la înce
putul lunii noiembrie cup
torul de var amintit 
mai mers, a încetat să 
funcționeze. Ceea ce 
„cîștigat" mal înainte, 
suprasolicitarea lui 
pierdut de fapt apoi, durata 
de imobilizare în reparație 
fiind de cel puțin două ori 
mai mare decît era normal.

La fabrica din Bîrsești, 
arbitrariul în efectuarea 
reparațiilor merge, din ne
fericire, mînă în mină cu 
pregătirea lor necorespun
zătoare, cu organizarea 
fectuoasă a întregului 
tem de reparații.

Cuptorul de var nr. 
stat în reparație 123 
iar cuptorul de var nr. 
115 zile, cu toate că 
actele normative se prevede 
un termen de executare a 
unei reparații 
numai 20 de zile.

O ultimă 
In fabrică sînt 
cu o calificare 
velull tehnic existent, iar 
alții, care stăpînesc mese
ria, au nevoie să și-o desă- 
vîrșească. Cursurile de ridi
care a calificării sînt orga
nizate defectuos, au îmbră
cat un caracter formal, cu
noștințele predate fiind 
adesea rupte de cerințele 
crescînde ale producției 
moderne. Un fenomen ne
gativ care Influențează asu
pra bunei funcționări a 
utilajelor, asupra nivelului 
de calificare îl constituie și 
fluctuația mare a cadrelor. 
De la intrarea în funcțiun* 
a fabricii au plecat peste 
600 de muncitori, în bună 
parte calificați, iar în 1967 
au fost angajați 10 maiștri 
și au plecat 9.

imobilizare în 
utilajelor. „Cu 
neînțeles este 
care se mani-

n-a 
mai 
s-a 

prin 
s-a

în curtea uzinelor „Tractorul*-Brașov
Foto : Gh. Vințilă

dihorii

în avutul statului
(Urmare din pag. I)
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cerea unității, folosindu-se de slăbi
ciunea conducerii fostului Trust Go
stat București, s-aU sustras contro
lului motivînd că ei depind direct 
de departament. Această linie anor
mală a fost intr-adevăr imprimată 
de departament, dar ea nu a fost ur
mată de 
ciplinei. 
de zile, 
inventar 
flori succesele și a induce în eroare 
organele de control, conducătorii a- 
cestei întreprinderi nu au înregistrat 
toată producția, au creat plusuri pen
tru a se putea înfrupta din ele în 
voie. Astfel nu s-a înregistrat pro
ducția reală de ouă obținută de la 
păsările tinere și nu au fost luate în 
evidență în mod corect mortalitățile 
la pui. De asemenea, o mare parte 
din medicamentele destinate apărării 
sănătății păsărilor au fost vîndute 
în afara întreprinderii, iar sumele 
încasate au intrat în buzunarul unor 
cadre din combinat.

Așadar, una din cauzele care a fa
vorizat furtul o constituie faptul 
că în conducerile unităților respec
tive s-au încadrat elemente necins
tite cărora li s-a încredințat manipu
larea de materiale, produse și bani. 
Uneori, oameni „fără antecedente", 
dar care au dovedit o atitudine de 
gură-cască, au înlesnit, în loc să îm
piedice, sustragerile. Era de datoria 
ing. Virgil Matei, fostul director al 
G.A.S. Tărtășești, să pună ordine în 
unitate, să nu admită întocmirea de 
acte fictive și să tragă la răspun
dere pe cei vinovați. Prin indiferența 
de care a dat dovadă, el s-a coalizat 
cu delapidatorii. Contabilul șef Io- 
nescu Dezideriu de la Tărtășești a 
angajat cu bună știință în serviciul 
de contabilitate pe Florin Iorga și 
Mircea Iacobescu care au mai avut 
condamnări și înainte. Aceștia, ne- 
fiind controlați, ci din contră spriji
niți de șeful contabil, au contribuit 
la comiterea infracțiunilor din a- 
ceastă unitate. Tot aici a fost anga
jată Natalia Dumitrache, în funcția 
de șef al sectorului zootehnic, care 
a vîndut păsări și ouă cu acte ficti
ve. Urmează ca organele de verifi
care să stabilească contribuția ei 
exactă la pagubele aduse gospodăriei 
de la Tărtășești. Această unitate de
venise o adevărată „piață" de desfa
cere a acestor produse la prețuri mai 
mici decît cele reale. Deși în această 
perioadă a fost făcută o verificare de 
către revizorii Trustului Gostat Bucu
rești. n-au fost sesizate neregulile 
grave ce se petreceau acolo. Super
ficialitatea cu care au lucrat revi
zorii a dat frîu liber delapidatorilor.

O altă cauză care a favorizat fur
tul o constituie lipsa unei eviden
te corecte. La ambele unități a exis
tat un haos intenționat în evidenta 
primară și tehnică pentru ca delapi
datorii să poată 
mai bine de un 
crează o echipă 
evidență dă loc 
fac tatonări, presupuneri, pentru a 
se face lumină în evidenta conta
bilă.

De ce s-a ajuns totuși la o ase
menea situație ? De la controlul in
tern din Departamentul întreprinde
rilor Agricole de Stat am aflat că, 
în vechea schemă de organizare a 
unităților agricole de stat au existat 
238 de revizori contabili, revenind 
în medie cîte 3 unități de fiecare. 
Aceasta înseamnă că, la fiecare uni
tate se putea face cîte o revizie con
tabilă de circa 4 luni pe an. Prin 

I urmare, numeric a avut cine să efec-

măsuri pentru întărirea dis- 
Așa se explică de ce, ani 
la Crevedia n-a existat un 
al păsărilor. Pentru a în-

sustrage în voie. De 
an la Tărtășești lu
de revizie. Lipsa de 
la interpretări, se

tueze sistematic controlul necesar a- ■ în multe dintre aceste unități, 
supra modului cum este gospodărit realizări demne de remarcat. CI 
avutul obștesc în sectorul agricol de 
stat. Dar, așa cum ni s-a spus atît 
la Departament cît și la Trus
tul regional București, majoritatea 
revizorilor au o slabă pregătire pro
fesională, inferioară multor șefi con
tabili și contabili din unitățile agri
cole. Mai mult, o mare parte din 
timpul de lucru al revizorilor a fost 
folosit pentru alte munci, neglijîn- 
du-se reviziile contabile 
sondajele privind situația 
financiară a unităților.

Așa cum am arătat, în
grupul delapidatorilor de la Creve
dia, procesul s-a încheiat, iar vino
vății au primit pedepsele meritate. 
La Tărtășești se anchetează în con
tinuare faptele pentru a se stabili 
vinovăția fiecăruia din cei implicați. 
Ținînd seama de pagubele provocate 
statului, este necesar ca organele în 
drept să sancționeze cu severitate pe 
vinovați, proporțional cu prejudiciile 
aduse de fiecare.

Noua foi-mă de organizare a unită- 
' ților agricole de stat creează con
diții pentru îmbunătățirea și întări
rea controlului și reviziei contabile 
în fiecare întreprindere și fermă. 
Aceasta, desigur, nu înseamnă 
sînt excluse total posibilitățile 
„ciupeală" din avutul obștesc. Crea
rea unor condiții optime de 
tare deplină a inițiativelor 
re, a întregii capacități de 
specialiștilor șl luorătorilor 
nenți din întreprinderile și fermele 
agricole de stat a dus de pe acum.

(Urmare din pag. I)
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Diversificarea producției de com
bustibili și Iubrifianți atirnă cu atît 
mai greu în balanța valorificării su
perioare a materiei prime, cu cît 
există interes pentru ridicarea nive
lului calitativ al produselor petro
liere. Datorită investițiilor alocate 
de stat pentru dezvoltarea și mo
dernizarea rafinăriilor, tara noastră 
a ajuns azi să producă combustibili 
— benzine, petroluri, motorine — cu 
caracteristici corespunzătoare celor 
realizate pe plan mondial. Spre 
exemplu, cifra octanică medie a ben
zinelor atinge în acest an 74,5, ni
vel superior prevederilor planu
lui cincinal pentru anul 1970. 
Măsuri eficiente se impun to
tuși în perioada următoare în ve
derea îmbunătățirii calității uleiuri
lor minerale. Pentru o perspectivă 
apropiată se prevede construirea la 
una din rafinăriile existente a unei 
instalații de hidrofinare a acestora, 
care va rezolva intr-un mod deose
bit de favorabil îmbunătățirea cali
tății uleiurilor. Pînă atunci, va trebui 
să întreprindem noi studii și să luăm 
măsuri practice imediate — mai ales 
la Rafinăriile Teleajen și Ploiești — 
în vederea perfecționării calitative a 
uleiurilor, prin folosirea de materii 
prime selecționate. îmbunătățirea 
proceselor de distilare și rafinare, 
utilizarea unor aditivi cu eficacitate 
sporită etc.

Sarcini' importante revin ramurii 
noastre în domeniul creșterii efi
cientei activității economice — ce
rință esențială a dezvoltării econo
miei naționale în actuala etapă, sub
liniată cu deosebită claritate la Con
ferința Națională a partidului. Pre
vederile planului de stat pe 1968 al 
unităților industriale din ramura 
noastră țin seama de realizările mari 
din primii doi ani ai cincinalului, de 
rezervele însemnate ce trebuie puse

i demne de remarcat. Clima
tul de răspundere pentru gospodări
rea chibzuită a fondurilor și mijloa
celor materiale, de cinste și corecti
tudine, constituie o caracteristică e- 
videntă în activitatea lucrătorilor 
din agricultura de stat. In aceste 
condiții, manifestările de necinste, 
tendințele de „ciupeală" apar și mai 
anacronice.

Este de datoria organelor de par
tid și de stat să desfășoare o activi
tate susținută pentru cultivarea unei 
înalte răspunderi a tuturor lucrăto
rilor din I.A.S. față de apărarea a- 
vuției obștești, împotriva hoților și 
delapidatorilor, împotriva risipei și 
proastei gospodăriri. Ele sînt che
mate, totodată, să întărească munca 
educativă în rîndurile lucrătorilor 
din ferme, în așa fel îneît să crească 
disciplina în muncă și răspunderea 
față de bunurile încredințate de că
tre stat. Organele de partid, Depar
tamentul întreprinderilor agricole de 
stat și trusturile sale teritoriale tre
buie să manifeste mal multă grijă în 
promovarea cadrelor în munci de 
răspundere, să încredințeze avutul 
statului gospodarilor pricepuți, cu 
reale calități profesionale și în ace
lași timp cu un profil moral sănătos 
care să asigure nu numai apărarea 
averii ce le este dată pe mină, dar șl 
fructificarea ei. în același timp, se 
impune ca Departamentul I.A.S. să 
ia măsuri pentru a asigura un con
trol calificat, bine organizat, opera
tiv șl sistematic care să prevină Ia 
timp apariția unor neajunsuri ca 
cele arătate mal sus.

de staționare — șl lucrările 
care trebuie făcute cu oca
zia fiecărei opriri. Impor
tant este că s-a introdus 
un sistem de întreținere și 
reparații descentralizat. In 
adoptarea acestui sistem 
s-au avut în vedere condi
țiile concrete interne ce 
favorizează aplicarea lui 
și, mai ales, operativitatea 
în executarea întreținerii. 
Fiecare secție productivă 
dispune de echipe de mun
citori specializați pe meserii 
subordonate direct șefului 
secției. Echipele de repa
rații au fost organizate pe 
tipuri de utilaje. Se cu
vine să adăugăm că, prin 
subordonarea acestor echi
pe și a personalului de 
conducere a activității de 
întreținere șefului secției, 
se creează posibilitatea ca 
lucrările de întreținere și 
reparații să se rezolve 
mult mai operativ și în or
dinea urgenței lor, potrivit 
cerințelor 
producție.

Poate că 
tant factor 
funcționarea în bune con- 
dițiuni, cu indici superiori, 
a utilajelor și instalațiilor 
combinatului, îl constituie 
ridicarea continuă a nive
lului de calificare profesio
nală a operatorilor chimiști. 
După cum ne-a spus direc
torul tehnic al combinatu
lui, anul trecut nu au fost 
semnalate 
provocate 
sau slaba 
sională a

Ca un corolar al tuturor 
acestor măsuri luate pe un 
plan larg se desprind re
zultatele obținute în creș
terea indicilor de utilizare 
intensivă și extensivă a ca
pacităților de producție de 
la un an la altul. Dacă în 
1965 la cele patru compre- 
soare de gaz convertit — 
utilaje principale din com
binat — s-a obținut un 
indice de utilizare extensiv 
de 0,89, în 1966 el a crescut 
la 0,90, iar anul trecut a 
ajuns la 0,93 ; pe această 
bază, la fabrica de amoniac 
s-a realizat în 11 luni o

producție de 3 293 de tone 
peste plan. Fără să forțăm 
afirmația pe această linie, 
putem spune că producția 
globală dată în 1967 peste 
prevederile planului, In va
loare de 16 milioane de lei, 
se datorează in principal 
asigurării unei bune ex
ploatări șl întreținerii rigu
roase a mijloacelor tehni
ce, executării reparațiilor 
în timp scurt șl de calitate.

Iată-ne la FABRICA DE 
CIMENT ȘI VAR DIN 
BÎRSEȘTI, o unitate indus
trială nouă, intrată în 
funcțiune cu numai doi ani 
și ceva în urmă. Nu este 
pentru prima oară cînd 
mergem aici, dar consta
tăm din nou, că avantajele

procesului de

cel mai impor- 
care asigură

cazuri de avarii 
de neglijenta 

pregătire profe- 
muncitorilor.

citate, cum sînt ele între
ținute și reparate ?

Recurgem mai întîi la 
cifre. în primele 11 luni din 
1967, Ia cuptoarele de 
clincher s-au înregistrat 
3400 ore întreruperi acci
dentale, la cuptoarele de 
var — 8 039 ore, iar la 
morile de ciment — 4 753 
ore. Se cuvine o precizare : 
utilajele enumerate 
cele mal importante
întreprindere. Făcînd un 
calcul, pe baza orelor de 
întrerupere și a producției 
orare., rezultă că întreaga 
pierdere de producție în
registrată de la începutul 
anului este efectul opriri
lor accidentale în funcțio- 

__ ___ . narea. mijloacelor tehnice, 
tehnicii moderne oii car*, ...Căutăm să aflăm; -in 
este dotată întreprinderea , această ordine de idei, amă-, 
rămîn, în parte, în stare 
potențială, nu au corespon
dente economice de aceeași 
talie ca la combinatul din 
Piatra Neamț, nu fructifică 
din plin. Cel puțin așa am 
înțeles din cifrele care in
dicau nivelul realizărilor 
față de plan, la sfîrșitul 
celor 11 luni din 1967 : 
producția globală — 84,1 la 
sută, producția marfă 82,8 
la sută, producția marfă 
vîndută și încasată — 91,3 
la sută. Productivitatea 
muncii, prețul de cost, ren
tabilitatea sînt, de aseme
nea, indicatori la care sar
cinile nu au fost realizate 
integral.

Directorul fabricii, secre
tarul comitetului de partid 
ca și unii ingineri cu care 
am discutat, sînt gata să 
ne ofere răspunsuri, său 
mai bine-zis justificări 
„prefabricate", ieftine și 
sigure, care îi pun la adă
post de orice culpă. Ascul- 
tîndu-i cum vorbesc, în
cerci să-i compătimești : 
„N-avem, tovarășe, oameni 
calificați, n-avem piese de 
schimb, o serie de agregate 
au fost prost fixate". Lă
săm însă la o' parte aceste 
justificări și căutăm să 
urmărim un singur aspect : 
cum este asigurată func
ționarea neîntreruptă a 
utilajelor, agregatelor și 
instalațiilor de mare tehni-

B ® H H B

.Căutăm ,■ să aflăm, în
nunte în secțiile fabricii. 
Intr-un loc pe platforma 
cuptoarelor de clincher în
tâlnim pe șeful secției, in
ginerul Gheorghe Cruceru.

— Cum asigurați întreții 
nerea zilnică a utilajelor ?

— Am repartizat în fie
care schimb cîte un meca
nic de întreținere care 
verifică nivelul uleiului, 
face completări și asigură 
curățenia fiecărui Utilaj.

Aceasta în teorie, am 
completa noi, căci a fost 
imposibil să găsim omul de 
care ni s-a vorbit. S-a mo
tivat Că e în „tură liberă", 
că înlocuitorul e în altă 
parte. Cert este, așa cum 
am aflat mai târziu, că nu 
se acordă importanța cu
venită micilor întrețineri, 
că acestea se execută la 
întâmplare și fără indicații 
tehnice serioase. Utilajele 
nu au scheme de ungere șl 
curățire. în repetate rîn- 
duri, în fabrică s-au înre
gistrat abateri numeroase 
de la disciplina de întreți
nere a utilajelor, fără ca 
cineva să se alarmeze. Ne
glijarea operațiunilor ele
mentare de întreținere a 
dus la o uzură 
a multor utilaje 
ciment, cuptoare 
de clincher.

La Filiala din 
Băncii Naționale_______
formați că volumul mare

prematură 
: mori de 
de var și

Tg.-Jiu a 
sîntem in-

o o

1 a
zile,
2 — 

în

medii de

problemă, 
muncitori 
sub ni-

Ancheta noastră dezvălui* 
ipostaze radical diferite ala 
gospodăririi „zestrei" teh
nice. La Fabrica de ciment 
și var din Bîrsești se im
pune o intervenție hotărîtă 
si neîntîrziată din par
tea forurilor de resort ala 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor pentru a puna 
capăt neajunsurilor deve
nite cronice în această în
treprindere. Trebuie în
țeles că de funcționarea 
cu un înalt randament a 
tuturor instalațiilor și a- 
gregatelor din fabrică de
pinde realizarea importan
telor sporuri de producția 
prevăzute la toate sorti
mentele în 1968.

Viorel SALAGEAN

i i i i

în valoare prin valorificarea gospo
dărească a materiei prime, cît și de 
posibilitățile evidențiate cu prilejul 
acțiunilor de organizare științifică a 
producției și a muncii și de creștere 
a rentabilității produselor. Fructifica
rea acestora va contribui la sporirea 
beneficiilor unităților din industria 
petrolului cu 235 milioane lei față de 
prevederile inițiale ale planului

rarea cheltuielilor cu întreținerea si 
funcționarea instalațiilor. Ne-am o- 
bișnuit pînă acum să prevedem opriri 
de instalații pentru revizii care reduc 
timpul efectiv de funcționare la circa 
90 la sută din timpul calendaristic, 
spre deosebire de alte țări unde 
timpul de funcționare depășește 95 la 
sută. Specialiștii noștri au analizat 
lucrările de revizie și reparații nece-

Intreprinderile noastre. Intr-o rafi
nărie cu profil complex, peste 10 la 
sută din țițeiul prelucrat se consumă 
sub diferite forme de energie — ca 
combustibil direct, abur și energie 
electrică. Pe plan mondial se depun 
eforturi pentru reducerea acestui 
consum, care în fapt înseamnă spo
rirea corespunzătoare a volumului 
producției, a valorificării țițeiului. O

VALORIFICAREA

cincinal pentru acest an. Este o 
sarcină deloc ușoară, care cere stră
danii sporite în fiecare întreprindere 
în parte.

Subliniem, în ce privește sectorul 
prelucrării țițeiului, că simpla exis
tență a unor tehnologii moderne nu 
înseamnă neapărat și obținerea unei 
rentabilități maxime. Pentru sporirea 
beneficiilor este necesar ca produsele 
superioare calitativ să fie .realizate 
cu cele mai reduse cheltuieli posi
bile. Ca o primă soluție în această di
recție, menționez posibilitățile 
existente în rafinării pentru micșo-

sare pentru o instalație tehnologică 
și au ajuns la concluzia că, fără a 
diminua securitatea în funcționarea 
ei. aceste lucrări se pot efectua in
tr-un timp mai redus de oprire decît 
se practică in mod curent în unități. 
Și acest lucru este pte deplin posibil 
prin reducerea uzurii instalațiilor și 
a coroziunilor, controlul mecanic al 
echipamentului, organizarea științifi
că a reviziilor după metoda „drumu
lui critic" etc.

Un aspect de majoră importantă îl 
constituie gospodărirea rațională a 
produselor petroliere în fiecare din

realizare remarcabilă o reprezintă 
la noi în țară soluțiile moderne a- 
plicate Ia instalația de cracare cata
litică de la Rafinăria Brazi, care este 
independentă din punct de vedere al 
consumului de combustibil și de 
abur și debitează în plus o cantitate 
excedentară ,de abur în rețeaua ra
finăriei. Această realizare nu trebuie 
să rămînă o excepție. Vom lua toate 
măsurile ca instalațiile recuperatoare 
de căldură existente în rafinării să 
lucreze cu maximum de eficacitate și 
ca proiectele pentru noile instalații 
că prevadă în mod obligatoriu toate

amenajările necesare In scopul re
ducerii consumului de produse pe
troliere.

După cum s-a subliniat la recenta 
sesiune a Marii Adunări Naționale, 
problema economisirii riguroase șl 
gospodăririi raționale a combustibi
lului se pune cu stringentă în toate 
ramurile economiei. Examinînd si
tuația sub raportul utilizării econo
mice a combustibililor superiori în 
întreprinderile din țara noastră, a- 
ceasta nu este pe deplin satisfăcă
toare. O serie de deficiente tehnice și 
organizatorice, abateri și încălcări ale 
prescripțiilor tehnice constituie tot 
atîtea canale prin care se risipesc 
cantități însemnate de produse pe
troliere. Sînt cazuri cînd se 
pierd cantități apreciabile de 
combustibili superiori datorită fap
tului că procesele de ardere se 
efectuează în instalații avînd ran
damente termice scăzute sau insufi
cient echipate cu aparatură de măsu
ră și control. O importantă sursă de 
economii de combustibili gazoșl șl 
lichizi o constituie resursele energe
tice secundare, a căror valorificare 
poate avea efecte favorabile asupra 
structurii balanței de energie pri
mară.

Micșorarea consumurilor specifice 
de combustibili și lubrifiant! și mo
bilizarea pe scară largă a resurselor 
energetice secundare prezintă o mara 
însemnătate pentru economia națio
nală. De. aceea, va trebui întărit con
trolul asupra respectării normelor de 
consum planificate pentru fiecare ra
mură în parte și luate măsuri ener
gice împotriva risipei, oriunde s-ar 
produce. Dezvoltarea impetuoasă a 
economiei noastre naționale ne obli
gă să valorificăm cît mai deplin re
sursele naturale ale tării, să le utili
zăm gospodărește, pentru a obține o 
eficiență cît mai înaltă în întreaga 
activitate economică.
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spectacol experimental de balet

unor puternice acțiuni revendica-

cinema
SO33S£EXEaS

realizare cu totul deosebită : „Zi- 
pe muzica Simfoniei a ll-a de

ansamblu din 
din exemplele 

sesizează. In 
sensul care se

unei idei, a unui fapt, a unui

note de lector
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culturala 
anii din 
manifes- 
semnifi-

Impresionantă prin di
versitatea mijloacelor 
sale de exprimare cît și 
prin largul ecou pe care 
îl cunoaște pînă în cele 
meri îndepărtate colțuri 
alo țării, viața 
înregistrează în 
urmă numeroase 
țări, bogate în
cațll, ce se cer nu numai 
consemnate, ci și anali
zate competent, cu con
secvență. Apariția, în 
orașe cu mai vechi tradi
ții, a unor noi 
cultură, menite 
dească și să 
preocupările 
răspunde, de 
unor asemenea 
rate. De bună 
prin aceasta nu se dimi
nuează rolul important ce 
revine — alături de publi
cațiile centrale — presei 
locale 
bilă, 
aparițiilor 
sale, de operativitate și e- 
ficiență și pe acest tărîm. 
De la materialul cu carac
ter informativ, pînă la arti
colul ce abordează pro
bleme cu un sens mai ge
neral, uneori de princi
piu, dezbătînd aspecte de 
actualitate ale creației ori
ginale, o gamă variată 
de modalități și genuri 
publicistice permit reflec-

a
11-

reviste de 
să oglin- 
stimuleze 

creatoare, 
altfel, și 

dezide- 
seamă

cotidiene, capa- 
datorită ritmului 

și răspîndirii

în

o-

săptămînal, pe 
obișnuitele infor- 
note, comentarii, 
pagini speciale — 

„Viața cultu-
sau „Literatură șl 

— consacrată aces-

tarea cuprinzătoare 
evoluției fenomenului 
terar șl artistic.

Strădania de a pune
valoare aceste virtuale 
posibilități oste evidentă 
In activitatea colective
lor redacționale ale celor 
mal multe dintre ziarele 
co apar In centrele regio
nale bou în cele mai Im
portante centre raionale. 
O lărgire continuă a ariei 
do preocupări, intenția de 
a desfășura o muncă 
constantă, urmărind
bloctlve de perspectivă, 
bo întrevede șl în publi
carea, 

/; lîn9a 
mâții, 
a unei
intitulată 
ictlă* 
artă* 
tul domonlu. Astfel îneît,
parcurgtnd colecțiile unor 
ziare cum 
socialism* 
„Flacăra 
„Făclia' 
Iul Roșu1 
„Flacăra lașului' sau 
„Flamura Prahovei* — or
dinea citării lor este în- 
tîmplătoare. Iar numărul 
exemplelor s-ar putea, de
sigur, înmulți — rămîi cu 
e imagine destul de con
vingătoare asupra dina
micii principalelor ma
nifestări artistice și cultu
rale. Și aceasta nu numai 
sub aspectul informativ, 
cl sub acela al comen
tării lor substanțiale. Miș
carea 
ailațl în faza finală a 
celui de-al VIH-lea con
curs, problemele specifi
ce pe care le ridică acti
vitatea culturală de masă 
în timpul Iernii, spectaco
lele prezentate în noua 
stagiune teatrală și muzi
cală, expozițiile de artă 
plastică, 
rent al

ar fi „Pentru 
(Baia Mare), 

Roșie’ (Arad), 
(Cluj), „Drape- 
’ (Timișoara) 

lașului1

artiștilor amatori

repertoriul cu- 
clnematografelor

0 Un bărbat șl o femele : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
0 Escroc fără voie : REPUBLICA 
— 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;

BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
16,30 ; 18,45 ; 21, FERO-

— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ;
20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ;

slnt cîteva dintre sectoa
rele ce și-au aflat, în ge
neral, referindu-ne doar 
la articolele publicate 
în ultimele luni, locul cu
venit în paginile presei re
gionale. Sînt, fără îndoia
lă, materiale cu o utilitate 
de necontestat, ce pot oferi 
publicului larg o orientare 
judicioasă. Credem însă 
că alături de ele ar fi nece
sare și unele articole care 
să încerce să descifreze 
sensurile mai adinei ale 
actualității culturale, să 
abordeze teme cu o sem
nificație mal generaliza
toare, sprijinind astfel, sub 
raport teoretic, creația ar-

ac- 
lm- 
ce- 
tl-

formarea cuprinzătoare 
a cititorului asupra 
tivității editoriale și, 
plicit, recomandarea 
lor mai importante
tluri nu se poate realiza 
ignorînd lucrări de o rea
lă valoare sau prezentîn- 
du-le în mod nediferențiat. 

După cum arătam mai 
sus, apariția unor reviste 
lunare de cultură nu 
poate absolvi presa co
tidiană de sarcinile ce îi 
revin. Tocmai de aceea 
credem că vieții literare 
și artistice ar trebui să i 
se acorde o mal mare 
atenție în coloanele unor

tistică originală, contribu
ind la educarea bunului 
gust, a capacității de re
ceptare a operei de artă. 
Șl aceasta deoarece zia
rul are și îndatorirea de 
a asigura în același timp 
o îndrumar,, atentă și ca
lificată. Astfel, presa coti
diană poate contribui, 
prin mijloacele sale spe
cifice, pe de o porte, la 
stimularea preocupărilor 
creatoare, iar pe de alta, 
la multilaterala formare a 
spectatorului, a vizitato
rului de expoziție, a pa
sionatului cititor.

Cum este de așteptat, 
literaturii i se afectează 
aproape întotdeauna un 
spațiu mai cuprinză
tor. Inserarea celor mal 
reprezentative versuri ale 
membrilor cenaclurilor 
din regiune (amintim, 
de pildă, paginile de
dicate de ziarul „Stea
gul Roșu" — Bacău — 
cenaclurilor „Calistrat Ho
gaș" din Piatra Neamț 
și „G. Călinescu" din 
orașul Gheorghiu-Dej) nu 
poate atinge însă pe 
deplin scopul pe care și-l 
propune dacă se reali
zează aproape întîmplă- 
tor și dacă nu este înso
țită de o îndrumare 
atentă a întregii activi
tăți a celor pasionați de 
mînuirea condeiului, de o 
analiză la obiect, urmă
rind să releve reușitele, 
dar să semnaleze șl ne- 
împlinirile ; fără îndoială, 
acestor îndatoriri nu le 
poate răspunde o obiș
nuită rubrică de „poștă a 
redacției". Pe de altă 
parte, ivirea unor noi și 
proaspete talente nu 
poate fi favorizată nici de 
publicarea, la scurte in- 
tervaluri, doar a acelo
rași cîțiva autori.

Sub semnul întîmplăril 
și, probabil, al aprecieri
lor subiective se pare că 
se realizează uneori și se
lecția volumelor ce sînt 
analizate în cadrul 
„Cronicilor literare" sau 
al „Notelor de lector". 
Erau oare — pentru a ne 
opri asupra unui singur 
exemplu — volumele „Re
nunțarea" de Michel 
tor și „Lucrurile" 
Georges Perec, cele 
indicate pentru a 11
consacra două din croni
cile literare ale ziarului 
din Baia Mare, în timp ce 
multe lucrări originale 
rămîn neobservate ? In-

Bu
de 

mai 
se

organe de presă cum sînt 
„Crișana* (Oradea) sau, 
într-o anumită măsură, 
„înainte" (Craiova), unde 
materialul cultural, ne- 
avînd un loc și o ponde
re prea bine precizate nu 
reușește să se impună tot
deauna. Cu atît mai mult 
reflectarea actualității 
culturale și artistice ai 
trebui să constituie o 
preocupare constantă în 
paginile ziarelor „Zori 
Noi’ sau „Drumul So
cialismului", singurele pu
blicații ce apar în re
giunile Suceava și, res
pectiv, Hunedoara; chiar 
dacă sînt publicate cu o 
anumită periodicitate su-

pllmente soclal-culturale, 
cu un sumar destul de 
bogat și variat, acestea 
nu pot suplini necesitatea 
prezenței cotidiene a zia
rului în actualitate.

Rîndurile de față și-au 
propus doar să sublinieze 
o preocupare evidentă în 
ultima vreme în paginile 
presei noastre regionale, 
exprimînd, totodată, cîte
va din observațiile ce cre
dem că se impuneau a fi 
formulate. Realizările obți
nute pînă acum se cer, de 
bună seamă, continuate și 
potențate la un nivel su
perior, răspunzînd unor 
exigențe ce tind către cote 
mereu mai înalte. Acor- 
dînd o atenție deosebită 
calității publicistice a ma
terialelor încredințate ti
parului, lărgind aria co
laboratorilor prin atrage
rea unor personalități lo
cale de prestigiu, a că
ror semnătură consti
tuie o garanție a compe
tenței. Organizînd mese 
rotunde, ample dezbateri, 
cu participarea celor mai 
competenți intelectuali, 
profilul fiecărei publicații 
poate să devină cît mai 
interesant iar eficiența 
materialelor publicate să 
fie cea dorită. Astfel pre
sa cotidiană din regiuni 
va răspunde cerințelor 
diverse ale universului 
spiritual și de cunoaștere 
al omului zilelor noastre.

21,15,
13.30 ; 
VIAR
17.30 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Lordul din Aloxanderplatz : 
LUCEAFĂRUL (completare Repu
blica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Regina zăpezii : UNIREA (com
pletare Vacanța Iul Bonlfaclu) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Război șl pace (seria I) : CA
PITOL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 
20,30.
0 Billy mincinosul : CENTRAL 
(completare Scoarțe din Rodope) 
— 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
21.
0 Marile speranțe : CINEMATE
CA — 10 ; 12,30.
0 Dosarul XX 1 FESTIVAL (com
pletare Orizont științific nr. 
10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRIVIȚA (completare
Republica la 20 de ani) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Corlgența domnului profesor : 
VICTORIA (completare Despre 
fumat) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21.
O Reîntoarcerea Iul Surcouf : 
GIULEȘTI (completare Laborato
rul vieții) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
POPULAR (completare Orașul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Spartacus — ambele serii : LU
MINA — 9,15 ; 15,45 ; 19,30.
0 Program pentru copil : DOI
NA — 9 ; 10 ; 11.
© O sută unu dalmațlenl : DOI
NA (completare A sosit vacanța 
mare) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA (completare Năică și ve
verița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Desene animate s UNION — 18.

» din

Sorin MOVILEANU

18,00 — Pentru noi, femeile 1 18,30 — Pentru copil : 
— Filmul de păpuși : „Școala clovnilor". 18,45 — „Lu
mea copiilor" — magazin distractiv. 19,30 — Telejur
nalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Publi
citate. 20,00 — Tele-enciclopedia. 21,00 — Film serial : 
Evadatul. 21,50 — Studio UNO. Emisiune muzlcal-co- 
regrafică. 22,50 — Seară de romanțe cu Ioana Radu. 
23,10 — Telejurnalul de noapte. 23,20 — Telesport. 
23,30 — închiderea emisiunii.

• Republica la 20 de ani — Prin 
satul românesc — File din Is
toria sportului românesc — Ori
zont științific nr. 11/1967 — Viața 
începe la 40 de ani : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
« Zosla : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE (completare Doi) — 10 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Loana : DACIA (completare O- 
nzont științific nr. 9/1967) — 
9—21 în continuare, RAHOVA 
(completare O fabulă modernă) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o O fată fericită : BUZEȘTI —
15 ; 17 ; 19 ; 21, MOȘILOR 15 ; 17 ; 
19; 21.
0 Un taxi pentru Tobruk : DRU
MUL SĂRII (completare Efemere)
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Dragostea unei blonde : BU- 
CEGI (completare Mlaștina tăcută)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN (completare Dacă treci 
rîui Sclenel) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Treizeci de ani de veselie : 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cea mal lungă noapte : MIO
RIȚA (completare Românii șl Ma
rele Octombrie) — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30.
0 Cerul începe la etajul III : CO- 
LENTINA ' ' ' - - •
de ani dc
COSMOS 
nute de
18.30 ; 20,30.
© Jocuri neschimbate : MELODIA 
(completare Orașul fără străzi) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
0 Martin soldat : VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 
9/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, LIRA (completare
Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Profesorul distrat : FLOREAS- 
CA (completare Dacă aș fi știut)
— 18.; 18,15 ; 20,30.
0 Marele restaurant : PROGRE
SUL (completare Ceramica de 
Oboga) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

CJJC lti VldJUi JLJLJL J V-1J- 

(completare Douăzeci 
comerț) — 18 ; 18 ; 20, 
(completare Opt ml- 
vis) — 14,30 ; 16,30 ;

Ne-am gîndit mereu la necesitatea 
creării la Teatrul de operă a unui studio 
experimental, a unui studio care să re
prezinte o tribună a unor idei aparți- 
nînd felului modern de a privi, de a 
înfăptui lucrurile, un „studio de operă 
și balet" cu posibilități de permanentă 
înnoire a repertoriului și iată că s-a 
realizat, deocamdată, un studio experi
mental de balet. Spectacol „coupă", 
primul „Studio 68" aparține în întregime 
coregrafului Oleg Danovsky. Avem pen
tru entuziasmul lui, pentru puterea de 
antrenare a tuturor dansatorilor, numai 
cuvinte de laudă. Oleg Danovsky a 
căutat în fiecare studiu mereu alte for
me de exprimare, alte culori, alte asam
blări, alte stiluri și tematici. întreg spec
tacolul stă sub formula căutărilor, a celor 
mai diverse forme de transmitere prin 
dans a 
simbol.

Fără îndoială, publicul judecă diferit 
fiecare evoluție. Se poate comenta, de 
exemplu, la prima piesă concepută după 
muzica „Cvartetului de coarde opus 3" 
de Alban Berg, atmosfera prea apăsă
toare ; uneori figurile depășeau simbo
lul, fiind prea ostentative, culorile șter
se... Autorul a conceput o temă psiho
logică : dragostea neîmplinită. Putea fi 
tratată în nenumărate feluri. Piesa de 
debut a studioului a căutat să releve 
puterea privirii, în dans, dialogul mîi- 
nilor, semnificația tăcerii. In special 
Alexa Mezincescu, dintre interpreți, a 
înțeles cum se construiește, cum se 
acumulează o tensiune. Desfășurarea 
inegală și confuză a piesei s-a împot
molit în rigidități, în exagerări aducînd 
o notă slabă în întreg spectacolul, în 
special prin lipsa de consecvență și de 
claritate a ideii.

„Liftul" a fost gîndit ca un inter
mezzo umoristic pe muzica „Poemului 
electronic’ de Varese. O mulțime de 
personaje, cîteva discret și mai bine 
conturate, în rest țipător evidențiate — 
au dat naștere la acest pericol al osten
tației. Ceea ce a fost simplu a fost 
frumos. Iar înzorzonările n-au făcut 
decît să prăfuiască lumina valorii. Iar 
în această desfășurare tocmai îngroșă- 
rile au strivit sensul, au încîlcit și cele 
mai simple idei.

Muzica lui Vieru, scrisă pentru două 
coruri, pe textul „Scenelor nocturne” 
ale lui Lorca, este remarcabilă. Dacă nu 
ar fi fost cunoscută — prima audiție 
avînd loc în cadrul Festivalului interna- 
jional „George Enescu" — poate ta
blourile coregrafice ar fi fost privite de 
spectatori mai în sine, mai rupte de 
muzică. Există un adevărat univers în 
aceste poezii ale lui Lorca, un univers 
pe care compozitorul l-a înțeles, a făcut 
din el punct de plecare într-o lume 
sonoră, inteligentă, concisă, ecou al unei 

,Țipătul" 
lumea

an- 
Fără 
este 

Nu a 
căutat

interpretări superioare. De la 
și pînă la „Clopotele" din final, 
pe care o descrie poetul 
daluz e plină de metafore, 
îndoială, poemul vers-muzică 
subiect ideal pentru coregrafie, 
fost uitat nimic, Oleg Danovsky a 
să fructifice toate nuanțele textului. Cred 
că pe undeva aici s-a greșit. Dacă textul 
ar fi fost considerat ideea — așa cum 
a făcut compozitorul — și muzica ar fi 
fost principala linie directoare, s-ar fi 
ajuns uneori la soluții mult mai simple,

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

Săptămîna viitoare va rula și pe ecranele bucu- 
reștene ..CĂUTAȚI IDOLUL", coproducție franco-italia- 
nă în care regizorul Michel Boisrond a reunit o serie 
de cîntăreți celebri: Charles Aznavour, Johnny Holly- 
day, Sylvie Vartan, Nancy Holloway, Les Surfs, care 
apar alături de Dany Saval, Franck Fernandel (fiul 
popularului comic) și Mylene Dămongeot.

In programul viitor va rula în Capitală o producție 
a studiourilor din R. P. Ungară: „Un nabab maghiar". 
Este prima parte a ecranizării unui roman de Jokai 
Mor, care zugrăvește moravurile lumii aristocratice din 
secolul XIX. Regia: Zoltan Varkonyi. Interpreți: Ferenc 
Bessenyei, Eva Papp, Istvan Kovacs, Zoltan Latinovits, 
Eva Ruttkay, Vera Venczel, Ivan Darvas.
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(Urmare din pag. I)

u

pe ansamblu,

■E

permanentă a cadrelor tinere, 
în activitatea preparatorilor, 
esențială trebuie s-o consti-

realizat mari
__  ______ ___ Savoy) :
20, (sala Victoria) : Music-Hall

Enescu" (la Ateneu) :q Filarmonica de 
Concert simfonic — 20.
O Opera română : Cavaleria rusticană ; Paiațe — 19,30. 
© Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza —
19.30.
© Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Castlliana
— 15, Martin Bormann — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 20. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20. 
(sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura —
19.30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
© Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de 
stat) ; Martorii se suprimă — 19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : Intllnlro la Senlls
— 19,30.
© Studioul Institutului de artă teatrală și 
tografică „I. L. Caraglale : Frații Karamazov
0 Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sînzlana — 
Palatul Pionierilor) : Vrăjitorul din Oz — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala_ 
Scandal la Boema — 2?,
— 20, (sala Palatului) : Melodii de Iarnă — 19.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindica
telor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
0 Circul de stat : Selecțiuni de Iarnă — 19,30.

clnema-

neregulat, înfr-un tiraj infim, practic 
aproape nedifuzafe pe piață, fiind 
adeseori necunoscute specialiștilor.

Colaborarea cu institutele similare ale 
Academiei ca și cu secția de critică și 
istoria literară a Uniunii scriitorilor mi 
se pare, de asemenea, necesară pen
tru evitarea paralelismelor și pentru o 
mai eficientă coordonare a activității 
de cercetare literară în ansamblu. La 
București, de pildă, multă vreme n-a 
existat nici o legătură între catedrele 
de literatură ale Universității și Institu
tul de istorie literară și folclor al Aca
demiei, ceea ce a prejudiciat chiar 
realizarea unor lucrări de interes națio
nal ca tratatul de Istoria literaturii 
române, a cărui elaborare, pusă inițial 
sub auspiciile Academiei, Ministerului 
Invățămîntului și Uniunii scriitorilor, a 
întîrziat neîngăduit de mult deoarece 
cele trei instituții nu au găsit o formulă 
organizatorică fericită de colaborare. In 
prezent, lucrările tratatului înaintează 
normal — volumul al ll-lea se află deja 
la tipar. Alte lucrări de larg interes 
solicită încă inițiativa și efortul istori
cilor literari — a catedrelor de litera
tură în primul rînd : o bibliografie a 
literaturii române („Bibliografia româ
nească veche", oprită la anul 1830,

n-a mai fost continuată de acum 31 
de ani), monografii despre marile cu
rente literare din literatura română, 
ediții critice din principalii scriitori 
români (editurile noastre depun mari 
eforturi în această direcție, dar au ne
voie de sprijinul calificat și susținut al 
specialiștilor) ș.a.

Legăturile de colaborare ale Univer
sității din București cu Academia, pri
vind cercetarea literară, s-au îmbună
tățit în ultimul an. Există un început de 
dezbateri organizate, în sensul că la 
unele ședințe de lucru ale institutului 
participă și cadre didactice ale uni
versității ; la ședințele de lucru ale 
cercului de comunicări al Facultății de 
limbă și literatură română sînt invitați 
și membri ai institutului ; Revista de 
istorie și teorie literară nu mai e un 
buletin exclusiv al unui colectiv al 
Academiei, ci deschisă tuturor cercetă
torilor literari. Atare măsuri și inițiative 
trebuie duse mai departe, în sensul 
lărgirii și întăririi colaborării. Ideea, care 
circulă în ultima vreme, a apropierii 
institutelor Academiei de universități, 
prin trecerea lor sub auspiciile Minis
terului Invățămîntului, mi se pare judi
cioasă.

In legătură cu eficiența cercetării 
literare în universități, o problemă im
portantă o constituie îndrumarea și o-

rientarea 
Cred că 
ponderea 
tuie studiul sistematic (sub îndrumarea 
șefului de catedră sau a altui cadru 
didactic experimentat) menit să adîn- 
cească epoca literară căreia urmează 
să i se dedice și numai după ce a 
acumulat cunoștințe largi pentru o arie 
mai întinsă a specialității, să înceapă 
activitatea de cercetare în vederea unor 
lucrări științifice propriu-zise. Practica 
unor tineri universitari, preocupați a- 
proape exclusiv de a scrie recenzii pen
tru presa literară, la lucrări beletris
tice de tot felul, cred că este stînjeni- 
toare, dacă nu dăunătoare într-o anu
mită măsură, pentru formarea și pen
tru activitatea lor de perspectivă. Feno
menul, din nefericire, e mai larg răs- 
pîndit în critica literară, unde activita
tea unor critici se rezumă de multe 
ori la articole și recenzii, ocolind stu
diul unor probleme de o mai mare 
dificultate privind literatura română de 
azi sau din trecut.

Cercetarea literară a 
progrese în ultimii ani. O mai bună 
organizare a activității 
o mai mare preocupare pentru lărgirea 
cadrului și adîncirea efortului creator 
va duce fără îndoială la rezultatele pe 
care le așteptăm.

i-ar fi renunțat la multe inutilități. Fru
moasă întreaga mișcare a „Țipătului". 
De ce „Coridoarele" însă au avut ne
voie de atîtea „argumente" naturaliste : 
haine de vînători în pas pe diagonala 
scenei, haine de călugări... ? Deosebit 
de expresive mișcările ansamblului sim- 
bolizînd geamătul răchitelor, al chipa
roșilor, al plopilor; simplă, moartea tî- 
nărului. Cînd totul merge bine apar însă 
iar abuzurile de naturalism, de împrăș- 
tiere în detalii ; o fată frumoasă, stră
vezie, palidă, înfruchipînd moartea, cîn- 
tă ; scena se încarcă, cred că toată re
cuzita spaniolistă a Operei a intrat în 
funcțiune... Au exisfat cîteva discordanțe 
— această scenă de 
preajma morții este unul 
pe care spectatorul le 
general putem spune că 
degajă din concepția coregrafică a în
clinat să prezinfe o Spanie absolut de
primată, iipsită de orice rază de spe
ranță, lucru evident în contradicție cu 
Spania de azi în care mase largi de 
oameni, asigură efervescență mișcărilor 
pufernice pentru dreptatea socială, pă
iosul 
tive.

O 
dul", 
Dutilleux, și în special în rolul „băiatu
lui", creația fînărului artist Gheorghe 
Căciuleanu. Zidul, în concepția lui Da
novsky, reprezintă lupta omului cu sine, 
dorința de autodepășire. „Băiatul" are 
exuberanța tinereții, are visele, entuzias- 
mele tinereții ; tăria zidului este la un 
moment dat un prilej de joacă pentru el. 
Gheorghe Căciuleanu a fost o revelație; 
întreaga sa mișcare a dezvăluit o mare 
putere de redare prin mijloacele cele 
mai sugestive, mai firești. In duetul cu 
„fata", se transformă, capătă accente 
pasionate; poate fi cald, poate fi fre
netic ; părăsit, deodafă întreaga sa mi
mică îți transmite gîndul răzbunării, apoi 
intervenind rațiunea — renunțarea. In 
final greutatea urcușului : zidul încet, 
încet este cucerit. Protagonistul a con
turat inteligent lupta omului cu sine, te
nacitatea lui, apoi reușita, ca o culmi
nație. In 
ca Simion 
Checiulescu 
timpul în consonanță cu puterea da

a
un

Activitatea eruditului savant 
de prestigiu european care a 
fost Ovid Densușianu, desfășu
rată pe o sumedenie de pla
nuri — dintre care am aminti 
filologia, romanistica, dialecto
logia, stilistica, folclorul, isto
riografia și critica literară, pu
blicistica și evident poezia și 
proza — se cuvenea abordată în 
toată complexitatea el, nu nu
mai restrîns la unele domenii. 
Este meritul studiului monogra
fic al lui Marin Bucur de a o fi 
făout pentru întîia oară.

Desigur Ovid Densușianu se 
impune, în primul rînd, ca filo
log, „elev și coleg" al unei ple
iade strălucite de romaniști ca 
Gaston Paris sau Paul Meyer, 
cu nimic mai prejos decît ei. 
Dar Densușianu a adus o con
tribuție însemnată și în alte di
recții. Activitatea sa de istoric 
și critic literar, pe nedrept tre
cută cu vederea, a reprezentat 
un moment decisiv în consoli
darea științifică a disciplinelor 
respective. De altfel, obiectivi
tatea și rigoarea științifică — 
trăsături oarecum intrinseci pro
priei personalități — i-au că
lăuzit mai toate cercetările. 
Fără a-i exagera valoarea. M. 
Bucur cercetează și poezia lui 
Ervin, pseudonimul literar al 
savantului, pe care o găsește 
uneori plină de prospețimi. 
Contribuția lui Ovid Densușianu 
în domeniul folcloristicii nu 
mai avea nevoie de certificate. 
Totuși.‘plasată în contextul ple
nar al preocupărilor sale, ea ne 
apare cu mult mai însemnată 
și în bună măsură emanînd alte 
semnificații. Neașteptat de inte-

BOV as

MARIN BUCUR:

celelalte 
sau Cristina 

au căutat

roluri, Rodi-
Saru, Amafto 

să intre tot „OVID
expresie 
avut ca 
sentiment al băiatului evoluția 
grupuri 
fele bune, apoi sentimentele care-i în
colțesc gîndul răzbunării. „Zidul" — 
este fără îndoială o experiență reușită, 
un act artistic bine gîndit, solid, o reali
zare valoroasă.

„Studiul pe ritmuri ardelenești" este 
o idee bună dar neterminată ; se 
termină înainte de a începe. Ritmul de 
tobă, plin de intensitate — suport mu
zical — oferă o gamă bogată de inter
pretări, de variațiuni. Flăcăii (în vestmin
te sobre ce simbolizau perfect portul 
popular) au spus prea puțin, din cita 
se putea. Fără abuz de figuri de virtuo
zitate, în sensul că nu numai această 
coardă trebuie atinsă, dansul lor poate 
ajunge ia o mai mare expresivitate. 
„Metamorfoze" — piesă finală după 
muzica lui Hindemith, a urmărit o des
fășurare fără vreun conflict dramatic, 
fără decoruri și pitoresc de costume. 
Am desprins o putere de orchestrație 
a ansamblului, din partea lui Oleg Da
novsky, de mînuire perfectă a grupu
rilor, a intrărilor, a ieșirilor, a figurilor 
solistice. „Metamorfoze" este o ple
doarie pentru virtuozitate, pentru exu
beranță, este o expiozie certă de tine
rețe, de vitalitate, de entuziasm care a 
cucerit simpatia imediată și binemeri
tată a publicului. Decoruri nu există, dar 
culorile destul de vii au fost suficiente. 
Privit ca demonstrație de construcție, ca 
descriere a posibilităților multilaterala 
ale ansamblului, a unei strălucite teh
nici coregrafice pe .care o posedă în 
cel mai deplin sens al cuvîntului Ileana 
Iliescu, Cristina Hamel, Magdalena 
Popa... „Metamorfoze" are merita in
discutabile.

Sînlem convinși că Teatrul de 
Operă și Balet va consolida „Stu
dioul", va ciștiga un public care 
va ști să reacționeze, să stimuleze. 
Studio '68 — îl apreciem și ca o veri
tabilă scenă de promovare a talentelor 
tinere ; fiecare membru al corpului de 
balet poate să-și valorifice însușirile 
artistice, puterea de exprimare intr-un 
limbaj modern. Așteptăm ca subiectele, 
ca ideile mișcărilor coregrafice să fie 
inspirate In primul rînd din literatura 
română, din lirica, din dramaturgia ro
mânească, din dimensiunile sufletești ale 
omului nou, din realitățile complexe 
ale vremii și țării noastre, să aibă ast
fel un cît mai larg și mai divers ori
zont, un răsunet din ce în ce mai am
plu în rîndurile spectatorilor. Experiența 
acestui spectacol demonstrează că acea 
condiție esențială a reușitei unui studio 
depinde de limpezimea mesajului, de 
claritatea ideilor și a programului pro
pus, de coerența exprimării lui.

de

eroului. „Zidul* a 
comentariu al fiecărui 

unor 
personaje : senfimen- DENSU

sianu*

Smaranda OȚEANU

Consfătuire
organizată
de Ministerul
învăfămintului

Vineri a început în Capitală 
consfătuirea organizată de Minis
terul Invățămîntului consacrată 
dezbaterii măsurilor preconizate în 
studiul privind dezvoltarea învă- 
țămîntului profesional și tehnic. 
Participă, pe lingă membrii consi
liului învățămîntului profesional și 
tehnic, directori și profesori din 
școli profesionale, tehnice și licee 
de specialitate, directori și ingineri 
șefi din întreprinderi, cadre cu 
munci de răspundere din ministere 
și organe centrale, alți specialiști

resantă — oricum, pînă acum 
inedită — ni se dezvăluie și ac
tivitatea polemistului — cetă
țean, vorbindu-ne convingător 
de apartenența sa la o familie 
ce a dat în secolul trecut tri
buni și luptători pentru apăra
rea intereselor naționale. Am 
adăuga la demonstrația atitudi
nii consecvent patriotice a sa
vantului un amănunt ce ni se 
pare semnificativ și care i-a 
scăpat probabil autorului mono
grafiei, faptul că în 1906, anul 
jubileului dinastiei străine, prin 
Graiul nostru — colecție de ma
teriale populare alcătuită îm
preună cu I. A. Candrea și Th. 
D. Speranția — Densușianu adu
cea de fapt un adevărat elogiu 
domnitorului Cuza, adunînd un 
număr însemnat de texte refe
ritoare la domnia și la faptele 
acestuia. Neobositului profesor. ' 
receptiv totdeauna noului, anti- 
cipîndu-1 de multe ori prin 
cursurile sale de nivel european 
ce au educat numeroase gene
rații. M. Bucur îi fixează cu o- 
biectivitate locul în istoria în- 
vătămîntului nostru universitar.

Dar evoluția vieții sale oferă 
un spectacol pasionant, pe care 
autorul studiului de fată l-a sur
prins cu abilitate. Am remarca 
totuși, ne alocuri, o anume for
țare a notei, prin încercarea de 
a contura un portret de tip ro
mantic. din care să ne apară un 
Densușianu frămîntat de con
tradicții, acolo unde în realitate 
nu erau decît aparente. Pledoa
ria pentru modernitate sau ur
banism, într-o epocă de eflores
centă a literaturii cu tematică 
țărănească și înfierarea excese
lor moderniste dintre cele două 
războaie mondiale din perspec
tiva tradiției sănătoase — fie ea 
văzută și ca „poezie nouă" — nu 
ne aparp drept contradictorie, 
cum nu ni se pare deloc contra
zicere între afirmarea vigurozi- 
tătii literaturii de inspirație fol
clorică si combaterea folcloriză- 
rilor tendențioase, a preluărilor 
pedestre de motive populare, sau 
între teoretizarea unei poezii 
simboliste și crearea în maniera 
Alecșandri etc. în fond, linia 
vieții lui O. Densușianu ni se 
relevă deosebit de 
ventă — și Marin 
o neagă — chiar 
alocuri poate lăsa 
discontinuității, 
vin în mod 1 
pledoariei, din 
vingerii auditoriului, 
tantarea neobișnuită de la teorie 
poetică la poezia realizată ne 
apare drept un caz tipic de 
neîmplinire artistică, poetul ne- 
putînd tine pasul cu evoluția 
conceptelor criticului.

Poate că acestui util studiu în 
care creația lui Ovid Densușianu 
este văzută ca o mare oneră 
„poetică" și patriotică, mergînd 
nu o dată în analiza diverselor 
laturi ale activității savantului 
pînă la minuție — desigur tra- 
tîndu-le separat din necesități 
științifice — i-ar mai fi trebuit 
un ultim capitol menit să re
clădească într-o imaginp de an
samblu, unitară, diversele ipos
taze ale personalității sale con
turate pe parcurs. Tot asa cum 
— metodologic si stilistic — cre
dem că ar fi fost necesară o eli
berare mai pronunțată de sub 
influenta unor prestigioase mo
dele.

Oricum, semnalăm cartea lui 
Marin Bucur drept o contribu
ție la studierea vieții si activi
tății unui reprezentant de frun
te al culturii românești din pri
mele decenii ale secolului nos
tru.

consec- 
Bucur nu 
dacă pe 
impresia 

Excesele sur- 
firesc în cursul 

i dorința con- 
iar dis-

I. OPRIȘAN
(Agerpres)

»
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Peisaj de munte. Altitudine colțuroasă șl severă. 
Zorile încă nu se presimt. Din cînd în cînd rafalo 
aspre de vînt. Apare Dobrin strîngîndu-și imper
meabilul în Jurul trupului. E abătut.
DOBRIN : Liniște ! Am venit să fiu singur. Să re

văd, să judec, să înțeleg. (Privind locul). Deci 
aici s-a întîmplat. (Țigara i s-a stins, o aruncă). 
De fapt, între mine și Luchian s-au ivit neînțele
geri chiar de la prima noastră întîlnire. Venisa 
pe șantier cu o caracterizare nu prea bună.
(Reflector. Dobrin intră în conul de lumină. Scoa
te din buzunar niște hîrtil, Ie răsfoiește. Zgomot 
specific de malaxoare, excavatoare, ciocane pneu
matice. Apare Luchian, tînăr încă, puțin amar).

LUCHIAN : Vă salut. Sînteți tovarășul Dobrin, 
șeful sectorului, nu-i așa 7

DOBRIN : Vă pot fi de folos cu ceva 7
LUCHIAN : Cu multe.
DOBRIN : Poftim, vă ascult.
LUCHIAN : Sînteți amabil. Eu nu prea sînt, să 

știți. Pînă acum am avut destule necazuri din 
pricina asta. Probabil că voi mai avea.

DOBRIN : Eu vă urez să nu le mai aveți. Și v-aș 
ruga să fiți un pic mai concret. Am ceva treabă.

LUCHIAN : Sînt noul dumneavoastră subaltern, 
inginerul Luchian, cu domiciliul stabil foarte nes
tabil, colecționar de avertismente scrise sau orale.

DOBRIN : Dacă-i așa, dă-mi voie să-ți spun „dum
neata". Am fost înștiințat despre repartizarea du- 
mitale aici. La noi munca e destul de grea, țin 
să te avertizez.

LUCHIAN : Mulțumesc, am să țin cont. Cu ce tre
buie să încep 7

DOBRIN : Cu o renunțare.
LUCHIAN : Șl anume la ce 7
DOBRIN : La ideea de a mai fi colecționar.
LUCHIAN : Inițial ideea asta nu mi-a aparținut, 

a pornit de la alții spre mine. Iar eu mi-am 
însușit-o ca pe ceva inevitabil.

DOBRIN : Să nu intrăm în intimități. Numirea du- 
mitale există, postul ți-1 poți ocupa chiar de azi.

LUCHIAN : Leafa 7
DOBRIN : Corespunzătoare.
LUCHIAN : Corespunzătoare cu ce 7 Cu ce sînt 

sau doar cu ceea ce știți că sînt 7
DOBRIN : încă nu știu nimic. Abia începem să ne 

cunoaștem.
LUCHIAN : Am venit aici ca să cîștig bine. Eu 

nu-s erou. în schimb am bugetul anemic și vreau 
să-l refac.

DOBRIN : îți cam place să bravezi.
LUCHIAN : Sînt un om deschis.
DOBRIN : Și eu. Deci vom avea un punct comun. 
LUCHIAN : Aparențele sînt groaza vieții mele.

(Zgomot lateral de fierărie dezlănțuită).
DOBRIN : (strigînd într-acolo) : Hei, nu așa, v-am

I

8

«pus de-atîtea ori că nu așa ! N-am nevoie de 
inconștienți aici, cine nu se simte întreg, să plece 
Înainte de a-1 trimite eu !... (Iese pe replică, ner
vos, agitînd hîrtiile pe care le ține în mînă). 

(Rămas singur, Luchian pare pentru o clipă 
destins și limpede, apoi aerul amar îl domină 
din nou. Dă să plece în partea opusă, dar se 
lovește piept în piept cu o adolescentă îmbujo
rată de goană).

LU : Nu-i aici 7
LUCHIAN : Nu-1. îmi pare rău, dar aici sînt numai 

eu. ; «lșo-5
LU : Cine sînteți, că nu vă știu 7
LUCHIAN : Sînt unul nou. Dar dumneata cine ești 7 
LU : Eu sînt zîna muntelui. Sînt stăpîna locurilor 

acestea, pot să prefac oamenii în pietre și pie
trele în ce vreau eu. Pot să chem duhurile care 
dorm aici, în prăpastie, le pot porunci să înceapă 
dansul vrăjit pe care nimeni nu-1 știe. (Rîs pur). 
Am glumit. Nu sînt zîna muntelui.

LUCHIAN : Și eu care chiar crezusem !
LU : Rîdeți de mine. Eu sînt Lucreția, dar nu-mi 

place numele ăsta, de-aceea îi rog pe toți cunos- 
cuții să-mi spună Lu. Asta e un nume mic, așa 
ca o linguriță cu dulceață. Hap ! Și s-a dus pe 
gît. Vă place muzica 7 Am tranzistorul cu mine. 
Atenție, melodia preferată. Acum nu se prea 
aude că-i gălăgie, dar seara mă plimb pe-aici 
de una singură, ascult muzică și, doamne, e gro
zav de frumos !

LUCHIAN : Cîți ani ai, Lu 7
LU : Șaptesprezece. E bine 7
LUCHIAN : Mda, nu e prea rău. Și cînd termini 

liceul ce te faci 7
LU : Nu spun. Asta e secretul meu. Cred eu în 

ceva și pînă la urmă trebuie să fie așa. Și adică 
de ce mă-ntrebați 7 Dacă și eu vă întreb, repede- 
repede, în ce credeți 7

LUCHIAN : Repede-repede ?... Nu știu. Repede- 
repede nu știu.

LU : Vedeți 7 V-am încuiat.
LUCHIAN : Parcă ,aș fi crezut cîndva și în mine, 

dar a trebuit să mă răzgindesc. Prefă-mă în pia
tră pentru asta.

LU : Azi e ziua mea liberă. Nu fac minuni.
LUCHIAN : Bine, am să revin. La revedere, Lu. 

M-ai înseninat, îți mulțumesc. (Pleacă).
LU : Pentru puțin. (Vrea să plece și ea, dar își 

amintește de ceva șl îl strigă). Alo, domnule, 
v-am mințit, să știți... Am șaptesprezece ani, dar 
fără două luni.

(Conul de lumină dispare. Din nou doar Do
brin înfășurat strîns în impermeabil. Vînt).

DOBRIN : Lu are într-adevăr șaptesprezece ani fără 
două luni. E fiica mea. Era aici de cîteva zile. A 
vrut să-și petreacă vacanța pe șantier și nu 
m-am opus. Dar nu despre asta e vorba acum. 
Luchian n-a reușit să se lipească de sufletul 
meu. Nu sînt un sentimental pur-sînge. dar prie
teniile nu-mi displac.

VÎNTUL : Nu te amăgi, nu i-ai căutat prietenia. 
DOBRIN : Prieteniile nu se caută, ele se nasc. Șl 

la urma urmei, nici nu era nevoie ca relațiile 
noastre să se numească prietenie. Eram șef și 
subaltern, atîta tot.

MUNTELE : Voi, oamenii, sînteți puternici, dar cîte- 
odată puterea voastră se destramă în niște lu
cruri mărunte, ca un prundiș. De ce, Dobrin 7

VÎNTUL : De ce, Dobrin 7
DOBRIN : Ușor, dragii mei, ușor. Mă doare capul. 

Fantezia mea a cam luat-o razna. lai acum tre
buie să fiu lucid, lucid mai mult decît oricînd.

(Lumină plină, solară, de amiază. Șantier. Ex
plozie puternică. Vine alergînd Dobrin, apoi 
cițiva muncitori).

DOBRIN : Unde a fost 7
MUNCITOR : în sectorul 8 B. A fost cam pe neve, 

zău așa, și-acum îmi tremură picioarele.
MUNCITOR II : Tocmai ziceam și eu, cum naiba, 

dom’le, că doar acolo nimeni n-a-ndrăznit să...
DOBRIN : Să vie imediat la mine inginerul Lu

chian.
LU (Apare Inaintînd cu zburdălnicie). Al auzit, tă

ticule ? A bufnit, a răbufnit, zarea toată s-a-nne- 
grit !

DOBRIN : Du-te și te plimbă, Lucreția, te rog.
LU : Du-te la mănăstire, Ofelia ! Bine, mă duc. Și 

de data asta nu-i nimic că mi-ai spus Lucreția în 
loc de Lu. Ești supărat, așa că treacă de la mine.

DOBRIN : Aseară iar te-ai culcat tîrziu.
LU (însuflețindu-se) : Știi, tăticule, e strașnic să 

stai pe o stîncă, în întuneric, să vezi luminile 
barăcilor cum se sting una cîte una și să asculți 
muzică de dans ! Nu știu dacă mă înțelegi, dar 
toate astea îți dau un fel de senzație cosmică.

DOBRIN : Nici mai mult nici mai puțin.
LU : Exact. Mi-ai spus că vrei să te-nvăț madison. 
DOBRIN : Mai tîrziu, Lu, mai tîrziu cu madisonul. 
LU :Mi-ai spus Lu ! Asta-nseamnă că nu mai ești 

chiar așa de supărat. (îl vede pe Luchian care 
tocmai venise). Și-acum vă rog să nu insistați, 
că nu rămîn. (înainte de a ieși, mai mult către 
Luchian). Știți 7 Mai am doar o săptămînă pînă 
împlinesc șaptesprezece ani. Și pe urmă încă un 
an, unul singur și gata, sînt majoră. Grozav tre
buie să fie cînd ești major ! (Fuge).

DOBRIN (după cîteva clipe) : Aștept explicații, to
varășe Luchian.

LUCHIAN : Aștept sancțiuni, tovarășe Dobrin. 
DOBRIN : Prefer să începem totuși cu explicațiile.

Nu știu de ce cred că sancțiunile ee dau mal 
ușor.

LUCHIAN : Ce vreți să știți 7 Ați auzit. Mi-am dat 
seama că proiectul nu recomandă cea mai bună 
soluție. Am ordonat, pe răspunderea mea, Bă 
se surpe prin explozie porțiunea de versant care 
trebuia să fie ocolită. Am studiat locul imediat 
după ce am venit aici și am luat sectorul în 
primire, am gîndit totul foarte bine, v-am ex
plicat totul dumneavoastră șl tuturor forurilor 
și mi s-a spus că sînt executant și să rămîn ceea 
ce sînt.

DOBRIN : Șl astăzi ce-ai rezolvat 7
LUCHIAN : Am argumentat, n-am rezolvat. Șl 

chiar dacă ierarhiile nu-și vor permite să mă 
recunoască învingător, chiar dacă voi suporta o 
mie șl una de sancțiuni, argumentul meu va ră- 
mîne aici, pe șantier, găsindu-se cineva care să-l 
utilizeze însușindu-și-1, redescoperidu-1, încasînd 
premiul și ocolind numele meu. Iar eu. cu încă 
o caracterizare negativă în buzunar, voi bate la 
ușa altui șantier, purtînd în suflet o anumită 

satisfacție intimă.
DOBRIN : într-adevăr, o explicație cursivă și su

ficient de plastică. Dar absolut neconvingătoare.
LUCHIAN : Era și normal.
DOBRIN : Desigur, era și normal. Un lucru aș 

vrea să țl-1 spun, de la început, pe șleau. Așa-zișii 
oameni inadaptabili mă fac să zîmbesc. Asta e o 
poveste cam răsuflată, pusă în circulație de cel 
oare nu se pot realiza. E poate dureros ceea ce-ți 
spun eu acum, dar crede-mă, nu Ierarhiile stri
vesc In dumneata ceea ce-i bun. Treaba asta o 
faci singur, constant, te străduieștl să te așezi 
mereu într-un unghi care să atragă atenția șl 
care să te scoată în evidență.

LUCHIAN: E poate dureros ceea ce-am să vă 
spun eu acum, dar pe mine mă fac să zîmbesc 
oamenii care cred într-o armonie generală, în
tr-un paradis perpetuu, în niște relații angelice 
și într-o smerenie veșnică față de ideile care nu 
le aparțin.

DOBRIN : Asta • o lume scornită de dumneata. 
Confunzi legea bunului plac cu singurul drum 
real și posibil al afirmării șl asta te costă.

LUCHIAN : Știu că mă costă. Nu știu dacă mă 
credeți, dar am sesizat că mă costă. Numai că 
eu nu cunosc nici o lege a bunului plac. Ați 
făcut o confuzie. Eu știu un lucru, am fost în
vățat să știu un lucru : că fiecare e dator să 
corecteze erorile, să adauge unde nu e destul, să 
încerce azi a vedea măcar cu un centimetru mai 
departe decît ieri. Sau poate faceți dumneavoas
tră toate acestea și pentru mine 7

DOBRIN : Uneori trebuie să fac cîte ceva șl în 
numele dumitale.

LUCHIAN : Și dacă nu în spiritul celei mai bun» 
soluții 7

DOBRIN : Vorbe mari !... Cea mai bună soluție, 
auzi !7 îmi place din ce în ce mai mult dezbate
rea noastră. O savurez, este momentul cel mai 
potrivit pentru a savura o discuție de înalt nivel 
intelectual. Autorul unui act premeditat de indis
ciplină conversează despre nemurirea sufletului 
cu cel care trebuie să-i sancționeze vinovăția.

LUCHIAN : Sancțiuni ! Poftim, vă stau la dispo
ziție și vă previn : sînt aproape imun.

DOBRIN (strigă) : Dar, ce vrei să-ți fac 7 Să ța 
torn în bronz și să te pun acolo sus, precum 
crucea de pe Caraiman 7 Nici n-am să te sărut, 
fii sigur, n-am să te mîngîi pe creștet și n-am 
să-ți spun „bravo, băiețaș". ...Tot vorbești despre 
șefi și despre forurile superioare. Și dumneata 
ești șef și dumneata conduci un grup de oameni. 
Ce-ai să te faci, inginer Luchian, în clipa în care

Episod dramatic de ANDI ANDRIEȘ

vreo zece oameni din subordinea dumitale vor 
avea zece idei diferite și le vor aplica fiecare în 
felul lui 7 Cum ar arăta sectorul dumitale 7 Cum 
ai proceda dumneata, aș fi foarte curios să știu. 

LUCHIAN : Eram sigur de riposta asta.
DOBRIN : Cu-atît mai bine. Erai pregătit, deci, 

să-mi răspunzi.
LUCHIAN : Cum aș proceda 7 Aș judeca, aș în

treba pe alții, m-aș consulta, m-aș zbuciuma zi și 
noapte...

DOBRIN : Pentru a descoperi ce 7
LUCHIAN : Pentru a descoperi dacă măcar una din 

cele vreo zece idei are un sîmbure de noutate 
îndrăzneață, dacă măcar una reprezintă o soluție 
mai bună decît cea recomandată de mine.

DOBRIN : Și-atunci 7
LUCHIAN : Și-atunci aș renunța la cea veche, fără 

regrete, fără remușcări, fără prejudecăți.
DOBRIN : Și cu ceilalți nouă 7
LUCHIAN : Abia printre aceștia l-aș căuta pe cei 

vinovați de indisciplină și anarhie. Și cind aș fi 
convins că i-am găsit, aș fi aspru, nemaipomenit 
de aspru.

DOBRIN : Șl eu ce trebuie să-nțeleg de-aici 7 Că 
indisciplina dumitale reprezintă o idee unică și 
providențială 7

LUCHIAN : Fiecare să-nțeleagă ce vrea. Eu am 
tăria să susțin în fața oricui că soluția pe care 
am aplicat-o eu era cea mai potrivită, cea mal 
economică, cea mai la îndemînă.

DOBRIN : Destul. S-ar putea să fii sincer, dar acum 
n-am timp decît pentru faptul brut.

LUCHIAN : Pot să vă sugerez o direcție nouă. Mă 
puteți considera dușman, dacă socotiți necesar.

DOBRIN : Te pot considera ce vreau, Luchian. Nu 
te osteni să-mi dai direcții. Ești un om dificil 
și-mi pare rău.

LUCHIAN : Dacă nu mă-nșel, docilitatea nu-i o no
țiune partinică.

DOBRIN : Dacă nu mă-nșel. nici indisciplina nu-1 
o noțiune partinică.

LUCHIAN (izbucnind) : Dar înțelege, omule, că fie
care are dreptul să producă... Nu sînt mecanism, 
gindesc și eu ca alții, pot și eu avea dreptate ca 
alții !... (Revenindu-și) Iertați-mă tovarășe inginer 
șef. Iată, aștept.

DOBRIN : Predai Imediat sectorul lui Moldoveanu. 
Rămîi provizoriu la dispoziția conducerii.

(Întuneric. Zgomot amplu, progresiv, copleși
tor de excavatoare și ciocane pneumatice.

Apoi liniște bruscă. Doar vintul de miază-noapte, 
insinuant. Reflector pe Dobrin).

VÎNTUL: Sînteți singur. în noaptea asta rea, 
numai cu mine, vîntul de miază-noapte.

MUNTELE : Aici sînt eu, muntele. îmi simți piatra 
puternică sub piciorul tău, atît.

VÎNTUL : Nu-1 minți, munte sfredelit de oameni. 
Nu e singur, fierberea gîndului nu înseamnă sin

gurătate, ci zbucium, numai zbucium.
DOBRIN : Isprăvește ! Luchian a avut dreptate. 

Proiectul meu trebuie să prevadă ocolirea porți
unii de versant pe care a surpat-o explozia lui 
Luchian. Proiectanții nu au ales soluția cea mai 
bună. Acum îmi dau perfect de bine seama, dar 
ce trebuie să fac 7 De ce n-am înțeles la timp ? 
De ce a trebuit să-mi deschidă ochii un indisci- 
plinat și un nestatornic, un orgolios 7

MUNTELE : Acesta e Luchian 7
DOBRIN : Acesta e Luchian, desigur, acesta e. 
MUNTELE : Acesta e Luchian 7
DOBRIN : Ți-am răspuns. Acesta e. Acesta trebuie 

să fie Luchian. Așa trebuie să fie (scăzut) așa îmi 
închipui că este. Cine îmi poate cere să-l cunosc 
la amănunt 7

MUNTELE : Poate chiar tu.
DOBRIN : Sînt un om cu răspundere și procedez 

în consecință, fără sentimentalisme. Are dreptate 
și ce 7 S-a abătut de unul singur și asta n-am 
dreptul s-o trec cu vederea.

VÎNTUL : Acesta e Luchian 7

DOBRIN : Lă»ațl-m< I Știu că vă aud numai eu, 
știu că sînteți închipuirea mea... Omul, muntele 
șl vîntul de mlază-noapte 1 Sînt singur, atît 
(Iese, încet, aprinzîndu-și o țigară).

VÎNTUL : Și celălalt vroia să fie singur într-o 
seară. Hei, Dobrin !

MUNTELE : Lasă-1, nu te mal aude.
VÎNTUL : Păcat, păcat, păcat. Șl celălalt vroia să 

fie singur într-o seară frumoasă, șl celălalt. 
MUNTELE : Da, știu. Era o seară frumoasă, prima 

de după explozie. Eram doar eu șl-un cîntec și 
nu era vînt. înțelegi 1 Nu era vînt.
(Secundă de întuneric. Apoi cer senin, ațele. In 
picioare, cu spatele, Luchian privește concentrat 
un punot nedefinit al orizontului. Intră Lu, 
ușoară, balansînd aparatul de radio cu tranzistor!. 
Melodie abia perceptibilă).

LU (observîndu-1 pe Luchian) : Sînteți supărat T 
LUCHIAN (tresărind deranjat) : Tu erai, Lu 7

Mi se pare că așa preferi să țl se spună. Ce 
cauți aici la ora asta 7

LU : Nu v-am spus 7 Mă plimb de una singură 
și ascult muzică. Sînt în vacanță șl vreau să-ml 
schimb profilul psihic.

LUCHIAN : Nu înțeleg.
LU : Vreau să devin meditativă. E un vechi proiect 

al meu. Mi s-a reproșat uneori că sînt un pic 
superficială. Un pic. De aceea Intenționez să 
mă întorc la școală înțeleaptă ca un filozof, ba 
chiar ceva mai mult. Cred că plimbările astea, 
stelele șl muzica or să-mi prlască. Vă rog, nu 
mai stațl acolo. Sînt cincizeci șl doi de metri 
și unsprezece centimetri pînă jos. A măsurat 
tăticul într-o zi și a spus să se facă un parapet. 
Dar nu s-a făcut. Sînteți supărat, domnule 7

LUCHIAN : Poftim, mă dau mai înapoi. (Pauză).
Șl nu te temi singură 7 Dacă nu ți-e somn, la 

ora asta ar fi trebuit să citești ceva.
LU : Credeți ? Eu mă gîndeam că dimpotrivă, 

lecturile dau dureri de cap. Nu totdeauna, nu 
vă speriați. Numai într-o seară frumoasă ca 
asta. Ah, simt că devin !

LUCHIAN : Ce devii 7
LU : Devin meditativă. Sînteți supărat 7 
LUCHIAN : Aș vrea să fiu singur, Lu.
LU : Dar mi-ați părut atît de singur de cînd v-am 

văzut ! Vreți mai singur decît singur 7
LUCHIAN : Singurătatea e una și-aceeași. Tu 

n-o cunoști. Ești mică, Lu.
LU : Să trecem. Am citit undeva că singurătatea e 

necesară uneori. E-adevărat 7
LUCHIAN : Numai aparent. Cînd al să mal crești, 

ai să citești undeva că singurătatea ucide.
LU : Dumneavoastră ați citit asta 7 
LUCHIAN : în repetate rînduri.

LU : Și cu toate acestea, doriți să fiți singur 7
LUCHIAN : (Pe gînduri). Ce știi tu despre oameni 7 

Că sînt bipede superioare, deosebite de celelalte 
viețuitoare prin gîndire și grai, nu-i așa 7 Că sînt 
iscoditori și îndrăzneți, că au o minte veșnic 
născocitoare, că nasc genii, că știu să năzuiască 
Intens și să iubească nemărginit, că fac statui și 
cîntece, subterane și creiere electronice, bibelouri 
și nave cosmice. Asta știi tu despre oameni, nu-i 
așa 7 Și bine faci că știi asta. Nimeni nu trebuie 
să uite asta. Dar, mă-nțelegi, Lu, In oameni mal 
poate exista și altceva care îl face uneori mal 
puțin frumoși, poate exista neîncrederea, ezitarea, 
pot exista lăcomia șl Invidia, calomnia și ura, mai 
poate exista...

LU (înfricoșată) : Vă Interzic «ă-ml jigniți «pecia ! 
LUCHIAN (aproape «triglnd) i Dar eu 7
LU : Ce-1 cu dumneavoastră 7

LUCHIAN : Dar eu pentru ce am fost de-atîtea 
ori jignit, pentru ce sînt interpretat altfel decît 
trebuie, ca o partitură citită pe dos, pentru ce 7 

LU : Nu știu, zău nu știu.
LUCHIAN : Judec foarte limpede, să știi, fetițo. 

N-arunc vorbe în vînt, te rog să mă crezi și să 
nu uiți. Sînt mulțumit că spun cuiva toate astea, 
chiar dacă nu sînt înțeles pe deplin, așa cum 
aș vrea. Tu consideri zbuciumul un fel de pier
dere de timp, un lux. Aș renunța oricînd la luxul 
ăsta, știi 7 Dar ce sînt eu de vină că încă nu 
reușesc ?

LU : îmi pare rău, dar Iarăși nu știu. îmi puneți 
întrebări prea grele. Și-apoi, drept să vă spun, 
e mult mai ușor să întrebi decît să răspunzi. 
N-am dreptate 7

LUCHIAN : Mi-e absolut Indiferent dacă ai sau 
nu dreptate.

LU : Nu vreau să vă fie indiferent!
LUCHIAN : Ascultă, Lu... A fost o dată un om 

fericit care semăna cu mine. într-o zi s-a rupt 
cablul care îi ținea existența ancorată în niște 
ape liniștite. Cum, de ce, asta nu interesează pe 
nimeni. Omul a rămas singur, iată esențialul. 
Pe urmă zilele nu s-au mai legat între ele, oricîte 
strădanii a depus omul care semăna cu mine. 
Melodramă tîmpită, nu 7 Și eu zic la fel, cre- 
de-mă. Ce mă interesează pe mine ce 1 s-a 
întîmplat omului aceluia ? Ce-mi pasă că înainte 
de-a veni pe șantierul ăsta s-a înfruntat foarte 
puțin diplomatic cu unul mai puternic care l-a 
biruit luîndu-i tot, tot, înțelegi ?

LU : Ce înseamnă tot 7
LUCHIAN : Muncă, familie, entuziasm, încrederea 

celorlalți... Tot...
LU : Și omul acela care... care, în sfîrșit, semăna 

cu dumneavoastră...
LUCHIAN : E neînsemnat, caută șl nu găsește, 

demonstrează și nu-i crezut. Lu, să nu crezi 
niciodată în hîrtii, ci numai în oameni.

LU : Bine... Vedeți 7 V-am spus eu că sînteți su
părat. Să opresc muzica 7

LUCHIAN : Mi-e absolut indiferent.
LU : Să nu vă fie nimic indiferent. Șl să-l comu

nicați asta și omului acela trist.
LUCHIAN : Bine, am să-i spun.
LU : Să-i spuneți că ceilalți vor crede în el, că-1 

vor iubi, că-1 iubesc... Da, da, chiar așa să-i 
spuneți, că-1 iubesc... (precizînd) Oamenii... Să 
mai lase muzica, da 7

LUCHIAN : Da.
LU : Și să-i mai spuneți că neapărat va întîlni 

pe cineva... Am citit eu că nu se poate altfel... 
Va întîlni pe cineva care o să-l înțeleagă mai 
mult decît toți ceilalți la un loc... Care-o să fie 
fericit doar să-1 știe undeva, aproape...

LUCHIAN : Frumos ca-n cărți ! (cu tonul el). 
Care-o să-1 iubească de la prima vedere și-așa 
mai departe.

LU : Și de ce nu 7
LUCHIAN : Pentru că nici măcar în palmă nu 

mi-e scris așa ceva.
LU : Să văd palma. Am răsfoit nu de mult o 

carte de chiromanție... Dar în palma dumnea
voastră nu prea pot să descifrez mare lucru.

LUCHIAN : E prea întunecată.
LU : Pentru că e noapte.
LUCHIAN (cu mîinile ei în mîinile lui) : E mal bine 

așa 7
LU : Parcă.
LUCHIAN : Și-acum de ce taci 7
LU : Cred c-ar trebui să plec. S-a făcut tîrziu de 

tot. Sînteți supărat 7
LUCHIAN (îi lasă palmele să cadă) : Nu știu nici 

eu.
LU (nu știe ce să facă cu palmele) : Vedeți ? Nu-i 

chiar așa urît să trăiești.
LUCHIaN : Da, cînd viața are chipul tău de copil. 
LU (luminată) : Zău 7

(Fericită, face o piruetă, dă radioul la maxi
mum, sub privirile uimite dar îngăduitoare 
ale lui. Apoi fata oprește cu desăvîrșire mu
zica și respirînd precipitat, iși privește ceasul 
Ia lumina lunii.)

LU : Ora fantomelor !
(Se aude de două ori claxonul de la bicicleta 
factorului poștal).

FACTORUL (apare fără bicicletă, după un urcuș 
realizat anevoie) : Domnu’ inginer Luchian...

LUCHIAN : Cine-1 ? Aha, dumneata...
FACTORUL : Spuneți-ml, numai, dacă sînteți aici, 

că vă caut de dimineață. Ml-am lăsat bicicleta 
jos, am luat numai sunătoarea, ca să se știe că 
exist.

LUCHIAN : La ora aeta existența fiecăruia dintre 
noi e aproape dublă.

FACTORUL : O fi, dar nu se prinde, domnu' Ingi
ner... Eu nu văd dublu. încă sînt în producție. 
Dacă vă găseam de dimineață, nu mai făceam 
atîtea ore suplimentare. Astea costă, c-am dat și 
eu un rînd... Am pentru dumneavoastră ceva 
urgent.

LUCHIAN : Taci. Nu-mi spune încă ce al pentru 
mine. S-ar putea să fie o veste bună sau s-ar 
putea să fie o veste tristă. Nu-s pregătit pentru 
nici una dintre ele. Mai lasă-mă cîteva cflipe. 
Privește cerul, vrei 7

FACTORUL : Chiar că nu l-am văzut de mult ! 
LUCHIAN : Stai aici, pe trunchiul ăsta, bucură-te 

de liniște și scoate sticluța de coniac din buzu
narul sting.

FACTORUL : Drept. în atîngul am mastică. (Se 
supune amuzat și Intrigat). Mult noroc și sănă

tate.
LU (șoptit) : Pot să vorbesc 7
LUCHIAN : Fără întrebări, da T După cum vezi, 

sînt un om și mai complicat decît par.
LU : Dar nu vă-ntreb nimic. Sînt mică și nu-nțeleg. 

E o seară frumoasă, nu-1 așa că e o seară fru
moasă 7 Parcă totul s-a oprit In loc. Și timpul, 
dacă nu mă-nșel.

LUCHIAN : E tîrziu, Lu.
LU : Mă trimiteți la culcare 7

LUCHIAN : Oamenii bătrînl vor să fie singuri, Lu.
LU : Dumneavoastră, bătrîn 7 Sînteți mai tînăr 

decît tăticul I Iar tăticul e cel mal tînăr om. 
Spuneți-mi... dar, vă rog, sincer de tot... Eu pot 
să fiu o amintire 7

LUCHIAN : Cum adică 7
LU : Pe mine m-ar putea ține cineva minte 7 
LUCHIAN : Desigur, Lu. Ești o fată frumoasă șl 

bună.
LU : Frumoasă șl bună 7 Ciudat I Dacă nu mă 

mințiți, e foarte ciudat.
FACTORUL (se ridică și vine spre Lnchian) : Gata

am văzut tot cerul, de la un capăt la altul. E-n 
regulă. Acum să vă dau ce am de dat. Iertați 
domnișoară... (Oficial). Aveți un mandat (Lu
chian devine neliniștit). Unu’ maire.

LUCHIAN : Dă-mi-1.
FACTORUL : Nu-1 am. E jo«, la oficiu. Venițl 

mîine să-1 luați. Cum să port așa sume noaptea 7 
LUCHIAN : Atunci de ce-ai mai venit 7
FACTORUL : Ca să vă dau recomandata. (Oficial.) 

Domnu' inginer Luchian, da 7 Semnați aici... Pof
tim și plicul. Un pic boțit, da-ncolo exprea. (Sună 

de două ori). Și gata, am plecat.
(Luchian rămîn» descumpănit eu pilcul la 
mînă.)

LU : Nu-1 citiți 7
LUCHIAN (brusc) i Citește-ml-1 tu. Cu intonații— 
mă simt mișcat.

LU : Dacă vreți... (Desface piloni.) Nu văd. (In tă
cere, Luchian scoate o lanternă de buzunar luml- 
nînd hîrtia. Lu începe cu reținere) : „E bine să 

știi că..." (Speriată). Nu începe cu „dragul meu" ! 
LUCHIAN : Treci peste asta.
LU : „...E bine să știi că actele filantropice mă irită 

fantastic. Lasă-mă să merg pe drumul pe care ml 
l-am ales, nu-mi aminti mereu că ești bun. Luni 
în șir mi-ai trimis aproape tot salariul tău. Vrei 
să nu-i lipsească nimic lui Ionuț nu-i așa 7 El 
bine, nu-i lipsește nimic. îți trimit toți banii 
înapoi. Soțul meu are grijă de mine și de băiat..." 

LUCHIAN (strigă) : Ajunge 1 (Ii smulge scrisoarea 
din mînă, stinge lanterna, apoi dă foc hîrtiel. 
Flăcările mici îi trădează fața împietrită. Cu voce 
neașteptat de calmă :) Iată că și eu am dat foc 
Romei.

(Clipe de liniște.)
LU (timidă) : S-a spulberat toată seara aceasta fru
moasă, nu 7 (Și mai timidă). Aveți un fiu... Ionuț 7 

LUCHIAN (smuls brutal, din gînduri) : Ești tot 
aici 7

LU (nu poate crede) : Poftim ?!
LUCHIAN : Am întrebat dacă ești tot aici. (Cres

cendo.) Vreau să fiu singur. Singurătata e pîinea 
mea. Eșecul e vocația mea. Neîmplinirea e des
tinul meu.

LU (cu palmele la gură) : Val, cum vă înșelați !
LUCHIAN (parcă nu i-ar vorbi numai ei) : Am în

cercat totul. (Lu se retrage spre fundal, cu spa- 
tele, el înaintează în același timp.) Să-mi refac 
fericirea, să mă iau de piept fără teamă, cu ori
cine, să creez îndrăzneț și singular... Și totdeauna 
nu mi-a reușit nimic. De ce 7 Pe toți vă întreb, 
de ce ?

LU (gîtuită de emoție) : Sînteți un om singur și 
zbuciumat... Oamenii ceilalți n-au nici o vină... 
(Se retrage mereu.)

LUCHIAN (înaintează) : Poate că n-ai nici o vină, 
poate că sînt un caz fără rezolvare. Dar vreau -să 
fiu înțeles ! De ce nu sînt 7...

LU (privește o secundă înapoi și strigă îngrozită) : 
Prăpastia !

(Țipătul fetei, tntuneric. Hohotul vîntulul, 
scurt, brusc. Apoi șantierul în lumina plină 
a zilei. în mijloc, Dobrin, răvășit.)

DOBRIN (către cei care nu se văd, dar sînt în 
preajmă) : Să vină imediat Luchian la mine !

(Voci care transmit chemarea, multiplîcînd-o : 
„Tovarășul inginer Luchian Ia tovarășul șef 
Dobrin !...“ Peste puțin apare Luchian. Schimb 
de priviri.)

DOBRIN (scăzut) : Unde-i Lu 7 
LUCHIAN : Nu port grija nimănui. 
DOBRIN (crescendo) : Unde-i Lu 7 
LUCHIAN : Am răspuns : nu știu. 
DOBRIN : Mi-a spus poștașul că erați împreună 

aseară tîrziu, aici...
LUCHIAN : Și ce-i cu asta 7 Noaptea e a tuturor. 
DOBRIN : Fără aforisme. (Amenințător). Vreau 

să știu unde mi-e fata, înțelegi 7
LUCHIAN : Nu zău, vorbiți serios 7
DOBRIN : Nu te preface. Acum știu că ești în stare 

de orice... (Șoaptă mai puternică decît un strigăt). 
Te omor dacă i-ai făcut ceva. De ce taci 7 De 
ce mă privești așa 7 Te omor dacă i-ai făcut 
ceva, auzi 7...

LUCHIAN (încet, abătut) : Aud. Mă omori. Asta 
nu mi-a mai făcut-o nimeni pînă acum. Numai 
la asta nu s-a gîndit nimeni pînă acum. Poftim, 
aștept, tovarășe inginer șef.

(Apare grăbit și intrigat Muncitorul I).
MUNCITORUL I : Ce fac eu, tovarășe șef 7 

Ori sînt artificier, ori ce naiba 7 Nu-mi dă 
voie să pușc. Și doar în proiect scrie negru 
pe alb că da și el nu vrea.. Zice că să semnați, 
că altfel se temi s? ni pățească la fel ca tovarășul 
inginer Luchian.. Semnați aici, că-mi vine să-1 
iau de gît pe fricosul ăla pe care mi l-ați dat 
mai mare.

DOBRIN : Nu semnez nimic. Știe ce are de făcut. 
Am semnat odată, ce, ne jucăm de-a semnatul 7 

MUNCITORUL I (satisfăcut) : Păi așa i-am spus 
și eu. Ori sînt artificier, ori ce naiba 7 (Dă să 
iasă, își amintește de ceva). Domnișoara dumnea
voastră n-a pierdut un batic 7

DOBRIN : Ce-i cu el 7
MUNCITORUL I : E ceva colorat jos. în prăpastie 

și m-am gîndit că...
DOBRIN (strigă) : Du-te ! (Artificierul lese uimit. 

Dobrin — repede pe buza prăpăstiei) : Lu !
LUCHIAN (privind și el în jos, agitat) : E impo

sibil !

DOBRIN (amenințător) : Ascultă, Luchian, dacă... 
(Intră Lu, palidă, obosită, cu tranzistorul atîrnat 
neglijent de un deget).

LU : M-ai strigat tată 7
(Cei doi se întoro în același timp. Relaxare).

DOBRIN (răgușit) : Unde umbli, fato 7
LU : Tot n-aș fi putut dormi. Mi-am pierdut 

baticul. (Considerînd că argumentul nu e sufici
ent). Am umblat, am cules flori — păcat că 
nu le am la mine, le-am aruncat — po urmă 
iar am umblat și-am repetat cu glas tare cla
sicismul francez...

DOBRIN : Și vrei să te cred 7
Lu : De ce nu 7 (Lui Luchian). Dumneavoastră aveți 

ceva de ascuns 7
LUCHIAN : Isprăvește !
LU : Nu v-a mai trecut supărarea 7 Eu, ziua, «înt 

alt om.
DOBRIN : Astă noapte, aid, »ub clar de lună, 

erai romantică...
LU : Și ce-i rău In asta 7 De altfel, tăticule, m-am 

săturat de oameni abătuți ! Sînt în vacanță 1
DOBRIN : De ce n-al dormit acasă 7
LU : Pentru că am ajuns la Ocolul silvic și prea era 

frumos acolo ca să plec. Mal ales că pădurarul 
m-a invitat cu el la pescuit.

DOBRIN : Ce fel de pădurar 7
LU : Foarte drăguț. Din vorbă-n vorbă am desco

perit că a fost într-un regiment cu bunicul. A 
prins cinci crapi uite-așa. Eu n-am prin» nimic, 

în schimb am rnîncat. Cu usturoi...
LUCHIAN : Acum pot să plec 7
LU (speriată) : De tot 7
LUCHIAN : N-are importanță. Pot să plec 7 V-ați 

regăsit fiica, motivul întrevederii noastre »-a 
epuizat.

DOBRIN : Nu numai de asta te chemasem. Tu 
poți pleca, Lucreția. (Fat3 nu se mișcă). Sau 
cum vrei... Tovarășe Luchian, va trebui să pleci. 
De tot.

LUCHIAN (scăzut, aproape fără uimire): Iar 7 
DOBRIN : Iar, nu e vina mea.
LUCHIAN : Am fost retrogradat. Credeam că e 

destul.
DOBRIN : S-a hotărît mal de sus, conducerea șan

tierului... (Ii întinde o hîrtie). Indisciplină șl 
altele. Scrie aici tot.

LUCHIAN : Dar dacă am avut sau nu dreptate 
scrie undeva 7

DOBRIN : Fără divagații. Faptul e împlinit. Regret, 
dacă te interesează părerea mea. Ți-am obținut 
un transfer, dacă-ți convine, la uzina din Măgura. 
E drept, într-o specialitate tangentă... Alții, însă, 
nu vor să te primească. Ți s-a dus buhul.

LUCHIAN : In regulă. Un transfer și un regret. Ce 
mi-aș putea dori mai mult 7 Eșecul e vocația 
mea, neîmplinirea e destinul meu.

LU : Dar nu se poate !
DOBRIN : Nu te amesteca, fetițo. Mal bine du-te.
LU : Dar așa nu se poate, tată ! Eu pe omul acesta 

îl... pe omul acesta îl... cunosc, na ! Nu merită 
să 1 se întîmple nimic rău !

LUCHIAN (uimit și totuși, rău) : Mulțumesc, fe
tițo !

LU (aproape plîngînd) : Nu sînt fetița dumitale I 
DOBRIN (ton ridicat) : De unde îl cunoști 7 (către

Luchian). De unde te cunoaște fata mea 7 Vă 
arunc pe amîndoi acolo jos dacă...

LU (ochi mari) : Dacă ce 7
LUCHIAN : Dacă ce 7
DOBRIN : Lasă teatrul, Luchian. (încet, ochi In 

ochi). Are șaptesprezece ani doar, înțelegi 7
LUCHIAN: Pe mine cine mă Înțelege 7 (Pleacă). 

(La cițiva metri unul de altul, Dobrin șl Lu. 
Tăcere. Parcă și zgomotul șantierului «-a oprit).

DOBRIN : Spune-mi adevărat, Lu.
LU (ușor) ; Nici nu m-a privit cînd a plecat. (Re

venind). Care adevăr, tată 7 Despre el 7 E un 
om trist, ăsta-i adevărul.

DOBRIN : Adevărul despre tine, nu despre el 1 
(Cu un fel de teamă). Adevărul despre voi, nu 
despre tine.

LU (nu îndrăznește să înțeleagă) : Ce-ți trece prin 
cap, tăticule 7

DOBRIN : Să nu mă minți, Lucreția... Oamenii pot 
fi și nemernici...

LU (fără voia ei) : El nu-i !
DOBRIN : Să nu mai minți... (O ia de umeri, adu- 

oînd-o zmuncit lingă ochii Iui) : Te-a luat în bra
țe 7 Să nu mă minți...

LU : M-a luat, dar numai...
DOBRIN : Destul ! (O îndepărtează ea același geet 

brusc, brutal). Destul.
LU (speriată) : Era să cad... Șl-atuncl, dacă nu mă 

prindea, cădeam în prăpastie, auzi 7 (Plînge). In 
prăpastie, ce crezi tu !
DOBRIN. Pleacă. Aflu eu totul. (Strigă) Luchina I 

Căutați-mi-1 iar pe Luchian.
(Lu îl privește cu o uimire desperată, apoi fug» 
hohotind. Dobrin nn privește in urma el. To
tuși face cițiva pași, oprindu-se pe looul undo a 
stat fata. Se presimt zorile).

DOBRIN : Luchian nu s-a mal arătat. De Ieri, Lu 
m-a ocolit. Ișl face bagajul. Sînt singur. Locu
rile astea par Înfricoșătoare, dar ziua, aici, totul 
e trepidant.

(Zorile vagi. Vine factorul poștal, răvășit).
FACTORUL (sufllnd greu): Vă căutăm tovarășe in

giner, sînteți șef aici. V-am căutat șl la baracă, 
domnișoara nu dormea.

DOBRIN : Ce vrei 7
FACTORUL : Vor să mă mute de-alcl, jos, în Vlă- 

deni... Dar nu mă duc, nici să mă tale. Eu aici îl 
știu pe toți. N-am nevoie nici de bicicleta lor, do 
nimic, nici nu mai merg cu ea...

DOBRIN : Am să-ncerc, du-te.
FACTORUL : Mă duc. La toți ne place să um

blăm noaptea pe munte. Ieri noapte i-am dat 
aici o scrisoare și un mandat lui dom’ Luchian. 
Stătea de vorbă cu domnișoara dumneavoastră.

DOBRIN (răgușit) : Și 7
FACTORUL : Și nimic. Nici nu mă depărtasem 

prea bine, c-am auzit-o țipînd pe domnișoara.
DOBRIN (aprinzîndu-se) : Spune !
FACTORUL : M-a.m întors și-am văzut cum dom

nișoara era să alunece in prăpastie și cum dom’ 
Luchian a prins-o chiar cînd... Al naibii dom’ Lu
chian ăsta ! Se ducea fata jos, nu alta, dacă nu 
era el. Baticul uite-așa s-a dus pînă jos, ca o 
pasăre, am văzut, că era lună. (Pauză). Mă aju
tați, tovarășe inginer Dobrin 7

DOBRIN (absent) : Ce spui 7
FACTORUL : Cu chestia aia. Mă dor șalele, sînt 

necăjit, dar încolo sînt bine și fericit. Lăsați, 
nu-i spuneți nimic. Știu c-o să mă ajutați. Nici 
țuică n-am să mai beau, zău dacă nu... Nici 
nimic, tovarășe inginer Dobrin, numai să mă 
lase aici... Dumneavoastră, ca de la șef la șef... 
(Pleacă, vorbind din ce în ce mai încet).

DOBRIN (singur, ascultă două clipe cre»cendo-ul 
vîntulul, apoi îl curmă cu nn gest al mîinii).

MUNTELE (șoaptă masivă) : Lu.
DOBRIN : Ce-i cu ea 7
MUNTELE : Nimic, Dobrin, nimic. Ești dngur ou 

muntele și cu vîntul de miază-noapte.
DOBRIN : Terminați I Voi sînteți gîndurile mele, 

știu asta ! Și n-am nevoie de atîtea gînduri. -îmi 
trebuie doar unul singur, unul bun.

(S-a făcut ziuă. Senzație de real. Un zgomot do 
motor în apropiere. Luchian traversează sce
na îmbrăcat de călătorie. 11 vede pe Dobrin, 
vrea să treacă pe lîngă el).

DOBRIN : Luchian.
LUCHIAN : Doriți să-mi «puneți ceva 7 Peste zece 

minute pleacă autobuzul.
DOBRIN : Accepți noul post 7
LUCHIAN: Ce pot face 7 Societatea mă acceptă 

greu. îmi îngăduiți să mă retrag 7
DOBRIN :Am ceva de discutat cu dumneata. 
LUCHIAN : E tîrziu.
DOBRIN : Dimpotrivă. E devreme.

(Apare în fugă Lu. Pe o mină, Impermeabilul, 
în cealaltă sacul de voiaj. Văzîndu-i pe cei doi, 
se oprește brusc).

DOBRIN : Unde umbli, Lu 7
LU : Ai spus să plec. (Lui Luchian). Bună dimi

neața.
LUCHIAN (către Dobrin) : Ce voiațl să-mi «pu

neți 7
DOBRIN : Am un proiect. Vreau să mă consult cu 

dumneata.
LUCHIAN (ii strălucesc ochii) : Bine, dar eu...
DOBRIN : Rămîi.
LU (slab, nebăgată în seamă) : La revedere, tată...

Ce să spun acasă 7
DOBRIN (lui Luchin) : îmi retractez semnătura 

de pe mutarea dumitale.
LUCHIAN : Veți avea neplăceri, 
DOBRIN : Știu, trec toate.

(Motor ambalat. Lu tresare, face un gest ca 
să-și facă simțită prezența, renunță. Are la
crimi în ochi. Poate de bucurie, poate de 
tristețe. Fuge. Cei doi continuă).

LUCHIAN : Mă rețineți chiar dacă știți că sînt 
incomod 7

DOBRIN : Toți sîntem incomozi. Fiecare oră ne 
învață ceva. Și te rog să reții : n-am renunțat de 
loc la ideea de „sancțiune". Cînd va fi cazul.

(Mașina pleacă. Cei doi tresar).
LUCHIAN : Unde-i Lu 7
DOBRIN; Lu ! . „

(Zgomot specific de șantier. Lumină deplina).
LUCHIAN : Ce facem 7
DOBRIN (peste cîteva clipe) : Lasă undeva baga

jele astea. Mă enervează instabilitatea.
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3e urmele
MERCENARILOR

Joi, 11 ianuarie, t-a anunțat ci guvernul generalului Mobutu a rupt 
relațiile diplomatice cu Ruanda, ca urmare a faptului că pe teritoriul 
acestei țări continuă să se afle o tabără a mercenarilor. Lefegii aflați 
In slujba monopolurilor străine s-au refugiat In Ruanda In vara anului 
trecut, după ce armata congoleză a lichidat rebeliunea pe care au pus-o 
la cale la Bukavu, cu scopul de a submina autoritățile de la Kinshasa. 
Reportajul pe care-l publicăm dezvăluie un șir de elemente inedite 
despre acțiunile mercenarilor împotriva Congo-ului.

Stat singurul ziarist căruia ge
neralul Mobutu i-a permis să par
curgă drumul mercenarilor. De 
la Kinshasa, un avion cvadrimo- 
tor american, C—130, încărcat cu 
zece tone de muniții, m-a dus la 
Bukavu și de aici, cu o escortă ar
mată, am mers 120 km spre Punia 
*1 Kisangani, pînă. la avanposturile 
armatei congoleze, în plină pădure.

La Bukavu era în vigoare inter
dicția de circulație pentru albi. Pa- 
rașutiștii congolezi blocau străzile, 
puțină lume îndrăznea să iasă pe 
drum după ce se întuneca. în afara 
orașului, de-a lungul drumului care 
înaintează pînă în pădure, de la la
cul Kivu, șoseaua era blocată, astfel 
încît mercenarii nu mai puteau 
înainta. Congolezii erau în număr 
mult mai mare decît rebelii (123 de 
albi șl 1 800 de jandarmi katanghezi), 
dar le era frică : poate că nu erau 
tacă bine pregătiți șl rezistențl pen
tru lupta nemiloasă de guerilă, poate 
că simțeau depărtarea de Kinshasa, 
aproape trei ore de mers cu avionul. 
Poate că nu reușeau să înțeleagă 
de ce oameni, care la început s-au 
dat drept frați șl gata să-l ajute în 
lupta pentru independența țării lor, 
au hotărît, la un moment dat, să-i 
trădeze. Oamenii care mă însoțeau 
ta pădure simțeau toate aceste lu
cruri ceea ce mie, om alb, îmi în
greuna și mal mult sarcina de a-1 
zace să înțeleagă diferența între un 
om cinstit șl un mercenar.. Eram nu
mai cu soldați negri dar simțeam 
că am prieteni. 81, cu ajutorul lor, 
am reușit să duc la capăt reporta
jul.

Pentru a înțelege drama de la Bu
kavu trebuie să povestesc, în primul 
rtad, cum a avut loc „trădarea". 
Pînă la sfîrșitul lui iunie mercenarii 
făceau parte din armata guverna
mentală și prestau serviciul în prin
cipalele orașe ale Congo-ului. Din
tre el numărul albilor era, la înce- 
gut, de 1 800, apoi a scăzut cînd Mo- 

utu l-a concediat pe sud-africani șl 
rhodezieni. Pînă în urmă cu cîteva 
luni se mai făceau înrolări, mai ales 
dintre spanioli și fugari cubanezi. 
Josă-Eugenio Gonzales era unul din
tre cei 64 de mercenari recrutați în 
ultimul timp, îndeosebi la Madrid, 
și făcea parte din „comando“-ul 
spaniol.

„Eram plătiți eu 50 000 de pesetas 
pe lună — ne povestește el — iar la 
aceștia trebuiau să se adauge pre
miile pentru misiunile periculoase 
șl prada de război, care uneori eră- * 
superioară de două sau trei' ori ;sas; : 
lariului nostru. în iunie, șeful nos
tru, Bob Denard, a încercat să 
creeze o brigadă de mercenari eu- 
ropeano-congoleză, în care europenii 
trebuiau să constituie cadrele de 
conducere (ofițeri și subofițeri), ceea 
ce ar fi dus la o creștere conside
rabilă a cîștlgurilor noastre".

„Mobutu * studiat planul lui De
nard șl a dat ordine diametral 
opuse. Salariile noastre au fost re
duse la 18 000 de pesetas lunar iar 
premiile pentru misiunile pericu
loase au fost suprimate. Brigada n-a 
mal fost constituită și nemulțumirea 
în rîndurile mercenarilor a devenit 
din ce in ce mai vizibilă. „Noi am 
venit aici ca să facem bani" — 
ne spuneam noi, „ce ne facem dacă 
nu ne dau ?“.

La 1 iulie, Mobutu a desființat 
toate detașamentele de mercenari, 
care au rămas astfel neplătite. în 
aceeași zi, Chombe a fost capturat 
și închis în Algeria. Mercenarii ră
mași fără stăpîn s-au gîndit, poate, 
la el sau s-ar putea să fi avut con
tacte cu acesta încă înainte de a- 
restarea sa. Fapt e că ei au pregătit 
„planul Kerllls", adică o tentativă 
de insurecție, care trebuia să în
ceapă la 5 iulie, în zori. Dar planul 
a fost divulgat. în capitala Kinshasa 
17 mercenari, care se mai aflau încă 
ta cazarmă, au fost arestați, iar alții 
prinși în Lubumbashi. Mobutu a de
cretat starea de asediu în întreaga 
țară, impunînd restricții străinilor și 
blocînd toate căile de comunicație 
aeriene și radiofonice. Cu toate a- 
cestea, rebeliunea mercenarilor a 
reușit ta două orașe : la Bukavu și 
Kisangani. Povestirea mea este pri
mul raport complet în legătură cu 
ceea ce au făcut aceștia în cele două 
centre în care au reușit să se si
tueze pe poziții favorabile.

Bukavu este capitala regiunii Kivu, 
cea mai bogată din Congo, alături 
de Katanga. în momentul rebeliunii 
(5 iulie), populația albă se cifra la 
1200 de persoane. Mercenarii maio
rului francez Bobo (albi și katan
ghezi), au ajuns aici în zori. Co
loana lor, care venea din Punia, s-a 
încrucișat pe drum cu o companie 
a armatei guvernamentale, care s-a 
oprit și a prezentat armele.

Mercenarii și-au urmat drumul 
pînă la Place Baudouin, apoi au co
tit în Avenue du Paddock și au a- 
juns în tabăra militară Saio, situată 
pe o colină. Sentinela l-a întrebat 
pe ofițerul alb, cjre se găsea în 
primul „Jeep", ce dorește. „Dorim 
să salutăm garnizoana", a răspuns 
mercenarul. „Sîntem pe punctul de 
a pleca într-o altă zonă și, de a- 
ceea vrem să ne luăm rămas bun 
de la tovarășii de arme". Coloana 
a intrat astfel liberă în „tabăra mi
litară", a înaintat pînă la depozitul 
de muniții și aici a făcut un fulge
rător retro-front, strîngînd armele și 
deschlztnd focul. Au căzut uciși 45 
de soldați congolezi din armata gu
vernamentală, o femeie și un copil. 
Un mercenar a băgat țeava armei 
în gura unei femei bătrîne și a tras. 
Ceilalți soldați din armată și civilii 
au fugit urlînd. Mercenarii — două
zeci și opt de albi și vreo sută de 
katanghezi — au pus stăpînire pe 
muniții și mașini, au coborît din nou 
în oraș și l-au ocupat.

Bukavu căzuse astfel în 
coloanei de mercenari, care 
întărită în aceeași zi prin
altor detașamente, provenind 
Uvira și Kalemie (fostul Alberth- 
ville). Printre cei din urmă se aflau 
un geometru din Treviso și cîțiva 
venețleni, precum și un fost preot 
belgian, căsătorit cu o indigenă. 
Mercenarii din Uvira au înaintat pe 
Avenue du Prince Răgent, pentru a 
pune stăpînire pe podul de ne Ru- 
rfrl, car» marchează gfanița cu

Ruanda: primele Jeepuri au fost 
însă primite cu rafale de mitraliere 
ale unui detașament congolez și n-au 
reușit să ocupe postul de la fron
tieră.

Dar centrul orașului Bukavu (locuit 
în special de albi) continua să rămînă 
în mîinile mercenarilor, dintre care 
cei mai yiolenți sînt katanghezii. 
Aceștia s-au dedat la jafuri și au 
deschis focul împotriva unui grup 
de locuitori negri din Bukavu ; un 
alt detașament de mercenari a por
nit să deschidă închisorile, elibe- 
rîndu-i pe deținuți.

Mercenarii care fuseseră ităpîni pe 
Bukavu primeau ordine de la un 
centru operativ, aflat'în apropiere de 
Kisangani, împreună cu „șeful su
prem", Bob Denard, care continua 
să dea dispoziții prin radio. Joi, 6 
iulie, comandamentul lui Bob Denard 
a pus o întrebare ciudată : „Dacă ați
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ieși din Bukavu, ați întimpina difi
cultăți ?“. Transmisia era foarte bru
iată, nu ae înțelegea bine de ce cei de 
la Kisangani puneau o asemenea în
trebare. Mercenarii de la Bukavu au 
cerut să se repete mesajul de cinci 
ori. La sfîrșit. dintr-o eroare, au în
țeles că trebuie „să părăsească ora
șul" și au hotărît imediat să plece.

La 4 km de Bukavu, mercenarii 
s-au întîlnit cu un detașament al 
armatei, care a deschis focul. A fost 
o adevărată luptă și mercenarii au 
avut de suferit partea cea mai grea. 
Un camion a fost umplut cu cadavre 
de katanghezi și de albi, în timp ce 
răniții, printre care și un italian, au 
fost încărcat! în jeepuri. La sfîrșit. 
coloana a reușit să străpungă blo
cada. La km. 63, un camion s-a răs
turnat într-un rîu : 6 katanghezi au 
murit pe loc, iar alții au fost răniți. 
Pe la orele 11 seara, coloana a ajuns 
la Hombo, unde se află sediul șan
tierului societății italiene Astaldi, 
care transformă drumul din pădure 
într-o panglică de asfalt. Camionul 
plin de morți, acoperiți cu o pînză 
neagră, lăsa o dîră de sînge de-a 
lungul drumului.

în timpul acesta, la Bukavu, cură
țat de mercenari, locuitorii albi se 
baricadau în case, temîndu-se de so
sirea și represaliile trupelor katan- 
gheze. Dar ele au sosit coborînd de 
pe coline. Nu erau detașamente or
ganizate, ci mai curînd grupuri de 
soldați furioși, datorită știrilor, des
pre omorurile comise în oraș de mer
cenari. Au început să-i caute pe 
„colaboraționiști“. pentru a se răz
buna și au ucis șase belgieni, un 
olandez și un alb necunoscut. Alțl 
europeni, printre care și vreo zece 
italieni, au fost bătuți și amenințați.

Consulul italian la Bukavu. Geor- 
glo Damesin. a început să colinde

Și-acum să vedem ce s-a întîmplat, 
în aceleași zile, în al doilea centru 
al revoltei mercenarilor, la Kisan
gani. în dimineața zilei de 5 iulie, în 
perfectă concordanță cu ceea ce se 
întîmpla la Bukavu, mercenarii colo
nelului Joseph Schramme, poreclit 
„leopardul", s-au prezentat la intra
rea taberei militare Ketele, pentru a 
pune stăpînire pe muniții. Coloana 
lor de jeepuri, autoblindate și auto
care, era precedată de o camionetă, 
condusă de un ofițer, care avea în 
mînă un permis al colonelului Bob 
Denard. comandantul general al 
mercenarilor. „Coloana, Schramme, 
se spunea în document, este autori
zată să intre în tabăra Ketele, pen
tru a asista la plecarea, de pe malurile 
fluviului Congo, a navei colonel 
Tshațhsi". Stratagema era limpede : 
o dată pătrunși în fortăreață, oamenii 
lui Schramme, trebuiau să meargă 
înaintea garnizoanei guvernamentale. 
Dar unii soldați de gardă au observat 
ceva suspect și au deschis focul. Un 
camion plin cu muniții a fost lovit și 
a explodat. Toate vehiculele care se 
aflau în apropiere au sărit în aer 
și mulți mercenari au murit. Coloana 
s-a dat înapoi și tabăra Ketele a ră
mas în mîna trupelor congoleze.

Oamenii colonelului Bob Denard 
au intrat însă în acțiune o dată cu 
ivirea zorilor și li s-au alăturat ace
lora ai lui Schramme, un plantator 
belgian care s-a pus la dispoziția lui 
Chombe cu o mică armată personală 
bine echipată. Prima mișcare a mer
cenarilor a fost aceea de a scufunda 
bacul care duce autovehiculele de 
pe un mal pe celălalt al fluviului 
Congo. Era o tentativă pentru a-i 
bloca pe soldații congolezi și a-i 
extermina. Dar cea mai mare parte 
dintre aceștia părăsiseră orașul la 
bordul unor mari piroge. Apoi, co
loana Denard s-a îndreptat spre 
aeroport și a pus stăpînire pe el.

La ora 2 d.a., pe cerul orașului 
zbura un D.C.-3, al companiei Air 
Congo, venind din Lubumbashi și 
avînd la bord 12 ziariști : opt bel
gieni, doi congolezi, un francez și 
un vest-german. Aparatul s-a rotit 
deasupra orașului, a primit permi
siunea de aterizare și a fost imediat 
sechestrat. Ziariștii au fost încărcați 
într-un autobuz și transportați la 
Congo Palace : rebelii i-au lăsat li
beri să se miște și să fotografieze. 
Dar în oraș continuau să tragă 
focuri de armă iar soldații lui Mo
butu căutau, plini de curaj, să-i jn- 
depărteze cu obuze de mortiere pe 
mercenari.

Mercenarii au lansat știrea că și 
capitala Congoului a căzut în mîi- 
nile lpr, tot așa Bukavu și Kindu. 
Apoi, cu ajutorul unui grup autogen, 
au pus în acțiune un aparat transmi- 
țător prin care răspîndeau tot felul 
de știri și mesaje de intimidare a- 
dresate guvernului lui Mobutu. Colo
nelul Schramme a ordonat genera
lului Mulamba șl ministrului Gode- 
froid Munongo să vină la Kisangani 
pentru tratative. „Trebuie să reor
ganizăm statul", a spus Schramme, 
„gestiunea lui Mobutu s-a încheiat". 
Dar guvernul, evident, nu a răspuns.

Sîmbătă, 8............................
ale dimineții, 
a fost surprins de un comando gu
vernamental în mica sa vilă albă 
în' care dormea singur, în apropierea 
aeroportului. Un glonte l-a lovit în 
cap și i-a provocat o paralizie par
țială a mîinilor și picioarelor. Ceva 
mal tîrziu, a fost condus la Salys- 
burry, în Rhodesia. Ia bordul avionu
lui D.C.-3, care-i adusese pe ziariști. 
Conducerea rebelilor la Kisangani 
a fost încredințată belgianului Schra
mme.

Prima sa acțiune, acum cînd situa
ția se înrăutățise, a fost aceea de a 
trimite un grup de mercenari la

iulie, în primele ore 
colonelul Bob Denard

Mercenari, intrind In Bukavu

mîinile 
a fost 
sosirea 

din

orașul terorizat, cu automobilul său, 
pe care se afla tricolorul. A fost 
oprit de trei ori și de trei ori a reușit 
să evite neplăcerile. Mergea în cău
tarea familiilor italiene. Cadavrele 
belgienilor și olandezului au fost 
duse Ia morgă, unde au rămas cîteva 
zile. Cînd starea de confuzie s-a re
dus, doi medici belgieni au identificat 
victimele, ajutați de preotul iezuit 
Jannsens, rectorul colegiului Ndtre- 
Dame de la Victoire Era greu să 
găsești sicrie în condițiile acelea. în 
sfîrșit, s-a descoperit unul, în cofe
tăria unei doamne belgiene, care l-a 
oferit spunînd: „Țin întotdeauna 
unul de rezervă. Aici nu se știe ni
ciodată..."

în timp ce »e petreceau toate 
acestea, mercenarii ieșiți din Bukavu 
s-au prezentat din nou la șantierele 
Italiene de la Hombo, apoi și-au con
tinuat drumul pînă la km. 104, unde 
s-au așezat la pîndă. Era 9 iulie, 
duminică. Poate că mercenarii se 
așteptau ca armata să-i atace. Mai 
curînd, urzeau ceva. La ora 11 dimi
neața, două grupuri de mercenari au 
sosit la cantina șantierului, unde au 
cerut să li se dea ceva de mîncare. 
Erau plini de bani. îi țineau strînși 
teancuri, în buzunarele de la vestă 
și de la pantaloni. După ce au mîn- 
cat, au plecat. Par în prima după- 
amiază au apărut din nou pe șantier 
cu întreaga coloană și au ridicat doi
sprezece muncitori italieni și 3 bel
gieni, făcîndu-i ostatici. „Veniți cu 
noi — au spus — la Bukavu, se află 
mai mult de 60 de albi împușcați și 
măcelul continuă. Nu aveți altă cale 
de scăpare". Și i-au făcut să urce în 
camioane.

Banca Națională a Congoului, pentru 
a pune stăpînire pe întreaga valută 
conținută în casele de bani.

în oraș lipsea lumina 'electrică și 
în diverse zone chiar și apa potabilă. 
Giovani Cicuto, un tehnician din 
Friuli, din partea societății de cons
trucții italiene Parisi, s-a aventurat 
într-o seară pe o stradă de la peri
ferie și a fost ucis cu o împușcătură 
în timp ce fugea de pe un trotuar 
pe celălalt. Au murit apoi un grec 
și perechea de belgieni Lurent: ace
ști soți trăiau la Kisangani în amin
tirea trecutului lor, cînd orașul se 
mai numea încă Stanleyville. Pier
duseră patru fii în 1964, impușcați 
iar al cincilea, doi ani mai tîrziu, în 
Katanga. Au fost uciși și ei, încă 
nu se știe precis cum, iar un vecin 
i-a îngropat în grădină, în fața casei.

Joi 13 iulie, în primele ore ale 
după-amiezii, mercenarii s-au adunat 
în fața hotelului Congo Palace. A- 
ventura lor de la Kisangani era pe 
punctul de a lua sfîrșit, dar nu în 
mod glorios. Oamenii lui Schramme 
au pornit pe un drum lung spre Pu- 
nia luînd în urma lor, ca ostatici, 
un grup de muncitori si tehnicieni 
belgieni de la „Societe Miniere Sime- 
tain“.

Armata guvernamentală a revenit 
în oraș în pirogi. Alții se încuiaseră 
în casă. Au fost momente de te
roare, se auzeau din nou zgomotele 
tunului și al mitralierelor. Magazi
nele și casele au fost jefuite. în vi
trine n-a mai rămas nimic, au fost 
luate pînă și ușile. Apoi, generalul 
Moboso, comandantul șef al arma
tei, și un grup de ofițeri 
plnire pe situație, astfel

au dus stă- 
încît a re-

i

nu

TUR IS T
IN AMERICA

Reportaj scris pentru „Scînteia" de John CRAVEN
scriitor francez
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să vîndă 
De altfel, 
termină.

ultimii 
propria

aventuri, 
„suspen

se ser-

Partea minunată a 
vieții aspre a repor
terului internațional, 
așa cum sînt eu, este 
aceea de a schimba 
cu cele patru col
țuri ale Universului, 
impresiile sale o- 
biective asupra vie
ții contemporane a 
omului. După 83 000 
de kilometri de că
lătorie în Statele U- 
nite și după 5 ani 
de muncă la cartea 
mea: „200 milioane 
americani", care este 
un portret amplu al 
vieții actuale din 
S.U.A., mă gîndesc 
cu simpatie că aces
te rînduri provenite 
din imensa țară unde 
curge Mississippi și 
care au fost scrise 
la Paris, la umbra 
turnului Eiffel, în 
calmul țărmurilor 
Senei, vor fi citite 
pe malurile Dîmbo
viței și ale Dunării.

Există două Americl : cea 
imaginară și cea adevărată, 
cotidiană, nerevăzută sau 
corectată de Hollywood, de 
televiziune sau Departa
mentul de Stat.

Cum în majoritatea ca
zurilor nu dispune decît 
de un timp limitat, vizita
torul judecă Statele Unite 
după New York care îl 
fascinează, îl înghite, îl 
traumatizează din primele 
clipe. Dar New Yorkul nu 
reprezintă Statele Unite. 
De la caz la caz, mai sînt 
vizitate Philadelphia, Was
hingtonul. Chicago, uneori 
California. Acest tur, oda
tă terminat. vizitatorul 
străin crede că a reușit să 
cunoască America, deși în 
realitate abia a reușit să o 
întrezărească. în această 
privință, el nu se deose
bește de majoritatea ame
ricanilor. ei înșiși 
care-și cunosc 
tară.

Americanul are reputa- 
ția unui mare voiajor 
gat de mașina din care 
se dă jos decît pentru 
lua trenul sau avionul, 
devărul este altul. Numai 
o minoritate călătorește. 
Numa: 11 dintr-o sută de 
americani — aș zice că me
reu aceiași — recurg la ser
viciile aviației. Prin urmare 
178 milioane de americani 
nu iau avionul.

Chiar dacă pornește de 
la un capăt la altul al con
tinentului său. pînă și în 
ungherele cele mai neum
blate numite de el „pus
tii". europeanul întîlnește 
la fiecare zece kilometri 
peisaje umanizate de mîna 
omului. Orașul sau tîrgul, 
adevărată sursă de viață, 
asigură în mod constant 
benzina, cazarea, hrana, 
înarmat cu această menta
litate, europeanul pornește 
Ia redescoperirea Americii. 
El este incapabil să-și ima
gineze dinainte imensita
tea cîmpiilor șl pustiuri- 
lor care-l așteaptă în a- 
ceastă țară. în Statele U- 
nite poți rula o oră întrea
gă, pe o șosea rectilinie, 
fără să întîlneștl mai mult 
de o așezare omenească.

Benzina nu e scumpă. 
Mașina americană consu
mă însă de trei ori mai 
mult decît cea europea
nă. Distanțele parcurse 
zilnic, în mod obișnuit, 
sînt și ele triple în ra
port cu Europa. în S.U.A. 
nu este o raritate să 
fii invitat pentru dejun 
la nu mai puțin de 100 de 
mile de New York, respec
tiv 320 kilometri dus-în- 
tors. Dacă vrei să fii punc
tual la un dineu oferit Ia 
Los Angelos, trebuie să 
pornești la drum cu două 
ore mai devreme. în cadrul 
week-endului, se parcurg 
ușor 5 000—10 000 de kilo
metri. Un american găseș
te de altfel mai firesc să 
plece de la New York Ia 
San Francisco decît un pa
rizian să meargă la Can
nes. în interiorul țării, 
benzina nu are același preț 
ca pe litoral, unde un ga- 
lon (4 litri) costă cu 40 de 
cenți mai mult. Mașina 
consumă însă 35 da litri la 
100 de kilometri, iar uzura 
cauciucurilor. cheltuielile 
la restaurant, la moteluri, 
se triplează și ele datorită 
distanței, fără să uităm de 
timpul consumat pentru 
călătorie... Trecerea pe au
tostrăzi și poduri se plă
tește : de la 1 la 2 dolari 
pentru 100 de mile. Acum,

înțelegeți, desigur, de 
este nevoie de rezervă 
timp și de bani.

De folosirea trenului 
poate fi vorba decît pe dis
tanțe scurte. Trenurile a- 
mericane sînt aceleași, 
murdare și vetuste, de la 
metroul newyorkez la ra- 
pidurile transcontinentale. 
Tinînd seama de distante, 
trenul costă mai mult de
cît avionul și se vorbește 
serios de dispariția lui în
tr-un viitor apropiat.

Autobuzele brăzdează 
Statele Unite în toate di
recțiile și sînt utile pe dis
tanțe mici. Biletul pe dis
tanță nelimitată (90 de do
lari. valabil 45 de zile) este 
o soluție economică, 
înainte de a te 
tr-o astfel de 
trebuie să știi 
New Yprk pînă 
Canyon, drumul 
zile. O călătorie 
gul unui deșert uniform, a- 
nost, fără mister și a cărui 
monotonie este întreruptă 
doar de șosea.

în S.U.A. este mai bine 
lă folosești avionul.

Dacă preferi totuși călă
toria cu mașina, trebuie 
să știi că drumurile ame
ricane te duc oriunde, cu 
condiția să găsești ieșirea 
din oraș. Or. treaba

Dar, 
lansa în- 
aventură, 

că de la 
la Grand 
durează 4 
de-a lun-

țile. 81 aceasta cu atît mai 
mult cu cît șoselele nu au 
același număr, pe toată 
lungimea lor. Numărul a- 
celeiași șosele se schimbă, 
fără nici un fel de avertis
ment, de la un stat la al
tul, sau în trecerea prin- 
tr-un oraș. Căutîndu-1. în
nebunit, te crezi uneori ră
tăcit, ca să-l descoperi din 
întîmplare. Asta înseamnă 
că ai ajuns în locuri aflate 
sub jurisdicție federală. 
Alteori, șoseaua se bifurcă 
șl constați că cea care o 
ia spre dreapta și cea care 
cotește spre stînga au ace
lași număr. O explicație 
există totuși : ambele se 
reîntîlnesc la un moment 
dat.

în concluzie, este mai 
sănătos să întreprinzi, în 
prealabil, studii savante a- 
supra hărții, pentru a te 
cruța de emoții în plin de
șert, unde nu găsești nici 
un suflet de om căruia 
să-i ceri un sfat.

Nu voi uita ce am 
la Washington, cînd 
încercat să traversez 
Potomac. Călătoream 
„Memorialul Lincoln", 
dalitatea de a ajunge
lo : un pod. Mi-a fost im
posibil să-1 găsesc, în ciu
da a două ore de căutări

pățit 
am 

rîul 
spre 
Mo- 
aco-

derale, în timp ce pentru 
alte state aflate mai la 
sud, șoseaua respectivă se 
îndreaptă spre nord. Ad
ministratorii șoselelor uită 
adeseori să indice acest 
lucru. O busolă este utilă, 
chiar dacă americanii gă
sesc, poate, ridicolă această 
măsură de precauție. Ei în
șiși se rătăcesc și acceptă 
situația cu resemnare.

Apropierea de orașe ca 
New York, Chicago, Los 
Angeles, promite aventuri 
fată de care traversarea 
Africii pare un fapt banal. 
De altfel. într-un oraș a- 
merican nu „intri", propriu 
zis, ci ești „împins" cu 60 
de mile pe oră, între cele 
4 sau 6 șiruri de mașini. 
Cîștigi cu acest prilej o ex
periență memorabilă. Une
ori ești împins cu o aseme
nea putere încît se întîm- 
plă să nu mal vezi orașul... 
Dar să nu disperați. Fa
ceți înconjurul lui și lua- 
ți-o de la capăt. Dacă ați 
fixat un rendez-vous pen
tru un dineu, calculati-vă 
o marjă de 2—3 ore.

O altă particularitate a 
drumurilor americane : pla
fonul vitezei. Puține sînt 
statele care autorizează vi
teza de 70 de mile pe oră. 
Americanilor le place să 
circule cu 40. dacă nu cu

încotro sâ te îndrepfi ? (fotografie fâcutâ de autor)
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telul sau motelul 7 Aceasta 
este întrebarea ! In 90 din- 
tr-o sută de cazuri, hotelul 
este vetust. Motelurile sînt 
preferabile, chiar dacă nu 
călătorești cu mașina. Ele 
sînt în majoritate noi, bine 
întreținute si amplasate în
tr-un cadru plăcut, în 
S.U.A., turismul, industrie 
modernă, se află în plină 
organizare. Asa se explică 
construirea recentă, de-a 
lungul autostrăzilor, a 
25 000 de moteluri. Călătorul 
care și-a stabilit bine ruta, 
poate parcurge 6 000—7 000 
de kilometri, din Canada 
pînă în California, poposind 
seară de seară în aceeași 
cameră. Aici te întîmpină 
același plan, aceeași deco
rație, aceleași culori, ace
lași pat si televizor si a- 
ceeașl femeie de serviciu. 
Știi dinainte unde se află 
comutatoarele electrice... 
dar riști să nu mai știi în 
ce oraș te afli. Nimic pe 
lume nu seamănă mai mult, 
ca două orașe americane. 
Parcurgînd noua Anglie, 
California sau Grand Can
yon am încercat o senzație 
stranie cînd m-am trezit în 
același decor si în același 
aer condiționat, în fața ace
luiași mic dejun, împache
tat în același ambalai plas
tic...

Marile motele oferă, în 
general, camere cu două 
paturi, echipate cu un sis
tem de masaj care, contra 
unei monezi de 25 de cenți, 
te „relaxează" timp de un 
sfert de oră. Pe masa din 
cameră se află din abunden
tă chibrituri de reclamă. 
Un sfat prietenesc : Nu vă 
lăsati seara pantofii în fata 
ușii : riscati ca femeia de 
serviciu să vi-i arunce.

Dacă te-ai hotărît să ră- 
mîi peste noapte la un mo
tel e bine să oprești acolo 
la orele 17, cînd în Ame
rica începe masa de seară. 
Poți găsi ușor o cameră, 
dar nu întotdeauna un res
taurant și mai rar un res
taurant autorizat 
băuturi alcoolice, 
aici serviciul se 
adeseori, la 19,30.

Bucătăria americană este 
o sursă de 
o bucătărie cu 
se". Stridiile 
vesc cu înghețată de căp
șuni (pot fi obținute si cu 
înghețată de vanilie sau 
ciocolată), grape-fruit-ul cu 
ficat de pasăre, salata de 
fructe cu maioneză, cotle
tul de miel cu mentă. In 
unele locuri dai de furnici 
și omizi prăjite, modali
tate — discutabilă — de a 
economisi produsele agrico
le și de a curăți deșertul. 
Uimitoare sînt, de aseme
nea, pudrele din care se e- 
xecută, în zece secunde, o 
omletă, sau un piure 
cartofi sărat, pipărat, 
unt și cu lapte...

Publicitatea impune o 
traordinară nevoie de vita
mine : se cheltuiesc 80 de 
miliarde de dolari numai 
pentru vitaminele ca reme
diu împotriva răcelei. To
tul este Vitamihizat : lap- 
tele, sucul de fructe, pîinea, ) 
carnea, găina, oul, bomboa
nele, chewing-gum, pasta ■ 
de ras sau de dinți, aspiri- ■ 
•na. Medicamentele pentru 
copii sînt vitaminizate cu ■ 
suc de portocale, el însuși 
deja vitaminizat. America- ) 
nul absoarbe atîtea vitami
ne, încît au trebuit create 
produse devitaminizante, . 
pentru restabilirea 
brului alimentației.

Meniurile, la fel 
«ele, se aseamănă 
mult. Americanul spune că 
masa de nrînz este o func
ție vitală, dar dineul la un 
restaurant este un lux. Or, 
în S.U.A. luxul se plătește 
foarte scump.

In pofida celor 15 pînă la 
20 procente de bacșiș, zîm- 
betul rămîne înghețat. Os
pătarul refuză să vă spună 
cît e ora. dacă nu sîntețl 
așezați la masa unde ser
vește el. Strîngerea farfu
riilor si veselei se face în
tr-un asemenea vacarm (se 
aruncă într-un cărucior) 
încît nu-ti mai auzi glasul... 
Pînă la urmă pierzi orice 
interes pentru mîncare.

Fii ai Europei, america
nii au părăsit de mult sti
lul de viată de pe bătrînul 
continent. De brațul sta
tuii Libertății ar trebui 
prins următorul sfat : „Voi 
ce intrati aici, lăsati orice 
speranță... de a regăsi Eu
ropa".

35 mile pe oră. Rareori în- 
tîlnesti o mașină izolată. Se 
circulă în grupuri. Automb- ■ 
bilul apare ca o prelungire 
a picioarelor americanilor.

Americanii nu circulă 
spre marginea soselei, ci 
mai degrabă spre mijlocul 
ei. Aflat! la volan, ei nu se 
preocupă de ceea ce se în- 
tîmplă în urma lor. Dacă 
claxonezi pentru a le cere 
loc de trecere, ar putea 
crede că ai făcut-o din lip
să de atentie sau pentru a-i 
saluta amical. în cazul din 

. urmă, ei nu-ti rămîn datori, 
ci îti vor răspunde civilizat. 
E nevoie să ai o rezervă de 
ulei si de benzină^ mai ales 
cînd călătorești în centrul 
și vestul tării.'-Totodată? e 
bine să te documentezi cu 
precizie asupra stațiilor de 
benzină.

Transportul în comun este 
insuficienta Orașele se în
tind de-a lungul nesfîrsite- 
lor bulevarde unde casele 
au numere de ordinul a 
5 000 și chiar 10 000. Laptele, 
pîinea, școala se află ade
sea la o distantă de 10—12 
kilometri. Pentru cumpără
turi se folosește mașina. 
Chiar si la chioșcul de zia
re, aflat la 100 de metri 
depărtare. americanul se 
deplasează cu mașina. La 
Sardiz, în Mississippi, a 
merge pe ios să iei masa 
la hotelul din apropiere 
este o excentricitate euro
peană. Mamele îsi duc co
piii la scoală cu mașina. Ele 
se organizează în echipe 
pentru a transporta copiii 
cu rîndul. Rețeaua de auto
buze pentru transportul co
piilor este foarte dezvolta
tă. Cînd întîlnit! un aseme
nea 
șiți, 
mai 
Mai 
bancă decît să depășiți un 
autobuz pentru școlari.

Străinul se obișnuiește 
greu cu dimensiunile ora
șului american. El stă Ia 
volan o zi întreagă, vede 
apropiindu-se în zare Chi
cago sau Houston, crede că 
se apropie de locul unde 
va fi găzduit, dar mai are 
de mers încă 50 de kilome
tri. Dacă motelul se află în 
cealaltă parte a orașului. îi 
mai trebuie încă două ore 
pînă să ajungă la țintă.

Așadar ce să alegi? Ho-
ci doar spre 

din statele fe-

ca ora- 
foarte

autobuz să nu-1 depă- 
căci nu există o crimă 
mare în Statele Unite.

degrabă spargeti o

nu e deloc ușoară. Atît în 
orașe cît și pe marile șo
sele, indicatoarele se re
marcă prin absenta lor — 
de cele mai multe ori to
tală. „Miami, 600 de mi
le"... și noroc bun 1 E un
deva drept înainte, bine
înțeles ! Dar dacă vrei să 
mergi la un prieten 
se află 
oarecare 
mile de 
ai noroc 
tru că ieșirile din 
sînt semnalate nu prin in
dicatoare, cu numele loca
lităților respective, ci prin 
simple cifre care reprezin
tă numărul șoselei. Ca să 
nu greșești, trebuie să stu
diezi foarte amănunțit hăr-

care 
înti -o localitate 
la 200 sau la 550 

Miami, trebuie să 
să-l găsești. Pen- 

orașe

insistente și a numeroase 
sfaturi bune.

Vai de cel ce la ieșirea 
din oraș nimerește pe o 
altă autostradă; Pentru a 
repara greșeala, trebuie să 
parcurgă 40, 60 sau chiar 
200 de mile în plus.

în imperiul vastelor în
tinderi din vest si din sud, 
e bine să te orientezi după 
poziția soarelui. Șoseaua 
interstatală (cea mai rapi
dă) are, adeseori, pe lingă 
un număr si un nume care 
ajută la reperarea ei. Ea 
se numește de pildă : „Au
tostrada din sud". Dar asta 
nu înseamnă, neapărat, că 
ea se îndreaptă spre sudul 
convențional 
sudul unuia

venit calmul. Dar Kisangani era a- 
cum un oraș mort.

Prizonierii luați la Bukavu (printre 
care și 12 italieni) și cei capturați la 
Kisangani, au fost concentrați îm
preună de mercenari la Kasese, în 
regiunea Punia, fortăreață a colone
lului Schramme. înainte de a ajunge 
aici, un singur om a reușit să fugă : 
italianul Pio Simonetti, în vîrstă de 
45 de ani, dar care pare mult mai 
în vîrstă. Slab și uscat, adus de 
spate, cu părul argintiu ; ochii, mici 
și vioi, se mișcă încontinuu, tot așa 
și gura. Buzele au un ușor tremurat, 
destinat să dureze încă multă vreme. 
L-am întîlnit pe Simonetti dincolo 
de Otobura — un grup de colibe de 
pămînt, ocupate de un avanpost al 
armatei congoleze. Mașina cu care 
călătoream era escortată de un ca
mion de soldați și de un jeep cu mi
traliere. Cu mine se afla inginerul 
belgian Raoul Sladden șl Massimo 
Mazzinghi, expert al Pieței comune 
pentru lucrări de drumuri în această 
zonă. Eram primii albi pe care Simo
netti îi întîlnea după aventura sa 
dramatică.

La Bukavu, care redevenise liber, 
viața a început să se reorganizeze. 
Barurile au fost deschise din nou, 
misionarii au revenit la opera lor, 
magazinele au început să vîndă ia
răși tot felul de mărfuri. Și-au re
luat apariția și două ziare locale, 
conduse de negri, iar eu am putut 
pleca oriunde voiam, singurul ziarist 
alb căruia militarii lui Mobutu îi 
permiteau să viziteze totul. Escortat 
de un inspector de poliție, am mers 
și pe colina din Bukavu, de unde se 
vede marele lac Kivu, pentru a privi 
mormintele albilor și negrilor, mor
minte unde pămîntul era încă proas
păt. Groparul cu fesul roșu nu mal

lucrase niciodată ca în acele zile. 
Erau toate morminte fără flori, toate 
de oameni nevinovați. In timp ce mă 
însoțea, groparul m-a întrebat de 
mai multe ori cu vocea scăzută : 
„Dites-moi, monsieur, pourquoi mou- 
rir ainsi ?“ — (Spuneți-mi, domnule, 
de ce trebuie să moară cineva ast
fel ?).

Situația părea calmă, dar merce
narii se pregăteau pentru o altă a- 
ventură. După 5 săptămîni de 
marș, la 9 august, de dimineață s-au 
prezentat din nou la porțile orașu
lui. In coloana lor se aflau și cei 120 
de albi — ostatici italieni, belgieni 
femei și copii — aduși în condiții 
care-ți provocau mila. Mercenarii 
au reușit să pună stăpînire pe oraș 
destul de ușor : au venit prin sur
prindere și armata congoleză a in
trat în panică.

In timpul atacului, mercenarii avu
seseră mai mulți morți și răniți. 
Albii, care se găseau în oraș — ita
lieni, francezi, belgieni, americani, 
greci, indieni — au traversat rîul 
Ruzizi și s-au refugiat în Ruanda, pă- 
răsindu-și casele și avutul. Șapte 
mercenari sud-africani și 12 katan
ghezi surprinși de ofițerii lor furînd 
au fost dezarmați de aceștia și în
chiși. A doua zi, katanghezii au fost 
biciuiți în public. Mercenarii voiau 
să dea un exemplu. Dar, în același 
timp, i-au arestat pe toți congolezii 
suspecți de a fi fost de partea lui 
Mobutu. Au fost scene triste ; oameni 
legați de mîini și de picioare, arun
cați pe jos, alții loviți, unii uciși. 
Bukavu trăia acum încă o dramă. 
Schramme și-a fixat cartierul general 
la hotelul Royal Residence, a chemat 
ziariști străini, cărora le-a vorbit ți- 
nîndu-și pușca alături : „Am captu
rat un tun de 76 cu țeava lungă,

un tun de 20, cinci sute de arme, cin
cizeci de mitraliere ușoare. Sînt plin 
de muniții lăsate de congolezi : îi dau 
timp lui Mobutu zece zile pentru a 
accepta o propunere de tratative. 
Dacă nu va face aceasta, el, va fi 
răspunzător de ceea ce se va întîm
pla în viitor".

Colonelul Leonard Monga, un con
golez. care vorbise de mai multe ori 
la postul de radio rebel de la Kisan
gani, a constituit un „comitet al sănă
tății publice" și a vorbit de la postul 
de radio mercenar Bukavu. Dar 
Mobutu n-a răspuns. In schimb, 
a pregătit contraatacul. La 20 
august, un grup de bombardiere 
de vînătoare ale aviației congo
leze au atacat Bukavu răspîn- 
dind panică printre mercenari. Dar 
bombardamentul n-a fost suficient. 
15 000 de soldați ai armatei congo
leze au pornit un marș spre Bukavu 
și l-au încercuit. Colonelul Schra
mme a ordonat să se deschidă casele 
de fier ale Băncii Naționale din oraș 
și a ridicat toți banii pe care i-a gă
sit, a pus1 stăpînire pe alimente, a 
încercat prin toate mijloacele să or
ganizeze o rezistență si o cale de scă
pare : pe colină a trasat pista unui 
aeroport, a chemat ajutor prin radio, 
a stabilit un plan de acțiune împre
ună cu Bob Denard. Din Angola și 
Katanga grupuri de mercenari au 
încercat să avanseze, dar mișcarea 
lor a fost imediat blocată. Schramme 
a 'căutat „să ducă tratative" cu Cru
cea Roșie pentru „o fugă onorabilă", 
dar problema cea mai spinoasă era 
aceea a katanghezilor : ei se uniseră 
cu albii împotriva lui Mobutu și 
supravegheau orice mișcare a merce
narilor. Dacă acești „tovarăși de 
arme" intenționau să-i trădeze, să-i

dea pe mîna congolezilor, l-ar fi ucta 
imediat.'

Soldații congolezi, într-un ultim 
atac, au reușit, în sfîrșit, la începutul 
lui noiembrie, s-o ia înaintea oame
nilor lui Schramme. Acela care pă
rea stăpînul orașului Bukavu, omul 
destinat să constituie un nou guvern 
în Congo, a fugit spre Ruanda, pradă 
disperării. Operațiunea de debara
sare a fost foarte rapidă. în mai pu
țin de jumătate de oră katanghezii și 
albii au trecut rîul și s-au salvat. 
Avangărzile lui Mobutu au ocupat 
din nou orașul în care se dăduse 
foc multor clădiri.

Schramme șl soldați! săi au fost 
dezarmați. Albii, o sută douăzeci și 
trei de oameni, — 55 belgieni, 29 
francezi, 16 italieni, portughezi, sud- 
africani, englezi, greci, spanioli, rho- 
desieni, israelieni, un elvețian, doi 
vest-germani — s-au angajat să se 
reîntoarcă în țările lor de orgine și 
să nu mai pună mîna pe arme. Dar 
secretarul general al Organizației U- 
nității Africane (O.U.A.), Diallo Tel- 
li, a cerut ca — înainte de plecare — 
toți acești mercenari (sau țările în 
care s-au născut) să plătească daune
le pe care le-au provocat Congo- ului. 
Nu știu ce sumă a cerut Diallo Telll 
și poate că n-am să reușesc nicio
dată să aflu aceasta. Știu numai că, 
oricît ar fi ea de mare, nu va putea 
niciodată „să achite contul". Mortii, 
morții nevinovați nu se plătesc. Și, 
în timp ce scriu, îmi amintesc de 
cimitirul acela de pe deal, din Bu
kavu și de groparul cu fesul roșu. 
Erau acolo femei și copii, care mă 
priveau pe mine, omul alb, ce sa 
plimba printre morminte. Și gropa
rul continua să-mi repete : „Pour
quoi mourir ainsi ?“ (De ce să moară 
astfel ?).
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VIZITELE 
CAMEREI

PREȘEDINTELUI 
DE COMERȚ DIN 

LONDRA
Vineri dimineața, lordul Erroll 

of Hale, președintele Camerei de 
Comerț din Londra, care face o vi
zită în țara noastră, a avut între
vederi la Ministerul Comerțului 
Exterior cu ministrul Gheorghe 
Cioară și la Camera de Comerț cu 
președintele Victor Ionescu, care 
a oferit apoi în cinstea oaspetelui 
un dejun în saloanele Hotelului 
Nord.

Seara, lordul Erroll of Hale 
«sistat la un spectacol de operă.

a

PLECAREA DEFINITIVA 
A AMBASADORULUI JAPONIEI

Vineri dimineața, Akira Shige- 
mitsu, ambasadorul Japoniei la 
București, a părăsit definitiv țara 
noastră. (Agerpres)

kandbal: Medalii de argint

la campionatul mondial
studențesc

întîlnit selecționatele

șah: Turneul de la CATEDRA

Prof. dr. ing. Nicolae RACOVEANUI de stiintă ale României

I ■
I
I
I
I
I
I
I
| Congresul

După două , runde, în tradiționalul 
turneu de șah de la Beverwijk 
(Olanda) conduc Gheorghiu (Româ
nia) și Ree (Olanda) cu cîte 1,5 punc
te, urmați de Korcinoi (U.R.S.S.) 
1 punct și o partidă întreruptă, Bobo- 
țov (Bulgaria), Cirici (Iugoslavia), 
Donner (Olanda), Hort (Cehoslovacia), 
Ivkov (Iugoslavia), Karaklajic (Iugo
slavia), Portisch (Ungaria) și Tal 
(U.R.S.S.) cu cîte 1 punct etc. în runda 
a doua Gheorghiu a cîștigat la Don
ner. Alte rezultate : Portisch-Cirici 
1—0 ; Korcinoi-Matanovici 1—0, 
Boboțov-Ivkov remiză, Ree (Olanda)- 
Van Geet (Olanda) 1—0. Restul parti
delor s-au întrerupt.

Turneul maeștrilor a programat 
runda a doua, în care concurentul 
român Ciocîltea a remizat cu Cehoslo
vacul Vyslouzil.

si Poloniei
9

VARȘOVIA 12. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : în urma tratativelor purtate 
într-o atmosferă de prietenie și 
sinceritate între 8 și 12 ianuarie, la 
Varșovia a fost semnat planul de 
colaborare științifică între Acade
mia Republicii Socialiste România 
și Academia Polonă de Științe, pe 
anii 1968—1969.

Din partea română, planul a fost 
semnat de acad. Cristofor Simiones- 
cu, membru al prezidiului Acade
miei Republicii Socialiste România, 
iar din partea poloneză de acad. 
Kazimierz Kuratowski, vicepre
ședinte al Academiei Polone 
Științe.

Iată ultimele rezultate ale corn- 
petiției : Suedia — Cehoslovacia 
23—19 (11—10); Danemarca—Fran
ța 18—11 (10—3) ; R. F. a Germa
niei — Norvegia 22—17 (14—8).
Clasamentul final : 1. U.R.S.S. — 
campioană mondială universitară ; 
2. ROMÂNIA ; 3. SUEDIA ; 4. Ce
hoslovacia ; 5. R. F. a Germaniei ; 
6. Norvegia ; 7. Danemarca ; 8.
Franța. La competiție au mai par
ticipat echipele Austriei, Spaniei, 
Izraelului, Finlandei, Olandei și 
Poloniei, eliminate din preliminarii.

tedre continuă să se dezvolte sub 
impulsul necesității dictate de pre
gătirea în automatică și tehnica 
de calcul, cerută de celelalte spe
cialități din institut. Institutul dis
pune de un centru de calcul în
zestrat cu un calculator analogia 
și două calculatoare numerice. 
Progrese și mal importante în a- 
ceste direcții s-au obținut la Uni
versitatea tehnică din Dresda unde 
clădirea, care poartă numele lui 
Barkhausen, adăpostește catedrele 
cil specific de automatică și elec
tronică, dotate la un nivel supe
rior. Ceea ce ne-a impresionat 
îndeosebi aici a fost preocuparea 
pentru modernizarea mijloacelor 
didactice. La amfiteatrul din clădi
rea „Barkhausen" se efectuează 
uneori experiențe demonstrative, 
la pupitrele de la tablă. Pentru ca

O călătorie făcută în R.D. Ger
mană, prin orașele Karl Marx- 
Stadt, Weimar și Dresda, mi-a dat 
posibilitatea unui contact direct cu 
catedre care au ca obiect auto
matica, electronica și tehnica de 
calcul, cu probleme ale procesului 
didactic și 
tedră.

Este știut 
nă necesită 
lificare superioară. Am remarcat, 
în scurta mea vizită în R.D. Ger
mană, cîteva direcții de preocu
pări cu privire la instruirea stu
denților din institutele tehnice.

Pentru a răspunde problemelor 
pe care le ridică organizarea știin
țifică a producției, institutele au 
introdus, mai ales în pregătirea 
inginerilor economiști, capitole și 
discipline necesitate de actuala 
dezvoltare a automatizării și. me
canizării producției. Răspîndirea 
și dezvoltarea tehnicii de calcul a 
creat unele specialități noi, ceea 
ce a avut ca urmare introducerea 
unor discipline și specializări — 
mai ales pentru matematicienii 
pregătiți la Universitatea tehnică 
din Dresda — în domeniul de ac
tivitate care produce ceea ce en
glezii denumesc „software*, adică 
în esență elaborarea algoritmilor 
și programelor necesare pentru 
prelucrarea optimă a informației. 
Se are în vedere, In special, pre
gătirea studenților în scopul de
servirii producției. Diferitele cate
gorii de ingineri tehnologi își com
pletează cunoștințele din domeniul 
lor de specialitate cu o pregătire 
corespunzătoare în automatică și 
tehnica de ‘ calcul.

Astfel de preocupări privind mo
dernizarea se reflectă și în mo
dul de organizare a catedrelor și 
facultăților. Vlzitînd așa-numita 
„Technische Hochschule* (Politeh
nica) din Karl Marx-Stadt am re
marcat că în cadrul Facultății de 
electrotehnică există „Catedra de 
prelucrarea iniormației și calcula
toare electronice*. Pregătirea în 
automatică este asigurată de ca
tedra de „Tehnica reglajului auto
mat*, care aparține tot de faculta
tea de electrotehnică. Aceste că

ESSEN 12 (Agerpres). — Aseară, 
la „Gruga Halle" din Eșseri, în pre
zența a numeroși spectatori, s-a dis
putat finala campionatului mondial 
universitar de handbal masculin în 
care s-au
U.R.S.S. și României. La capătul 
unui meci echilibrat, care a ținut 
încordată în permanență atenția 
spectatorilor, handbaliștii sovietici 
a«u repurtat Victoria, după prelun
giri, cu 17—16. La pauză scorul a 
fost de 13—8 în favoarea echipei 
U.R.S.S. în partea a doua a jocului 
handbaliștii români au atacat mai 
mult reușind să echilibreze situa
ția : 16—16. în ultimul minut al 
prelungirilor, Klimov a înscris, adu- 
cînd victoria echipei U.R.S.S. Pen
tru echipa României au marcat Gu- 
neș (7), Gațu (4), Lieu (3) ți Gruia 
(2). Klimov a fost cel mai bun ju
cător al învingătorilor, autor a 7 
puncte.

ale cercetării la ca-

de

LideriiHOCHEI au un avans
de patru puncte

că o industrie moder- 
cadre tehnice cu o ca-

ales la începutul in- 
Cerul va fi schim- 
cădea ninsori tempo- 
potrivlt. Temperatura 
la început apoi în

vremea

al orașului București
ÂLE ITALIEI
(Urmare din pag. I)

Disputa dîrzâ în partida derbi Dinamo-Steaua

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Ieri, In țară : vremea »-a men
ținut rece, cu cerul acoperit. 
Au căzut ninsori temporare în 
toate regiunile țării. Vîntul a 
prezentat Intensificări în Mun
tenia, Dobrogea și Moldova, unde 
local a viscolit zăpada. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 14 grade la Dej 
și Joseni șl minus 2 grade la 
Ploiești, Tltu șl Tîrgovlște. în 
București : vremea s-a menținut 
rece, cu cerul acoperit. A nins 
temporar. Vîntul a suflat potri
vit. Temperatura maximă a fost 
de minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 șl 16 ianuarie. In țară : 
vreme friguroasă, cu nopți ge
roase, mal ales la începutul In
tervalului. Cerul va ii schimbă
tor. Vor cădea ninsori cu caracter 
local. Vîntul va slăbi din inten
sitate și în sud-estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 23 șl minus 13 
grade, mal coborîte în Transil
vania, iar maximele între minus 
12 șl minus 2 grade. In București : 
vreme friguroasă, tu nopți ge
roase, mai ’ ’ ~
tervalului. 
bător. Vor 
rare. Vînt 
în scădere 
creștere.

FOTBALIȘTII ROMANI AU 

ÎNCEPUT TURNEUL IN 

BRAZILIA

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust1' București a luat sfîrșit ieri 
a doua parte a campionatului re
publican de hochei pe gheață. Der
biul Dinamo București — Steaua 
s-a încheiat cu victoria categorică 
a primei echipe la scorul de 5—0 
(0—0, 5—0, 0—0). Agronomia Cluj

a întrecut cu 6—4 (0—1, 2—1, 4—2) 
pe Avîntul Miercurea Ciuc, iar Pe- 
trol-Geologie cu 4—2 (0—2, 3—0, 
1—0) pe Avîntul Gheorghieni. In 
urma acestor rezultate, dinamo- 
viștii și-au consolidat poziția de li
deri conducînd cu patru puncte 
față de a doua clasată, formația 
Steaua.

| intelectualilor 
| de la Havana 
I
I

NOTE DE DRUM
DIN R. D. GERMANĂ

LOTO
DIN 12 IANUARIE 1968

18 35 45 72 66 55 25 1 60 39 85 20 
Fond de premii : 962 448 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 19 ianuarie 1968. la București.

RIO DE JANEIRO 12 (Ager
pres). — In primul joc al tur
neului pe care îl întreprind în 
Brazilia, fotbaliștii români au 
jucat la Porto Alegre cu for
mația locală Gremio. Intîlni- 
rea s-a încheiat Ia egalitate : 
1_1 (0—0).

Scorul a fost deschis de 
brazilieni în minutul 68 prin 
Sergio Lopes, egalarea surve- 
nind patru minute mai tîrziu 
prin golul marcat i 
Plrcălab.

ggF' : W
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Sesiunea Sfatului popular

HAVANA 12 — Corespondentul A- 
gerpres V. Stamate transmite ; Co
misiile de lucru ale Congresului cul
turii de la Havana și-au încheiat 
dezbaterile, urmînd ca lucrările să fie 
reluate în ședință plenară. Printre 
ultimele referate ascultate în cadrul 
comisiilor de lucru se numără și cel 
intitulat „Rolul culturii și al inte
lectualului în lupta pentru suverani
tate și independentă națională", pre
zentat de Dina Cocea. Vorbitoarea a 
înfățișat aspecte privind contribuția 
pe care oamenii de cultură din Ro
mânia au adus-o la dobîndirea inde
pendentei și suveranității popoarelor.

în referatul său „Dezvoltarea bo
gată și multilaterală a izvoarelor tu
turor culturilor naționale — condi
ție indispensabilă a culturii univer
sale a timpului nostru", Ion Frun- 
zetti a subliniat necesitatea cunoaș
terii izvoarelor culturii naționale a 
fiecărui popor ca punct de plecare 
pentru arta, gîndirea și literatura 
modernă a fiecărei națiuni. „însușirea 
valorilor culturii și științei din alte 
țări trebuie să ducă nu la estompa
rea, ci la reliefarea personalității fie
cărei culturi naționale și a specificu
lui oricărui popor", a arătat criticul 
de artă român.

Cea de-a Xl-a sesiune a Sfatului 
popular al orașului București, ale că
rei lucrări s-au desfășurat vineri după- 
amiază, a analizat felul cum au fost 
realizate planul și bugetul pe anul tre
cut și a adoptat planul economic și 
de acțiuni social-culturale și bugetul 
pe anul 1968.

Din raportul prezentat de Ion Cos- 
ma, președintele Comitetului Execu
tiv, a reieșit că în acest an Sfatul 
popular al orașului București își pro
pune să aducă o contribuție și mai 
mare lâ buna gospodărire și înfrumu
sețare a Capitalei, la îmbunătățirea 
continuă a deservirii și aprovizionării 
populației.

Industria locală bucureșteană va 
realiza un volum de produse, din care 
majoritatea bunuri de larg consum, în 
valoare de peste 1,4 miliarde lei, cu 
9 la sută mai mare decît anul trecut. 
De asemenea, vor fi extinse prestările 
de servicii cu caracter industrial către 
populație, vor fi date în folosință noi 
unități de întreținere și reparații auto, 
de spălătorie și curățătorie chimică, 
se va dezvolta baza materială a între
prinderii de agrement a orașului.

In ceea ce privește transportul în 
comun se prevăd sporirea parcului 
de vehicule cu 200 autobuze și 200 
troleibuze noi, darea în folosință a sub- 
stațiilor de alimentare cu energie elec
trică din cartierul Ion Șulea și Cotro-

cenî, extinderea liniilor de tramvai și 
troleibuz.

Fondurile de investiții alocate Sfa
tului popular al orașului București pe 
acest an, care totalizează peste 1,5 mi
liarde lei, vor fi destinate construirii a 
peste 16 000 de apartamente, extin
derii Spitalului de urgență cu peste 
300 de paturi, sporirii capacității ma
ternităților cu peste 1300 de paturi, 
construirii unui cinematograf cu 900 
de locuri în Drumul Taberei și altor 
lucrări. Pentru alimentarea cu apă a 
Capitalei vor fi date în exploatare o 
nouă stație de tratare în comuna 
Roșu, apeductul Arcuda-Bragadiru, o 
stație de pompare în Drumul Taberei, 
iar pentru sporirea debitului se vor 
capta noi surse subterane de apă. De 
asemenea, se prevede executarea unor 
importante lucrări de canalizare, de 
termoficare, de parcare auto, pavaje 
și modernizări de străzi.

Fondurile alocate învățămîntului pe 
acest an sînt mai mari cu 32,6 mili
oane lei față de anul precedent. Ele 
vor servi la dezvoltarea rețelei școlare, 
înzestrarea. școlilor cu material didac
tic, mobilier și diferite obiecte gos
podărești. Pentru sectorul cultural a 
rost prevăzută suma de peste 72,5 mi
lioane lei, iar pentru sectorul sanitar 
și ocrotirea sănătății oamenilor mun
cii mai bine de 800 milioane lei.

(Agerpres)

MECIUL RETUR A. C. KLAGEN
FURT — H. C. JESEN1CE, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la hochei pe gheață, a revenit la li
mită 6—5 (2-3, 2-2, 2-0) sportivilor 
iugoslavi. învingători în primul joc 
cu 3—1, hocheiștii austrieci s-au ca
lificat în semifinale.

ÎN MECI RETUR PENTRU „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
HANDBAL (MASCULIN), echipa 
Dukla Praga a învins cu 25—12 (12-4) 
pe Honved Budapesta. Primul joc 
revenise echipei maghiare cu 22—18, 
astfel încît Dukla s-a calificat pen
tru sferturile de finală.

Un oraș
(Urmare din pag. I)

ite și asfaltate, găsesc o 
grădină de vară, o librărie 
bine aprovizionată, o po
liclinică. încep dialogu
rile. Răsfoiesc registrele 
statistice. Paginile unei mo
nografii la zi.

— La Turnu Măgurele 
existau mici ateliere. Tîm- 
plărie, ape gazoase, lumi
nări de ceară și plute de 
candelă. O mică fabrică de 
cherestea prelucra buștenii 
sosiți în plute pe Olt. Toate 
la un loc nu însumau mai 
mult de o sută cincizeci de 
lucrători.

— Să luăm cîteva cifre 
comparative din anii noștri. 
Fondul de salarii în 1965 
atingea 24 milioane lei In
tr-un singur an, acest fond 
a crescut cu 154 la sută, 
depășind 38 de milioane, în 
aceeași perioadă, numărul 
de muncitori angajați la 
combinatul d'.n luncă a 
crescut de la 1 978 la 2 962. 
Producția globală a indus
triei socialiste pe raion a 
crescut de la 294 milioane 
la 400 milioane, salt e- 
norm făcut grafie intrării 
în funcțiune a unor noi 
secții la combinatul chimic.

și anume Acidul azotic, 
Ureea, Azotatul de amoniu.

O primă consecință ? Se 
observă că populația raio
nului înregistrează o creș
tere permanentă, ca urma
re firească a dezvoltării 
continue a forțelor de pro
ducție, a politicii de indus
trializare, prin îmbu
nătățirea condițiilor de 
trai ale populației, prin e- 
radicarea unor boli sociale. 
Creșterea populației urbane 
este posibilă datorită trece
rii unei părți din populația 
rurală la oraș, populație a- 
trasă de procesul industria
lizării și al mecanizării a- 
griculturii.

— In Turnu Măgurele, 
spun arhivele, existau în 
1939 aproape două mii de 
bolnavi de tuberculoză, ma
larie și pelagră. E bine de 
știut că în acel an popu
lația ' ' ’ "
decît cu puțin Cifra de zece, 
mii de oameni. Cauzele a- 
cestor calamități ? Bălțile 
care împresurau orașul, apa 
din Dunăre pe care locui
torii o beau nesterilizată, 
mizeria... Ocupația locuito
rilor era cărăușia de cerea
le, transportul de lemne si 
mărfuri din gară în port, 
agricultura, negustoria. E- 
xista și o protipendadă in
diferentă în bună măsură 
la soarta orașului.

orașului nu depășea

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE 
HANDBAL A ORAȘULUI MOSCO
VA a jucat la Aue (R. D. Germană) 
cu echipa locală Wismut. Oaspeții au 
învins cu 28—22 (16-14).

TURNEUL DE BASCHET MAS
CULIN DOTAT CU TROFEUL „EN- 
ZO FUMAGALLI" s-a încheiat la 
Bologna cu victoria formației locale 
Candy, care în meciul decisiv a în
vins cu 72—68 (29-35) echipa belgiană 
Racing Malines. Pentru locurile 3—4 
O. F. K. Belgrad a dispus cu 83—73 
(33-37) de Juventud Badalona (Spa
nia).

după trei ani...
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— Ocupația locuitorilor, 
ne spune Teofil Smere- 
cinschi, director tehnic la 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase. o condiționează 
industria socialistă. Opera
tori chimisti, mecanici, con
structori. începutul a fost 
foarte greu. Ani de zile am 
suferit de sete. Anul trecut 
s-a dat drumul la priza- 
apă. Am construit nouă pu
țuri — încă trei sînt în 
curs de forare — în lunca 
Oltului. Pufuri forate cu 
pompe submersibile, cu in
stalații de clorinare. Am re
zolvat problema canalizării 
oraș-port-combinat, cu sta
fii de decantare, drenare, e- 
purare după proiecte mo
deme. Peste unsprezece mi
lioane lei ne-a costat. De
versăm ape curate în Du
năre. Piinea se aducea de 
la Alexandria. Am construit 
o fabrică de pline. Avem o 
policlinică nouă, intră anul 
acesta în funcțiune. Am îm
bunătățit transportul : 27
de autobuze circulă con
tinuu. In afară 
trenurile și-au 
ruta pînă în 
blocuri turn 
folosință la acest început 
de an. Au 334 garsoniere. 
Alte 352 apartamente pen
tru constructori si 70 apar
tamente pentru combinat

de asta, 
prelungit 

port. Două 
intră in

vor fi date curînd în folo
sință, ca să nu mai vorbim 
despre seria blocurilor A 
și F, cu peste 16 mii mp 
în programare...

Trec prin secții împreună 
cu tînărul inginer Claudiu 
Soare, care s-a atașat trup 
și suflet de acest combinat. 
Vorbim despre condițiile 
de viață și despre 
perspectivele oamenilor din 
combinat; majoritatea din
tre ei. tineri între opt
sprezece și douăzeci si pa
tru de ani. Sînt oameni noi, 
nu numai în sensul că sînt 
tineri, ci și pentru faptul 
că stăpînesc tainele tehnicii 
moderne, după ce au fost 
instruiți în scoli de califi
care. Toți, fără excepție, în
vață. Scoli sînt multe în 
Turnu Măgurele: un liceu 
teoretic, un liceu pedago
gic, o școală profesională 
de chimie pentru sase sute 
de elevi, o școală profesio
nală de mecanici agricoli 
cu peste două sute de elevi, 
o scoală tehnică de chimie 
cu șaizeci de elevi, un li
ceu agricol cu zece clase, 
un liceu industrial de chi
mie etc.

Dacă problema însușirii 
unor meserii a fost, pentru 
cei din oraș, mai simplă, 
iar oameni ca Aurel Barbă- 
roșie, după ce au lucrat la

Paroseni si Sîngeorgiu de 
Pădure, sînt cu mintea des
chisă pentru inovații și ra
ționalizări de mare finețe 
și complexitate, multi ță
rani din împrejurimile ora
șului Turnu Măgurele s-au 
pregătit de curînd pentru 
muncile industriale si zil
nic, din diferite comune în
vecinate, se îndreaptă spre 
lunca Dunării, spre combi
natul chimic. Activități 
foarte migăloase, de mare 
finețe, legate de funcționa
rea aparaturii de măsură și 
control sînt stănînite de oa
meni care, pînă nu de 
mult, erau calificați pentru 
mecanica agricolă. Este ca
zul lui Ion Iordan din Uda 
Clocociov, care are satisfac
ția de a cunoaște bine o 
meserie „delicată", „aproa
pe de ceasornicar" și face 
revizii la „A.M.C.-uri unice 
în tară" care merg cu pre
cizie

Fișe, 
noului 
latiei 
Turnu _.............
pînă în cele mai intime fi
bre ale existentei de puter
nicele arhipelaguri indus
triale, apărute în lunca Du
nării, pe aria de peste șase 
mii de hectare smulsă ape
lor prin strădania si înțe
lepciunea oamenilor.

si -fără defecțiuni. 
Destine. Destinul 

oraș, destinul popu- 
din întreg raionul 
Măgurele s-au legat

nante și apoi depuse pe cheiuri. Ici- 
colo se intercalează „cutii" enorme 
din aluminiu care sînt așezate direct 
pe platforma unor vagoane de mare 
capacitate ce pleacă în grabă spre 
destinație; sînt așa-numitele contei
nere care cuceresc treptat un loc tot 
mai însemnat în transporturile nava
le și terestre.

Se lucrează într-un ritm intens, fo- 
losindu-se utilaj modern, cu o înaltă 
productivitate. Am întîlnit această 
imagine atît la Genova cît și la Ve- 
nezia-Marghera, Napoli sau Triest. 
Genova însă, care din vechime a dus
faima vestiților săi navigatori și ne
gustori dînd lumii pe Cristofor Co- 
lumb, este considerată și azi portul 
nr. 1 al Italiei. Deoarece are un tra
fic anual ce depășește 40 milioane 
tone de mărfuri, se spune că de Ge
nova ar depinde 50 la sută din ve
nitul național brut. Portul este poar
ta comercială a celei mai dezvoltate 
regiuni a țării. împreună cu Milano și 
Torino, el formează renumitul 
„triunghi industrial" al Italiei. 
Aici se concentrează cel mai nu
meros aparat administrativ și tehnic 
naval, agențiile maritime și grupu
rile de armatori, societățile de asi
gurare. Genova organizează 240 linii 
regulate de transport international 
în cele mai îndepărtate colturi ale 
lumii, înregistrează 3 800 plecări 
anual însumînd în 1967 un total de 
45 milioane tone mărfuri încărcate 
și descărcate. Genova este, totodată, 
unul dintre cele mai mari porturi 
ale țărilor membre ale Pieței co
mune, situîndu-se pe locul al IV-lea 
după Rotterdam, Marsilia și Anvers.

De cealaltă parte a peninsulei ita
liene. puțin mai spre nord, un alt 
mare port, Venezia-Marghera, a de
venit în ultima vreme cel mai popu
lat centru industrial-portuar din Eu
ropa. Circa 220 întreprinderi, cu pes
te 35 000 oameni, activează în trei 
sectoare de bază — comercial, in
dustrial și petrolier. Aici, navele pot 
acosta chiar în fața atelierelor și 
depozitelor, realizîndu-se însemnate 
economii.

Pe măsură ce avansează procesul 
de industrializare a Mezzogiorno-ului, 
regiunea sudică a Italiei, cunoaște o 
largă dezvoltare un alt port vestit — 
Napoli. Construirea fabricii de auto
mobile „Alfa-Sud“, dezvoltarea rețe
lei de autostrăzi în această regiune 
sînt premise sigure ale unui avînt 
economic. Crearea unei mari supra
fețe pentru operațiuni de încărcare- 
descărcare cu conteinere, instalarea 
unei „insule plutitoare" pentru pe
troliere cu o capacitate pînă la 
200 000 tone sînt principalele obiec
tive prevăzute a fi realizate pînă în 
1971.

Din salba celorlalte porturi ita
liene un interes special prezintă 
Triestul. Situarea sa geografică, in-.i' 
stalatiile de care dispune fac din a- 
cest port un nod important al schim
burilor economice dintre Italia și o 
serie de țări socialiste europene. 
Prin instalarea unor conducte de ți-- 
tei ce merg pînă la Ingolstadt. în 
Bavaria, portul a devenit și un punct 
de bază al tranzitului de mărfuri și 
petrol din și sore țările din bazinul 
mediteranean. Ultime'e pro’ecte vor
besc despre asa-numita ..cale a por
tocalelor" care, pornind din Siri’ia 
și sudul Italiei, să utilizeze Triestul

In drum spre consumatorii din nor
dul și sudul Europei.

în prezent se manifestă o mare 
preocupare pentru asigurarea unei 
direcții de dezvoltare a porturilor 
care să corespundă atît cerințelor 
modernizării instalațiilor și organi
zării optime a muncii, cît și intensi
ficării traficului în condițiile unei 
tot mai accentuate concurențe 
străine. într-un astfel de program 
se dovedește interesat atît capitalul 
privat cît și cel de stat care, uneori, 
se asociază pentru a răspunde mai 
eficient necesităților. Se consideră 
de exemplu că, pornind de la func
țiunea pe care trebuie s-o aibă un 
port modern, și anume, asigurarea 
unei perfecte sincronizări între flu
xul traficului maritim șl cel al trans
portului feroviar și rutier, doar cîte
va din totalul celor 144 porturi co
respund acestei cerințe. In timp ce 
navele și-au sporit necontenit capa
citatea de transport și viteza, mij
loacele de transport terestre au ră
mas oarecum în urmă, rupînd echi
librul dintre cele două forme de 
transport. Intrucît fondurile disponi
bile unor noi investiții sînt limitate, 
specialiștii recomandă concentrarea 
eforturilor spre cîteva din porturile 
cu un intens trafic extern și intern. 
Se consideră, astfel, că problema 
principală o reprezintă lărgirea spa
țiului de lucru pentru a permite 
utilizarea fără limită a transportului 
în conteinere, înzestrarea cu utilaj 
de încărcare-descărcare modern, de 
mare productivitate. reducerea 
timpului și costului operațiunilor 
portuare, pregătirea unui personal 
cu calificare corespunzătoare noii 
tehnici.

La Genova a și fost întocmit un 
plan de acțiuni în acest sens. Se ur
mărește, în primul rînd, să se eli
mine „cozile" făcute de vase la des
cărcare (deci reducerea locației ma
ritime), pentru a se ajunge ca chel
tuielile pentru totalitatea operațiuni
lor portuare, îndeosebi cele de în
cărcare-descărcare, să fie la nivel 
competitiv pe plan Internațional. Un 
plan mai amplu prevede o contopire 
a activității portului Genova cu cea 
a portului Savona, situat la mică dis
tantă. în vederea unei mai mari efici
ente economice reciproce. în sprijinul 
acestei idei se amintește că în. 1966 
cele două porturi au concentrat a- 
proape un sfert din întreaga activi
tate portuară a Italiei. Există de a- 
semenea o serie de presiuni deter
minate de faptul că unele societăți 
au început să nu mai folosească 
Genova pentru primirea și expedie
rea mărfurilor lor, ci porturi ca Rot
terdam, Hamburg sau Anvers care, 
dat fiind utilajul modern de care 
dispun și organizarea superioară 
a muncii, sînt mai convenabile ca 
preț. Chiar și „Fiat" a transportat 
autoutilitare pentru Boston nornind 
dintr-un port vest-german. Dacă nu 
se intervine în timp scurt — men
ționează cercurile interesate — Ge
nova riscă să piardă numeroși clienți 
atrași mai mult de „cel mal mic cost 
global" decît de „cea mai mică dis
tanță". •••

Italia este o țară a cărei așezare 
geografică îi oferă posibilitatea să-și 
asigure parte din venituri de pe 
urma mării ; iar porturile sale au 
rolul unor adevărați plămîni care 
pompează oxigenul comerțului în în
treg organismul economiei naționale.

experiențele să poată fi urmărite 
de toți studenții din sală, s-au in
stalat camere video la mesele de 
experiență și ecrane de televi
ziune.

La Universitatea tehnică din 
Dresda, începînd de la preparator 
și asistent, fiecare cadru didactio 
dispune de o cameră de lucru, cu 
un birou și o masă de lucru așe
zată în dreptul unui tablou elec
tric. Pe masa de lucru, aparatura 
electronică este în funcțiune de la 
ora 8 pînă la ora 17, cu excepția 
orei de pauză pentru masă, sau 
a orelor de lucru cu studenții.

Condiții similare se creează șl 
pentru doctoranzii și absolvenții 
care lucrează la proiectul de di
plomă. De reținut că prezența la 
catedră pe toată durata progra
mului de lucru este obligatorie, 
realizîndu-se astfel un total de ore 
productive important.

O bună parte din timpul de lu
cru al cadrelor didactice este de
dicat unor probleme pe care le 
solicită producția. La „Technische 
Hochschule' din KarJ Marx-Stadt, ... 
remareîndu-se 'faptul 'că- ’mă-intens:■■ 
resez îndeaproape de problema 
legăturii catedrei cu producția, am 
fost condus într-o hală de mașini- 
unelte care este pendinte de două 
catedre. Aproape la fiecare ma- 
șină-unealtă mai modernă se exe
cută cîte un contract cu o între
prindere, iar cea mai mare parte 
din dotarea acestei hale avea ca 
sursă de proveniență o întreprin
dere căreia i s-au rezolvat dife
rite probleme de către catedră. 
Orientarea cercetării către proble
me practice nu impietează asupra 
preocupărilor teoretice, iar uneori 
constituie un prilej de a rezolva 
eventuala latură experimentală. 
Un exemplu edificator este cate
dra de „Prelucrare a informației* 
care îmbină preocupările prac
tice cu cercetări în domeniul apli
cării teoriei informației. Cu ocazia 
conferinței pe care am ținut-o la 
această catedră, asupra traduc- 
toarelor parametrice inductiv-ca- 
pacitive am avut un interesant 
schimb de păreri cu șeful catedrei, 
profesorul Eugen-Georg Woschni, 
și am stabilit puncte de contact 
în domeniul măsurărilor In regim 
dinamic.

Un alt exemplu de îmbinare ju
dicioasă a cercetării practice cu 
preocupările teoretice ni l-a oferit 
catedra de „Curenți tari', din a- 
celași institut, care paralel cu pro
bleme ale unor întreprinderi stu
diază principii noi de realizare a 
unor mașini electrice.

De altfel, la toate catedrele pe 
care le-am vizitat preocuparea 
realizării unei legături strînse șl 
directe cu producția este pre
zentă.

Ziarul „L’Unita" despre

Starea sănătății
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ROMA 12 (Agerpres). — Frontul 
patriotic din Atena a dat publici
tății un comunicat în care se anun
ță că cunoscutul compozitor grec 
Mikis Theodorakis, aflat în deten
țiune din luna august 1967, a fost 
transportat la Institutul de onco
logie al Universității din Atena, 
pentru examene medicale, deoarece 
exista bănuiala că ar avea o tu
moare la creier. în comunicatul 
relatat de ziarul italian „L’Unita" 
se arată că examenele medicale au 
constatat existența unor leziuni da
torate torturilor la care a fost su
pus din partea poliției politice.

„L’Unita" relatează, de aseme
nea, că de cîteva zile circulă la 
Atena al doilea număr al ziarului 
„Avghi", organ al Uniunii Demo- . 
cratice de Stînga (E.D.A.), care 
continuă în ilegalitate lupta cu
rajoasă pentru libertate și demo
crație.

* 4



DANEMARCA

vietnameze

Partidul socialist 
de stînga cere 
retragerea țării 
din N.A.T.O.

Represiuni

antidemocratice

în Peru
Secretarul general al P. C 

din Peru a fost arestat

LA 15 IANUARIE

TRATATIVE COMERCIALE
IUGOSLAVO-VEST-GERMANE

HANOI 12 (Agerpres). — Nguyen 
Duy Trinh, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru de 
externe al R. D. Vietnam, a acor
dat un interviu corespondentului 
special al agenției bulgare B.T.A. 
în R. D. Vietnam, în care a relevat 
că, în ciuda eforturilor pe care le 
depun, agresorii imperialiști ame
ricani suferă înfrîngeri mari. Pen
tru agresorii imperialiști din Viet
nam se pune problema : să accepte 
înfrîngerea în situația în care se 
află acum, sau să aștepte ca ea să 
fie și mai mare. Alegerea o vor 
face ei. Guvernul R. D. Vietnam a 
expus limpede poziția sa în patru 
puncte, pusă pe de-a-ntregul de a- 
cord cu principiile de bază și con
dițiile principale ale acordurilor 
de la Geneva pentru Vietnam din 
1954 și cu programul politic al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Această po
ziție reprezintă baza pentru solu
ționarea problemei vietnameze. La 
28 ianuarie 1967 noi am arătat clar 
că convorbirile între R. D. Viet
nam și Statele Unite în problemele 
care le interesează ar fi posibile 
după ce S.U.A. vor înceta necondi
ționat atacurile aeriene și toate ce
lelalte acțiuni militare împotriva

Republicii Democrate Vietnam, 
asemenea manifestare de 
voință și-a atras sprijinul larg al 
opiniei publice mondiale. După 
cum știe însă toată lumea, S.U.A. 
au răspuns prin acțiuni militare.

Cu cît vor fi mai încăpățînați și 
mai războinici imperialiștii ameri
cani, cu atît mai grele vor fi în
frângerile lor și cu atît mai fermă 
va fi opoziția opiniei publice mon
diale și americane, a declarat 
Nguyen Duy Trinh. Poporul viet
namez este hotărît să învingă pe 
agresorii imperialiști americani, să 
asigure independența și libertatea 
patriei sale.

O
bună-

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
Partidul socialist de stînga din Da
nemarca se pronunță pentru retra
gerea țării din Pactul nord-atlan- 
tic, pentru dezarmare și extinderea 
colaborării Danemarcei cu alte țări 
din nordul Europei în vederea 
creării în această regiune a unei 
zone demilitarizate — se arată în
tr-o declarație electorală a parti
dului. In acest document, partidul 
cere, de asemenea, ca Dane
marca să renunțe la încercă
rile de a adera la Piața comună 
și să se orienteze în direcția in
tensificării colaborării economice 
cu țările nordice.

HELSINKI 12 (Agerpres). — In
tr-o declarație publicată în ziarul 
„Kansan Uutiset", Viile Pessii, se
cretar general al P.C. din Finlanda, 
a subliniat că principalul țel al 
apropiatelor alegeri prezidențiale îl 
constituie menținerea actualei poli
tici externe a Finlandei și crearea 
premiselor pentru o politică internă 
progresistă, 
obiectivelor 
delor de 
acestui țel 
acordarea
democrat-popular! și prin victoria 
blocului electoral al lui Urho 
Kekkonen.

pentru respingerea 
reacționare ale parti- 
dreapta. îndeplinirea 
poate fi asigurată prin 
votului candidaților

în noaptea de luni spre marți, 
după cum se anunță într-un comu
nicat al poliției din Lima, peste o 
sută de persoane, printre care se
cretarul general al Partidului Co
munist din Peru, Jorge del Prato, 
și alți conducători ai partidului, au 
fost arestate în localul săptămîna- 
lului de stînga „Unidad". Federația 
ziariștilor peruvieni a dat publici
tății o declarație în care protes
tează împotriva acestei acțiuni. în 
același timp, alte 50 de persoane, 
potrivit afirmației directorului poli
ției, au fost arestate în zona de 
frontieră cu Ecuadorul.

Angrenajul de violență și repre
siuni asupra forțelor de stînga din 
Peru s-a declanșat astfel din nou. 
Este știut că anul 1967 a fost un 
an de creștere a agitației sociale, 
manifestată în puternice greve șl 
demonstrații în orașe, urmate de 
ciocniri cu poliția șl numeroase a- 
restărL

Ziarul „Borba" scrie că luni vor 
începe la Bonn tratativele comer
ciale iugoslavo—vest-germane. De
legația iugoslavă la tratative va fi 
condusă de Boris Șnuderl, adjunct 
al secretarului federal pentru co
merț exterior.

Ultimul acord comercial între 
cele două țări a fost încheiat în 
anul 1952. „După cum se afirmă în 
cercurile economice iugoslave — 
scrie „Borba" — acest acord este 
în mare parte depășit și învechit 
și de aceea s-a impus necesitatea 
încheierii unui nou acord comer
cial care să corespundă în mai 
mare măsură posibilităților actuale 
și necesităților celor două țări".

La viitoarele tratative de la Bonn, 
cele două delegații vor efectua un 
schimb de păreri în legătură cu 
schimbul de mărfuri și colabora
rea economică în anul 1967, vor în
cheia un nou acord comercial, vor 
examina problema liberalizării im
porturilor iugoslave din R.F. a Ger
maniei și liberalizarea exporturilor 
iugoslave în această țară, o serie 
de probleme ale schimbului de 
plăți și unele aspecte ale colabo
rării dintre Iugoslavia și R.F. a 
Germaniei. Cele două delegații vor

discuta, de asemenea, despre dez
voltarea cooperării industriale și 
tehnice între întreprinderile din 
cele două țări.

Convorbirile comerciale iugo- 
slavo—vest-germane — arată în 
continuare „Borba" — au loc în
tr-o perioadă cînd exportul iugo
slav în R.F.G, înregistrează o oare
care scădere, iar importul din Ger
mania federală o majorare simți
toare. Astfel, pasivul iugoslav în 
comerțul exterior cu Germania fe
derală a ațihs anul trecut cifra de 
circa 170 milioane dolari, față de 
26 milioane dolari, cît a fost numai 
cu un an înainte. Aceasta — scrie 
„Borba" — cere eforturi de la am
bele părți pentru a se reduce pasi
vul din comerțul exterior la un ni
vel normal.

★
In ședința din 10 ianuarie, des

fășurată sub președinția lui Rudi 
Kolak, Vecea Executivă Federală 
a R.Ș.F.I. a fost de acord cu înce
perea tratativelor cu R.F. a Ger
maniei referitoare la restabilirea 
relațiilor diplomatice. Nu se men
ționează data și locul începerii 
tratativelor.

Georges Pompidou despre

Turneu
dificil• •

Moi declarații cu privire h
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Principalele direcții 
ale politicii interne
si externe
5

a Franței
1

In capitala libaneză s-a Intru* 
nit ieri comisia tripartită în pro
blema Yemenului. După cum șe 
știe, această comisie, din care fac 
parte Sudan, Irak și Maroc, a 
luat ființă în august 1967 printr-o 
hotărîre a reuniunii arabe la 
vel înalt de la Khartum.

Conferința de la Beirut are 
Intr-un moment de puternică 
cordare. De mai multe săptămîni, 
în țară se duc lupte aprige. Mii 
de yemeniți cad răpuși de gloanțe 
și bombe ca urmare a acțiunilor 
forțelor regaliste pentru răstur
narea regimului republican de la 
Sanaa. Este cunoscut faptul că 
fostul imam El Badr încearcă să 
revină la putere avînd, pe de o 
parte, sprijinul unor forțe din ex
terior, și, pe de altă parte, pe a- 
cela al căpeteniilor unor triburi ce 
i-au rămas fidele, în special cele 
din nord-estul țării. Este de noto
rietate faptul că în decursul ani
lor imamul și-a cîștigat susțină
tori din rîndurile vîrfurilor con-

e
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ducătoare ale triburilor, cumpă- 
rîndu-le încrederea cu sume im
portante de bani. Se spune că 
aceasta era în obiceiul său încă 
din perioada cînd se afla în frun
tea statului. Regimul republican 
a suprimat această tradiție, che- 
mînd pe toți cetățenii țării la 
muncă. Consecința — nemulțumi
rea și apoi revolta acelora care 
se vedeau lipsiți de asemenea 
privilegii. Totodată, măsurile regi
mului de la Sanaa vizînd transfor
marea vechilor structuri tribale și 
sociale ale Yemenului au fost 
primite cu ostilitate de cercurile 
conservatoare din exterior.

Republica Yemen, neconsolidată 
încă, a fost prinsă in cleștele in
trigilor, hărțuielilor. Forțele re
galiste au folosit greutățile de în
ceput ale regimului republican și 
au început ostilitățile armate. La 
sfîrșitul lunii august 1967, între 
R.A.U. și Arabia Saudită a inter
venit un acord. Ambele părți și-au 
luat obligația să nu mai sprijine 
nici una din părțile yemenite a- 
flate în conflict. R.A.U. a consim
țit să-și retragă trupele dislocate 
în Yemen, 
tită în 
avea ca 
ze și să vegheze asupra res
pectării întocmai a acordului în
cheiat. Totodată, comisia trebuia 
să-și coordoneze eforturile cu gu
vernul yemenit pentru a realiza 
cadrul necesar unor alegeri ge
nerale în întreaga țară.

Reuniunea care a început 
ieri în capitala libaneză și-a 
propus ca obiectiv imediat o 
acțiune rapidă în vederea în
cetării focului. La Beirut au 
sosit și o serie de persona
lități yemenite reprezentând in
teresele părților beligerante. 
Participanții au anunțat că sînt 
preocupați de pregătirea unui 
congres ce urmează să se țină 
chiar în Yemen pentru a se pune 
bazele unei reconcilieri naționale.

Comisia tripar- 
problema Yemenului 

scop să controle-

Port-avionul american „Enterprise' este un oaspete nedorit în Japonia I Sub această lozincă la Tokio a avut loc o 
mare manifestație de protest împotriva proiectatei vizite în portul Sasebo a lui „Enterprise'

TEL AVIV 12 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează că 
generalul Rabin, fost șef de stat 
major al forțelor armate izraeliene, 
care urmează să plece curînd la 
Washington pentru a-și relua func
ția de ambasador al Izraelului în 
S.U.A., a luat poziție împotriva par
tizanilor „marelui Izrael' șl în fa
voarea unor concesii teritoriale în 
schimbul obținerii păcii. „Scopul 
nostru esențial trebuie să fie pa
cea ; pentru aceasta trebuie să fim 
gata să facem concesii... Pentru 
noi nu se pune problema de a 
crea condițiile cele mal favorabile 
în caz de conflict, cl, dimpotrivă, de 
a căuta să eliminăm cauzele con
flictului și să creăm între noi șl 
statele arabe relații noi și mal 
bune'. Referitor la problema refu- 
giaților, generalul Rabin a arătat 
că ea nu ar putea fi rezolvată 
decît în cadrul unei reglementări 
generale.

TUNIS. — „Trebuie să respectăm 
rezoluțiile O.N.U. din 1948, care re
cunosc existența Izraelului și pre
văd reîntoarcerea palestinenilor

în patria lor', a declarat într-o 
conferință de presă președintele 
Tunisiei, Burghiba, referindu-se la 
problema palestineană. „Cea mai 
potrivită atitudine — a spus el — 
ar fi în momentul de față aceea a- 
doptată de comun acord cu po
porul palestinean. Izraelienii tre
buie să ajungă la un 
vendi cu palestinenii’.

CAIRO. Egiptul va 
cîteva zile misiuni 
la nivel înalt în capitalele arabe 
— anunță ziarul „Al Gumhu- 
ria“. Misiunile, afirmă ziarul, vor 
discuta în fiecare din țările arabe si
tuația actuală în urma amînării con
ferinței arabe la nivel înalt, subli
niind importanța unei acțiuni arabe 
unite. In concepția asupra unității 
și naționalismului arab, scrie într-un 
articol redactorul-șef al ziarului „Al 
Ahram", Mohammed Heikal, a inter
venit o schimbare majoră. Indiferent 
de asemănările de ordin cultural, is
toric și de limbă existente între țările 
arabe, baza politică și socială dife
rită nu poate fi ignorată. El pledează 
pentru o unitate practică bazată pe 
„interese economice mutuale" într-o 
lume în care chiar țări dezvoltate nu 
pot trăi Izolate.

Acțiuni 
provocatoare 

împotriva 
R. P. Chineze

PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că în ziua de 7 
ianuarie trei avioane aparținînd a- 
viației americane și aliaților lor 
din Laos au . pătruns în spațiul ae
rian al R. P. Chineze și au bom
bardat și mitraliat regiunea Miao- 
țai, din provincia Iunnan. în cursul 
atacului au fost lansate 20 de bom
be și rachete care au provocat 
moartea și rănirea unui număr de 
locuitori din această zonă de fron
tieră a R. P. Chineze, precum și 
serioase pierderi materiale.. La ri
posta energică a forțelor armate 
chineze și a populației, avioanele 
s-au retras în direcția Laosului.

într-o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze, dată publicității la 12 ianua
rie, se arată că „guvernul și poporul 
chinez condamnă cu indignare a- 
ceastă provocare de război împotri
va Chinei și avertizează în mod 
energic imperialismul american și 
pe extremiștii de dreapta laoțieni 
că trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru consecințele grave 
rezultînd de pe urma acestei provo
cări".

Joi seara, în fața micului ecran, 
francezii au putut lua cunoștință 
de jaloanele politicii interne și ex
terne a Franței în 1968 expuse în 
cadrul unui interviu acordat de 
primul-ministru, Georges Pompi
dou, unor ziariști de la „Paris 
Match" și „L'Express".

O mare parte a interviului a fost 
consacrată problemelor de politi
că internațională. Primul-ministru 
a declarat că Franța a încetat „să 
mai facă politica altora" și că prin
cipiul actualei politici franceze este 
„cooperarea cu toate țările".

Abordînd problema aderării An
gliei la Piața comună, G. Pompidou 
a reafirmat teza franceză potrivit 
căreia Marea Britanie nu este pre
gătită încă să intre in C.E.E. Tot
odată, el a adus un nou argument 
în sprijinul poziției franceze : prin 
regimul preferențial acordat An
gliei în cadrul planului de redre
sare financiară prezentat de pre
ședintele S.U.A., „America a recu-

noscut pentru prima 
mod deschis, că este 
gată de Anglia, ceea 
spus Pompidou — îmi 
afirm că Anglia nu este atît de eu
ropeană". „Marea Britanie va fi. in 
măsură să intre în Piața comună 
atunci cînd va întoarce spatele ori
căror altor interese". Premierul 
francez a lăsat să se întrevadă insă 
și posibilitatea unei rupturi în si
nul comunității. „S-ar putea ivi o 
foarte gravă criză, care ar putea 
duce la dezmembrarea C.E.E." — 
a spus el.

Referindu-se la economia fran
ceză, primul-ministru a afirmat că 
deși prețurile au cunoscut la sfîr- 
șitul anului 1967 un ritm de creș
tere „puțin mai rapid decît de obi
cei", nu există motive reale de în
grijorare. El a subliniat hotărirea 
guvernului de a face, totul pentru 
a încuraja activitatea economică 
in anul 1968.

oară, în
strîns le-
ce — a

permite să

Interviul televizat 
acordat de Georges 
Pompidou a făcut o- 
biectul unor ample 
comentarii în presa 
franceză de ieri.

Cotidianul econo
mic „LES ECHOS" 
consideră că premie
rul a anunțat „o poli
tică de sprijinire și de 
relansare a econo
miei", dar că „nu a 
explicat pe ce căi 
ar putea spori pu
terea de cumpărare 
în lunile viitoare".

„Aproape toate ex-

plicațiile 
Pompidou 
ziarul
— au fost consacrate 
problemelor econo
mice, adică acelor 
probleme de care de
pinde viața normală 
a Franței și a fran
cezilor. Primul-mi
nistru a spus că a- 
cum cauzele creșterii 
prețurilor «au rămas 
în urma noastră». 
Cauzele poate, dar 
consecințele Tot 
,,L'Aurore" consideră 
că premierul francez

a lansat partenerilor 
din Piața comună un 
fel de avertismenl 
care spune mult des
pre atmosfera pe 
care «afacerea engle
ză» a creat-o în sinul 
comunității. Referin
du-se la aceeași pro
blemă, „COMBAT" 
conchide că premie
rul evocă eventuali
tatea unei rupturi in 
cazul că
comunitari ai Franței 
ar refuza aplicarea 
reglementării agri
cole.

partenerii

agențiile de presă transmit
în Cipru vor avea loc în

tr-un viitor apropiat alegeri 
prezidențiale — a anunțat pre
ședintele Republicii Cipru, Maka
rios, la Nicosia. El a menționat că 
personal nu va accepta un nou 
mandat prezidențial decît dacă va 
obține o majoritate substanțială de 
voturi.

Aleksander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a vizitat vineri 
cea mai mare uzină din Praga — 
„C.K.D.". într-o întîlnire avută 
apoi cu activiștii Comitetului raio
nal de partid și cu președinții or
ganizațiilor de partid din uzină A- 
leksander Dubcek a arătat că,Co
mitetul Central nu intenționează să 
aducă nici un fel de schimbări în 
linia stabilită.

Guvernul Norvegiei și cel 
al R. P. Mongole au hotărît 
să stabilească relații diplo
matice Și să facă un sch'm'3 de 
reprezentanți diplomatici cu rang 
de ambasadori.

95 de noi proiecte de preinvestiții au fost aprobate de
de administrație al Programului de dezvoltare al O.N.U. UnConsiliul

număr de 70 de țări în curs de dezvoltare vor beneficia de aceste pro
iecte, al căror cost total este evaluat la 228 milioane dolari. Din această 
sumă, O.N.U. va furniza 91 milioane dolari, iar guvernele țărilor inte
resate restul de 137 milioane dolari.

forțele americano-saigoneze la răz
boiul din Vietnam va fi de 15 000. 
(Associated Press).

Pnma torța navală multi 
națională a N.A.T.O. va a con
stituită sîmbătă la Portland (Dor
set), s-a anunțat vineri la Ministe
rul britanic al Apărării, scrie agen
ția France Presse. Este vorba de un 
grup de nave care cuprinde unități 
ale Marii Britanii, Olandei, Norve
giei și S.U.A., cărora li se vor ală
tura ulterior nave ale altor țări 
membre ale N.A.T.O.

Societatea franceză con
structoare de automobile 
„Citroen" și firma italiană 
„Maserati" au încheiat un 
aCOrd privind o colaborare strînsă 
în toate domeniile proiectării, fa
bricării și comercializării vehicu
lelor. Acordul ar putea evolua spre 
achiziționarea reciprocă a unor pa
chete de acțiuni. Faptul este apre
ciat ca o încercare de a spori șan
sele societăților vest-europene con
structoare de automobile în concu
rența acerbă cu firmele americane.

0 importantă remaniere a 
guvernului a fost anunțată de 
Alphonse Massemba-Debat, preșe
dintele Republicii Congo (Brazza
ville). în decretul privitor la reor
ganizarea guvernului se arată că 
postul de prim-ministru a fost des
ființat, iar prerogativele șefului gu-

vernului au fost preluate personal 
de președintele Massemba-Debait.

Lucrările Conferinței na
ționale a Partidului Socia
list Italian al Unității Pro
letare s-au deschis ieri la Palatul 
Congreselor din Roma. Secretarul 
partidului, Tullio Vecchietti, a pre
zentat un raport privind activita
tea P.S.I.U.P. Vor urma dezbateri.

Taîlanda va trimite pe 
fronturile sud-vietnameze 
încă un efectiv de 12 000 
de infanteriști - a declarat vi
neri la plecarea spre Bangkok pri- 
mul-ministru tailandez, Kit- 
tikachorn, care a făcut o vizită de 
trei zile la Saigon. După sosirea 
noului efectiv, numărul soldaților 
tailandezi care participă alături de

Greve în Venezuela. Cen- 
trala unitară a muncitorilor și Con
federația oamenilor muncii din Ve
nezuela s-au solidarizat cu lucră
torii societății de transporturi în 
comun din Caracas, care au de
clarat grevă în cursul săptămînii 
trecute. Greviștii revendică majo
rarea salariilor.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R.P.D. Coreene * dat publici
tății o declarație în care se arată 
că în ultimul timp au fost comise 
atacuri împotriva unor sedii ale 
Asociației generale a coreenilor din 
Japonia, iar coreeni din Japonia au 
fost arestați. în același timp, se fac 
încercări de torpilare a tratativelor 
dintre reprezentanții organizațiilor 
de Cruce Roșie din cele două țări 
cu privire la repatrierea coreeni
lor din Japonia.

La 12 ianuarie s-a deschis la Pa
ris cel de-al 7-lea Salon internatio
nal al navigației de agrement, unde 
sînt expuse aproximativ 1 200 de am
barcațiuni diverse, construite in 
Franța și alte 18 țări.

încheiat joi, la capătul a 20 000 
de km parcurși în 13 zile, tur
neul african al delegației ame
ricane conduse de vicepreședin
tele Hubert Humphrey constituie, 
după expresia plastică a unor 
comentatori, un mic eveniment 
politic în care Casa Albă a in
vestit mari speranțe. Printre cei 
40 de membri ai delegației se 
aflau oameni de afaceri, bancheri, 
specialiști în problerhele africane. 

■ In' termeni diplomatici, „mi
siunea de bunăvoință" americană 
a avut sarcina de a studia, la fața 
locului problemele complexe ale 
continentului și de a reafirma 
marele interes al Statelor Unite 
pentru Africa de care, de altfel, 
nimeni nu se îndoiește. S-a dat, 
în felul acesta, satisfacție acelor 
cercuri monopoliste din S.U.A. 
care cer netezirea, pe cale poli
tică, .a tuturor căilor de natură 
să favorizeze penetrația capitalu
lui american în Africa. Ca argu
ment pentru o asemenea acțiune 
este adesea citată ponderea re
dusă a investițiilor americane pe 
continent. Din totalul de 40 mi
liarde de dolari folosiți de mono
polurile de dincolo de ocean în 
afara frontierelor Statelor Unite, 
doar ceva mai mult de două mi
liarde sînt investiți în țările afri
cane ; într-un singur an — 1964 — 
în Europa occidentală au fost in
vestiți tot atîția dolari cît în 14 
ani în Africa. Firește, această si
tuație derivă nu dintr-un dezin
teres al S.U.A., ci, în primul rînd, 
din înipotrivirea monopolurilor 
vest-europene. Avînd rădăcini a- 
dînci în Africa, monopolurile din 
fostele puteri coloniale s-au îm
potrivit din răsputeri împărțirii 
imenselor bogății ale continen
tului cu S.U.A.

Pe de altă parte, politica neo- 
colonialiștă, amestecul brutal re
petat al Statelor Unite în trebu
rile interne ale tinerelor state, 
sprijinirea regimurilor rasiste, 
precum și nedreptățile rasiale 
de pe teritoriul american au 
grevat, de asemenea, și mai 
grevează încă puternic asupra 
relațiilor Washingtonului cu ma
joritatea covîrșitoare a țărilor 
africane. Deși S.U.A. nu și-au 
schimbat această politică, Hum
phrey și suita sa și-au propus să 
obțină, dacă nu sprijinirea, cel 
puțin ,;înțelegerea'' ei de către 
autoritățile din țările vizitate.

Potrivit agenției „France 
Presse", la încheierea turneului 
Humphrey s-a felicitat pentru 
„primirea călduroasă" ce i s-ar fi 
rezervat. El nu a comunicat însă 
publicului american cîtă împo
trivire stîrnește pe continentul 
african politica neocolonialistă și 
de amestec în treburile interne 
ale altor țări pe care o promo
vează S.U.A., împotrivire ce și-a 
găsit expresie în timpul vizitei 
în numeroase demonstrații de 
protest. In capitala Congoului- 
Kinshasa demonstranții au cerut 
încetarea agresiunii în Vietnam. 
In capitala Etiopiei, Humphrey 
a trebuit , să-și ciuntească din 
program ca urmare a manifesta
țiilor populare, în cursul cărora, 
pe lîngă încetarea intervenției în 
Vietnam s-a cerut evacuarea ba
zei militare americane de la 
Asmara. Sosirea emisarilor ameri
cani în capitala Kenyei a fost 
întîmpinată, la fel, cu proteste.

A reieșit evident și cu acest 
prilej că, scuturînd jugul domina
ției coloniale, popoarele africane 
nu sînt deloc dispuse să accepte 
altă dominație, fie ea și mai sub
tilă.

Augustin BUMBAC
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