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ÎN ZIARUL DE AZI:

il viața de partid: Delimitare precisă a atribuțiilor, nu 
muncă globală! Sufejriți de hipertensiune arterială?

Sursele beneficiilor în întreprinderea agricolă 
de stat H „Bicicleta” (proză de loan Grigorescu) La 
tribună — Sectorul public Oceanul — uriașă „cămară 
cu provizii” a omenirii E Sport
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șeâmțeî plenare eriraorfeare a C.C. al P.O.

Solemnitatea conferirii titlului 
de „Erou al Muncii Socialiste" 

academicianului Const. Daicoviciu
In ziua de 1 martie a.c. a avut loc 

ședința plenară extraordinară a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Central a examinat la 
primul punct al ordinii de zi informa
rea în legătură cu activitatea delega
ției române și cu modul în care s-au 
desfășurat pînă în prezent lucrările 
întâlnirii consultative de la Budapesta 

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, întruni
tă în ziua de 1 martie 1968, a ascultat 
informarea în legătură cu activitatea 
delegației române și cu modul în care 
s-au desfășurat pînă în prezent lucră
rile întîlnirii consultative de la Bu-
cresta.

Sonyitetul Central al Partidului Co- 
tîMiust Român a hotărît în plenara 
din 14 februarie a. c. ca o delegație a 
partidului nostru să participe la întîl
nirea consultativă de la Budapesta, în 
scopul de a-și aduce contribuția acti
vă la întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste, de a acționa, îm
preună cu celelalte partide partici
pante, m vederea pregătirii unei con
sfătuiri internaționale menite să re
prezinte un aport real la normaliza
rea relațiilor dintre partidele comu
niste și muncitorești, la restabilirea 
unității lor.

în cadrul întîlnirii consultative, 
încă înainte de începerea dezbateri
lor, delegația partidului nostru a a- 
dresat tuturor delegațiilor participan- 

apel tovărășesc de a se abține 
săi critice, să pună în discuție sau să 
judece, sub orice formă, activitatea 
politică internă sau externă a vreunui 
partid frățesc prezent sau nu la lu
crări. Cu toate acestea, de la început 
au fost încălcate înțelegerile anteri
oare, pozițiile exprimate prin docu
mente, precum și asigurările date 
prin declarații publice de către repre
zentanții unor partide că va avea loc 
un schimb liber și democratic de pă
reri privind pregătirea consfătuirii 
internaționale a partidelor comuniste, 
că nu va fi atacat, condamnat sau ju
decat nici un partid frățesc. în luă
rile de cuvînt ale unor vorbitori au 
fost aduse critici și atacuri unor par
tide comuniste frățești. Astfel, în șe
dința din 28 februarie a întîlnirii con
sultative, delegația Partidului Comu
nist din Siria și-a permis să pună în 
discuție politica internațională a 
Partidului Comunist Român și a Re
publicii Socialiste România, și s-a de
dat la atacuri și calificative jignitoa
re la adresa partidului nostru și a po
ziției sale privind consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a făcut în legătură cu aceasta o 
declarație energică de protest. în răs
punsul său, delegația siriană s-a es
chivat să retracteze atacurile adresate 
partidului nostru și, deși o serie de 
delegați s-au desolidarizat de aceste 
atacuri, întâlnirea nu a luat poziție de 
dezaprobare fată de atitudinea dele
gatului sirian. Luînd cunoștință de 
răspunsul delegației siriene la acest 
protest, și ținînd seama de gravitatea 
atacului împotriva partidului nostru 
și de spiritul în care se desfășurau lu
crările, delegația noastră a informat 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român.

Analizînd situația creată prin atacu
rile la adresa unor partide comuniste, 
între care și partidul nostru, Comite
tul Executiv al Comitetului Central a 
considerat necesar să se adreseze de- 
îndată conducerilor unor partide co
muniste și muncitorești, nartîcinante 
la întâlnire, arătând că ..ÎN AC!gWJ- 
NEA CONDIȚII SE ÎNCALCĂ ÎNȚE
LEGEREA REALIZATĂ PRIVIND 
CONVOCAREA ACESTEI ÎNTÂL
NIRI, CĂ NU SE ASIGURĂ DES

și a aprobat hotărîrea ce se publică 
alăturat.

La punctul al doilea al ordinii de zi, 
plenara a examinat probleme în legă
tură cu participarea delegației româ
ne la ședința ce va avea loc la Sofia în 
ziua de 6 martie a Comitetului Poli
tic Consultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia și a adop
tat hotărîri corespunzătoare.

In încheiere a luat cuvîntul secreta

FĂȘURAREA UNUI SCHIMB LIBER 
ȘI DEMOCRATIC DE PĂRERI ÎN 
LEGĂTURĂ CU PROBLEMA CON
VOCĂRII UNEI CONSFĂTUIRI 
MONDIALE A PARTIDELOR CO
MUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI. CON
SIDERĂM CĂ ATACUL LA ADRE
SA ALTOR PARTIDE, A PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN, ARE 
DREPT SCOP DE A ÎMPIEDICA 
SCHIMBUL LIBER DE PĂRERI ȘI, 
DECI, NU CREEAZĂ CONDIȚII DES
FĂȘURĂRII NORMALE A ÎNTÎLNI- 
RII. ESTE CUNOSCUT CĂ ASTĂZI
PROBLEMA SCHIMBULUI LIBER ȘI 
DEMOCRATIC DE PĂRERI ESTE 
UNA DIN CERINȚELE ELE
MENTARE ALE UNOR RELAȚII 
NORMALE ÎNTRE PARTIDELE CO
MUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI".

Conducerea partidului nostru a fă
cut apel la conducerile partidelor res
pective să acționeze prin reprezen
tanții lor la întîlnirea de la Budapes
ta pentru a se ajunge la o soluție care 
să asigure desfășurarea într-un spirit 
tovărășesc, constructiv a întâlnirii și 
să facă posibilă participarea în con
tinuare la lucrările sale a delegației 
Partidului Comunist Român.

Potrivit mandatului primit din 
partea Comitetului Central al parti
dului, delegația română la Budapesta 
a ridicat, de asemenea, această pro
blemă în fața celorlalte delegații, ară
tând că în situația creată este necesar 
să se găsească o formă prin care în
tîlnirea consultativă să-și exprime 
dezacordul față de atacul îndreptat 
împotriva Partidului Comunist Ro
mân. De asemenea, delegația a subli
niat necesitatea de a se face un apel 
către toate delegațiile partidelor par
ticipante ca, în cursul întîlnirii, să se 
abțină de la orice atac împotriva vre
unui partid frățesc, prezent sau nu la 
întâlnire. Ea a relevat încă o dată că 
aceasta este o problemă principială, 
de care depind caracterul și natura în
tîlnirii, însăși orientarea care se im
primă atât actualei întâlniri, cît și vii
toarei consfătuiri internaționale.

Partidul Comunist Român conside
ră drept o cerință elementară asigu
rarea la orice întrunire a partidelor 
comuniste a unui spirit tovărășesc și 
a unui climat de principialitate, res
pectarea strictă a cerinței de a nu se 
pune în discuție și de a nu se con
damna, în nici o formă, politica și 
activitatea altor partide.

Delegația partidului nostru la Bu
dapesta a făcut eforturile cele mai 
stăruitoare pentru a se asigura desfă
șurarea normală a lucrărilor întîlni
rii. Din dorința de a se găsi o soluție 
care să servească acestui scop și să fie 
acceptabilă pentru toți participanții, 
delegația noastră a propus ca în pro
cesul verbal cu caracter intern al șe
dinței să se înscrie următoarea de
clarație: „DELEGAȚIILE PARTICI
PANTE LA ÎNTÎLNIREA DE LA 
BUDAPESTA CONSTATĂ CU RE
GRET CĂ DELEGAȚIA SIRIANĂ A 
CRITICAT UN PARTID FRĂȚESC — 
P.C.R. — ȘI CONSIDERĂ CĂ A- 
CEASTA NU CORESPUNDE SPIRI
TULUI ÎNTÎLNIRII. ELE IAU ACT 
CU SATISFACȚIE CĂ DELEGAȚIA 
SIRIANĂ ȘI-ă’ RETRAS AFIRMA
ȚIILE FĂCUTE LA ADRESA POLI
TICII ȘI ACTIVITĂȚII P.C.R.

DELEGAȚIILE ÎȘI EXPRIMĂ DO
RINȚA CA ÎN CADRUL ÎNTÎLNIRII 
CONSULTATIVE SĂ NU FIE ATA

rul general al Comitetului .Central al 
Partidului Comunist Român — tova
rășul Nicolae Ceaușescu — care a sub
liniat importanța deosebită a proble
melor puse în dezbaterea Comitetului 
Central — organul suprem al partidu
lui nostru — care între congrese dis
cută și hotărăște asupra problemelor 
fundamentale ale politicii și activității 
partidului, asupra măsurilor de însem
nătate vitală pentru interesele parti

CAT VREUN PARTID FRĂȚESC. 
DELEGAȚIILE RELEVA NECE
SITATEA EFORTURILOR DE A 
SE EXAMINA LIBER, SUB FOR
MA DISCUȚIILOR, ÎNTR-0 AT
MOSFERĂ TOVĂRĂȘEASCĂ, PRO
BLEMELE LEGATE DE CONSFĂ
TUIREA INTERNAȚIONALĂ A 
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI. FIECARE PARTID 
POARTA RESPONSABILITATEA 
PENTRU INTERVENȚIILE SALE.

DELEGAȚIILE IAU ACT CĂ PRIN 
ACEASTA INCIDENTUL ESTE ÎN
CHIS, CEEA CE CORESPUNDE SPI- “ 
RITULUI DEMOCRATIC ÎN CARE 
TREBUIE SĂ SE DESFĂȘOARE LU
CRĂRILE ÎNTÎLNIRII CONSULTA
TIVE".

Cu toată stăruința depusă de dele
gația partidului nostru pentru a se da 
acestei probleme o soluție acceptabilă, 
și deși unele delegații au considerat 
justificate intervențiile delegației ro
mâne, propunerea menționată mai sus 
nu a fost acceptată.

Deoarece întîlnirea nu a dezaprobat 
atacurile împotriva partidului nostru 
ale delegatului sirian și nu și-a însușit 
apelul ca în cadrul întîlnirii consulta
tive să nu se atace alt partid frățesc, 
delegația P.C.R. nu mai putea con
tinua să participe la lucrările întâl
nirii. în conformitate cu hotărîrea Co
mitetului Executiv, delegația a făcut 
o declarație de principiu în care s-a 
arătat situația gravă la care s-a ajuns 
prin încălcarea normelor de relații 
între partidele frățești, prin împiedi
carea schimbului democratic de pă
reri în cadrul acestei întâlniri, și s-a 
retras de la lucrările întîlnirii pînă 
la hotărîrea ce urma să fie luată de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român.

Analizînd situația creată în cadrul 
întîlnirii de la Budapesta, plenara Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român aprobă atitudinea și ac
țiunile întreprinse de Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central. în ace
lași timp, plenara aprobă poziția și ac
tivitatea desfășurată de delegația Par
tidului Comunist Român la întîlnirea 
de la Budapesta, inclusiv părăsirea de 
către aceasta a întîlnirii.

Constatând că la întîlnirea consulta
tivă de Ia Budapesta nu s-au creat 
condiții pentru o dezbatere democrati
că a punctelor de vedere ale partide
lor în legătură cu pregătirea unei 
consfătuiri internaționale, că acestei 
întâlniri i s-a imprimat cursul punerii 
în discuție, criticării și blamării altor 
partide frățești, plenara Comitetului 
Central a hotărît ca partidul nostru să 
nu mai participe Ia lucrările acestei în
tâlniri. Plenara consideră că participa
rea în continuare Ia întîlnirea consul
tativă de la Budapesta ar însemna ac
ceptarea promovării unor practici și 
metode de condamnare a altor partide, 
de impunere a voinței unor partide al
tor partide, practici care dăunează în 
mod grav eforturilor pentru normali
zarea relațiilor dintre partide, contri
buie la adîncirea divergențelor exis
tente în sinul mișcării comuniste, agra
vează si mai mult pericolul adîncirii 
sciziunii.

Partidul Comunist Român con
sideră că este de o importanță 
vitală pentru unitatea mișcării comu
niste promovarea unor relații între 
partidele comuniste bazate pe princi
piile marxism-leninismului și interna

dului, ale poporului român, ale națiu
nii noastre socialiste, asupra activită
ții depuse de partid și guvern pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare cu 
toate țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești fră
țești și detașamentele mișcării de eli
berare națională, cu toate statele, in
diferent de orînduirea socială, pentru 
salvgardarea păcii și cooperării între 
popoare.

ționalismului proletar, pe respectarea 
independenței, egalității și neameste
cului în treburile interne, pe dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică internă și exter
nă. Partidul Comunist Român militea
ză pentru promovarea unui climat cu 
adevărat democratic în mișcarea co
munistă, de înțelegere și colaborare 
tovărășească, pentru lichidarea orică
ror forme de presiuni împotriva altor 
partide, a atitudinilor de discriminare, 
a practicii invectivelor și acuzațiilor, a 
oricăror încercări de a împărți parti
dele ' comuniste frățești în marxiste 
sau nemarxiste, în internaționaliste 
sau naționaliste, sau în oricare alte ca
tegorii.

Poziția noastră fermă a fost și este 
că nu trebuie întreprins nimic, sub 
nici o formă, care să aibă drept efect 
agravarea relațiilor dintre partide, a- 
dîncirea neînțelegerilor și divergențe
lor. Dimpotrivă, ori ce. acțiune a parti
delor comuniste trebuie să ducă, pas 
cu pas, spre refacerea unității lor, 
spre întărirea coeziunii tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste, din 
lume.

O consfătuire a partidelor comunis
te și muncitorești nu trebuie să repre
zinte un scop în sine. Ea poate con
tribui la normalizarea situației din 
mișcarea comunistă, poate duce la în
tărirea unității partidelor comuniste 
și muncitorești din întreaga lume, nu
mai dacă în organizarea ei se pornește 
de la respectarea neabătută a princi
piilor fundamentale ale relațiilor din
tre partidele comuniste, dacă se creea
ză condiții ca la pregătirea ei să par
ticipe în mod democratic, pe bază de 
drepturi egale, toate partidele comu
niste, dacă se asigură posibilități rea
le pentru exprimarea liberă a opinii
lor fiecărui partid. Poate servi acestor 
scopuri numai o consfătuire care por
nește nu de la idei și soluții prestabi
lite, ci de la necesitățile reale ale în
tăririi unității, care nu-și propune să 
pună în discuție, să judece sau să con
damne un partid sau altul, ci să nete
zească căile spre înțelegere și colabo
rare între toate partidele, fără nici o 
deosebire. Partidul nostru pornește de 
la ideea că forța fiecărui partid con- g 
stă în capacitatea de a exprima voința 
și interesele clasei muncitoare pe care 
o reprezintă, ale poporului din care 
face parte. Aceasta este o premisă 
esențială pentru îndeplinirea în ace
lași timp a îndatoririi sale internațio
nale, pentru creșterea contribuției sa
le la cauza generală a socialismului și 
păcii, la întărirea frontului antiimpe
rialist.

Hotărînd de a nu mai participa în 
continuare la lucrările întîlnirii con
sultative de la Budapesta, deoarece 
aceasta nu asigură un schimb liber, 
democratic, de păreri în legătură cu 
conferința internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești, Partidul 
Comunist Român este animat de do
rința de a milita în continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate parti
dele frățești — fie că participă sau nu 
la întîlnirea de Ia Budapesta — pen
tru normalizarea relațiilor din mișca
rea comunistă și muncitorească, pen
tru întărirea unității ei, pentru întă
rirea solidarității tuturor forțelor pro
gresiste din lume, a întregului front 
antiimperialist, pentru victoria cauzei 
socialismului, păcii și progresului.

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, vineri la amiază, solem
nitatea conferirii titlului de „Erou 
ai Muncii Socialiste1* din Republi
ca Socialistă România și a Meda
liei de aur „Secera și Ciocanul" 
academicianului Constantin Daico- 
viciu, membru al Consiliului de 
Stat, rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, pentru merite 
deosebite în domeniul învățămîn- 
tului și științei, în activitatea de 
stat și obștească, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 de ani.

înalta distincție a fost înmînață 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Leonte Răutu, precum și Constanța 
Crăciun, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, acade
micieni și alți oameni de știință .și 
cultură.

Adresîndu-se sărbătoritului, to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a feli
citat călduros în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Con
siliului de Stat și al guvernului cu 
prilejul conferirii înaltei distincții. 
Aceasta, a spus președintele Consi
liului de Stat, constituie o prețuire 
a munci! depuse de tovarășul Dai- 
cuviciu pe mai multe planuri de 
activitate. Aș remarca pe cel isto
ric, al cunoașterii trecutului de 
luptă al poporului nostru, care are 
o importanță deosebită în educa
rea maselor, a tinerei generații, în 
dezvoltarea națiunii noastre socia
liste.- Prețuim, de asemenea, activi
tatea depusă pe frontul învățămîn
tului, domeniu important în forma
rea și educarea noilor generații, 
care contribuie activ la făurirea 
societății noastre. De asemenea, to
varășul Daicoviciu a adus și aduce 
o contribuție de preț pe tărîm po
litic și social.

Exprim convingerea conducerii 
noastre de partid și de stat, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
prețuirea activității tovarășului 
Daicoviciu, simbolizată și prin a- 
ceastă decorație, care în sine nu 
poate să exprime totul, va stimula 
și în viitor participarea sa la dez
voltarea societății noastre, contribu
ția sa la cunoașterea cît mai reală 
a istoriei patriei.

Partidul și guvernul dau o înal
tă apreciere contribuției pe care 
oamenii de știință și cultură, în

treaga noastră intelectualitate, o 
aduc la edificarea societății socia
liste, la progresul și bunăstarea 
poporului român.

Strîns uniți, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, indiferent de na
ționalitate, făuresc împreună, cu 
abnegație și avînt, visurile înari
pate ale nenumăratelor generații 
ale poporului — un viitor luminos, 
prosper și fericit, pentru patria 
noastră scumpă — România so
cialistă.

Te felicit din toată inima, tova
rășe Daicoviciu, și îți doresc mulți 
ani, multă fericire și sănătate.

Răspunzînd, academicianul Con
stantin Daicoviciu a spus : înalta, 
prea înalta distincție cu care sînt 
onorat astăzi — a cărei semnifica
ție deosebită și valoare extremă 
nu-mi scapă — mă copleșește. Ea 
umple de lacrimi ochii omului pe 
care-1 vedeți în față și inima de o 
imensă fericire. Primele cuvinte 
care îmi vin pe buze sînt acelea 
ale unei calde mulțumiri și ale 
unei nețărmurite recunoștințe.

Am fost — și v-aș ruga să-mi 
dați acest credit, și sînt sigur că 
mi-1 veți da — în toată viața mea 
un om cu simțul datoriei și al răs
punderii. Simțul datoriei și răspun
derii față de poporul meu, față de 
țara mea și aș putea spune față de 
întreaga omenire. Am dorit mai 
mult sarcini și nu onoruri, fiindcă 
am considerat că pentru un om al 
muncii sarcinile pe care le primește 
sînt cele mai frumoase podoabe. 
Sarcinile am căutat să mi le înde
plinesc cu toată știința și cu toată 
conștiinciozitatea și răspunderea. E 
adevărat, am avut parte și de multe 
onoruri și distincții.’ >

Totuși, astăzi mă văd cinstit cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste". Sînt nu numai mîndru, 
dar sînt mișcat pînă în adîncul fiin
ței mele de acest titlu măreț și fru
mos pe care mi-1 acordă partidul, 
Consiliul de Stat și guvernul la îm
plinirea a 70 de ani de viată și a 
52 de ani de activitate. Mă leg so
lemn în fața dv. să fiu vrednic de 
acest mare titlu și in anii pe care-i 
mai am înaintea mea. prin munca 
mea, prin devotamentul meu față 
de partid, față de patria mea și fată 
de socialism. Vă mulțumesc dîn 
toată inima.

După solemnitate, conducătorii 
de partid și de stat s-au întreținut, 
într-o atmosferă călduroasă, cu 
sărbătoritul.

(Agerpres)

Întoarcerea de la Budapesta 
a delegației Partidului Comunist Român

Vineri dimineață s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Co
munist Româri, alcătuită din to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la întîlnirea consultativă

a partidelor comuniste și muncito
rești de la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întâmpinată de to
varășii Chivu Stoica, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, de membri ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Erau de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghs 
Gheorghiu-Dej (Foto: Gh. Vințilă)
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FAPTUL

DIVERS
Vin 
tractoarele!

Să vezi și să nu crezi 1 La 
Buzoie.ști (jud. Argeș) pe cîteva 
sute de hectare, cocenii de po
rumb au rămas netăiați de astă 
toamnă. O adevărată pădure a 
uitării. In același timp, anima
lele cooperativei agricole de pro
ducție duc lipsă de nutreț. Dar, 
fiți siguri, chestiunea se va re
zolva. Curind ies tractoarele, în
deplinind „gospodărește" ceea ce 
oamenii n-au știut să facă la vre
me. Morala zicalei: „Nu lăsa pe 
mîine ce poți face astăzi" stă și 
acum în picioare. Asemenea 
cenilor din Buzoiești.

co-

Jocuri
nepermise

Despre jocuri nepermise 
copiilor, românul are o vorbă: 
,Joaca strică cojoaca". De aid, 
datoria fiecărui părinte: supra
vegherea permanentă a distracții
lor celor mici. Copiii familiilor 
Baragan, Veveriță, Sergefici, Va- 
silicu (Bd. N. Bălcescu nr. S3—35, 
București) se jucau cu focul, 
Cîteva hîrtii aprinse au căzut în 
subsolul magazinului cu autoser
vire „XJnic', provocînd un incen
diu. Doar intervenția rapidă a 
pompierilor a salvat magazinul, de 
la distrugere. Iată un avertisment 
și totodată un semnal de alarmă 
pentru părinți. Cînd copiii rămîn 
nesupravegheați, „tăticul și mă
mica" se joacă și ei cu focul.

ale

Defecțiune9

tehnică
Conducători auto, dacă porniți 

I la drum spre Moldova, asiguca- 
| ți-vă din Capitală cu piese de 

schimb. Vă prevenim că în ora- 
| șele Moldovei nu veți putea găsi 
I asemenea piese, pentru că maga

zinele de specialitate din Bacău 
și din Iași (singurele în această 
parte a țării) sînt în inventar. 
Magazinul din Bacău, bunăoară, 

I este închis din ianuarie și se va 
redeschide la... 10 martie. Un 
trimestru în inventar 1 Iată do- 

I vada că magazinele respective 
au nevoie ele însele de „piese 
de schimb". Pentru o bună nine- hft ționare a comerțului.

Degradare 
morală

Corupător de minore — vină 
gravă pe care legea o pedepsește 
după măsură. Este învinuit de a- 
ceastă faptă loan Burciu, tehni
cian la centrul Vinalcool din co
muna însurăței (Brăila). De cu
tând, el a fost prins în flagrant 
de organele locale. In locuința 
lui, situată chiar în incinta uni
tății, a fost găsită (încuiată) mi
nora T. 1. din comuna Viziru, pe 
care tehnicianul imoral a sedus-o. 
S-a aflat, de asemenea, că Burciu, 
prin promisiuni formale de căsă
torie a ademenit în locuința lui 
și alte fete. Miliția a început cer
cetările. Legea va hotărî sfîrșitul 
aventurilor acestui Don Juan 

.din... însurăței.

Clișee vechi |
Dincolo de comicul întîmplă- I 

rii, stau deficiențe de organizare. I 
Florentina Cocian din comuna ’ 
Șieu Măgheruș (Bistrița — Nă- I 
săud) și-a comandat un tablou 1 
prin Ion Ilie, delegatul laborato
rului Foto din Rin. Sărat. Trei I 
luni mai tîrziu, ea primește ta
bloul prin poștă, achitînd con- * 
travaloarea și mirîndu-se că ex- I 
peditorul era laboratorul Foto 
din... Brăila. Așa a început neca- • 
zul Florentinei. Ulterior a mai I 
primit, pe rînd, încă două ta
blouri. Le-a refuzat. Femeie mo- ■ 
destă, ea nu vrea să-și deschidă, I 
în tinda casei, o galerie de fo- I 
tografii, cum s-ar părea că do- * 
resc cei de la laboratorul brăi- I 
lean. Florentina este amenințată 1 
cu darea în judecată pentru... • 
refuz de comandă. Tentativa nu | 
reușește. Vă rambursăm, 
s-ar spune, negativul.

cum

Cupa 
„Codruța“

De cîțiva ani, la cabana „Gîr- 
bova“ se organizează un original 
concurs de schi : „Cupa Codru- 
ța“. In luna martie, la sfîrșitul 
sezonului alb, mulți schiori ama
tori își dispută trofeul intrat în 
tradiția locului. întrecerea este 
dedicată fiicei cabanierului Con
stantin Iacob, Codruții. Fetița are 
5 ani. La vîrsta de un an și nouă 
luni, ea a pus pentru prima dată 
schiurile în picioare. Pentru edi
ția 1968 a „Cupei Codruța“, 
pregătirile sînt în toi. Inspiratoa
rea și patroana concursului, Co- 
druța, pregătește trofeele pe care 
le va înmîna personal cîștigăto- 
rilor. Organizarea se anunță ire
proșabilă. La Gîrbova „Cupa. 
Codruța" nu e un concurs oare
care.

Rubrică redactată de :
Stefan ZIDAR1ȚĂ
Ștefan DINICĂ 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

DELIMITARE PRECISA
A ATRIBUȚIILOR
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nu muncă globală!
Lichidând verigile intermediare, 

stabilind o legătură directă, nemij
locită a organelor locale de partid 
cu organizațiile din întreprinderi, 
modificarea structurii organizatori
ce a organelor teritoriale ale parti
dului corespunzător noii organizări 
administrătiv-teritoriale creează ca
drul propice perfecționării muncii 
de partid, soluționării — cu un a- 
parat de partid restrîns — a sar
cinilor complexe ale actualei etape 
de dezvoltare a țării. In noile con
diții, dinamizarea întregii munci de 
partid, plasarea centrului de greu
tate în verigile de bază este condi
ționată de creșterea inițiativei și a 
responsabilității, de schimbarea nu 
numai a unor denumiri, ci și a u- 
nei anumite optici și mentalități, a 
felului de a acționa.

...Am stat de vorbă, cu cîtăva vre
me în urmă, cu unul din activiștii 
fostului Comitet regional de partid 
Brașov. Alerga dintr-o localitate în 
alta. Era în plină campanie agri
colă. Spunea, cu anumită amărăciu
ne, că deși jumătate din timpul de 
muncă al aparatului de partid era 
consacrat campaniilor agricole, re
zultatele nu erau cîtuși de puțin 
satisfăcătoare: „în timp ce toți ne 
ocupăm de agricultură, probleme ale 
industriei, muncii ideologice sînt 
neglijate sau rezolvate din fugă, su
perficial".

Asemenea stări de lucruri nu con
stituiau o raritate. Sub presiunea u- 
not sarcini urgente s-a încetățenit 
în unele organizații de partid ten
dința de a concentra toate forțele 
spre un singur obiectiv, lăsînd des
coperite domenii întregi de activi
tate considerate, pe nedrept, mai 
puțin importante, sau care mai su
fereau amînare. Cum este lesne de în
țeles, „soluțiile" de acest fel, neîn
cetatele provizorate, determinau dis
persarea nerațională a forțelor, ge
nerau suprapuneri de atribuții, a-, 
fectau inițiativa și răspunderea ce
lor ce trebuiau să se ocupe de în
deplinirea unor sarcini ce le reve
neau nemijlocit. Reducerea întregii 
munci de partid la o înșiruire de 
campanii împingea inevitabil la în
gustarea sferei de cuprindere a ac
tivității organizațiilor de partid, la 
lipsă de continuitate si pierderea 
perspectivei.

De cîte ori pentru a se argumen
ta cît de cît astfel de procedee nu 
a fost invocată importanța muncii 
colective, a prezenței tuturor acolo 
unde este mai greu ! Desigur, mem
brii unui comitet de partid răspund 
solidar, colectiv de toate măsurile 
adoptate. Dar munca de partid nu 
se limitează la ședințe în care se iau 
hotărîri, se preconizează măsuri. E- 
sențialul constă tocmai în aplicarea 
acestora, în muncă practică menită 
să le dea vîață. laț aceasta se roa
te realiza, nu muncind de-a valma, 
toți făcînd de toate, ci stabilind res
ponsabilități clar delimitate, sarcini 
precise pe care fiecare să le ducă 
la bun sfîrșit, în termen.

O deosebită însemnătate are în 
acest context repartizarea judicioa
să a sarcinilor în cadrul comitetelor 
de partid, ținîndu-se seama de ne
cesități, de capacitatea, aptitudinile 
și posibilitățile fiecăruia. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, ca urmare a 
măsurilor privind simplificarea a- 
paratului de partid, funcția de se
cretar al comitetului de partid în 
marile întreprinderi nu mai este în
deplinită, decît cu foarte rare ex
cepții, de activiști salariați. Iată, de 
pildă, la uzina „Hidromecanica" din 
Brașov. în primele zile S-a mani
festat și aici, după cum ne-au spus 
unii membri ai comitetului de par
tid, teama că activitatea va avea 
de suferit. „Secretarul comitetului

de partid concentra în mîinile lui 
toate sarcinile, avea o viziune de 
ansamblu asupra muncii, prin el 
transmitea comitetul orășenesc de 
partid toate indicațiile". Se impu
nea așadar un nou stil de muncă, 
o nouă viziune asupra întregii ac
tivități corespunzător condițiilor ac
tuale, noilor cerințe. Numai o îm
părțire judicioasă a răspunderilor 
între toți membrii comitetului poa
te să asigure cuprinderea tuturor 
sarcinilor, iar organizația va „aco
peri" un cîmp larg de acțiune. Este 
de la sine înțeles că doi-trei membri 
ai comitetului, chiar omniprezenți, 
nu vor putea îndeplini îndatoririle 
ce revin unui comitet întreg.

viața 
de partid

Ce-i drept, și pînă acum a exis
tat o împărțire a atribuțiilor în ca
drul comitetelor de partid. Dar, în- 
trucît secretarul era activist sala
riat, exista în unele locuri tendin
ța ca toate sarcinile să fie lăsate pe 
umerii lui, dat fiind că nu avea în
datoriri profesionale ca ceilalți 
membri ai comitetului. Erau și ca
zuri cînd unii din aceștia conside
rau că îndeplinesc un fel de func
ție onorifică, uitînd că din manda
tul cu care au fost investiți decurg 
răspunderi efective.

Stabilind jaloanele activității de 
viitor membrii comitetului de partid 
de la uzina „Hidromecanica" au 
pornit și de la altă premisă : inte
resează în primul rînd „randamen
tul" activității fiecăruia. Cu aceiași 
volum de muncă, dar mai judicios 
drămuit, cu o mai bună organizare, 
se poate obține o eficiență mai ri
dicată

— Se obișnuia — arată tov. ing. 
Nicolae Chivu, locțiitor al secreta
rului comitetului de partid — ca în 
orice problemă, organele locale de 
partid să ia legătura doar cu secre
tarul comitetului de partid. El era 
întrebat de toate, lui i se dădeau in
dicații în toate problemele. în mul
te cazuri el era redus la rolul unei 
trepte intermediare, transmițînd 
mai departe sarcinile acelor membri 
ai comitetului care, dat fiipd atri
buțiile ce le incumbă în domeniul

propagandei, muncii organizatorice, 
activității economice, erau chemați 
să le îndeplinească nemijlocit. Con
sider că, fără a diminua rolul se
cretarului de coordonator al întregii 
activități a comitetului de partid, 
stabilirea unui contact direct — pe 
probleme — între organele locale și 
membrii comitetelor de partid ar 
imprima o mai mare operativitate 
muncii de partid.

în cadrul discuțiilor purtate aici 
s-a insistat asupra necesității ca, în 
domeniul de care răspunde, fiecare 
membru al comitetului să acționeze 
prompt, energic, cu inițiațivă, fără 
a aștepta la tot pasul indicații și 
dispoziții. Delimitarea atribuțiilor 
membrilor comitetului este menită 
să contribuie la creșterea inițiati
vei, să imprime o mai mare conti
nuitate și finalitate muncii.

Fără îndoială, statornicirea unui 
asemenea stil de muncă nu înseam
nă ca fiecare să acționeze pe cont 
propriu, să nu știe unul ce face al
tul. Este necesar ca secretarul să 
coordoneze întreaga activitate, iar 
problemele cele mai importante să 
fie soluționate cu aportul tuturor 
membrilor comitetului de partid, dar 
aceasta nu poate justifica în nici un 
fel practica acelora care, deprinși 
cu dădăceala, nu întreprind nici cel 
mai mic lucru pînă nu-și iau măsuri 
de „asigurare".

în această ordine de idei mi-a 
fost relatat un caz petrecut recent 
la „Hidromecanica". Unul din 
membrii comitetului de partid, se- 
sizînd în secția unde lucrează unele 
abateri, neglijențe s-a adresat de 
îndată locțiitorului de secretar spre 
a i le aduce la cunoștință. Consta
tând că scopul urmărit era doar de 
„a pasa" altuia răspunderea, acesta 
i-a întrebat pe bună dreptate : 
„Dumneata, ca membru al comite
tului. ce ai întreprins efectiv, cum 
ai acționat ? Mai e cazul oare să 
vină în secție un alt membru al co
mitetului ca să rezolve o proble
mă pe care o cunoști ?■“.

Asemenea practici, izvorînd fie 
din lipsă de încredere în posibili
tățile proprii, fie din comoditate, 
duc la irosirea de forțe paralele și 
tărăgănări inutile, aglomerează pe 
cei care s-au deprins să ducă greul.

în locul activității globale, delimi
tarea precisă a răspunderilor asi
gură, pe lingă continuitate și pers
pectivă, creșterea spiritului de răs
pundere al comuniștilor, o interven
ție mai activă în soluționarea pro
blemelor actuale.

Constantin MORARU

CLUJ

A început construcția 
unui nou microraion
CLUJ (corespondentul „Scin- 

teii“). — în cartierul Gheor- 
gliieni din Cluj a început con
strucția celui de-al treilea mi
croraion cu 2 031 apartamente. 
Noul microraion va avea o în
fățișare aparte. Blocurile sînt 
grupate în jurul a patru mari 
incinte cu spații de joacă și o- 
dihnă pentru copii, cu locuri de 
parcare și gararea mașinilor. 
Pentru deservirea populației 
este prevăzut un complex co

mercial și un dispensar medical. 
Școala urmează a fi amplasată 
într-o zonă verde, ferită de zgo
mote. Primele 800 de aparta
mente din noul microraion vor 
fi terminate și date în folo
sință încă în acest an. Paralel, 
continuă lucrările de construc
ții de blocuri și în microraioa- 
nele I și II. Pînă Ia sfîrșitul a- 
nului. acestui cartier, care în 
prezent are 4 200 apartamente, 
i se vor adăuga încă circa 2 000.

Săptămâna trecută cam pe 
la ora asta, dacă nu ceva 
mai tîrziu, mi s-a făcut așa 
un dor de ducă...! încotro 
s-o iau, mi-am zis exami- 
nînd un prospect al Oficiu
lui Național de Turism. 
Valea Prahovei ? Am văzut-o 
și răsvăzut-o. Valea Oltului ? 
Abia trecusem prin ea,

Văzînd că nu mă pot. 
descurca cu prospectul, 
mi-am făcut singur un iti
nerar. Și doamne, ce ex
cursii am făcut 1 Am luat 
trenul de la Baia Mare, am 
cobotât, mi-am încărcat ruc
sacul și am pornit iavaș-ia- 
vaș încolo, în sus, spre Baia 
Borșa.

Dacă aveți timp, neapărat 
să va duceți prin părțile 
alea. N-o să vă pară rău. 
Habar n-a veți cîte surprize 
o să întâlniți în drum.

Ajuns la punctul Toro
ioaga, cota 1400, turistul 
va fi întâmpinat de un ghid 
care va începe cam așa:

— Drag turist, te afli la 
mormîntul celor 4 milioane 
■și jumătate de lei...

Să nu te închini, ori să 
dai să fugi. Ghidul nu este 
într-o ureche. E necesar să 
fad o figură pioasă și 
dacă-ți scoți căciula e bine, 
dacă nu, la fel. 11 lași pe 
ghid să-și facă meseria și el 
va continua :

— Cum ți-am spus, drag 
turist, te afli în cimitirul ce
lor 4 milioane și jumătate 
de lei, bani înmormîntoți 
de-a lungul acestui teri
toriu...

In continuare, ghidul îți 
va arăta niște stâlpi metalici 
pe care sînt agățate niște 
odgoane și niște colivii. 
Dacă începe să te doară 
capul, poți lua tui antine
vralgic, dar în liniște. Să 
nu-l conturbi din explicațiile 
lui care vor continua cam 
în felul ăsta :

Stâlpii pe care îi vezi,
și toată instalația asta
laolaltă se cheamă, ori a
vrut să se cheme, teleferic. 
Și mă rog frumos, a fost
construit în anul 1964, de 
către Uzina „Unio“-Satu 
Mare... El trebuia, teleferi
cul, să aducă muncitorii de

jos, aici la mina din punctul 
Toroioaga. A funcționat doar 
cîteva luni. De atunci stâlpii 
sînt folosiți de porcii mis
treți pentru scărpinare. Iar 
cabinele telefericului — 
pentru puncte de observare 
a haitelor de lupi... Drag 
turist, rogu-te frumos, 
scoate împreună cu mine 
căciula la acest, mormânt...

Acum da, poți scoate 
căciula, și dacă în rucsac ai

— Aici ce trebuia să fie?
— Ce trebuia să fie ? ,Ce 

este, nu ce trebuia să fie.
— Și ce e ?
— Un baraj. Dumneata 

nu vezi că e baraj ?
— Dacă e baraj, de ca 

nu adună apele ?
— De adunat, adună 

apele ; dor pentru că l-au fă
cut mai jos, nu le trimite la 
stația de preparare a mine
reului.

Transportul 
îl plătesc eu. 
(Ine plătește 
tămîierea ?

foileton de Nicuță TĂNASE

o sticluță cu rom, poți în
china cu ghidul, dar nu 
înainte de a stropi puțin și 
mormîntul.

Eu așa am procedat și 
ghidul, la despărțire, mi-a 
indicat și alte itinerare. Am 
pornit pe albia rîuiui Săsar, 
și cam pe la est de Baia 
Sprie, am dat de alt mor
mînt, Mai mic. Doar de trei 
sferturi de milion. Aici, am 
aprins doar trei luminări, și 
alea de 30 de bani bucata. 
In schimb, ghidul era un tip 
tare ursuz, parcă îi ploua în 
casă, așa vorbea cu mine. 
L-am întrebat:

— Și de ce nu le tri
mite ?

— Ca să meargă barajul 
ăsta ar mai trebui niște 
fonduri, să se instaleze niște 
pompe. Și asta nu e prevă
zut,

— Cînd a fost construit, 
așa jos și, mai ales, așa cu 
ca p ?

— In 1964, pare-mi-se.
— Și din 1964, până 

acum, n-a mai crescut ?
— Ce să crească ?
— Barajul.
— Cum să crească ?
— Să-i- fi pus un altoi. 

De exemplu, să altoiască

barajul ăsta de la Săsar cu 
telefericul de la Toroioaga 
și să aștepte să vadă ce dă.

— Ce-ar putea să dea ?
— De pildă, ar putea să 

dea cineva de la ministerul 
de care aparține Combinatul 
minier Baia Mare pe la a- 
ceste „obiective" ji ar putea 
să dea și un răspuns.

M-am despărțit de ghidul 
de la barajul Săsantlui cam 
indispus. Mi-a zis că sînt 
bolund, și eu știu ce în
seamnă în ardelenește cu
vântul ăsta. In schimb ce pei
saje, ce frumusețe de prive
liști, copacii împovărați de 
chiciură, zăpadă. M-am Bă
tut și cu zăpadă. Pînă am 
ajuns la alt mormînt. Ăsta 
și mai mic. Doar de o juma’ 
de milion. Mai mic, dar mai 
vechi. Jumătatea asta de 
milion este înmormântată 
din 1962 iMr-un concasor 
de tipul E.S.C.H. și a murit 
acolo pentru că nu cores
pundea fluxului tehnologic. 
Am dat zăpada de pe mor
mînt și am găsit o coroană 
pe a cărei panglică scria: 
„Mijloace -fixe în conser
vare. Fie-le zăpada ușoară".

Aici, pentru Că termina
sem luminările, am lăsat 
lanterna aprinsă pentru a 
avea și ele calea luminată

Tare sini, curios ce părere 
au tovarășii de la O,N.T. 
despre propunerea pe care 
vreau să le-o fac: De ce 
numai excursii pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului, 
mormîntul lui cutare, al lui 
cutare și nu și mormîntul 
ori, mai bine zis, mormin
tele pomenite mai sus ? 
Este o sugestie venită de la 
un turist, de la un client al 
dumnealor. Dacă prin ab
surd să zicem nu s-ar în
scrie nimeni, nu s-ar găsi 
nici un curios să vadă astfel 
de morminte, barem să or
ganizeze o cursă specială. 
Nu o „Tatră". Un micro
buz barem. Încărcat cu 
niște tovarăși de la Minis
terul Minelor, care să-i ducă 
să mai tămîieze mormin
tele.

Transportul îl plătesc eu. 
Cine plătește „tămîierea" ?

Scopul acestor rînduri, care nu trebuie considerate ca 
o discuție completă asupra hipertensiunii arteriale, este, 
pe de o parte, doar de a familiariza pe cei interesați sau 
pe cei în perspectivă de a fi, cu concepțiile mai noi asu
pra unor laturi ale acestei boli, iar pe de altă parte, de 
a risipi din mintea marelui public spaima exagerată de 
hipertensiune. Va fi pentru dv. o surpriză, și cred că una 
plăcută, aflînd că hipertensiunea arterială este, deseori, 
o boală mai blîndă decît o crede lumea în general și cu 
atît mai blîndă cu cît este tratată mai devreme. Pentru 
o mai ușoară înțelegere a lucrurilor, voi aminti cîteva 
noțiuni de anatomie și fiziologie.

Inima noastră este o pompă. Rostul său este să îm
pingă în aortă, artera cea mare a inimii, sîngele care 
conține oxigen și materiale nutritive necesare vieții mi
liardelor de celule din care este compus corpul nostru. 
Din aortă se desprind o serie de artere care, pe măsură 
ce se apropie de periferie, își micșorează calibrul, ajun- 
gînd la dimensiuni ce le fac imperceptibile cu ochiul liber. 
Aceste ultime ramificații arteriale se numesc arteriole 
și au capacitatea să se lărgească sau să se strîmtoreze. 
Sîngele, care umple arterele, arteriorele, capilarele și vi
nele, circulă în aceste vase sub o presiune datorată, pe 
de o parte, contracției inimii, pe de alta, rezistenței arte
riolelor.

Prin tensiune arterială se înțelege forța cu care sîn
gele împinge pereții arterelor și căreia acești pereți îi sînt 
în mod continuu supuși. Tensiunea nu este constant 
aceeași. în momentul contracției inimii, cînd sîngele in
tră în artere, tensiunea arterială este mai ridicată, de 
unde și numele de tensiune „mare" sau sistolică. între 
două bătăi — moment de repaus pentru inimă — pre
siunea din arborele arterial este mai scăzută ; aceasta este 
tensiunea arterială „mică" sau diastolică. Fără tensiune 
arterială sîngele nu poate circula, nici viața exista. Ten
siunea arterială variază cu vîrsta, sexul, cu pulsul, cu 
timpul cînd este măsurată — dimineața sau seara, îna
inte de masă sau după masă, după o masă obișnuită sau 
una copioasă, intr-un moment de mare emoție sau de 
completă liniște spirituală. Uneori, tensiunea arterială 
crește o dată cu înaintarea în vîrstă.

O persoană este numită hipertensivă cînd valorile ten
sionale depășesc normalul. S-a căzut de acord a se numi 
hipertensivă persoana a cărei presiune sistolică depășește 
1B0 și cea diastolică 95 milimetri de mercur. Natural, 
sînt diferite grade de hipertensiune : ușoară, moderată și 
gravă.

înainte de a intra în explicațiile cauzelor hiperten
siunii, aș vrea să pun la punct o chestiune puțin cunos
cută marelui public, și anume existența a două feluri de 
hipertensiuni : una seoundară și alta primară sau „esen
țială". O serie de boli ale rinichilor, infecții urinare, tu
mori specifice ale glandelor suprarenale, defecte struc-/ 
turale înnăscute, ale unor artere sau intoxicații cu plumb 
pot ridica tensiunea arterială. In aceste cazuri, valorile 
tensionale crescute constituie un simplu simptom, alături 
de celelalte simptome ale bolii respective. Dispărînd 
boala, cifrele tensionale revin la normal. Această formă 
este cunoscută sub numele de hipertensiune arterială se
cundară (cu cauză cunoscută). Alteori însă, nu găsim 
anormal la bolnavul nostru decît o tensiune arterială 
mult ridicată. Ea este provocată, în aceste cazuri, de o 
particularitate a organismului nostru, pe care n-o înțe
legem încă. Hipertensiunea arterială este unica anoma
lie a omului bolnav și nu mai este, cum am văzut mai 
sus, un simptom al unei boli oarecare. Spunem că bol
navul suferă de tensiune arterială primară sau esențială 
(fără cauză cunoscută). Cuvîntul „esențial" înseamnă că 
creșterea tensiunii este esența bolii.

Care este mecanismul creșterii tensiunii arteriale ? 
Tensiunea arterială crește din cauza constricției (strîm-

torării) arteriolelor. în fața obstacolului astfel creat, ini
ma, pentru a putea pompa aceeași cantitate de singe, va 
trebui să muncească cu mai multă putere, fapt ce va 
duce la creșterea tensiunii arteriale. Ca să înțelegem 
mai bine mecanismul ridicării tensiunii arteriale, să ne 
închipuim că astupăm parțial eu degetul orificiul prin 
care iese apa dintr-un furtun. Apa va țîșni, la distanță 
mal mare și cu mai mare putere. De ce ? In interiorul 
furtunului presiunea a crescut. Ca să scădem presiunea, 
ridicăm degetul 'și apa curge liniștit.

Care este cauza hipertensiunii arteriale esențiale ? 
Dacă în formele rare de hipertensiune arterială secun
dară cauza poate fi una din bolile amintite mai sus, în 
hipertensiunea arterială esențială cauza, sau mai bine 
zis cauzele exacte rămîn necunoscute. Emoțiile par să

consultați medicul înainte ca simptome supărătoare să 
vă silească să-i cereți sfatul.

Care sînt simptomele esențiale ale hipertensiunii ? Se 
știe că, în primii ani ai instalării, hipertensiunea nu pro
duce, in mod obișnuit, simptome, pacientul puțind duce 
o viață obișnuită, fără restricții în activitatea sa. Mulți 
hipertensivi află de creșterea tensiunii lor arteriale în- 
tîmplător. De aceea, este important ca fiecare om, mai 
cu seamă după 40 de ani, să-și facă la intervale regulate 
un examen medical general. în felul acesta boala poate 
fi descoperită de la început, cînd nu a avut timpul să 
producă degradări vasculare.

Durerile de cap sînt frecvente la hipertensivi. Cel mai 
ades sînt localizate la ceafă. în multe cazuri, anxietatea 
și tensiunea emoțională par să fie cauza. Mare parte din

renale la o insuficiență renală, iar ruperea unei artere 
în creier produce o paralizie.

Suferiți de
HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ ?

... ...... Acad. prof. dr. C. C. ILIESCU, r-. , . ....... ...... ....
directorul ASCAR

producă creșterea tensiunii arteriale. Arterele și arterio- 
lele sînt legate funcțional de creier și de măduva spi
nării prin nervi. In momentele de mînie, frică, anxietate 
ori sub impulsul unei emoții, negative sau chiar pozitive, 
creierul trimite incitații, pe căile nervoase, mușchiului 
din peretele arteriolelor, care, contractîndu-se, strîm- 
tează arteriola și ridică tensiunea arterială. La omul nor
mal, creșterea tensiunii în urma unei emoții este trecă
toare. La hipertensivi sau la cei predispuși a deveni, ea 
durează mai mult, motiv pentru care se recomandă evi
tarea eforturilor mintale și emoționale. în afara incita
țiilor pornite de la creier, in singe se varsă concomitent 
și anumite secreții glandulare (adrenalina, noradrena- 
lina), care contractă ărteriolele. Foarte probabil, crește
rea tensiunii arteriale este datorată vieții trepidante pe 
care o ducem, condițiilor impuse de civilizație. Munca 
neorganizată sau în asalt, sau aceea de mare răspun
dere, un ajutor incompetent sau răuvoitor în muncă, dis
cuții, uneori tragedii familiale și alte zeci de cauze pot 
provoca o creștere a tensiunii arteriale.

Un alt factor care favorizează apariția hipertensiunii 
arteriale este ereditatea. Din studii făcute de societățile 
de asigurare pe milioane de oameni reiese că hiperten
siunea este familială. Dacă părinții au tensiune normală, 
proporția deșcendenților cu hipertensiune arterială este 
de numai 3 la sută. Ea se ridică la 28 la sută cînd unul 
din părinți este hipertensiv și la 45 Ia sută dacă ambii 
părinți au. tensiunea ridicată. De aceea, dacă unul din 
dv. sînteți descendent de hipertensiv, aveți obligația să

hipertensivi încep să se plîngă de dureri de cap din mo
mentul cînd află că au tensiunea ridicată. Amețeala este 
deseori întâlnită la schimbarea de poziție : aplecarea sau 
ridicarea unui lucru de jos etc. Emotivitatea mare, roși- 
rea feței și a gîtului sau a pieptului sînt semne care în
tovărășesc și ele o tensiune arterială ridicată. Mai pot'a- 
pare apoi oboseala, insomnia sau somnul întrerupt, irita- 
bilitatea. De altfel, supărarea și iritabilitatea sînt, în ace
lași timp, și cauza, și efectul hipertensiunii. Fiecare din 
aceste simptome poate fi datorit hipertensiunii, dar tot așa 
de bine și altor cauze. Medicul vă va lămuri. Dați-i nu
mai posibilitatea să vă ajute cînd încă mai poate să o facă.

în cazul hipertensiunii arteriale, doi factori au o im
portanță mare : valoarea cifrei tensionale, mai cu seamă 
a tensiunii diastolice („mică" ; aceasta în general este 
neglijată de bolnav, care deseori nici n-o cunoaște) și ca
litatea arterelor, mai cu seamă a acelor din inima, ri
nichi și creier. La unii bolnavi, arterele sînt de bună 
calitate și rezistă multă vreme la o presiune ridicată ; la 
alții, sînt de calitate inferioară și se uzează destul de re
pede, ca rezultat al unei creșteri chiar moderate a ten
siunii arteriale. Cauza acestui răspuns variabil la efortul 
tensiunii arteriale ridicate nu este cunoscută ; probabil 
că moștenim artere de mai bună sau de mai proastă calita
te, după cum moștenim culoarea ochiului sau a părului sau 
același timbru al glasului. Degradarea arterială constă 
într-o îngroșare a pereților arteriali, o friabilitate care 
poate duce la ruperea lor. Un debit scăzut în vasele co
ronare duce la o proastă funcționare a inimii, în vasele

Este absolut indispensabil ca medicul să capete infor
mații asupra stării arterelor. Arterele sînt însă acoperite 
de mușchi și piele și, ca atare, greu accesibile exami
nării. Corpul nostru are totuși o fereastră deschisă, care 
ne permite să privim direct arterele. Această fereastră 
este ochiul. în fundul ochiului, lingă nervul vederii, se 
găsește o rețea fină de artere și vene. Ochiul fiind trans
parent, medicul poate să-și dea seama, cu ajutorul oftal- 
moscopului, dacă pereții sînt îngroșati și au calibrul mic
șorat, dacă au apărut mici hemoragii sau alte tmodificări 
ale fundului ochiului. Făcînd acest examen, medicul con
chide că ceea ce vede la arterele ochiului ar putea ve
dea și în alte artere (mai ales la cele din creier), dacă 
s-ar putea uita la ele nemijlocit.

Pînă ce vom cunoaște cauza hipertensiunii esențiale, 
ne vom mulțumi să tratăm simptomele. Medicina de as
tăzi poate să ajute ca un hipertensiv să trăiască timp de 
20—30 de ani de la. descoperirea bolii, o viată nestinghe- 
rită, folositoare atît lui cît și societății. Aceasta este însă, 
condiționată de urmarea întocmai a sfaturilor medicale.

Dacă hipertensiunea a fost descoperită accidental. în 
cursul unei examinări rutiniere, fără ca bolnavul să se 
plîngă de vreun simptom, medicul nu va prescrie nimic 
altceva decît un mod de viață rezonabil si o alimentație 
sobră. Se poate continua munca și chiar exercițiile fizice 
dacă nu sînt obositoare. în cazul cînd un hipertensiv se 
plinge de dureri de cap. oboseală, amețeală sau nervozi
tate, un repaus la pat de cîteva zile îi va face foarte bine.

Dificil de urmat este obligația de destindere, de rela
xare. în general, hipertensivii sînt oameni ocupați și 
preocupați, oameni ambițioși, care muncesc peste măsură, 
mai cu seamă oameni care se supără foarte repede. în- 
tr-adevăr, este foarte ușor medicului să-i spună bolnavului 
să lucreze și să se supere mai puțin. De cele măi dese 
ori, ordinul este foarte greu de executat. Totuși, în inte
resul sănătății, bolnavul este obligat să facă tot posibilul 
să-l execute. Bolnavul cu hipertensiune arterială mode
rată și cu simptome puține va profita făcînd mici plim
bări, înot, pescuit, călărie sau dansînd dansuri nu prea 
obositoare. Nu sînt permise sporturile de performanță.

O cură balneară ajută unor hipertensivi. Baia de acid 
carbonic, prin vasodilatația pe care o produce în piele, 
contribuie în multe cazuri la scăderea tensiunii. La fel, 
schimbarea locului, uneori și a prietenilor. îndepărtarea 
de telefon, de mașina de scris, de megafon, de grijile și 
enervările zilnice. Mulți hipertensivi se simt bine și fără 
o cură balneară, dacă pot să schimbe localitatea și să 
ducă o viață liniștită, cu un regim de cumpătare.

Cum putem să-i mai ajutăm pe hipertensivi ? în afara 
sfaturilor despre care am vorbit, și care sînt cele mai 
importante, administrîndu-le medicamente. Medicamen
tele întrebuințate astăzi în tratamentul hipertensiunii sînt 
de două feluri : sedative (liniștitoare) și hipotensive. Li
niștirea bolnavului în timpul zilei, cu tranchilizante, și 
procurarea unui somn odihnitor noaptea, cu sedative, 
este deseori, mai cu &amă în cazurile ușoare, cînd ten
siunea arterială nu s-a stabilizat la un nivel înalt, urmată 
de o scădere a valorilor tensionale și de dispariția dure
rilor de cap, amețelilor și altor simptome. Medicamentele 
hipoterisoare (Hiposerpil, Hipazin, Ismelin etc.) acționează 
direct în sensul scăderii tensiunii arteriale.

Tratamentul actual al hipertensiunii arteriale esențiale 
a modificat mult pronosticul mai cu seamă in formele 
grave ale bolii. Tratată la timp și in mod corespunzător, 
într-o strînsă și continuă colaborare cu medicul, ea nil 
mai constituie pericolul care acum 20—30 de ani inspăi- 
minta pe bolnavi.
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□ agina economica
IN ÎNTREPRINDERILE ieșene

MATUL
PIERDERILOR

fațete, 
în 1967, 
1 870 000

în întreprinderea agricolă de stat
Sursele beneficiilor

l-

Pentru întreprinderile Industriale 
<îin orașul Iași, 1967 a fost un ‘an 
plin. Uzina metalurgică a consemnat 
un beneficiu suplimentar de peste 
13 milioane Iei, fabrica de tricotaje 
„Mbldova" de 4,3 milioane lei, între
prinderea forestieră, uzina de prelu
crare a maselor plastice, „Țesătura" 
ți încă multe alte unități economice 
obținând, pe toată linia — la pro
ducție, calitate, rentabilitate — cifre 
superioare celor înscrise în plan. Pe 
un asemenea fundament economic, 
anul 1968 a început sub aceleași aus
picii favorabile, lunile iannarie și 
februarie relevînd cu tărie hotărârea 
cu caro colectivele întreprinderilor 
ieșene au abordat noile și impor
tantele sarcini ..ce le revin. Din pă
cate — în 1967 mai mult, în 1968 se 
pare că mai puțin — acuratețea efi
cienței economice este întinată, ici- 
colo, de „mărunțișuri" persistente, 
extrem de dăunătoare, mai ales în 
momentul In care tăvălugul lor tinde 
să strivească roadele măsurilor e- 
nergice privind gospodărirea fondu
rilor materiale și bănești.

— „Mărunțișurile" nu sînț deloc 
minore ! Cele 55,5 milioane lei care 
au înghețat în stocuri supranorma- 
tive și 12 353 000 lei reprezentînd 
cheltuieli neeconomicoase, înregistra
te la sfîrșitul anului trecut, în unele 
din întreprinderile industriale ieșene, 
nu pot fi privite cu indiferență, ne 
spunea tov. ing. Gheorghe Cioacă, 
secretar al Comitetului municipal 
Iași al P.C.R.

— Constituie aceasta o noutate ? 
Mai bine să cercetăm ce a determi
nat apariția „mărunțișurilor"...

—* Fenomenul producerii lor este 
Numai stocurile și banii 

f jrd'uți sînt mereu alții. Să explic, 
îți cazul unei singure întreprinderi, 
Oricare din cele amintite mai sus, în
tr-o parte se lichidează stocurile su- 
pranormative, se închid canalele de 
risipă, iar în alta ele se formează 
Ia loc. Ceea ce stăruie sînt pierde
rile. La fel acționează și calitatea 
necorespunzătoare a unor produse 
soldate- cu refuzuri, bonificații, de
clasări și rebuturi. Fenomenul are 
la bază, deci, inconsecvența unor 
conduceri de întreprinderi de a,pe
dala continuu, de a insista pînă la 
capăt în vederea înlăturării acestor 
deficiențe.

— Pe alt plan, cred că în cazurile 
abordate cel mai bine se potrivește 
imaginea... sacului căruia îi curg peti- 
cile. Se cîrpește într-o parte și se 
rupe în alta. In acest fel, consider că 
întreg eșafodajul cauzelor indepen
dente de posibilitățile existente în 
întreprinderi se spulberă. Cercetați 
situațiile, pe viu, la fața locului, și 
vă veți convinge. Notăm că aprecie
rea. ,și invitația aparțin tov. 
T'/'tiche, director adjunct al 
ției operative Iași a Băncii 
nale.

Iată-ne, deci, la Uzina de 
crare a maselor plastice din Iași. A- 
proape 900 000 de lei au însumat, în 
1967, dobînzile penalizatoare plătite 
pentru împrumuturi restante. în pro
vocarea acestei pagube, cum lesne 
este de bănuit, cauza principală a 
constituit-o existența unui irnportant 
volum de materiale fără mișcare, 
chiar inutile.

— Dar, justifica tov. ing. Dumitru 
Chietroiu, șeful serviciului tehnic, 
pierderile nu sînt decît efectul unei 
aprovizionări... ipotetice, legată de 
eventuala punere Ia punct a proce
sului tehnologic de fabricație a plăcii 
ondulate transparente din P.V.C.

Evident, perspectiva e binevenită 
în cazul aprovizionării tehnice ma
teriale. în cazul uzinei ieșene, însă, 
importul stabilizatorilor chimici, care 
se cifrează la peste 12 tone, a avut 
loc prematur, -fără a se întrezări reu
șita realizării procesului tehnologic 
amintit. Cum încercările s-au soldat 
cu un eșec, materialele importate și 
de valori însemnate așteaptă. Aș
teaptă și generează penalizări. în a- 
ceeași ordine de idei, la fabrica de 
tricotaje „Moldova" existența înde
lungată a unor importante imobilizări 
— datorate mai ales stocurilor su- 
pranormative de materii prime și 
materiale sau de producție netermi-, 
nată — determină nu numai penali
zări, dar și încetinirea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante cu 5,4 
zile față de plan.

Revenind la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice, situația necores
punzătoare a stabilizatorilor chimici 
e dublată și de plata a 669 000 de lei, 
reprezentînd bonificații acordate be
neficiarilor pentru calitatea scăzută a 
produselor. Cu atît mai bizară ni se 
pare poziția adoptată de unul dintre 
factorii de conducere ai întreprinde
rii, tov. Gheorghe Albu, inginer-șef 
adjunct:

— Producție și comerț fără riscuri 
nu există !

Teoretic poate, dar aceste „riscuri" 
înseamnă pierderi din fondurile ma
teriale și bănești ale statului. Cînd 
am făcut o asemenea remarcă, ingi
nerul șef adjunct a început să ne 
calculeze cît la sută reprezintă aceste 
Sierderi față de volumul producției... 

lespre stocuri, cauzele și implicațiile 
lor, aproape nici un răspuns, Tov. 
ing.Ioan Mandrea, șeful serviciului 
C.T.C., a fost decis să pună degetul 
pe rană :

— în 1967 s-au înregistrat 13 refu
zuri de calitate în valoare de 
1 042 000 lei. Printre cele mai impor
tante, 2 000 mp covor P.V.C. cu on- 
dulații pe margini, ca urmare a uzu
rii avansate a cilindrilor calandrului, 
neînlocuiți la timp, 3 000 mp covor 
P.V.C. cu o marmorare neuniformă 
și diferențe de nuanțe si altele. Pînă 
la urmă, toate cantitățile au fost ac
ceptate, dar după ce prețul de vân
zare a fost amputat cu sute de mii.de 
lei bonificații.

Deci, „riscul" rezultă din defecțiu
nile existente încă în _ desfășurarea 
procesului tehnologic, în întreține
rea utilajelor, la care o contribuție 
își aduce chiar „sita largă" a contro
lului tehnic de calitate. în alte situa-

Vasile 
Direc- 
Națio-
prelu-

ții, „riscul" capătă alte 
Uzina metalurgică Iași, 
buturile s-au ridicat la 
adică jumătate din volumul acestor 
pierderi consemnat de totalitatea u- 
nităților industriale din oraș. Cau- 
zelt ni le înfățișează, pe scurt, tov. 
ing. Valentin Maxim, șeful serviciu
lui C.T.C. al uzinei :

— Calitatea necorespunzătoare — 
ca dimensiuni și conținut de carbon 
— a metalului, dar și nerespectarea 
uneori a tehnologiei de fabricație, 
iată principalele cauze ale rebutului.

Cauze din afară, metalul fiind li
vrat de Hunedoara, precum și din 
interiorul uzinei. Tot aici, însă, un 
alt canal de pierdere îl constituie 
depășirea consumurilor specifice.

— Atît reducerea rebuturilor, re
marca tov. Dumitru Ungureanu, con
tabilul șef al uzinei, cît și încadrarea 
în consumurile normate sînt aspecte 
a căror realizare se circumscrie in
tegral posibilităților existente în în
treprinderea noastră. Că așa stau lu
crurile, o dovedește existența în luna 
ianuarie 1968 a unui volum de rebu
turi de numai 31 000 lei, în primele 
decade din februarie robinetul aces
tor pierderi fiind total oprit.

Să analizăm situația fabricii de tri
cotaje „7 
rea ca termene și sortimente a tu
turor contractelor a-atras plata unor 
penalizări ce au însumat 209 000 lei. 
Cauzele acestei pierderi ne-au fost 
prezentate de tov. Simon Lobel, 
contabilul șef al întreprinderii.

— Mai întîi, lipsa repartițiilor pen
tru fire mercerizate. Apoi, dar în- 
tr-o proporție mult mai mică, există 
și unele neajunsuri de natură orga
nizatorică care, cu mai multă pre
ocupare, ar fi putut fi evitate.

Pentru o edificare cît mai deplină 
asupra situației reale din această în
treprindere, spicuim dintr-o recentă 
analiză efectuată aici de comisia e- 
conomică a Comitetului municipal de 
partid și Banca Națională : „lansa
rea tricotajelor în fabricație n-a co
respuns, în toate cazurile, cu terme
nele-de-livrare prevăzute în con
tracte". Ceea ce (trebuie să recu
noaștem I) pune în cu totul altă lu
mină cele afirmate de șeful contabil.

Pus în fața acestor argumente, 
contabilul șef de la „Moldova" a... 
schimbat macazul : „acestea sînt di
ficultăți pe care în acest an vom ști 
să le evităm". Au marcat lunile ia
nuarie și februarie un început de 
reviriment ? Se pare că da : respec
tarea întocmai, pînă acum, a terme
nelor contractuale, dar și o sensibilă 
îmbunătățire a calității produselor.

Ne este aceasta încă o confirmare 
a aprecierii viguroase că se poate ! 
Să fie clar, acum, Ia mijlo
cul trimestrului I din 1968, aceste 
mici portițe, generatoare de chel
tuieli neeconomicoase, împovărătoare 
pentru costurile de fabricație, nu au I 
o pondere alarmantă. Ea chiar se 
află într-o continuă scădere. Numai 
că această tendință trebuie adîncită 
și generalizată. Cum ? Prin cele mai 
minuțioase și scrupuloase analize, 
dar nu a mediei sau a rezultatelor 
globale, ci a fiecărui element consti
tutiv al cheltuielilor neeconomicoase.

Deși de la crearea primelor între
prinderi agricole de stat experimen
tale și pînă acum nu s-a încheiat 
nici cel puțin un ciclu integral de 
producție — se poate afirma totuși 
că măsurile luate au avut un efect 
deosebit de pozitiv asupra dinami
zării întregii activități în sectorul 
agriculturii de stat. în general se 
mlanifestă mai mult interes , pentru 
bunul mers al activității fermelor,, 
mai mult spirit de răspundere și 
chibzuință gospodărească, mai multă
inițiativă în rezolvarea unor proble
me privind organizarea muncii, des
coperirea și punerea în valoare a 
rezervelor de sporire, a producției și 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale.

alizăm situați_______ __ __
.Moldova". In 1967, neonora-

Dan MATEESCU

Aspect din secția de tricotaj Cotton, de la Fabrica de tricotaje București. 
(Foto ; Agerpres)

Inițial, am urmărit 
discuția de față să reflecte 
investigațiile unei anchete 
economice desfășurată pe 
mai multe șantiere indus
triale. Cînd am trecut la 
alegerea „cazurilor" repre
zentative, am constatat că, 
de fapt, ele lipsesc. Conti- 
nuîndu-șe o „tradiție" mai 
veche în activitatea de con
strucție, și pentru trimes
trul I din acest an au fost 
prevăzute termene, de pu
nere în funcțiune doar pen
tru un număr infim de ca
pacități de producție. Pu
ține fiind, n-a fost greu ca, 
într-uh timp relativ scurt, 
să se vorbească în presă 
aproape despre fiecare din
tre ele. Repetarea, 
pu-și mai avea rostul, 
dit se pare doar

deci, 
Ine-

__ șan
tierul turnătoriei de pie
se din oțel și fontă elec
trică de la Uzina de ma
șini grele-București. Ne-am 
localizat în exclusivitate 
aici centrul anchetei, ur
mărind să căpătăm un răs
puns cert la întrebarea : 
există garanția respectării 
termenului de punere în 
funcțiune a noii turnătorii 
Ia sfîrșitul acestui trimes
tru ?

...Accesul în uzină este 
barat de pavilionul tehni- 
co-administrativ al șantie
rului I.C.S.I.M. Berceni- 
construcții. Deci, cu sau 
fără voia noastră, primul 
răspuns l-am solicitat con
structorului.

— Din punctul nostru de 
vedere — răspunde tov. 
ing. Constantin Enoiu, șe
ful șantierului — există po
sibilitatea ca turnătoria să 
intre în funcțiune la ter
menul stabilit. Șînă Ia a- 
ceastă dată (n.n. 21 februa
rie a.c.) ne încadrăm în 
prevederile graficului în
tocmit de comun acord cu 
beneficiarul la începutul a- 
nului. Mai puțin la unele 
stadii de montaj al utilaje
lor și finisaje..

— De ce țineți să men
ționați neapărat „din punc
tul nostru de vedere" 7

— Cu partea de construc
ții am încheiat Socotelile. 
Momentan, însă, sînt în 
restanță livrările la unele 
utilaje și subansamble. Da
că acestea ar veni pe șan
tier pînă la sfîrșitul lunii 
februarie, tot ar mai fi vre-

Anul trecut, I.A.S. Prejmer a rea
lizat o producție-marfă în valoare 
de 66 241 000 lei față de 61 900 000 lei 
cît prevedea planul. Beneficiul obți
nut pe întreprindere a depă
șit 3 milioane lei.

întreprinderea noastră s-a creat 
prin comasarea gospodăriilor agri
cole de stat Prejmer. Hărman și, 
parțial, Ozun. Ea cuprinde un număr 
de 11 ferme, din care 3 profilate pe 
producția vegetală, 3 pe zootehnie, 
2 mixte. 2 de industrializare a pro
duselor agricole și una pentru creș
terea animalelor mici. Ne-am orga
nizat deci activitatea pe principiul 
concentrării și. specializării produc
ției. La conducerea fermelor au fost 
numiți cei mai buni specialiști care,

me ca noi să încheiem în 
termen montajul. Altfel; 
nu vedem <*um am putea 
termina turnătoria pînă la 
31 martie.

Inginerul șef al șantieru
lui, Nicolae Neacșu, aflat 
de față la discuție, citează 
printre restanțieri Combi
natul siderurgic Galați, u- 
zina „Automatica" din Ca
pitală și chiar... uzina de 
mașini grele, adică însuși 
beneficiarul, care nu a pre
dat -posturile de comandă 
pentru liniile tehnologice, 
iar unele utilaje nu le-a t
0

susțineți această afirmație 
categorică ?

— Măsurile pe care le-am 
luat în ultimele luni, ana-, 
lizele bisăptămînale înfăp
tuite pe teren cu toți fac
torii răspunzători de mer
sul lucrărilor ne-au ajutat 
să grăbim ritmul 
ției. Cît privește 
și subansamblele 
te, problema este 
de rezolvare.

— Chiar și aceea 
ratorului electromagnetic ?

— Da. Direcția noastră 
generală este pe cale să

execu- 
utilajele 
restan- 
îh curs
a sepa-

si înfăptuit. Este o măsu
ră asupra căreia beneficia
rul a ținut cu tot dina
dinsul să ne retină aten
ția, calificînd-o ca un suc
ces deosebit, cu aceasta 
socotind că orice discuție 
asupra mersului lucrărilor 
de investiții nu și-ar mai 
avea rostul. Desigur, am a- 
preciat cum se cuvine a- 
ceastă inițiativă a condu
cerii uzinei... și ne-am con
tinuat ancheta.

Așa cum arăta șantierul 
turnătoriei, în nici un caz 
nu ne-a convins că peste o

PE ȘANTIERUL UZINEI DE MAȘINI GRELE -r BUCUREȘTI

< 0now turnătorii
in construcția
Locuri înguste

comandat nici pînă în mo
mentul de față. Este vorba 
de separatorul electromag
netic.

Deci, după primul dialog, 
răspunsul conține pe lîngă 
o vagă urmă de speranță, 
mari doze de incertitudini.

Dar. să vedem care este 
și punctul de vedere al be
neficiarului. Din partea 
conducerii uzinei ne răs
punde inginerul șef Win
der Gustav, responsabilul 
compartimentului de inves
tiții al întreprinderii : 
„Personal, consider că ter
menul de intrare în func
țiune va fi respectat".

— Cu ce argumente vă

Stropirea pomilor la cooperativa agricolă de producție Văleni-Dîmbovifa.

scoată din impas achizițio
narea lui. Rețineți însă că 
acest utilaj nu impietează 
cu nimic intrarea în func- 

■ țiune a turnătoriei. Se poa
te lucra și fără separatorul 
electromagnetic.

Pentru nota sa 
Iară am reținut și 
tov. ing. Adrian _____
șeful turnătoriei. „S-ar pu
tea ca antreprenorul gene
ral — șantierul I.C.S.I.M. 
Construcții-Berceni — să-și 
termine lucrările pînă la 
31 martie a.c. în nici un 
caz însă nu se poate spu
ne același lucru și despre 
întreprinderea de montaj 
a instalațiilor de automati
zare, unul din subantrepre- 
nori, care va trebui 
înceapă activitatea 
după această 
întîrzierile nu 
evitate"...

Cum stau 
fața locului ? 
frapează animația 
Printre constructori 
crează de pe acum viitorii 
muncitori 
înainte de 
problemei 
deschidem o succintă pa
ranteză. Aici se vor turna 
piese de gabarite și com
plexitate nemaiîntâlnite 
pînă acum în vreo . altă 
uzină din țară. Ca urmare, 
s-a considerat util ca, pen
tru buna pregătire a vii
toarelor cadre, să se în
ceapă turnarea primelor 
piese cu mult mai înainte 
de intrarea în funcțiune a 
turnătoriei lucru care s-a

particu- 
părerea 
Ionescu,

să-și 
abia 

dată. Deci, 
vor putea fi

lucrurile la 
în hală, ne 

vie. 
lu-

ai turnătoriei, 
a aborda fondul 

se cuvine să

lună va putea intra integral 
în funcțiune. Cuptorul de 
uscare și calcinare a for
melor de 240 mc abia fusese 
atacat și, deși stadiul exe
cuției era mult întîrziat, lu
crările stagnau de cîteva 
zile. Lipseau reductorul 
pentru acționarea vetrei, 
elementele de susținere a * 
bolții și numeroase alte 
subansamble ce erau aștep
tate să sosească de la 
Combinatul siderurgic din 
Galați. Cuptorul de trata
ment termic, de asemenea, 
era neterminat, lipsindu-i 
reductorul. La alte cuptoa
re, cum ar fi cele de 60 și 
120 mc pentru uscarea for
melor și miezurilor, lucră
rile stagnau din lipsa ven
tilatoarelor. Ultimul termen 
stabilit uzinei „Ventilato
rul" de către forul ei tu
telar a fost pentru 20 fe
bruarie a.c.... deși unul din 
ventilatoare, cel destinat 
cuptorului de uscare de 120 
mc, nici nu fusese lansat 
în fabricație la acea dată. 
Mult rămase în urmă erau 
și lucrările la instalația de 
preparare a amestecului de 
formare. Despre montarea 
instalațiilor de automatiza
re încă nici nu se vorbește. 
La data de 20 februarie se 
executase cu puțin peste 32 
la sută din planul de in
vestiții ale primelor două 
luni din acest an, lucrările 
fiind întîrziate față de ul
timul grafic întocmit cu 
circa 20 de zile.

Constructorul acuză be
neficiarul că nu-i asigură 
continuitatea lucrului. După

B O
Vineri au avut loc în întreaga 

țară primele adunări ale sindicate
lor, în care au fost înmînate stea
gurile și decernate titlurile de „în
treprindere fruntașă pe ramură" în 
Întrecerea socialistă pe anul 1967. 
La adunări au luat parte membri 
ai conducerii uniunilor sindicatelor 
pe ramuri și ai unor ministere eco
nomice, reprezentanți ai organelor , 
locale de 
viști ai 
U.G.S.R.

partid și de stat, acti- 
Consiliului central al

★
în industria constructoare a mij

loacelor de transport a fost decla
rată unitate fruntașă pe ramură 
Uzina de autocamioane Brașov.

Anul trecut, constructorii de 
autocamioane brașoveni au înde
plinit planul producției marfă și 
producției globale în proporție de 
106,4 la sută și respectiv, 108,6 la 
sută, au sporit productivitatea 
muncii cu 5,8 la sută și au dat be
neficii peste plan în valoare de 23 
milioane lei. Valoarea economiilor 
suplimentare obținuțe la prețul de 
cost se ridică la aproape 10 milioa
ne lei. Prin organizarea științifică a 
producției, perfecționarea procesu
lui de producție, extinderea 
nizării 
rarea 
coșului

și automatizării, 
unei' ritmicități a 
de producție și

meca- 
asigu- 

pro- 
darea

I

ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE PE RAMURĂ ÎN 
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE

V

ANUL 1967
în exploatare a noi capacități de 
producție, constructorii de mașini 
au reușit să dea peste plan produ
se în valoare de 128 milioane lei, 
reprezentînd 500 autocamioane, 318 
motoare, 4 950 tone de piese iorjate 
și altele. O altă realizare impor
tantă a anului 1967 o constituie în
ceperea fabricării autocamionului 
de 5 tone cu dublă tracțiune.

Titlul de fruntașă pe ramura in
dustriei siderurgice a fost acordat 
combinatului siderurgic Reșița.

Sjderurgiștii reșițeni și-au depă
șit sarcinile de plan la producția 
globală și marfă cu peste 7 la sută, 
iar la producția marfă vîndută și 
încasată cu 9,1 la sută. Beneficiile 
suplimentare' s-au ridicat la 70 mi
lioane lei, iar economiile peste 
sarcina de plan la prețul de cost

totalizează mai bine de 26 milioane 
lei. Aproape întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe baza mă
ririi indicilor de utilizare a agre
gatelor.. siderurgice. La succesele 
care au adus combinatului laurii 
întrecerii socialiste pe 1967 oțela- 
rii, furnaliștii și laminoriștii „Cetă
ții de foc" au adăugat în primele 
două luni ale anului aproape 10 000 
tone produse siderurgice peste 
plan.

în domeniul distribuirii energiei 
electrice a primit titlul de unitate 
fruntașă pe ramură I.D.E. Bucu
rești. Colectivul acestei întreprin
deri a realizat anul trecut, o pro
ducție globală de 115 la sută, o 
producție marfă vîndută și înca
sată de 101,3 la sută. Economiile 
realizate peste plan sînt în valoa-

ie de 2,4 milioane lei. Tptodată 
s-au dat beneficii de 63,4 milioa
ne lei.

Titlul de fruntașă pe ramura ex
ploatării forestiere a fost acordat 
întreprinderii forestiere Fălticeni, 
care cr îndeplinit planul producției- 
marfă vîndută și încasată cu 102,7 
la sută, iar al productivității mun
cii cu 100,3 la sută. Beneficiile 
plimentare au fost de 1 944 000

Pentru realizările deosebite 
ținute la cultura cerealelor i
decernat steagul și titlul de uni
tate fruntașă pe țară, în ramura 
producției vegetale, întreprinderii 
agricole de stat Lehliu, județul 
Ialomița. Anul trecut colectivul de 
muncă de la această mare unitate 
agricolă a realizat pe cele 6 500

su
lei, 
ob- 
s-a

cum am putut să ne dăm 
seama, reproșul este exa
gerat. Acum, cînd a mai 
rămas puțin timp pînă la 
sfîrșitul trimestrului I, 
constructorul a masat în
treaga forță de muncă de 
care dispune în turnătorie, 
lăsînd descoperite alte lu
crări din incinta uzinei. Din 
pricina propriilor carențe 
organizatorice, execuția pa
vilionului de lîngă turnăto
rie trenează de peste un 
an, și jumătate. De aseme
nea, la standul de echili
brare și supraturare a 
turborotorilor a rămas de 
executaț un mare volum de 
lucrări. Neterminată este și 
linia de cale ferată pentru 
intrarea în turnătorie.

Cert este un lucru : sta
diul la care se aflau lucră
rile,- la data anchetei noas
tre, în nici un caz nu lăsa 
să se întrevadă vre'o șansă 
că turnătoria poate să intre 
în funcțiune la termen, în 
condiții normale, așa cum 
indică documentația. De 
fapt, chiar dacă toate lu
crările de montaj ar fi gata 
pînă la 31 martie, tot nu am 
putea considera că investi
ția este aptă pentru darea 
în exploatare. Este un lucru 
știut că perioada probelor 
tehnologice este cuprinsă în 
durata de execuție. Or, în 
cazul de* față, ele ar fi tre
buit să se desfășoare tocmai 
în intervalul ianuarie-mar- 
tie a.c. După cum s-a văzut, 
nici vorbă de așa ceva, pro
bele amintite urmînd să 
aibă loc abia după luna 
martie și asta, bineînțeles, 
dacă se va reuși pînă atunoi 
să se încheie montajul.

De această situație, răs
punzător este, în primul 
rînd, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
forul care a coordonat toți 
factorii de investiții : be
neficiar, constructor, pro
iectant. furnizori de utilaje. 
Că acesta nu a abordat cu 
suficient interes investiția 
de la uzina de mașini grele 
o dovedesc mai multe fap
te : odată, cînd a repartizat 
comenzile de utilaje pentru 
turnătorie Ia acele uzine 
care aveau integral acoperit 
planul de producție. Din 
capul locului, execuția a- 
cestor importante comenzi 
și-a pierdut caracterul de 
obligativitate, devenind o 
chestiune pur facultativă. 
Totodată. multă vreme, 
dună cum ni s-a spus, forul 
tuteflar al constructorului a 
lăsat descoperit șantierul în 
domeniul forței de muncă 
calificată.

Mai sînt încă multe lu- 
'cruri de făcut pînă ce se va 
putea spune că turnătoria 
poate întruni toate condi
țiile pentru intrarea în 
funcțiune. Există însă un 
element favorabil, care tre
buie folosit la maximum : 
un anumit vrad de expe
riență si calificare a viitori
lor muncitori ce lucrează de 
peste 4 luni în această sec
ție, Rămîne doar ca mi
nisterul amintit., cel puțin 
în ceasul al 12-lea, să ma
nifeste maximum de inte
res pentru soluționarea a- 

’celor probleme care mai 
încurcă buna desfășurare a 
lucrărilor.

Ioan ERHAN

ha cultivate cu grîu cîte 3 800 kg 
la ha, față de 2 910 kg planificate, 
pe 1 700 ha cultivate cu porumb, 
4 000 de kg porumb boabe la ha, 
față de 3 400 kg, cît era prevăzut, 
iar de pe cele 600 de ha cultivate 
cu floarea-soarelui a recoltat 2 350 
kg la ha, în loc de 2 100 planificat. 
Astfel, beneficiile au fost depășite 
cu aproape 10 milioane lei.

★

Tn cadrul 
nătoare au 
prinderi < . . - ______
Șantierul naval Galați, Uzina de 
vagoane Arad și Uzina de piese 
auto Colibași (industria construc
toare a mijloacelor de transport) ; 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Uzinele „Victoria" Călan, Indus
tria sîrmei-Cîmpia Turzii și Fabrica 
„Refractara Pleașa" (Industria si
derurgică) ; I.R.E. Bacău și I.R.E. 
Brașov (Distribuția energiei elec
trice) ; I.F. Miercurea Ciuc, I.F. In- 
torsura - Buzăului; I.M.T.F. Gura 
Humorului și I.C.F. Piatra Neamț, 
(Exploatări forestiere) ; I.A.S. Băi- 
lești și I.A.S. Pufești (întreprinderi 
agricole de stat cu pondere cerea
lieră).

unor adunări asemă- 
fost declarate între- 

evidențiate pe ramură :

(Agerpres)

în decursul anilor, s-au dovedit oa
meni de inițiativă, cu spirit organi
zatoric și gospodăresc. La organi- , 
zarea fermelor, precedată de un 
studiu minuțios al tuturor condiții
lor naturale și economice, multă 
atenție s-a acordat profilării și de
terminării perimetrului fiecăreia, ca 
și repartizării mijloacelor tehnlco- 
materiale și cadrelor de lucrători. Pe 
baza unei analize aprofundate s-a 
stabilit cea mai adecvată structură 
a culturilor, în așa fel încît în fie
care fermă vegetală numărul aces
tora să nu fie mai mare de trei. în 
scopul specializării și concentrării 
producției, s-a făcut repartizarea a- 
nimalelor în funcție de producție, 
categorie și vîfstă. Vacile de lapte 
au fost și ele concentrate în patru 
puncte, ceea ce permite o mai bună 
supraveghere.

în intervalul scurs se observă la 
lucrătorii fermelor mai mult spirit 
de răspundere pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești puse 
la dispoziție de stat. Materialele, ca 
și utilajele, sînt folosite cu mult 
spirit gospodăresc, iar cererea de 
materiale noi se face cu discernă- 
mînt și 
nevoie, 
cît mai 
lajelor, 
tică pe 
în cursul anului trecut, 
nismul întrajutorării între fer
me a funcționat ireproșabil. Ma
șinile de împrăștiat îngrășămin
te, remorcile pentru transport 
și chiar tractoarele au fost fo
losite cu indici ridicați. în timpul 
recoltării toate combinele au fost 
concentrate acolo unde era mai mare 
nevoie și unde păioasele ajunseseră 
la maturitate. Aceasta ne-a permis ca 
recoltatul să fie efectuat într-un ter
men scurt și să se evite pierderile. 
La fel s-a procedat în cazul recol
tării furajelor. Tractoarele n-au fă
cut nici ele excepție fiind folosite 
la întreaga lor capacitate.

Schimbări importante au interve
nit și în aspectul unităților noastre. 
Iată un exemplu. De mai multi ani, 
ferma de animale din cadrul fostei 
gospodării de stat Hărman se găsea 
într-o situație foarte proastă. Aici, 
din cauză că în jurul grajdurilor 
nu erau amenajate căile de acces, 
pe timp ploios, animalele, ca și oa
menii înotau prin noroi. Sectorul 
zootehnic nu era nici cel puțin îm
prejmuit. Una din măsurile luata 
anul trecut a fost tocmai crearea 
căilor de acces la grajduri, împrej
muirea fermei și a depozitelor de 
furaje,-mecanizarea unor operații de 
alimentare a animalelor. Crearea 
de condiții pentru o bună desfășu
rare a activității în cadrul acestei 
ferme a dus la întărirea disciplinei 
în muncă, respectarea programului 
de grajd, reducerea risipei de fura
je. Este de remarcat efectul econo
mic al acestor măsuri. în cele patru 
ferme create pe suprafața fostei gos
podării de stat din Hărman, anul 
trecut s-a realizat un beneficiu de 
peste 1 100 000 lei, față de numai 
215 000 lei cît s-au obținut în 1966.

Una din direcțiile în care au fost 
orientate eforturile 
treprinderii noastre 
nerea în valoare 
pentru a obține și 
peste prevederile planurilor vechi
lor gospodării de istat, încă 3 000 
hectolitri lapte și alte produse în. 
valoare totală de 1 700 000 lei. Aceste 
angajamente au fost mult depășite. 
Anul trecut s-au livrat în plus 7 420 

de 
în
cu 

lap-

numai în cazuri de strictă 
Pentru a asigura o folosire 
eficientă a mașinilor și uti- 
în cadrul fermelor se prac- 
scară largă întrajutorarea, 

cursul anului trecut, meca- 
întrajutorării

lucrătorilor In
se referă la pu- 
a posibilităților 
livra statului,

hectolitri lapte în valoare 
1 224 000 lei. De menționat că, 
general, produsele s-au realizat 
cheltuieli mai mici. De pildă, 
tele de vacă s-a realizat cu 1,38 lei 
litrul.

Rezultate remarcabile s-au înre
gistrat și în sectorul porcin. Este su
ficient să arătăm că în anul trecut 
sporul mediu zilnic de creștere în 
greutate la întregul efectiv de peste 
10 000 porci îngrășați a fost de 0,702 
kg., cu un consum specific de 3,5 
unități nutritive. Ca urmare, preve
derile privind livrarea Ia carne au 
fost depășite cu 127 tone, reprezen
tînd o valoare de 1 270 000 lei.

Rezultatele economice sînt în 
mare măsură determinate de modul 
în care funcționează tractoarele, 
mașinile și utilajele. în aceasfă pri
vință întîmpinăm însă diferite greu
tăți, în ultimii ani am fost dotați 
cu o serie de utilaje și aparate 
pentru mecanizarea iucrărilor la 
fermele de animale. Din păcate, 
eficienta acestora este scăzută 
din cauza lipsei pieselor de schimb. 
Este vorba în special de aparatele 
de muls și de racleți. Ne întrebăm 
de multe ori de ce se .tărăgănează 
atît de mult rezolvarea acestei pro
bleme ? O altă greutate pe care a 
întîmpinăm se referă la aprovizio
narea defectuoasă cu îngrășăminte 
chimice. Adesea acestea nu ne sînt 
livrate în perioada în care avem ne- , 
voie de ele. ci după ce epoca optimă 
de aplicare a trecut. Cred că De
partamentul nostru ar putea r.ezolva 
această problemă dacă ar urmări cu 
mai multă energie încheierea con
tractelor și respectarea acestora 
de către unitățile producătoare de 
îngrășăminte.

Una din marile surse de beneficii 
o constituie valorificarea superioară 

■ a producției. Dar și în această pri
vință întîmpinăm o serie de greu
tăți. Se știe că începem să recoltăm 
cartofii spre sfîrșitul lunii august. 
Unitățile beneficiare preiau însă 
cartofii abia în octombrie și chiar 
.la începutul lunii noiembrie. în tot 
acest interval cartofii stau pe cîmp, 
în condiții necorespunzătoare, ceea 
ce face ca o parte din ei să se de
precieze. O dată cu rezolvarea aces
tei probleme se simte nevoia ca 
fermele cultivatoare de cartofi să 
fie dotate cu mașini corespunză
toare, de înaltă productivitate, pen
tru recoltatul și selectatul cartofilor, 
operații care se mai efectuează în 
bună măsură manual.

Lucrătorii întreprinderii noastre 
depun în continuare eforturi pentru 
a îndeplini în condiții tot mai bune 
sarcinile ce le revin în creșterea 
producției agricole, în realizarea a- 
cesteia cu cheltuieli cît mai reduse.

Ing. loan TOMA
directorul I.A.S. Prejmer — Județul 
Brașov
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flamandă BRASOV
Tn sala de lectură a Institutului poli

tehnic din lași
Foto : Gh. Vințilă

Progresul științific și tehnic care re
voluționează, zi de zi, toate sectoarele 
vieții noastre sociale influențează în 
mod pozitiv și munca de răspîndire a 
cunoștințelor cultural-știinfifice, ridicînd 
în fața activiștilor culturali noi probleme 
care se cer rezolvate, pentru creșterea 
calității manifestărilor și a eficienței lor, 
pentru antrenarea celor mai buni inte
lectuali. An de an, tematica manifestă
rilor a cuprins o mai mare varietate de 
probleme, într-o gamă tot mai largă de 
forme și mijloace ; a sporit eficacitatea 
lor, aderența publicului larg la acțiu
nile organizate.

Pentru a asigura varietatea de care a- 
minteam, comisia noastră pentru răspîn
direa cunoștințelor științifice s-a consul
tat periodic cu un mare număr de lec
tori și colaboratori din cadrul secțiilor 
sale științifice. Rezultatul acestei con
sultări l-a constituit elaborarea temati
cii orientative care a fost difuzată apoi 
spre consultare și completare diferitelor 
colective de oameni ai muncii din uzi
ne și fabrici. Pentru viitor credem că 
ar fi foarte util dacă concomitent cu 
consultarea lectorilor și a colaborato
rilor noștri am organiza periodic — 
poate o dată pe an — o largă consul
tare a unor institute de cercetări știin
țifice ale Academiei, a institutelor 
de învăfămînt superior, a unor minis
tere și instituții centrale de sfat care 
grupează un mare număr de specialiști 
și care prin vasta lor experiență ar pu
tea veni cu propuneri concrete de noi 
temă în sprijinul activității instructiv-

teatre
Studlo) : Martin Bormann — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Capul de rățoi

© Filarmonica de stat ,,G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Diri
jor : Massimo Freccla (Italia) — 20. 
e Opera română : Trubadurul — 19,30. 
e Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Euridlce — 19,30, (sala

20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
lulius Cezar — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric 
— 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest animal ciudat — 19,30, (sala 
Studio) : Absența unui violoncel — 20,30.
© Teatrul Gluleștl (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Martorii se suprimă 
— 19,30.

0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
Teatrul Mic : Pur și simplu o criză — 20.
„Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 16.
Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Cșra-

9

© • - - giale“ : Commedia dell’ arte — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sînziana — 17, 
(sala din str. Academiei) : O fetiță caută un cîntec (spectacol prezentat 
de Teatrul de păpuși din Constanța) — 15 ; 17,,

O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a ■ Sindicatelor : Magistrala tine
reții — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema— 
19,30, (sala Victoria) : Varietăți.’68 — 19,30.

TEODOR VÎRGOLICI

GALA GALACTION"
După ce a îngrijit șî 

prefațat mai multe ediții 
din, opera lui Gala Galac
tion, Teodor Vîrgolici i-a 
consacrat recent scriitoru
lui și o amplă monogra
fie, reconstituind fidel 
drumul unei activităfi re
marcabile, desfășurată cu 
dăruire, timp de 60 de 
ani, în domenii variate 
cum sînt cel al nuvelei, 
povestirii,, romanului sau 
al publicisticii militante.

Considerînd că Gala 
Galaction este un scriitor 
contradictoriu și că, pen
tru a fi bine înfeles, „tre
buie definit în prealabil 
în liniile și coordonatele

fuaf însă umanismul nuve
lelor și romanelor sale.

Viafa scriitorului și-a 
pus în mod evident pece
tea asupra operei ; tocmai 
de aceea biografia se 
împletește strîns cu opera, 
întrepătrunzîndu-se și 
completîndu-se reciproc. 
Numeroasele mărturii au
tobiografice citate din 
„jurnalul” inedit al lui G. 
Galaction sînt, de altfel, 
revelatoare în acest sens.

Capitolele monografiei 
consacrate copilăriei, a- 
dolescenței și începuturf- 
lor literare refac ambianța 
în care s-a format viitorul 
scriitor. Mediul familial,

note de lector

fundamentale ale vieții și 
activității sale creatoare”, 
T. Vîrgolici contestă opi
niile exprimate de acei 
exegeți 
pornind 
însușiri 
creat o imagine unilate
rală asupra scriitorului, 
socotindu-l un autor „a- 
servit teologiei". Semna
tarul monografiei ne pro
pune imaginea unui Ga
laction — omul — apro
piat structural de cei 
mulți, „dedicat durerilor 
populare", a unui scriitor 
realist, a cărui creație își 
extrage seva din viața po
porului, pendulînd conti
nuu (poate mai puțin în 
planul biografic decît în 
cel literar) între concep
ția laică („viziunea realis
tă asupra oamenilor și 
vieții") și influența pre
ceptelor teologice. De 
aici, conchide Teodor Vîr
golici, decurge originali
tatea operei, „dramatis
mul ei tulburător”. Dea
supra tuturor trăsăturilor 
care caracterizează crea
ția lui Galaction este si-

anteriori care, 
de la unele 

particulare, au

cu elemente ce vor intra 
ulterior în creafia sa lite
rară, e bine reliefat, ca și 
prietenia întemeiată din 
timpul liceului cu T. Ar- 
ghezi, N. D. Cocea, V. 
Demetrius, una dintre cele 
mai frumoase și mai du
rabile din literatura noas
tră.

Debutul beletristic, nuve
la „Pe terasă" (1896), îi o- 
feră prilejul lui T. Vîrgolici 
ca, analizînd-o, să intuias
că unele caracteristici e- 
senfiale (talentul descrip
tiv, viziunea dominant li
rică) care, potentate apoi 
la un nivel superior în nu
velele „De la noi, la Cla- 
dova", „Gloria Constan
tini" și altele, aveau să-l' 
consacre definitiv pe Ga- 
laction printre scriitorii 
reprezentativi de la înce
putul veacului al XX-lea. 
Autorul monografiei sus
ține convingător că Gala 
Galaction nu e un creator 
de tipuri, ci înfățișează 
categorii temperamentale 
al căror mod de manifes
tare este de natură emo
țională deși nu lipsesc 
nici eroi mai precis indi-

vidualizați „constituind ti
puri literare" ca în „Lîngă 
apa Vodislavei". Nuvele
le, a căror caracteristică 
fundamentală trebuie cău
tată în dispoziția lirică a 
autorului și în finalitatea 
lor etică, rămîn scrierile 
de rezistență ale lui Gala 
Galaction, fapt demon
strat riguros în capitolul 
(cel mai solid al cărții) 
consacrat lor. Și stilistic, 
așa cum remarca Tudor 
.Vianu, nuvelele (ca și ce
lelalte genuri abordate în 
creafia lui Galaction) vă
desc un virtuos, mai ales 
în ceea ce privește „arta 
potențării" și „vibrația cu
vintelor". Asemenea cali
tăți definitorii ale stilului 
și artei lui G. Galaction, 
ca și alte particularități 
de expresie, ar fi meritat 
un capitol special cu re
feriri ce puteau fi extinse 
la romanele și publicistica 
scriitorului, direcții ale 
activității sale analizate 
de altminteri în capitole 
aparte sub raportul con
ținutului lor propriu-zis.

Monografia despre Gala 
Galaction, bazată pe o 
amplă și temeinică docu
mentare, rod al unei 
munci îndelungate și sis
tematice, lasă însă unele 
insatisfacții care privesc 
mai cu seamă limbajul 
critic, pîndit de uniformi
tate și monotonie, ceea 
ce face ca instrumentele 
analizei literare să apară 
uneori oarecum depășite. 
Se adaugă o specială îri- 
cfinafie către descripti
vism, precum și o anume 
dispoziție sentimentală 
care ar trebui să fie doar 
punctul inițial al exegezei 
critice. Aceste laturi sînt 
însă secundare, monogra
fia lui T. Vîrgolici despre 
G. Galaction rămînînd un 
util punct de plecare în 
studierea autorului „Morii 
lui Călifar”.

Dumitru CONSTANTIN

educative de masă.
De altfel, cine oare ar putea fi mai 

în măsură să aprecieze care sînt cele 
mai noi și mai importante probleme 
științifico-lehnice și cultural-artistice ce 
ar trebui să fie aduse la cunoștința oa
menilor muncii prin intermediul propa
gandei prin conferințe, dacă nu tocmai 
specialiștii acestor instituții, cei ce și-au 
adus contribuția directă la rezolvarea 
lor înfr-un domeniu sau altul al cercetă
rii științifice și al practicii în produc
ție 1 Răspunsul afirmativ este implicit, 
dar transpunerea sa în practică nu e de
loc lesnicioasă. Din ce câuză ?

în prezent, conducerile unor institu
ții precum și organele de partid și de 
sindicat nu iau întotdeauna în consi
derație și nu apreciază în mod obiectiv 
activitatea desfășurată în timpul lor li
ber de către unii intelectuali în calita
tea de lectori pe lîngă universitățile 
populare și muncitorești, lectoratele și 
ciclurile de conferințe organizate în fa
brici, uzine și instituții. De asemenea, 
nu toate conducerile instituțiilor înțeleg 
necesitatea sprijinirii activității cultural- 
educative prin recomandarea celor mai 
buni specialiști în vederea susținerii la 
cererea maselor a diferitelor teme știin
țifice și tehnice. Adesea batem la por
țile închise ale unor instituții care gru
pează sute de specialiști cu o înaltă 
calificare, în măsură să expună compe
tent și convingător problemele solicitate 
de către oamenii muncii.

în fond cine ar putea să vorbească 
mai bine despre problemele perfecțio
nării conducerii și planificării economiei 
naționale, despre organizarea științifică 
a producției și a muncii, despre valori
ficarea superioară a resurselor' naturale 
ale țării, cointeresarea materială și îm
bunătățirea sistemului de salarizare etc. 
dacă nu cadrele de specialiști de la A- 
cademia de Studii Economice, Comite
tul de Sfat al Planificării, Comitetul de 
Stat pentru Problemele Organizării și 
Salarizării, Ministerul Finanțelor, Acade
mia Republicii Socialiste România și in
stitutele sale ? Din păcate însă tocmai 
de la aceste instituții primim cele mai 
multe refuzuri, situație pe care o con
siderăm întru totul nejustificată dacă ți
nem seama de posibilitățile mari exis
tente în această direcție.

Recunoașterea de către fiecare din 
instituțiile amintite a importantei sarcini 
ce revine conferențiarului obștesc al 
C.R.C.S. ar aduce, ca o consecință ime
diată, două avantaje evidente. Pe de o 
parte, pe lîngă recomandările de teme, 
instituțiile respective ar putea, cu 'pri
lejul acestei consultări, să vină ele în
sele în sprijinul propagandei științifice 
chiar cu propuneri de conferențiari 
dintre cei mai buni specialiști, care să 
poată să susțină la nivelul corespunză
tor cerințelor problemele incluse în te
matica manifestărilor cultural-educative, 
în acest mod credem că s-ar îmbună
tăți substanțial atît tematica, cît și com
ponența colectivelor de lectori cu noi 
forțe.

Pe de altă parte, în noile condifii, in
telectualii recomandați de către condu
cerile instituțiilor și de organele de par
tid respective ca să facă parte din rîn- 
dul lectorilor C.R.S.C., ar fi recunoscuți 
ca atare, fără a mai primi și alte munci 
obștești în cadrul instituției din care fac 
parte. Căci trebuie să recunoaștem că 
munca de lector cere pe lîngă calități 
de pedagog și de psiholog și o mare 
cheltuială de energie și de timp.

Am insistat asupra acestui aspect de
oarece sînt de părere că în activitatea 
informafiv-educativă problema princi
pală o constituie lectorul, pregătirea și 
talentul său, priceperea de a se face 
ascultat. Tocmai de aceea consider că 
ea trebuie să stea în centrul atenției tu- 
'turor comisiilor pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice, precum și a orga
nului care le conduce. în această di
recție sînt de părere că s-a făcut foarte 
puțin de către forul nostru central, Con
siliul pentru Răspîndirea Cunoștințelor 
Cultural-Științifice din C.S.C.A. Mă refer 
îndeosebi la faptul că nu s-a întreprins 
în uHimii ani nici o acțiune și nu s-a 
luat nici o măsură în scopul permanen
tizării și „oficializării" calității de con
ferențiar, ca aceasta să fie recunoscută 
ca atare în toate instituțiile, iar lectorul 
să-și facă din activitatea obștească un 
titlu de mîndrie.

In prezent nu există nici 
fel de criteriu de apreciere a muncii 
lectorilor, fn genere, s-a scris mult 
despre calitățile și personalitatea lor, 
despre arta oratorică menită să cap
teze atenția și să stimuleze gîndirea 
auditoriului etc. Sint de acord cu tot 
ce s-a spus în această direcție, cu fap
tul că lectorul reprezintă figura centrală 
a activității educative, că se cere din 
partea sa din ce în ce mai mult o ati
tudine creatoare atît în privința conți
nutului de idei cît și al metodicii pre
dării, al atractivităfii acesteia. Dar toc
mai de aceea se resimte acut lipsa mă
surilor preconizate mai sus.

în evidenfele comisiei noastre munici
pale figurează un număr de peste o mie 
de intelectuali din diferite domenii ale 
știinfei, tehnicii, culturii și artei. Dintre 
aceștia activează aproximativ jumătate, 
în sensul că au participat în cursul anu
lui 1967, la cei puf in una sau două, ex
puneri iar unii dintre ei chiar la 20—25 
de expuneri. Oare nu s-ar putea ca lec
torii C.R.C.S., după ce au expus un anu
mit număr de conferinfe și lecfii, să prir 
mească o distincție, sub o formă sau 
alta, de pildă o diplomă de merit înmî- 
nată într-un cadru festiv ? Acesta ar fi 
un mijloc modest însă eficace pentru 
stimularea morală a lectorilor.

Ne este cunoscută experienfa pozitivă 
acumulată cu ani în urmă de către fosta 
Societate pentru Răspîndirea Știii.ței și 
Culturii pe această linie. De ce oare 
n-am continua-o astăzi, cînd ne desfă
șurăm activitatea în condiții superioare 
celei din trecut ?

Propunem, de asemenea, ca unii din
tre cei, rrțai activi lectori, care s-au evi
dențiat în mod deosebit prinfr-o activi
tate rodnică și îndelungată pe linia răs- 
pîndirii adevărului științific să fie pro
puși spre a fi distinși cu medalii și or
dine culturale. Aceasta ar constitui re
cunoașterea și aprecierea unei munci 
desfășurate fără urmărirea unor avantaje 
materiale ci doar din dorinfa sinceră 
de a contribui la îmbogățirea spirituală 
a maselor.

Teairui de Stat din Bacău, în turneu la București, a prezentat piesa „Incendiul" de Dimos Rendis. în fotografie : 
o scenă din spectacol

FESTIVALUL
CERBUL DE AUR"

BACĂU (corespondentul „Scîn- 
teii"). La galeriile Muzeului de 
artă din Bacău s-a deschis o 
expoziție de artă flamandă, cu- 
prinzînd tapiserii, .dantele și 
faianță din secolele XVI-XVIII. 
Atrag atenția în mod deosebit 
țesăturile din lină, mătase și 
fire de aur, realizate în dife
rite ateliere din Bruxelles, exe
cutate în tehnica haute-lisse și 
basse-lisse. Cu acest prilej a 
avut loc și un simpozion cu 
tema : „Pe meleaguri flamande", 
la care au vorbit lector univer
sitar Iulian Antonescu și profe
soara Viorica Dene, de la Mu
zeul de artă al R. S. România.

30 străine, sînt aduse de fiecare con
curent cu 2—3 2ile înainte de înce
perea festivalului.

Paralel cu Festivalul vor avea loc 
la Brașov (4 martie) și Făgăraș (10 
martie) spectacole cu caracter fol
cloric, în cadrul cărora își vor da 
concursul o serie de artiști și for
mații din părțile locului.

Și acum, cîteva amănunte în legă
tură cu programul festivalului: în 
5 martie va avea loc concertul de 
deschidere, în care vor evolua Con
stantin Drăghici, Radmila Karaclaicl, 
Los Machucambos, Anda Călugă- 
reanu, Gilbert Becaud, urmînd ca în 
zilele de 6, 7, 8, 9 martie să se des
fășoare concursul propriu-zis, înso
țit zilnic de recitaluri ale unor cu- 
noscuți exponenți ai genului, din 
țară și de peste hotare : Doina Ba
dea, Rita Pavone, Jean Claude-Pas
cal, Edith Pieha, Rika Zarrai, Ser
giu Cioiu, Bobby Solo, Caterina 
Casseli, Aurelian Andreescu, Maria 
Mițeva, Ilinca Cerbacev, Amalia Ro- 
driguez, Pia Colombo, Rex Gildo, 
Gică Petrescu, Hugues Aufray, frf- 
haela' Mihai. Ultima zi, duminiț./: 
10 martie, va fi rezervată, alături dcț 
recitaluri, festivității de decernare 
a premiilor și concertului laureați- 
lor. Amintim că vedetele festiva
lului vor apărea însoțite de formații 
și orchestre proprii.

Toți soliștii vor turna cîte un film 
muzical de. scurt metraj, iarf festi
valul . în întregime va constitui o- 
biectul unui film. Televiziunea va 
transmite în direct toate manifestă
rile (iar Radioul în reluare) și emi
siunile vor fi preluate de Intervi- 
ziune și Euroviziune.

Florian LUNGU

Cele cîteva zile oare ne mai des
part de marea competiție a muzicii 
ușoare de la Brașov se desfășoară 
sub semnul pregătirilor febrile, a re
petițiilor, a ultimelor retușuri...

Organizat sub auspiciile Radiote- 
leviziunți române, Festivalul inter
național dotat cu marele premiu 
„Cerbul de aur“ este menit a de
semna pe cei mai valoroși tineri so
liști de muzjcă ușoară din Europa. 
Amploarea manifestărilor, partici
parea unor personalități notorii ale 
genului sînt argumente în favoarea 
sporirii considerabile a prestigiului 
creației și interpretării românești de 
muzică ușoară, puțin cunoscută pînă 
în prezent peste hotare.

Regulamentul eonoursului prevede 
obligativitatea interpretării de către 
concurenți a unei piese românești la 
alegere. De aceea, fiecărui solist 
străin care și-a anunțat participa
rea i-a fost remis din timp un 
caiet cuprinzînd 20 de piese româ
nești, cu textele traduse în cîteva 
limbi. Un juriu internațional în care 
România va fi reprezentată de un 
singur membru cu drept de vot, va 
asigura obieotivitatea aprecierii ce
lor 28 de concurenți (inclusiv cei ro
mâni : Margareta Pîslaru, Dan Spă- 
taru, Anca Agemolu) din 20 de țări.

De menționat că orchestra de a- 
companiament, special alcătuită — 
dirijată alternativ de Sile Dinicu, Ri- 
xhard Oschanitzky .și Alexandru 
Imre — se .află în fața unui examen 
serios și dificil : ea va avea de sus
ținut partitura instrumentală a celor 
două recitaluri date de Doina Badea 
și Constantin Drăghici și a evoluției 
celor 28 de concurenți; dintre cele 
56 de aranjamente orchestrale, circa

Prof. Alexandru HOAJA 
secretarul C.ft.C.S. 
a municipiului București
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17.30 — Curs de limba spaniolă (lec

ția a 5-a).
17,58 — Sumarul zilei.
18,00 — Pentru noi, femeile I
18.30 — Pentru copil și tineretul șco

lar. La șase pași de o excursie 
emisiune concurs.

19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletinul meteorologlc. Publlcitate.
20,00 — Tele-enciclopedie.
21,00 — întîlnlre cu... Astă-seară, Ladislau Konya.
21,20 — Film serial : Evadatul.
22,10 — La genul feminin. Revistă muzicală de J. C. Averty.
22,35 — Campionatul mondial de patinaj artistic. Proba de figuri libere — 

femei. Transmisiune de la Geneva.
24,00 — Telejurnalul de noapte.

Mișcarea noasfra teatrală 
se bucură astăzi, între altele, 
de o cucerire pe care înain
tașii ei au visat-o, poate, dar, 
hotărît lucru, nu și-au închi
puit-o posibilă : existența, în 
școala de teatru, a unei săli 
în care viitorii actori să-și 
poată face ucenicia. în pers
pectiva istoriei teatrului ro
mânesc și a istoriei învăță- 
mînfului de specialitate, di
mensiunile modestului studio 
al Institutului de Artă Teatra
lă și Cinematografică „I. L. 
Caragiale" capătă, astfel, pro
porții remarcabile. Dar, evi
dent, aceasta impune princi
palei școli de teatru din țara 
noastră și responsabilități deo
sebit de mari. De aceea la 
încheierea primei părți a sta
giunii actuale, gîndui nostru, 
se îndreaptă nu numai spre 

v consemnarea unor realizări, 
ci și spre modul în care 
acestea reflectă o activitate 
deosebit de importantă pen
tru viitorul teatrului românesc.

Din cele nouă premiere 
planificate în actuala stagi
une, studenții-acfori din anul 
IV al facultății de teatru au 
prezentat cinci : baladele
Gheorghe de la Boiabirz și

Viitorul
a rampa

închinare lui Pintea cel vi
teaz de Dominic Stanca, Ul
ciorul sfărîmat de Heinrich 
von Kleist și Cîntăreața chea
lă de Eugen lonescu, Goana 
după fluturi de Bogdan Ama
ru, Frații Karamazov, drama
tizare după F.M. Dosfoievski, 
Nenorocirile din dragoste ale 
lui Arlechino și ale celorlalți, 
scenariu după canavalele co
mediei dell'arte de Ada d'AI- 
bon. Deci, pe de o parte, un 
repertoriu variat, din care nu 
lipsesc nume de prestigiu ale 
literaturii dramatice univer
sale și în care dramaturgia 
românească este prezen
tă în proporția cuvenită ; 
pe de altă parte, un re
pertoriu care poate oferi — 
și a oferit — viitorilor actori

multi-posibilitatea studiului 
lateral, a realizării unor per
sonaje complexe, care să 
constituie prilej de verificare 
a gradului de pregătire finală 
atins ; totodată, un reperto
riu care se pretează, de la 
caz la caz, punerilor în scenă

punct© 
de vedere

O O lume nebună, nebună, nebună ; PATRIA —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 
20.
© Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (com
pletare Năică pleacă Ia București) — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL (completare Lauri 
celor mai buni) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
0 Am întîlnit țigani fericiți : LUCEAFĂRUL 
(completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, . CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
© Există încă sclave : CAPITOL (completare Din 
pămînt și foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
® Cel șapte samurai : VICTORIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20.
O Comisarul Maigret se înfurie : CINEMATECA 
— 10 ; 12.
© Dimineți de iarnă : LUMINA 
australiană) — 9,30—16,30 în
continuare ;/ 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copil :
DOINA — 9 ; 10 ; 11.
© Lordul din Alexanderplatz : 
DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Un bărbat și o femeie : 
UNION — 15,30 ; 20,30, AURO
RA (completare Invitație) - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18
20,30, VOLGA (completare Ori 
zont științific nr. 11/1967) - 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Desene animate : UNION — 18.
© Stăpîn pe sine — Pledoarie pentru box — Sta-' 
dlonul vă așteaptă — File din istoria sportului — 
Gustav face cură de slăbire : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
© Căutați idolul : GIULEȘTI (completare Exer
ciții și aplicații militare) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA (completare Viața începe la 40 de ani) —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Valetul de pică : FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 (la ambele completarea Miracole), 
GLORIA (completare Plinea noastră) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© O sută unu dalmațieni : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Năică șl veverița) — 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© încercuirea : DACIA (completare București, 
oraș al muzicii) — 8,30—14,30 în continuare ; 16,30 ; 
18.45 ; 21, MIORIȚA (completare Republica Ia 20 
de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

(completare Flora

© O fată fericită : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
COSMOS (completare împlinire) — 14,30 : 16,30 ;
18.30 ; 20,30.
® Martin soldat ; PACEA (completare Echipa) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
a împușcături pe portativ : GRIVIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (completare Io, Mircea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN (completare Pași spre Brâncușl) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O De trei ori București : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

■ e Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : UNI
REA (completare încercuirea) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
O Capcana : TOMIS (completare Dați-ml un cal
mant) — ----- " “13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLA

MURA (completare Orizont 
științific nr 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Reîntoarcerea lui Surcouf : 
FLACĂRA (completare In în- 
tîmpinarea viitorului) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
e Corigența domnului profe
sor : VITAN (completare Mal 
bine să prevenim. Profilaxia 
TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Innorare trecătoare : POPU- 
Pași spre Brâncuși) — 15,30 ;LAR (completare

18 ; 20,30.
© Romanță pentru trompetă : MUNCA (comple
tare Dacă aș fi știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Cerul începe la etajul III : MOȘILOR (comple
tare Mihail Kogălniceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Servus, Vera I : CRINGAȘI (completare Năică 
și veverița) — 15,30 18 ; 20,30.
© Război și pace (seriile I șl II) : VIITORUL — 
15 ; 19,30 ; LIRA — 15 ; 19,30.
O Careta verde : FLOREASCA (completare Ana
tolia ospitalieră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45. 
© Moartea după cortină : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Cînd tu nu ești : PROGRESUL (completare 
Sănătatea mintală a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un nabab maghiar : DRUMUL SĂRII (comple
tare Salut, Kenya !) — 15 ; 17,30 ; 20.
® Escroc fără voie : COTROCENI (completare 
Orizont științific nr. 11/19G7) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Jocuri neschimbate : FERENTARI (completare 
în căutarea timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

experimentale, specifice unui 
studio de teatru.

Fără să analizăm în amă
nunt calitățile și deficiențele 
spectacolelor (unele cronici 
dramatice — prea puține, față 
de importanța procesului 
complex care se' consumă 
zilnic pe scena studioului — 
s-au ocupat de aceasta) tre
buie să subliniem reu
șitele deosebite obținute cu 
Seara de balade (mențiune 
specială la Festivalul național 
al teatrelor dramatice din de
cembrie 1967), cu Cîntăreața 
cheală și, foarte recent, cu 
Nenorocirile din dragoste ale 
lui Arlechino... (Frații Kara
mazov, fără a fi, din punctul 
de vedere al punerii în scenă 
și al interpretării, un specta
col slab, rămîne, totuși, din 
păcate, tributar 
tizări neizbutite 
rate exagerate).

Fără îndoială, 
te din succesele înregistrate 
de studioul institutului se da
torează eforturilor și compe
tenței devotate a cadrelor 
didactice care au condus 
munca studenților din clasele 
maeștrilor Costache Antoniu, 
Beate Fredanov, Ion Cojar.

Cei peste treizeci de sfu- 
denți-actori care au evoluat 
pînă acum pe scena studiou
lui și care în toamna acestui 
an vor împrospăta cadrele 
artistice ale teatrelor, au de
monstrat, în ansamblu, cali
tăți evidente, pe măsura ta
lentului și a străduințelor fie
căruia. Ca în orice tea
tru, s-âu remarcat și indi
vidualități artistice promiță
toare.

Dar, dacă luminile nu pot 
străluci din plin fără existen-

unei drama- 
și unei du-

o bună par-

ța umbrelor, în condițiile unul 
teatru care este în același 
timp clasă de școală, ne in
teresează nu numai afirmarea 
individualităților artistice de 
mîine, ci creșterea colectivă 
a nivelului pregătirii studen- 
ților-actori în institut. Din a- 
cest punct de vedere, prima 
parte a stagiunii studioului 
reflectă întreaga activitate a 
cadrelor didactice și a stu
denților pe parcursul celor 
trei -ani de muncă trecuți. La 
calitățile și deficiențele ac
tualelor spectacole se poate 
spune astfel că au contribuit, 
în afară de membrii catedre
lor de arta actorului care au 
condus grupele de studenți 
de-a lungul anilor, profesorii 
de arta vorbirii și mișcare 
scenică, ca și cei de la disci
plinele teoretice. Mai mult, în 
calitățile și deficiențele actua
lelor spectacole trebuie inclu
se în ultimă analiză și toate 
acțiunile menite să con
tribuie la educarea complexă 
a viitorului actor ca artist-ce- 
tățean al patriei noastre. Fi
rește,. toafe aceste aspecte 
ale problemei pot constitui 
materialul unor minuțioase și 
ample analize și dezbateri — 
care fac parte, de altfel, din 
practica institutului.

Nu ne putem îngădui, în 
aceste rînduri, decît să sub
liniem cîteva dintre ele. Ast
fel, în privința repertoriului 
studioului (ca și a reperto
riului de studiu la toți anii) 
se resimte necesitatea îmbo
gățirii în viitor cu mai multe 
opere de valoare ale drama
turgiei originale, dar și acor
darea unei atenții sporite dra
maturgiei universale clasice.

O problemă care ni se 
pare foarte importantă pentru 
creșterea permanentă a efici
enței în activitatea institutului, 
o constituie continuarea și 
sporirea 1 eforturilor colective 
în vederea menținerii și a 
statornicirii depline a unei 
atmosfere de creație. Aceasta 
presupune, însă, îmbunătăți
rea cu perseverență a disci
plinei în toate formele de 
activitate și la toate nivelele' 
institutului, creșterea exigen
ței, prestigiului și autorității 
cadrelor didactice. Aceasta 
presupune, de asemenea, 
grijă pentru întărirea omoge
nității claselor de actorie și

pentru îmbunătățirea dinami
cii premierelor.

Trebuie să avem în vedere, 
în sfîrșit, faptul că prima par
te a stagiunii Studioșii » 
I.A.T.C. a pus în lumină )ș>* 
unele deficiențe în procesul 
de instruire artistică, de pre
gătire multilaterală a studen
ților. Este adevărat că specta
colele cu baladele românești 
și cu scenele din commedia 
dell'arte au vădit unele pro
grese în direcția pregătirii 
multilaterale a viitorilor ac
tori. Ambele spectacole —• 
realizate cu foarte multă 
muncă — au demonstrat încă 
o dată necesitatea solicitării 
multiple, variate a studentu
lui,' necesitatea îmbinării or
ganice a însușirii măiestriei 
artistice propriu-zise cu per
fecționarea arfei vorbirii și a 
mișcării scenice, cu dezvol
tarea fizică și intelectuală. 
Această necesitate apare însă 
și mai pregnantă din caren
țele care s-au făcut vizibile 
în unele spectacole ale stu
dioului, ca și în examene ale 
anilor II și III, dar mai ales 
în activitatea din teatre a 
unor absolvenți ai institutului. 
Pregătirea multilaterală te
meinică a studenfului-actor 
constituie un drum început, 
dar care trebuie continuat 
cu perseverență și energie. 
Bineînțeles, eliminarea defi
ciențelor nu se poate face 
decît pe parcursul întregii 
perioade de studiu, captîn- 
du-se interesul total al stu
denților. Scăderile, inevitabi
le în principiu, din cauza 
inegalității materialului uman 
pe care-l reprezintă aceștia, 
pot fi corectate prin exigen
ța sporită, consecventă și uni- 
țară, a promovărilor, în spe
cial la primii doi ani de stu
diu. Este, totodată, de la sine 
înțeles faptul că pregătirea 
în cele mai bune condiții a 
actorului complet, indispen
sabil necesităților actuale ale 
teatrului nostru, presupune 
perfecționarea neîncetată a 
calității artistice, pedagogice, 
științifice a cadrelor didac
tice.

Dacă prima parte a stagiu
nii Studioului I.A.T.C. reflectă 
o activitate promițătoare, cu 
multe aspecte pozitive, ea 
relevă și unele scăderi vizi
bile, pentru a căror eliminare 
cîf mai grabnică au de lup
tat, cu un înalt simț de răs
pundere, și studenții, dar în 
primul rînd cadrele didactice. 
Tradițiile glorioase ale teatru
lui românesc și exigențele 
contemporaneității socialiste 
îi cer Institutului de Arfă Tea
trală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale" tot ceea ce el poa
te și trebuie să dea culturii 
noastre naționale.

Mihai VASILIU
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Ioan GRIGORESCU
,„.r„

Fragmentul de față cuprinde citeva episoade din scenariul „NOAPTEA ÎN 
CARE NIMENI NU MOARE", în care loan Grigorescu încearcă o retrospectivă 
asupra grevei petroliștilor ploieșteni din februarie 1933 — văzută din unghiul 
unui om de legătură între comitetele de grevă de pe Valea Prahovei, Tema —— 
devenită clasică în literatura noastră contemporană — este tratată într-o 
manieră specifică prozei moderne și totodată filmului, filonul documentar al 
povestirii cinematografice constituind fundalul unor trăiri și interpretări per
sonale.

3

Tocmai încasase leafa pe ultima săptămînă, așa că i-a luat „fătuței" un șirag 
întreg de covrigi cu susan, cu sare și cu mac' și au ospătat animalele circului. 
Au făcut haz de caraghioșiile maimuțelor, și mai ales de doi urși blajini care aș
teptau bucățica de covrig stând pe labele din spate și împreunîndu-și-le pe cele din 
față ca niște moșnegi cuminți. S-au dus și la spectacolul de matineu al circului, căl- 
cind toate legile conspirației, uitînd amîndoi în mod tacit instrucțiunile primite, și 
au rîs de. clovni cu hohote, iar la momentele critice ale acrobaților zburători s-au 
trezit strîngîndu-se de mîini, transportați de emoție. Era un înghițitor de flăcări, 
cu figură de indian, căruia îi întindea bețișoarele cu vată aprinsă o femeie aproape 
goală, mișcîndu-se ca o balerină. Inghițitorul de flăcări își purta șomoioagele aprinse 
pe pieptul arămiu, pe sub tălpile picioarelor desculțe, pe pulpe, pe brațe, parcă 
s-ar fi uns~ cu foc, și asta-i făcea o deosebită plăcere. Căscînd o gură ca' de jar, 

i fcurbea flăcările și, după un timp, le scuipa din piept și mai întețite...
J l S-au apoi vreun an în întîlniri mai conspirative decît toată conspirația or-

f ganizației ilegale, pînă cînd, pe neașteptate, el a fost trimis pentru șase luni la Iași, 
apoi pentru alte șase luni la Suceava și de acolo la Cluj. La ultima mutare i s-a dat 
să transporte niște documente, și să le predea unei pasagere care avea să intre în 
compartimentul lui, după plecarea trenului din Ploiești. Drept parolă, persoana 
trebuia să-1 întrebe dacă acceleratul oprește la Periș, apoi la Buftea, și ultima între
bare, dacă nu cumva urmau să facă cruce la Chitila cu personalul de Craiova. 

In compartimentul de clasa a doua, dincolo de Ploiești, mai rămăseseră încă 
patru pasageri, și el era cît p-aci să se dea de gol văzînd că se deschide ușa și 
apare fătuța lui care îl privește ca pe un necunoscut, și-l întreabă dacă mai era 
vreun loc liber. Crescuse, se împlinise, devenise o femeie frumoasă, era îmbrăcată 
ca o doamnă din lumea bună, avea un aer cochet, mîinile îngrijite, părul coafat, 
buzele ușor rujate, genele lungi, arcuite, date cu nmel. Era deplin stăpînă pe 
gesturi, lăsîndu-1 astfel să înțeleagă că fusese prevenită că va avea o întîlnire cu el, 
dar tocmai lucrul acesta îl încurca mai tare. La prima întrebare i-a răspuns 
anapoda, la a doua i-a dat răspunsul corect pentru prima, iar la a treia s-a înroșit 
ca sfecla incapabil să-și ascundă nervozitatea pricinuită de emoția întîlnirii. Saliva 
abundent, ar fi vrut grozav să fumeze, înghițea în sec și își tot ștergea cu batista 
fruntea îmbrobonată de sudoare. Din cînd în cînd, se surprindeau privindu-se 
reciproc, dar în vreme ce uitătura ei trecea peste chipul lui ca peste un străin, 
Dobrică o sorbea din ochi cu lăcomia îndrăgostitului neglijat pe nedrept. își 
dăduse și el seama de insistența prea evidentă pe care nu și-o putea ascunde și, 
de aceea, se tot ridica, se așeza, ba lăsa geamul în jos, ba îl închidea și ar fi vrut 
să ceară unui vecin de compartiment o țigară dar îi era teamă că mîinile aveau 
să-i tremure prea tare. Victorița înțelese ce se petrecea cu el și ridicîndu-se să 
privească afară pe fereastra deschisă îi aruncă pe genunchi un pachet de „regale". 
Ă fumat atunci cu o sete cum nu mai simțise niciodată. Curentul care pătrundea 
prin fereastra deschisă îi smulgea fumul de pe buze, el își ținea ochii închiși, și în 
liniștea care încet, încet, i se ^așternea în suflet, nu vedea decît un singur chip, 
ochi mari verzi, obrazul neted, buzele ca cireașa pîrguită, părul răvășit de vînt al 
femeii iubite. Și-a zis atunci că nimeni alta, pe întreg pămîntul, nu-i va putea lua 
vreodată locul în inima lui.

Dar a trebuit să mai stea prin țară, ascuns, încă vreo unsprezece luni de la 
scurta lor întîlnire în tren, pînă s-o regăsească și să și-o păstreze pentru totdeauna.

...Hornul are o scară din scoabe de fier. Scoabele sînt înfipte în cărămidă cam 
la un metru una de alta și Dobrică, pentru a se putea cățăra pe ele, își saltă ge
nunchiul pînă la bărbie, se întinde, se arcuiește sțrîngînd în palme fierul ruginit 
care lucește întunecat sub un strat alunecos de gheață.

De jos îi strigă unul dintre muncitorii lăsați la paza sirenei, rotind deasupra 
capului o rangă pe care o învîrte ca pe o codilișcă de bici :

— Dă-i bătaie, uriașule, dă-i bătaie că io sînt aici și te apăr. Uite scatoalca, 
cu tunu să vie și nu mă clintesc de-aici. De cînd aștept io s-o aud p-asta de pe
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...E cald. Asudă. Sloiul de gheață i se înfige tot mai adînc în coșul pieptului 
dar răsuflarea îi rămîne fierbinte, gîfîită, sugrumată de alergătură. Gonește pe 
bicicletă. Gheața pîrîie sub cauciucurile roților, Dobrică pedalează nebunește 
înghițindu-și des saliva cu care încearcă să topească sloiul din piept. Vîntul 
stârnit de viteză îi îngheață sudoarea pe frunte.

Repede. Cît mai repede. Minutele, secundele sînt numărate. Pedalează ca 
într-un urcuș pe sticlă, dar bicicleta nu i se urnește din loc. Roțile se învîrt în 
gol patinîrid pe gheață. E istovit. Efortul irosit, panica întârzierii, neputința de 
a se clinti din loc, inutilitatea strădaniei îl vlăguiesc. Descalecă, trîntește bici
cleta și pornește pe jos. Dar trotuarul pe care aleargă îi fuge de sub picioare, 
întinde brațele înainț’e, ca la înot, și se prăbușește în gol. Și deodată începe să 
zboare. Zboară ca în visele copilăriei, cu pași de șapte poște, cu salturi uriașe, 
zvîcnind din brațe ca o pasăre mare, puternică, luînd înălțime și planînd vultu- 
rește. Ajuns deasupra sondei din Moreni, dă târcoale târgului bîntuit de viscol 
și caută un loc unde să coboare. Gura neagră a turlei căscată spre zăpezile vifor
niței îl atrage în ea ca un fnagnet irezistibil, îl absoarbe, și el este incapabil 
să evite prăbușirea. Simte aerul vîjîindu-i pe lîngă urechi, sufletul strîngîndu-i-se 
undeva sub înghițitoare, în vreme ce întreaga-i ființă îi este străbătută de fiorul 
straniu, neasemuit, al prăvălirii în gol. Cade cu un urlet prelung, lugubru, de
coșmar, care lui i se pare asurzitor, dar pieptul nu-i scoate decît un geamăt stins.

...Prăbușirea aceea în el însuși mal continuă încă un timp, tot mai înceată,
tot mai șovăitoare, pînă cînd se preface într-un legănat de barcă pierdută pe
ape. Apoi se oprește. Simte cum i se prelinge sudoarea înghețată pe frunte și 
cum îl doare pînă și aerul pe care îl' respiră.

Somnul, așa cum îl încercase, era mai chinuitor decît lupta împotriva lui...
— Ai sosit, Dobrică ?
— Ca vîntul, ca gîndul, cu puterea ursului, tovarășe Staicu, răspunde el între- 

tăindu-și cuvintele cu respirația gîtuită de efort. V-am adus asta, de la Vega. Și 
întinde scrisoarea cu care abia a picat din zbor.

— Merită doi cartofi copți, Boghirlane ! — strigă Staicu spre un petrolist care 
rumenește cartofi pe o tablă întinsă în gura unui injector de gaze. Mai ai ceva acolo ?

— Estee ! Este ! Prinde aici, domnu' Dobrică ! Plus unul de lă mine.
Și peste capetele oamenilor adunați în încăperea maistrului distilator, trei car

tofi fierbinți zboară, și el îi prinde rîzînd. Vîră doi în buzunarele scurteicii, iar pe al 
treilea și-1 oprește jucîndu-1 între palmele înghețate și suflă lacom în aburul 
miezului copt.

Staicu desface scrisoarea.'
— Sînt dați dracului găzarii ăștia, au aflat că poliția le iese înainte la podul’ 

de peste Dîmbu ori în Piața Serbească, și-i trag clapa. Vin pe Valea Teleajenului, 
pe unde nu se așteaptă curcanii.

...Dobrică îl asculta într-o doară, mîncînd miezul aburitor al cartofului fier
binte. Mirosea a pămînt reavăn, gras, roditor, și a pîine cu aromă dulce de coajă 
răscoaptă. Căldura din buzunarele scurteicii, îi ajungea la coapse. Era bine. Flacăra 
injectorului vuia constant, cuptorul dogorea, iar omul acela care vorbea folosind în 
modul cel mai firesc expresii din manifeste și din presa ilegală, îi era deosebit 
de drag fiindcă avea o voce care-i tremura și se străduia să se facă înțeles de toată 
lumea. Petroliștii îl stimau și tocmai frazele acelea care lui Dobrică i se păreau 
cam stereotipe produceau asupra lor cel mai mare efect.

— Voi, de la Orion aveți ceva experiență în plus. Primii ați început, tot cei 
dintâi trebuie să ajungeți. Ați propus tactica învăluirii orașului. De acord ! Ridicați 
mahalaua Mimiului, cartierele Sfîntu Sava și Moțoi șî porniți peste' cîmp, pe la 
Feroemail. Lăsați-i pe gaburi să vă aștepte cu toroipanul și cu buza umflată în 
centrul orașului... Voi, de la Standard, porniți de-a lungul căii ferate cu ăi de la 
Concordia, pe la bariera Rîfov unde vă așteaptă Unirea. O țineți pe linie, la Doro- 
banțu și de acolo peste cîmp... Dacă pînă-n trei sau patru după masă, ajung la noi

și ăi din schele, mai ales Cîmpina șl Morenii, atunci o să simtă ciocoii ce n-au 
prea simțit ei prin părțile astea...

— Aia e ! — strigă Boghirlan și rîde cu poftă, dar văzând că intervenția 
lui n-are nici un haz mușcă dintr-un cartof, se frige și începe să sufle opărit, 
ca o locomotivă sub presiune.

Staicu continuă :
— Trebuie să fim pregătiți pentru orice, cale întoarsă nu mal există. Tehnica 

ocupării atelierelor și a uzinelor în timpul grevei își are dichisul ei. La ocuparea 
rafinăriilor trebuie ținut cont de condițiile speciale peste care dăm. Rafinăriile se 
întind pe suprafețe foarte mari, sînt necesari mii de oameni pentru a asigura o 
bună' acoperire a spațiului și mai ales e nevoie de o excepțională organizare a pi
chetelor și a grupelor de autoapărare. Avem o legătură bună între comitetele locale 
de grevă și, datorită unei conduceri unice, s-a putut stabili simultaneitatea mișcării 
în întregul bazin prahovean. Azi se ridică odată cu noi și Grivița, și mîine, poimîine, 
întreaga țară. E o chestie de timp și de spirit. Explicați-le clar oamenilor cine _le-a 
înfipt cuțitul pînă la os, și ce-i mai așteaptă dacă rabdă și tac. N-am vrut să vă 
țiu acum un discurs, dar minutele care ne-au mai rămas pînă la oprirea lucrului 
sînt numărate. Tu ce faci, Dobrică, ai isprăvit cartofii ăia ? Hai, flăcău, pe cal I 
Dă-i bătaie pînă la Româno-Americana cu biletul ăsta. 1-1 dai tovarășului Chivără. 
Păstrează-ți un cartof, dacă te umflă, să ai cu ce-ți drege gura după cocoloșul da 
hîrtie. ■

Grozav ar vrea să fumeze, dar n-are ce. N-a mai fumat de mult, s-a lăsat do 
tutun, și aducîndu-și aminte de „fătuța", cum îi spune femeii lui, încearcă un zîmbet. 
La început, după ce îi promisese că se va lăsa de fumat continuase un timp, pe 
ascuns, sugînd după fiecare țigară bomboane mentolate. Dar ea l-a prins, și pînă 
cînd nu l-a făcut să se lege prin jurămînt, n-a mai fost chip s-o îmbuneze șl să 
și-o mai apropie.

într-o anumită duminică, dimineața, printre vizitatorii venițl la menajeria 
circului „Kludski" trebuia să se întâlnească conspirativ cu cineva pe care nu-1 
cunoștea încă. Drept semn de recunoaștere, cei doi aveau să țină în mînă un 
covrig. El abia ieșise dintr-o lungă ucenicie de tipograf șl nu prea avea cine știe 
ce experiență în conspirativitate, și nici prea mult curaj nu avea. Dar sarcina era 
simplă ; doar să predea un pachețel și să uite imediat cu cine se întâlnise și ce-i 
dăduse. Era prima lui misiune. A intrat în menajeria circului și a căutat zadarnic 
o femeie care să poarte semnul de recunoaștere convenit. Șl abia în momentul cînd 
era gata să plece, s-a apropiat de el o zvîrlugă de fată cu codițe de liceană, ou 
guleraș alb și cu un băsculete negru, așezat cochet într-o parte. L-a privit lung 
arătîndu-i un ultim dumicat dintr-un covrig mîncat. Ochii îi’ lăcrimau șl vocea 
îi tremura de emoție. „Pe mine mă căutați, știu, dar vedeți, eu mi-am mîncat 
parola, și n-am mai avut bani să iau alt covrig... Mă credeți ? Ați văzut păsările 
acelea , din Borneo ? Sînt formidabile, ca niște flori, le spune „păsările paradisului . 
Și girafele, au niște gîturi imposibil de lungi și de caraghioase I... Puteți să mincați 
și dumneavoastră covrigul, și să dați cîteva bucăți și maimuței ăleia care e întot
deauna flămîndă. Așa am făcut și eu... Nu vă supărați, nu? Șl n-o să mă spuneți 
celorlalți... Credeți-mă, pur și simplu nu mi-am dat seama l-am ciugulit doar puțin, 
avea susan și mac, și sare, cu sarea am început, credeam că o să veniți mai repede».

Ar fi vrut să-i întoarcă spatele și să plece, fusese bine speriat cu istorii cum
plite despre provocări ticluite cu abilitate, dar fata avea pentru el cel mai sinceri 
și cei mai calzi ochi cu care cineva îl privise vreodată, și, pe urmă, între degetele 
ei subțiri, cu indexul și mijlociul pătate de cerneală mai era un rest de parola pur- 
tîndu-i urma dinților.

— Bine măi fătuță, păi... •
— Lăsați, haideți mai bine să vedem animalele... Mi-ați adus alea ?

Și i-a dat pachețelul. A crezut-o.
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acoperiș urlînd așa, să ridice tot orașu ! Cîntă magaoaie, zi-i pe limbuță ta, că tare 
bine-i zici !... Vezi băi Stătu Palmă, nu prinde fieru cu laba goală că-ți rămîne 
pielea lipită și-acolo o lași. Un steag roșu n-ai găsit ?

Și el urcă încet, fără a cuteza să se uite în jos, spre gura fumurilor. Paraschiv 
a. ?e zicea că suferă de amețeală și că-i vine să se arunce în cap,
și Dobrică a rîs de el făcînd pe grozavul dar acum își simte genunchii și coatele 
tremunndu-i de încordare, și tare ar vrea să fie pe pămînt sigur, dar îl privesc cei 
de jos și nu mai poate da înapoi. Urcă scoabă cu scoabă, metru cu metru ținîndu-și 
fața in lapovița cu zgură de fum, ca niște zoaie stoarse din cerul plumburiu, cer- 
nindu-i-șe în ochii căscați către paratrăznetul hornului. Abia a urcat vreo douăzeci 
de scoabe,, și mai are înaintea lui, pe verticală, încă de vreo cinci ori pe atît, 
și le urcă una cîte una, fără să creadă că va reuși să ajungă vreodată acolo sus, 
in slavi, unde vergeaua de fier zgîrie cu vîrful ei goana negurilor hărțuite de vînt.

O bucurie copilărească îi umple sufletul și ea este mai tare ca frica, e bucuria 
gestului pe care-1 pregătește, a surprizei, a semnificației lui. A vîrît steagul la piept, 
sub cămașă și-1 simte rece, lipit de trup, e parcă din mătase ori dintr-o țesătură 
alunecoasă, strălucitoare și grea ca o piele subțire și catifelată. De sus, de acolo unde 
se oprește să-și tragă sufletul, vede orașul pierzîndu-se în depărtare, parcă turtit 
la pămînt, profilînd pe linia scundă a orizontului doar turlele bisericilor care bat 
clopotele ca la război, și hornurile fabricilor cu vuietul lor de fiare înjunghiate. 
La cîțiva pași de el, pe un acoperiș de tablă ondulată geme sirena rafinăriei asal- ’ 
tate, spărgînd aerul pîclos cu un vulcan de aburi fierbinți. Din dreapta, croind 
poteci neumblate în omătul de pe Valea Teleajenului, vine în goană' convoiul 
petroliștilor de la Vega, apropiindu-se de gardul înalt în jurul căruia tălăzuiește 
mulțimea aceea triumfătoare, care parcă fierbe, strîngîndu-se sau împrăștiindu-se, 
devenind tot mai compactă, tot mai colțuroasă, tot mai de nepătruns. îi dau tîrcoale 
ca niște haite derutate, neîndrăznind s-o înfrunte pieptiș, plutoanele de cavalerie 
și detașamentele de poliție, incapabile să străpungă zidul viu. format în jurul ra
finăriei.

Pe hornul roșu, din vîrf pînă la poale, spre miază-noapte, zăpada înghețată 
s-a strîns formînd o crustă albicioasă, opacă, ce se întinde cu marginea sub scoa
bele de fier micșorînd distanța dintre metal și cărămida afumată și lăsîndu-i tot 
mai puțin Ioc în care să-și strecbare degetele. Vîrfurile bocancilor abia mai au pe 
ce să se prindă. Izbește cu bombeurile în stratul de gheață și-1 aude crăpînd și că- 
zînd în cioburi, gura coșului căscată spre cer cu paratrăznetul înfipt în buza ei se 
clatină amenințător, parcă hornul ar pendula încet, dintr-o parte într-alta neho- 
tărîndu-se în care să se prăbușească. Inima îi bate să-i spargă pieptul, steagul de 
sub cămașă i s-a udat de sudoare, jos vede ca prin ceață focurile aprinse de gre
viști, oamenii sînt striviți la pămînt, un furnicar care fojgăie pretutindeni și toți 
parcă se uită la el și-i strigă să fie atent, sau să coboare, și-1 amenință, ori îl încu
rajează, dar el nu poate să înțeleagă nimic, nici din vorbele, nici din semnele lor, 
căci n-are curaj să-i privească prea mult. Și treaptă după treaptă, se prelinge 
în sus alunecînd pe trupul cilindric al hornului ca un gîndac îndărătnic, aproape 
paralizat de pericolul care-1 paște. Mai sînt doar cîteva trepte. Simte săgeata 
paratrăznetului vibrînd, aerul din jur miroase greu a funingine și a smoală 
fierbinte, fiecare scoabă lovită trimite ecoul prin sîrma neagră de oțel pusă să 
lege fulgerele cu pămîntul. Hornul se clatină din ce în ce mai tare, sau doai' 
el îi simte pendularea dar îi este atît de frică să nu cadă o dată cu el, să nu-1 
facă să se dărîme din cauza propriei sale greutăți, încît caută să se agate cu 
grijă. Mai sînt cinci trepte... patru... Mai sînt doar trei... două... una... Apucă 
vergeaua paratrăznetului și se ține de gura neagră căscată sub el, de unde 
emană acel miros greu de fum industrial, de gaze, de moarte. Trage pînza tricoloră 
de sub cămașă și o leagă cu crîmpeie de sîrmă de săgeata tremurătoare a para- 
;răznetului. Și deodată are o senzație stranie, i se pare că a devenit ușor ca o 
bucată de hîrtie și că plutește dus de vînt, iar deasupra capului său paratrăznetul

care spintecă negura șuieră ascuțit, ca o cravașă care s-ar roti la nesfîrșlt căutînd 
să-1 dibuie și să-i spintece pielea cu sfîrcul ei.

închide ochii și se lasă dus de vînt... Și vîntul îl poartă ușor, iar el se lasă în 
voia lui, dus departe, departe...

— N-auzi Dobre, ce faci, visezi ?
— Visez, tovarășe Staicu.
— Era și locul, și timpul... La ce visai ?
— Ziceam că n-ar fi fost rău să avem așa, un steag, și să-4 prindem în vîrful 

hornului ăl mare... M-aș cățăra eu cu el, ca o pisică m-aș cățăra, că eu nu sufăr de 
înălțime, pot să-mi dau drumu și din avion, tot în picioare pic. Dar fac gaură în 
pămînt, că sînt ca o ghiulea, nu vezi ? Calibru mic, dar tot ghiulea !

— Ei bravo, bravo, o să te facem parașutist, ori o să te virîm într-o țeavă de 
tun ca pe baronul ăla neamț care mințea de-nghețau apele, dar pînă una, alta, uite 
ce treabă ai... „ „ ' „

— Păi nu mă lăsați aici ? Miroase a caft și tare mă mănîncă palmele.
— Ba noi te lăsăm, dar nu te lasă treaba. L-ai auzit pe tovarășul Chivără T
— Nu l-am auzit. Nu eram aici.
— Dar unde erai ?

, — Colo sus, în vîrful hornului.
— Mă, Dobrică mă, tu de prea multă alergătură se pare că ori ite-al cam 

scrintit, ori te prefaci, dar dacă-ți arde de glumit să știi că nu-i a bună bucuria 
prea timpurie. Al de la urmă rîde mai bine, nu ? Cine a prins steagul ăla acolo ? 
Tu, fir-ai ăl naibii, tot copil ai rămas... S-a format o delegație a. greviștilor și o 
.trimitem să discute cu reprezentanții patronilbr. E așteptată. Tine hîrtia asta. 
E cuvîntul nostru de ordine în caz că se întîmplă ceva neprevăzut. îl culegeți cu o 
literă mare și îl trageți pe toată hîrtia care e la Mogoș, pe foi cît pagina de carte. •• 
Ai grijă să meargă repede. într-un ceas se va ști ce-i cu noi, ori laie, ori bălaie. 
Și dacă-i ceva sirena o să tragă de cîteva ori cîte trei semnale scurte și trei semnale 
lungi, ca la vapoarele scufundate. Atunci e rîndul vostru. Hai, încalecă-ți năbădă
ioasa !

— N-o mai am.
— Dar ce, ai dat-o de suflet ?
— Am dat-o.
— Cui, mă ?

— Dracului 1 Ălui mal împielițat. Să-i fie tatii pe lumea ailaltă, poate-i și el 
tot om de legătură, undeva pe-acolo, între.Sfîntu Petrică și Scaraoțchi, și să se 
miște mai iute... '

...Și Dobrică fuge ca un alergător de cursă lungă, vrea să zboare dar îl trage 
pămîntul, a ieșit din rafinărie ajutat de Brecan, omul cu scatoalca de la sirenă, și 
pentru a nu da piept cu poliția a luat-o de-a latul cîmpului, prin grădinile zarzava
giilor de la marginea orașului. Bocancii îi clefăie în glodul lipicios, zăpada subțire 
sfîrîie sub bătaia lapoviței iar brazdele răscolite de umbletul fugarilor au un miros 
greu de varză murată în ploaie și de ceapă putredă. Clăi de bălegar grămădite pe 
pămîntul gras aburesc primăvăratec sub cernerea lapoviței. Vaierul sirenelor s-a 
mai istovit iar rîndurile fugarilor de pe șosea s-au rărit. Dobrică a ieșit în șosea 
și aoum aleargă cu vîntul în spate, bocancii îi tropăie în fleoșcotina subțiată de 
goana mulțimii și el își simte hainele ude aburind de căldura transpirației ca 
grămezile de bălegar de pe brazdele cu cotoare de. varză.

A ajuns în locul unde l-a doborît calul și, instinctiv, își încetinește pașii, își 
caută urma în șanț, și speră copilărește să-și vadă bicicleta încă zdravănă aștep- 
tîndu-1 s-o încalece și să pornească împreună la drum, ca întotdeauna. Dar acolo 
nu mai e nimic, absolut nimic, decît noroiul tocat de mulțime și o tristețe adâncă, 
fără margini care îi cuprinde sufletul chinuindu-1 cu reproșurile ei. Ar vrea să se 
oprească și să plîngă. Bicicleta aceea fusese singura lui avuție și poate că tocmai 
pentru că o avea, ori mai bine zis pentru că o avusese, primise sarcina de om de 
legătură.

6

Se vedea așteptînd pe cite cineva la un loc hotărît, în preajma unei rafinării, 
la ora de ieșire din fabrică sau la vreun colț de stradă. în astfel de împrejurări 
avea „stilul" lui de lucru. Se oprea la locul convenit și începea să-și repare bicicleta. 
Meșterea ceva la lanț, sau pompa aer într-un cauciuc, iar cel cu care avea treabă 
se apropia de el și, ca între oameni, încerca să-1 ajute să iasă din „pană". Cîteodată, 
în după-amiezile de vară, duminica, își lua fătuța pe cadru, între genunchii lui, 
și pleca cu ea pe potecile de pe maidanele șerpuitoare de la marginea orașului, 
făcînd o echilibristică amarnic scuturată de hîrtoape, pînă ieșeau undeva, spre 
Corlătești, la iarbă verde, acolo unde se afla valea copilăriei cu poroambe și cucută, 
și cu melcișori albi poleiți cu sidef...

Pedalînd, își simțea genunchii frecînd coapsele fetei, Victorița rîdea cu hohote 
la fiecare hurducătură șl de cele mai multe ori se lăsau să cadă în tufele înflorite 
de cucută, sub ninsoarea polenului făinos care le făcea săruturile amărui, dîndu-le 
o aromă stranie de floare păgînă. Vrejurile cucutei trozneau sub greutatea trupu
rilor lor mustind o. zeamă verzuie cu iz tulburător de otravă vegetală, părul Victo
riei se încărca de polen și pentru că el o ocrotea prinzînd-o în cădere deasupra, 
Dobrică vedea întotdeauna. cerul prin pletele ei castanii, brațele firave țintuindu-1 
la pămînt, gura deschisă în hohotul de rîs, mereu același, rostindu-i pătimaș :

— Omule, omule, ești ca un pumn de piatră, ești parcă de lut, cum te iubesc, 
doamne, cum te iubesc...

— Asta mi-o spui mie, fătuță, sau te întrebi pe tine ?
— Ți-o spun, și mă și întreb I Ce dumnezeu oi fi văzut la tine ?
— Te-am dus în valea cu melci...
— Dar n-am găsit nimic 1
— Crezi ? ,
— Nu știu. Uneori, nu cred.

Cînd au încetat sirenele să vuiască, de unde s-a pogorît tăcerea aceasta dure
roasă peste oraș ? Oamenii fug spre rafinării, el se izbește de trupurile lor, cineva 1 
îl înjură de mamă, ar vrea să se întoarcă să-i zică și el ceva, dar nu poate zăbovi 
nici o clipă, și tăcerea aceasta grea, apăsătoare, prevestitoare de rău,.s-a lăsat pe' 
neașteptate, și el nu știe cărui consemn s-a.u supus deodată toate fabricile Ploieștiului 
încât sirenele acelea care urlaseră fără întrerupere, de la zece dimineața, amuți
seră... îi țiuie timpanele de încordare, crede că a asurzit și sirenele continuă să 
urle, dar aude gâfâitul oamenilor, strigătele lor, ar da orice să poată fi acolo de 
unde abia plecase, să vadă ce lucru neprevăzut se întâmplase, dar are o treabă 
urgentă și fuge din răsouteri, parcă așa ar fi fugit toată viața și niciodată n-ar fi 
avut un dram de răgaz’, ca să stea și să-și tragă sufletul. Orașul îi joacă în fața 
ochilor ca un decor cenușiu spălat de zoaiele lapoviței, fețele oamenilor întâlniți 
sînt crâncene, parcă toți ar ști mal mult decît știe el, și nu se poate opri să-i 
întrebe ce știu, și nici nu. le poate răspunde celor care-1' înjură că fuge contra 
curentului. „

Doar un moment ezită, își frânează pașii, strigă, scrutează o clipa mulțimea 
frenetică, i’ s-a părut că a zărit-o pe fătuța lui trecînd cu un grup de tineri, ea era, 
desigur, purta basmaua roșie pe care i-o cumpărase el înainte de greva de lg 
Orion, ar fi oprit-o, ar fi prins-o de umeri, s-ar fi lăsat să se prăbușească cu ea 
undeva, să-și pună capul în poala ei și să-și potolească bătăile inimii care-i sparg 
pieptul. Poate că nu fusese ea, desigur, nu fusese ea, altfel l-ar fi auzit și s-ar fi 
oprit, și tăcerea aceea grea, amenințătoare, neprevăzută, parcă nu așteaptă decît 
sosirea lui, ca să se spargă...

...Și tot ce poate face este să pedaleze nebunește, printre troienii de zăpadă, 
pe valea cu melci morți, cu poroambe uscate, cu pelin și cucută, acolo unde este 
ascuns melcușorul auriu, să gonească din răsputeri, vîntul să-i șuiere în urechi, 
respirația să-i înghețe în piept, dar alergând simte o bucurie năvalnică, o bucurie 
ce nu poate fi tăinuită, ar vrea să stirige, să chiuie, căci el,este cel care duce semna
lul începutului... L-a trimis Staicu, și Boghirlan rîde de parcă ar necheza o iapă ;
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Iar în buzunare cartofii copți îi frig coapsele, și Dobrică pedalează vesel făcînd 
lanțul bicicletei să zbîrnîie, spițele să vibreze ca niște helice de avion, cauciucurile 
tari să ridice din apa murdară a băltoacelor strînse de lapoviță două aripi mari, 
cenușii, deschise spre stânga și spre dreapta... Are de străbătut cartierelg Sfîntu 
Anton, Buna Vestire și Sfîntu Nicolae pentru a ieși în drumul negru care duce spre 
rafinăria Româno-Americana. Dar abia urcă poalele podului de lingă Gara de Sud 

, cînd, de undeva de sus, și parcă totodată din fundul pămîntului, îndepărtat și 
totuși puternic, țîșnește vuietul unei sirene. Sună prelung, cu furie, fără pauze, 
victorios, alarmant, spărgînd tăcerea încărcată de tensiunea așteptării pe care o 
degajă întregul oraș. Sună o singură sirenă, iar pentru Dobrică chemarea ei tră
dează forță și teamă, curaj și panică, încredere și îndoială. S-a oprit și așteaptă cu 
sufletul la gură. Vor răspunde ceilalți ? Secundele, au încremenit. Parcă tot orașul 
s-a oprit și ascultă. Dacă ceilalți vor tăcea ? Dacă s-a petrecut ceva neașteptat și cei 
care au pornit primii vor rămîne singuri ■?... Dar deodată, din toate punctele cardi- 

. nale, de la răsărit și de la apus, de la miazăzi și de la miazănoapte, dinxslăvi și 
din adâncuri, cutremurând orașul, izbucnesc zeci de sirene ca-ntr-un ecou amplificat 
la maximum, ca într-o întărire a chemării, ca într-o hotărâre de nestrămutat asupra 
aceluiași destin.

E semnalul. Cînd și cine îl dăduse dacă el încă nu ajunsese acolo să transmită 
biletul lui Staicu ? Bineînțeles, altul, plecat înaintea lui. Nu-și poate ascunde nedu
merirea dar e mulțumit văzînd cît de sigur fusese totul organizat. Dacă n-ar fi 
ajuns cel plecat înaintea lui, și n-ar ajunge nici el vreodată acolo, atunci un altul, 
al treilea, al patrulea, al șaptezeci și șaptelea trebuia să ajungă.

Și rafinăriile Ploieștiului, cu hornurile lor înalte, cu geometria curbată a ba
teriilor de distilație, eu rezervoarele burduhănoase, cu împleteala conductelor 
negre, au pornit într-un vaier maiestuos să asalteze orașul. Iar Ploieștiul tremură 
în ceața dimineții de iarnă, cu aerul încrețit de vuietul sirenelor, de dangătul clo
potelor, de geamătul pămîntului.

E o priveliște pe care nu și-a închipuit-o niciodată. Jos, din stânga și din 
dreapta podului de piatră, din depoul căilor ferate, de la Concordia la Standard, în 
.șiruri negre, compacte, parcă fără sfîrșit, ies coloanele^ de muncitori. Pe albul 
murdar al zăpezii pătată de zgură și fum, înmuiată de lapoviță, mișcarea aceasta 
pornită la chemarea răscolitoare a sirenelor, are în ea ceva măreț, implacabil, de 
nestăvilit. Recunoaște fiecare coloană, așa cum în corul sirenelor identifică fiecare 
fabrică. Undeva înainte, spre nord. în capătul cel mai îndepărtat al urbei, se aude 
Vega. în apropierea gării își amestecă, glasurile Concordia, Orionul, Standardul, 
Astra-Română și Unirea. Dinspre dreapta răzbat Luciana, Dorobanțul și Fero- 
emailul. Iar de la răsărit Cometa și Redevența. Pe împletitura de linii ferate 
din gară dau țignaile prelungi, ascuțite, stridente, ca în munți, toate locomotivele 
oprite la peron.

Sprijinit de parapetul podului, Dobrică privește cu nesaț în jur. Sute de oameni 
urcă podul și aleargă pe lîngă el strîngîndu-se și arătîndu-și unii altora orașul pus 
în mișcare. Și peste toate, corul cutremurător al sirenelor ca și cînd zeci de mîini 
ar apăsa cu furie, prelung, simultan, fără nici o nevoie de acord, clapele unei orgi 
uriașe. Și totul i se pare de o armonie sublimă ; unică, nemaiauzită pînă acum.

Iar din cerul de plumb se tot cerne o lapoviță vînătă, și pe sub podul de la 
gară vîntul fluieră ca-n gîtul unei sticle uriașe. în hornurile rafinăriilor se sub
țiază fumul, semn că focurile au fost stinse. Ultimii aburi se resfiră din încheietu
rile conductelor îngroșate de căptușeli termogene. Rafinăriile mor. Mașinile îngheață.

Strecurîndu-se prin înghesuială Dobrică pedalează cu sete. Dar cînd ajunge 
pe drumul negru, îmbibat cu țiței, dincolo de capătul străzii Mihai Bravu, e nevoit 
să coboare și să pornească la pas. Drumul spre rafinărie e un adevărat furnicar. 
Toți fug. Femei de prin mahalale, copii, muncitori din fabricile apropiate, liceeni 
de la „Petru și Pavel" și de la „Spiru Haret" care au simțit ceva din evenimentele 
ce se pregăteau și au chiulit, rafinori ai Româno-Americanei din schimburile de

nbapte, toți aleargă înnebuniți, într-un vacarm asyrzitor. O dată cu ei fug din 
răsputeri grupuri de polițiști, soldați călări dintr-un regim'ent de cavalerie, infan
teriști cu baionete la armă. Ropotesc copitele, splinele înfierbîntate scîrțîie în 
burțile cailor, totul gîfîie și nu se văd decît fețe congestionate, ochi tulburi chlnuiți 
de derută, soldați minați de răcnete, gradați cu epoleți ce par și mai strălucitori în 
frigul de februarie, uniforme boțite stropite de noroi înotând în huma umană revăr
sată de pretutindeni ca într-o clisă. Țipete de femei, o ploaie de blesteme și înjură
turi, rânjetul disprețului și al ironiei, harapnicele cu sfârcuri ude ale lapoviței, totul 
e o întrecere stranie, lipsită parcă de orice noimă, dar în fond ascunzând în ea 
singura explicație plauzibilă a efortului omenesc, a panicei, a disperării. Militarii 
vor să ajungă cu orice preț înaintea civililor, iar coloanele destrămate de muncitori 
știu că numai întâietatea lor acolo le va asigura izbânda. Și toți înaintează din greu, 
ca într-un hățiș viu, mișcător, alunecos; mai mult bătând pasul pe loc, reținuți de 
revărsarea omenească fără sfîrșit ce se încurcă în propriile ei picioare. Numai cava
leriștii par să cîștige teren, caii strînși în frîu fornăie nervoși frămîntînd noroiul 
sub copite, dînd buzna în zidul mișcător al mulțimii, împingînd-o cu burțile pie
troase, în care se înfig pînă la sînge pintenii ascuțiți.

Și el, ajuns în fruntea coloanei pedălează din greu, tot mai din greu, parcă ar 
/ înainta prin cocă dospită, prin smoală topită, prin mîl, dar pedalează într-una căci 

trebuie să-i ducă lui Chivără ceva, nu-și mai amintește bine ce anume, melcușorul 
de aur sau o veste foarte importantă din partea lui Staicu și a celor de la Astra, 
în urma lui se revarsă torentul uman cu mii de fețe înroșite de fugă, cu mii de ochi 
ieșiți din orbite, cu mii de picioare împroșcînd zăpada înnegrită de păcură, cu mii 
de brațe întinse sau ridicate, cu mii de guri căscate parcă spre a prinde mai mult 
aer, ori spre a striga mai tare. Undeva înainte, încep să se distingă siluetele celor 
oare baricadează poarta rafinăriei.

Dar pe urmele lui vine un cal ropotind nebunește, fornăind arzător, cutre- 
murînd pămîntul sub copite. Speriat, întoarce capul și chiar în cîrca lui vede o 
crupă nădușită, albită de sarea sudoarei, un bot înspumegat, mușchii anima
lului zbătîndu-se sub pielea lucioasă ca angrenajele unei mașini solicitată la 
maximum. De pe cal își rotește cravașa lovind în stânga și în dreapta, și strigînd 
isteric să i se facă loc, un om în uniformă militară. Are fața suptă, ochii de jar, 
fălcile încleștate.

Paralizat, scapă pedala bicicletei, alunecă, și căutînd să se redreseze, cade sub 
copitele calului. Deasupra lui se zbat două potcoave strălucitoare, cravașa taie 
aerul vîjîind ca lama unei săbii în șarje, pîntecul animalului plin de noroi e ca un 
bolovan umed suspendat pentru o clipă în aer. închide ochii și prin reflex înalță 
bicicleta ca pe o pavăză. Călărețul rîde crispat, strînge dîrlogii ca un dresor, tăind 
aerul cu cravașa și înjurînd. Brusc slăbește friul, Dobrică e chiar sub el, calul spe
riat caută un sprijin, nu își mai poate întârzia căderea și atunci se trezește cu bicicle
ta în. față și, prăbușindu-se cu toată greutatea, își înfige copitele în spițele roților. 
Dobrică e alături întreg, de sub colții pintenilor țîșnește sângele roșu, se aude un 

, nechezat năpraznic, botul calului stropește spuma albă și copitele din nou înăl
țate ridică in aer,- incapabile să se descurce din încîlceala spițelor, bicicleta fărî- 
mată. Din urmă mulțimea se apropie ca un tăvălug viu, huiduind mânioasă... Ca 
prin ceață mai zărește pîntecul însîngerat al calului sîuturat de un fior straniu de 
parcă i-ar umbla lipitori pe sub piele, potcoavele strălucind în fierăria contorsio
nată. Deodată animalul se cabrează aruncîndu-și călărețul la pămînt. Acesta vrea 
să se ridice și să se năpustească înainte dar mulțimea a ajuns la el și omul cu cra
vașa piere în învălmășeală. Calul s-a răsturnat pe spate și din marea de capete 
care și-a oprit pentru o clipă tălăzuirea neagră, Dobrică nu mai vede decît copitele 
animalului zbătîndu-se ridicol în aer și fărîmîndu-i definitiv bicicleta. Tăvălugul 
negru îl prinde și pe el dedesubt dar nu simte nici o durere, doar trupul îi rămîne 
inert, amorțit, și el horcăie vrînd să strige oamenilor ceva important, să le spună 
că pentru ei venise...
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Cînd domnul a terminat 
de fasonat planeta noastră, 
și-a dat seama că are mîi- 
nile pline de pămînt. El 
și-a scuturat mîinile cu un 
gest energic, iar bucățile 
de pămînt au căzut pe u- 
nul din oceanele creației 
sale. In felul acesta, s-a 
născut arhipelagul Filipi- 
nelor, dacă se dă crezare 
legendei. Pămîntul căzut de 
pe degetele creatorului tre
buie să fi fost foarte fărî- 
micios, din moment ce Fi- 
lipinele numără oficial 
7 170 insule. Este vorba deci 
de o adevărată „polinezie", 
în sensul etimologic al cu- 
vîntului. Dar este oare po
sibil să le enumeri pe 
toate ? Pînă în prezent, 
2 773 de insule au totuși 
cite un nume. Din avion, 
ele se oferă vederii într-o 
explozie de lumină și cu
loare. Arhipelag fabulos, 
Filipinele se întind pe a- 
proape 2 000 kilometri, în
tre două mări, printre cele 
mai frumoase., din lume: 
Marea Chinei și Pacificul. 
Privim prin hublouri la țăr
murile zdrențuroase și gol
furile sidefii, înconjurate 
de spumă sau verdeață tro
picală, opacă. Acesta este 
salutul de bun venit, pe 
care Filipinele îl adresează 
călătorului, orbit de ceea 
ce vede.

Admirînd această prive
liște cotidiană, nu poți însă 
să întorci spatele la restul. 
Plimbîndu-te pe trotuarele 
găurite ale orașului, des
coperi pentru început 
străzi cu nume spaniole: 
Padre, Faura, Burgos, 
Conception... Manila are 
acea lipsă de coeziune lo
gică și rînduială, caracte
ristice visului. La fel ca în 
vis, ai impresia că tatonezi 
în căutarea a ceva, ca să 
întîlnești mereu contrariul 
a ceea ce aștepți. Un zgîrie 
nori, orbitor de luxos, se 
înalță solitar pe un teren 
mizerabil. Pe o stradă bine 
construită s-a îngrămădit 
un bidonville, sărăcăcios și 
acoperit eu tablă ondulată. 
Undeva, m-am oprit cîteva 
clipe să privesc statuia u- 
nui erou național încon
jurată de o zonă de ierburi 
îngălbenite și de moloz. Pe 
un bulevard, clădirile nou- 
nouțe proiectează la fieca
re geam cîte o excrescen
ță. Nu sînt dulapuri pen
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tru păstrarea alimentelor ci 
sacrosantele aparate pen
tru aer condiționat. Vitri
nele magazinelor au aerul 
de a fi fost create pentru 
un film suprarealist. Un 
super-market ,i. oferă gră
mezi de cutii de conserve 
(import american, desigur).

A avea ceea ce se nu
mește „cincizeci de ani de 
asociație cu America", for
mulă discretă dacă se poate 
numi așa, nu constituie un 
motiv pentru Manila să 
uite trei sute treizeci' de 
ani de dominație spaniolă, 
înțeleg bine că coca-cola, 
televiziunea, aerul condi
ționat sînt descoperiri im
portante... Ce rămîne, însă, 
din conchistadori, în afara 
numelor unor străzi, sau al 
oamenilor și care împru
mută ceva din farmecul so
nor al pămîntului iberic... 
Limba spaniolă nu se mai 
vorbește decît între per
soanele bătrîne. Uneori, 
nici atît — îmi relatează 
interlocutorii mei. Se apre
ciază că limba spaniolă o-*

cupă ăzi în această țară un 
procent de i',8 la sută. En
gleza este evaluată la 50 
la sută ceva mai mult decît 
yagaloya — limba națio
nală.

Mă duc să văd princi
pala curiozitate din Mani
la : intramuros. Acesta 
este orașul colonial unde 
se face publicitatea desti
nată oamenilor care caută 
urmele unui trecut colorat. 
Pînă acolo a trebuit să trec 
peste o serie de întinderi 
ce năpîrlesc sub soare și 
care se intitulează : Muni 
Golf, Parcul Națiunilor 
Unite, Parcul Libertății... 
Abia apoi am ajuns la rui
nele prăbușite ale acestor 
metereze care, altădată, 
închideau orașul conchis
tadorilor. Totul a fost pus
tiit aici de bombele japo
neze, de parcă orașul ar fi 
fost răsturnat de un cutre
mur. în aceste ruine, căro
ra nu li s-a redat niciodată 
farmecul din trecut, squat- 
terii se îngrămădesc astăzi 
în colibe făcute din cîrpe 
și cu acoperișurile de tablă.

„Eliberatorii" americani 
'nu au reconstituit nimic, 
n-au aranjat și nici măcar 
n-au curățat nimic. Ce in
diferență ! Iar pe acest de
zastru a venit să se gre
feze drama celor fără lo
cuință. Vechea catedrală, 
larg deschisă, își întinde 
cioturile spre cer. Biserica 
Sfîntul Augustin constituie 
singura mărturie a trecu
tului, care a rămas în pi
cioare. Chiar în fața ei s-a 
construit însă, un fel de 
garaj, hidos la arătare.

Aici se află monumentul 
dedicat filipinezilor care au 
fost torturați în pivnițele 
învecinate de către japo
nezi, în timpul celui de al 
doilea război mondial. La 
Fortul August, există un 
muzeu închinat lui Rizal, 
erou al independenței, îm
pușcat de spanioli în 1896. 
Doi ani după moartea sa, 
războiul hispano-american 
s-a soldat cu victoria, pe 
toate tărîmurile, a Ameri- 
cii, care l-a ajutat pe fili- 
pinezi să se debaraseze de 
Spania ca apoi să-i ia lo

cul. Astfel se scrie istoria... - 
Adevăratul drapel al inde
pendenței avea să fie ri
dicat deasupra Filipinelor 
în iulie 1946, cînd America 
a hotărît să i-o acorde. Dar 
ce fel de independență ?

Relațiile Statelor Unite și 
ale tinerei republici au un 
caracter deosebit. între ele 
există, în fapt, un pact de 
„asistență mutuală", nece
sar doar ca înveliș juridic 
al prezenței bazelor navale 
și aeriene americane. Uti
lizarea lor specific ameri
cană, nu-i mulțuriiește pe 
filipinezi. Ei pretind că ba
zele americane le aduc mai 
puțini bani decît țărilor 
„neutraliste" din Asia de 
sud-est. Cu toate acestea, 
dolarii nu lipsesc. Ei sînt 
cei care permit țării să 
„facă față" unei dezordini 
financiare de necrezut și 
unei atmosfere de furt pu
blic, pe care nimeni nu o 
neagă. Despre furt se vor
bește deschis ca despre o 
boală incurabilă.

Filipinele sînt și vor ră
mîne platforma S.U.A. în

Extremul Orient. Pentru a 
putea duce un război de 
amploare în Vietnam, Sta
tele Unite au nevoie de a- 
liați activi. Le trebuie un 
context politic relativ si
gur, de unde și seria de 
pacte pe care le-au înche
iat în această parte a lu
mii, S.U.A. au nevoie, de 
asemenea de un sistem lo
gistic foarte perfecționat, 
care face indispensabile re
leele din jurul Vietnamu
lui, sub formă de baze 
aeriene și navale, rețele de 
cabluri și radare, depozite 
de muniții și de alimente, 
spitale și locuri de odihnă.

Filipinele fac parte 
din S.E.A.T.O., A.S.A.,
A.S.P.A.C. Principalul rol, 
rezervat acestei țări de că
tre Pentagon, este acela de 
a fi unul din principalele 
elemente ale sistemului lo
gistic, care permite State
lor Unite să alimenteze 
războiul ce-1 desfășoară la 
peste 10 000 kilometri de 
granița lor, în Vietnamul 
de sud.

Sprijinul filipinez în răz

boiul american împotriva 
Vietnamului nu poate fi în
țeles dacă nu se precizează, 
de la început, că acesta 
constituie un exemplu tipic 
al unui stat aflat sub domi
nația neocolonialistă a Sta
telor Unite, situație care 
se traduce printr-o domi
nație economică, printr-o 
aliniere politică șl prin fo
losirea ei din punct de ve
dere militar. Dacă în 1945, 
Statele Unite au recunos
cut independența Filipine
lor, aceasta n-au făcut-o 
decît pentru a le putea 
controla mai bine.' începînd 
din 1961, investițiile ame
ricane au crescut la 800 mi
lioane dolari, ceea ce în
seamnă de două ori mai 
mult decît înainte de 
război. Relațiile dintre Ma
nila și Saigon sînt, firește, 
foarte amicale. în august 
1966, la încheierea unei vi
zite a lui Nguyen Cao Ky, 
președintele Marcos i-a 
exprimat acestuia din ur
mă „admirația" sa.

Guvernul filipinez tre
buie să ia uneori anumite
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— Da, dar spre deosebire de pești, 
plantele și animalele planctonului nu 
migrează.

conține bogă- 
în inferiori- 
pînă acum, 
asupra com- 
cărbune), a

La această întrebare 
răspunsuri care coincid, 
englez David Cushing, de la labora-

spera că marea ne va 
viitor mai

norvegiene, în marea

— De ce „plantele și animalele" 
planctonului ?

— Este ceea ce se numește „vaga
bondul oceanului" ? ,

a omenirii
cu provizii

înd vrem să minimalizăm, spu- 
V- nem sceptic : „O picătură de apă 
într-un ocean...". Dar ce înseamnă 
un ocean ?

Oceanul primește și rambursează 
energie, într-o permanentă interac
țiune. Atmosfera încălzește sau ră
cește vastele întinderi de apă, care 
la rîndul lor dirijează clima plane
tei noastre. Ploile Europei sînt re
zultatul evaporării Atlanticului, cele 
ale Statelor Unițe sînt produse de 
vaporii furnizați de Oceanul Pacific, 
de Golful Mexic...

Mai puțin cunoscut pare a fi fap
tul că oceanele au o strînsă legă
tură cu ghețarii. Topirea ghețarilor 
a avut două consecințe capitale,_ne 
spune savantul francez E. Le 
nois. Din 1885 pînă acum, după a- 
precieri, fie ele controversate, 
velul general al mărilor și oceane
lor a crescut cu 1—1,30 metri. . în 
același timp, fenomenele de secetă 
au fost agravate în zonele de stepă 
ale Europei, Africii și Asiei.

în anul 1850 s-a remarcat pentru 
întîia oară că ghețarii Alpilor încep 
să se retragă. Suprafața lor totală 
era pe atunci de 4 000 kilometri pa- 
trați. Un veac mai tîrziu, ea se re
ducea la 3 000 kilometri patrați, ceea 
ce înseamnă o micșorare cu 25 la 
sută într-o sută de ani ! Fenomenul 
s-a repetat în Groenlanda, în Islan
da, în Statele Unite, în Alaska, în 
Norvegia. încă în 1837 s-a constatat 
că limita meridională a solurilor 
veșnic înghețate din nordul Uniunii 
Sovietice s-a deplasat cu nu mai 
puțin de 40 de kilometri spre miază
noapte.

Să ne întoarcem cu 38 de ani în 
urmă. Maregrafele serviciului .hidro
logic american au dat, atunci, un 
semnal de alarmă : „Sporește volu-, 
mul oceanului ! Pe o lungime de 
1 600 kilometri, separînd Massa- 
chussetts de Florida și în golful Me
xic, creșterea nivelului apelor a a- 
tins, între 1930—1948, aproximativ 10 
centimetri. Fenomenul pare_ a fi în
ceput cu cîteva milenii în urmă, 
probabil paralel cu ultima perioadă 
glacială. Dar... pe vremea aceea 
încă nu existau maregrafe.

Cu 100 milioane de ani în urmă, 
oceanele au inundat America de 
Nord, insulele britanice. Rusia, Sue
dia, Libia, Japonia, India, Australia, 
O parte a continentului sud-ameri- 
can și a celui african. După retra
gerea apelor. în Africa au rămas de
pozite uriașe de nisip ale căror ero
ziuni ulterioare aveau să devină Sa
hara zilelor noastre. ‘Nu de mult, 
geologul Charles Schubert a scris : 
„Trăim actualmente începutul unui 
nou ciclu, în care continentele ating 
maximum de întindere, de altitudine 
și de măreție a peisajului lor. Ocea
nele au început însă o nouă invazie 
a Americii de Nord". După opinia 
lui Schubert, invazia e cauzată de 
înlocuirea apei oceanelor, cu sedi
mente deplasate de pe scoarța teres
tră, care provoacă deplasarea unui 
volum de apă echivalent și de activi
tatea marilor vulcane submarine.

Iată-ne, așadar, revenind la E. Le 
Danois. în urmă cu un secol, spune 
el, a început ceea ce se poate numi 
„oscilația climatică" a acestui veac, 
în interiorul ei, s-au succedat ci
cluri de 10, 30, 36 de ani, marcate 
prin alternarea temperaturilor. E. 
Le Danois afirmă : „Nu este o mani
festare nouă a naturii. Asemenea os
cilații s-au înregistrat și în trecut. 
Cînd ciclurile fierbinți erau mai 
lungi, ele transformau în deșert zo
nele semi-aride, așa cum s-a întîm- 
plat în stepele din Asia centrală. 
Migrațiile populațiilor din aceste 
regiuni, în veacurile trecute, nu erau 
străine de transformările climatolo- 
gice".

„Mareele seculare" au provocat 
un grav dezechilibru al agriculturii’ 
planetei noastre. Dacă totuși în ță
rile industrializate s-a realizat. în 
ultimul deceniu, o creștere medie 
anuală a producției agricole de 1,4 
la sută, în țările în curs de dezvol
tare — cele mai multe aride sau 
semi-aride — progresul este de nu
mai 0,5 la sută pe an. Dacă adăugăm 
acestei realități creșterea explozivă 
a populației din cea de a treia lume, 
decalajul dintre necesități — reduse 
la ultima expresie a modestiei — si 
posibilitatea de a le satisface, apare 
în mod frapant. Dezechilibrul eco
nomiei agricole antrenează, impla
cabil, dezechilibrul nutriției. Așadar, 
va trebui să căutăm hrana lumii în 
afara zonelor „ferme" pe cel de-al 
șaselea continent" — oceanul.

Statisticile subliniază importanta

oceanelor, ca mediu favorabil vieții, 
în Marea Nordului se prind, în me
die, pînă la 3 500 kg pește pe kilo
metru pătrat. în mările Japoniei se 
pescuiesc pînă la 15 tone. Datorită 
dezvoltării pescuitului industrial, 
cantitatea de pește scoasă din apele 
oceanelor s-a dublat între anii 1953 
(23 milioane tone) și 1963 (46 milioa
ne tone).

în anul 1961 mările și oceanele 
au dat lumii 40 milioane tone de 
pește. Valoarea acestei cifre ? O 
cantitate superioară producției mon
diale de carne din acel an. Este 
drept că așa-zisul „pescuit științi
fic" are un revers care nu poate fi 
ignorat și anume : accelerarea pro
cesului de epuizare a rezervelor de 
pește. Dar

torul pescăriilor din Lowestoft, a- 
preciază că în anul 2000 producția 
de pește nu va depăși 200 milioane 
tone pe an. Specialiștii americani de 

Fisbe- 
se vor 

tone, 
să fie

la „Bureau of Commercial 
ries", mai optimiști, cred că 
putea obține 220 milioane 
Creșterea nu va trebui însă 
o consecință a intensificării pescui
tului, cu mijloace ■ moderne, în zo
nele tradiționale (Atlanticul de 
nord de pildă), ci a descoperirii și 
exploatării unor noi zone bogate în 
substanțe nutritive, cum este cazul 
apelor Perului. Ce ar însemna 220 
milioane tone de pește ? Savanții 
răspund : jumătate din necesarul de 
proteine al întregii lumi.

— Trebuie să descoperim sursele 
de proteină ale mărilor. Altminteri, 
criza alimentară a lumii va fi inevi
tabilă — îmi spune profesorul Giin- 
ther Dietrich, de la Universitatea din 
Kiel, președintele Asociației interna
ționale de oceanografie fizică. Pînă 
acum, ne-am limitat la unele mări 
și oceane — aș spune chiar la u- 
nele zone ale acestor mări și ocea
ne — dar am neglijat celelalte. Aș 
da un exemplu : India este o țară 
bîntuită de foame, dai- Oceanul 
dian este unul dintre cele mai 
țin cunoscute din lume.

— Oceanul Indian prezintă o 
ractăristică din cele mai importan
te pentru viitoarele cercetări : con
diții climatice echilibrate, cu doi mu- 
soni pe an. Apele sale sînt bogate 
în pește, ceea ce este esențial pen
tru populația Indiei.

— Credeți că pînă la sfîrșitul seco
lului nostru se va putea realiza o 
producție de pește de ordinul a 200

milioane tone ? — l-am întrebat pe 
prof. Dietrich.

— Producția mondială actuală este 
de aproximativ 50 milioane tone. Ea 
vp putea fi, cu certitudine, dublată, 
spune interlocutorul meu. Nu cred 
însă că se va obține mai mult în zo
nele pînă acum cunoscute. Este a- 
devărat, n-au fost încă 
toate posibilitățile mărilor 
ceanelor. Viața oceanului 
legile unui anume ciclu 
peștele cel mare trăiește

explorate 
și ale o- 
urmează 

biologic : 
. . . din
mic, iar peștele cel mic trăiește din 
plancton care conține 40 la sută din 
proteinele și grăsimile necesare 
ganismului omenesc și cea mai mare 
parte din vitaminele pe care le con
sumăm. Trebuie să aflăm deci ce ne 
poate oferi planctonul.

— Pentru că planctonul cuprinde 
forme vegetale și animale, după cum 
există organisme care posedă ambe
le caracteristici. Planctonul vegetal 
— phytoplanctonul, sau „pășunea 
mării", cum a fost botezat — este 
reprezentat prin minusculele diato- 
mee și alte alge care constituie sur
sa de viată a oceanelor. Mai e- 
xact, a minusculelor animale phyto- 
fage care la rîndul lor sînt devora
te de carnivorii marini mai mici, 
aceștia fiind consumați la rîndul lor 
de carnivorii mai mari care, în cele 
din urmă, ajung la marele consu
mator : omul. Planctonul animal — 
zooplanctonul — este reprezentat 
prin unele crustacee — principalul 
element nutritiv al balenei, scrum
biilor si păsărilor de mare. |

— Așadar, planctonul este baza e- 
xistenței populației marine. Dar el 
însuși, ce sursă vitală are ?

— Bacteriile. întreg ciclul biologic 
al mării este influențat de bacterii. 
Se pare că pe fundul mărilor se află 
160 de milioane la centimetru cub. 
Pînă la o adîncime de 50 metri sînt

atît de numeroase, Incit nu pot fi 
numărate.

Imaginați-vă un continent sub fie
care dintre cele cinci existente, la 
o adîncime de aproximativ 200 me
tri în mare. Cinci continente a că
ror vechime poate fi numărată în 
milioane de ani și asupra cărora a- 
tentia noastră se concentrează abia 
de cîteva decenii. Profesorul D. Tay
lor Smith, de la Laboratorul știin
țific al marinei din Marea Britanie 
consideră (și nu este singurul) că 
„platoul continental" 
ții care vor lăsa mult 
tate pe cele cunoscute 
El insistă mai cu seamă 
bustibililor (petrol, gaz, 
sulfului și a sării.

„Descoperirea, în 1959, a celui de-al 
doilea zăcămînt de gaz ca importanță 
mondială, la Groningen, în Olanda, 
spune prof. Smith, a dus la desfășu
rarea în Marea Nordului, a celor mai 
vaste prospecțiuni cunoscute vreoda
tă. Rezultatele n-au întîrziat. Numai . 
societatea „Britsh Petroleum" a 
furnizat Angliei, în iulie 1967, 15 mi-

lioane hectolitri de gaz pe zi. Ac
tualmente, întreaga Mare a Nordului 
este „lucrată" de platforme de foraj. 
Se așteaptă ca în nordul Irlandei să 
se descopere zăcăminte de gaz, petrol 
și minereuri care vor revoluționa 
economia britanică. Trebuie să spun 
însă că aici nu este vorba numai de 
Anglia, ci de o zonă cuprinzîtnd și 
teritoriile limitrofe ale Norvegiei, 
Danemarcei, Germaniei și Olandei. 
Tot „Britsh Petroleum" a descoperit 
și în alte regiuni, mari zăcăminte de 
petrol. Astfel, în largul coastelor 
statului Au Dhabi, din golful Ara- 
biei, se exploatează acum 6 milioane 
tone de petrol anual. Viitoarele fora
je vor majora curînd producția pînă 
la aproximativ 16 milioane tone".

Pînă nu de mult, exploatările cele 
mai importante de petrol submarin 
erau considerate cele din largul 
Louisianei, Texasului și Alaskăi (în • 
total 5 miliarde tone), ca 
U.R.S.S. (de asemenea 5 miliarde 
tone). Rezervele Golfului Persic sînt 
apreciate însă la 30 miliarde tone. 
Geologul englez Thomas Gaskell 
crede că platoul continental depozi
tează un sfert din resursele mondiale 
de petrol și de gaz. Alți savanți afir
mă că în apele Mării Negre, în 
fiordurile 
presărată de arhipelaguri dintre 
Asia și Australia. în Marea Roșie, 
poate chiar și în Oceanul, aproape 
închis, al Arcticei se vor găsi zăcă
minte de petrol.

Resursele universului marin sînt 
nelimitate. în Extremul Orient, al
gele constituie hrana a numeroase 
populații. Ele au o longevitate im
presionantă. Secerate — asemenea 
stufului — ele se regenerează. Algele
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arse se transformă în iod, brom, 
potasiu, azot. Iodul este un regulator 
al metabolismului nostru bazai. Mari 
uzine americane tratează apa mării, 
pentru a extrage bromul — sursă de 
sedative, produse extinctoare de in
cendii și produse pentru industria 
fotografică. în Marea Moartă s-au 
descoperit cantități de brom estimate 
la 850 milioane tone, cu o concen
trație de 100 de ori superioară celui 
extras din apele oceanelor. Lumea 
marină conține 99 la sută din bromul 
existent pe planeta noastră. în anul 
1951, americanul Pratt a obținut, din 
tratarea algelor, substanțe antibiotice.

Marea produce . aproape toate 
elementele necesare omului. în or
ganismul populației sale se ascund te
zaure neprețuite. Homarii și midiile 
poartă cantități apreciabile de co
balt. în sîngcle homarilor s-a găsit 
aramă. Diverse specii de molusce 
sînt adevărate mine de nichel. în 
sîngele unor vietăți marine s-a des
coperit vanadiu. Sarea mării este, 
proporție de 85 la sută, clorură 
sodiu ; în rest, ea oferă clorură 
magneziu, sulfat de magneziu, 
calciu și de potasiu, carbonat 
calciu, bromură de magneziu.

Apa mării este asemenea 
planete necunoscute. I s-a 
„peștera de nestemate a lui 
Baba". Șl pe drept cuvînt. Cu 
lejul undr . expediții științifice, în 
fundul Pacificului și al Atlanticului 
s-au găsit cîmpuri imense de nodule, 
niște excrescențe de forma cartofului. 
Supuse analizei, s-a aflat că conțin 
30 la sută magneziu — un metal 
foarte rar și scump. Se crede că în 
cîmpurile acestea de nodule ar exista 
o cantitate de manganez și de cobalt 
care ar putea acoperi nevoile întregii 
omeniri pentru un secol. S-a con
statat de asemenea că ele conțin mi
liarde de tone de aluminiu, fier, ni
chel, plumb, titaniu.

Lumea abisală a crepusculului ac
vatic ! Prof. Revelle, directorul In
stitutului Scripps, unul dintre cele 
mai importante centre oceanografice 
din Statele Unite, ne spune — asi- 
gurîndu-ne că nu emite o butadă : 
„Hărțile oceaneloi- nu sînt, în zilele 
noastre, mai perfecte decît hărțile 
terestre din anii 1700". El se referea 
la conturul oceanelor. Exagera, poa
te, dar ce să mai spunem despre o 
hartă a profunzimilor acvatice?!...

Prof. D. Taylor Smith ne vorbește 
despre mijloacele moderne aflate la 
îndemîna cercetătorilor formației 
geologice a fundului mării : unde 
sonore submarine, măsurători mag
netice, sondaje termice, electrice și 
radioactive. Dar cucerirea acestei 
„peșteri a lui Aii Baba" presupune 
prezenta directă a omului. Ea nu este 
un subiect de roman-ficțiune. ci a 
început să devină o realitate. în anul 
1962.

Trebuie să marcăm acest an ca o 
dată capitală în bătălia pentru cuce
rirea adîncurilor marine. Atunci, 
nu departe de Marsilia, plonjorul 
belgian Robert Stenuit a trăit timp 
de 25 de ore sub mare, închis într-o 
„casă submarină" și avînd heliu 
drept aer. O săptămînă după aceea, 
doi francezi au repetat experiența, 
prelungind-o timp de șapte zile. în 
1965. astronautul american Carpen
ter a rămas sub mare, la o adîncime 
de 55 m., timp de 29 de zile și 14 
ore, închis în chesonul „Sealab". E- 
chipa comandantului francez Cous
teau a demonstrat, în același timp, 
că omul poate trăi și lucra, timp de 
22 de zile, într-o „casă submarină", 
la o adîncime de peste 100 m.

Un savant american a inventat o 
membrană de material plastic cu 
proprietăți senzaționale : absoarbe 
oxigenul din apă și elimină gazul 
carbonic. El pretinde că o „casă 
submarină" cu pereți dintr-un ase
menea material ar îngădui 
să trăiască timp îndelungat 
limită la o adîncime de 
4 000 m. Termenul pe care 
cordat pentru desăvîrșirea 
sale este . anul 1980.

Se apropie așadar era 
submarine. Rămîne ca noua epopee 
să nu fie o întreprindere colonialis
tă, în beneficiul lui „General Elec
tric" sau al altor trusturi și concer
ne. într-o epocă în care imperiile 
coloniale se spulberă și continente 
întregi își sfarmă lanțurile, univer
sul marin trebuie să aparțină tu
turor oamenilor, să constituie o sur
să de viată și de progres pentru în
treaga umanitate.

măsuri de precauție, din 
cauza opoziției crescînde în 
țară. Așa se face că în iu
lie 1967, președintele Mar
cos a fost nevoit să-i sfă
tuiască pe generalul Tay
lor și pe Clark Clifford 
(numit recent în locul lui 
McNamara), care între- 
prindeau un turneu în Asia 
de sud-est, să nu vină la 
Manila, de teama inciden
telor care, fără îndoială ar 
fi avut loc.

Dar rolul principal al Fi
lipinelor în strategia ame
ricană este acela de a con
stitui o placă turnantă 
imensă pentru întregul dis
pozitiv logistic american în 
ansamblul sud-estului asia
tic. încă din 1947, o serie 
de acorduri militare ame- 
ricano-filipineze concesio
nau Statelor Unite 23 vaste 
întinderi, destinate constru
irii de baze militare, pe o 
durată de 99 de ani — ter
men redus în septembrie 
1966 la numai 44 de ani. 
Este vorba, în primul rînd, 
de bazele aparținînd forțe
lor navale de la Subic și 
Sangley Point. Baza de la 
Subic se află în golful cu 
același nume, la nord-vest 
de Manila și la aproxima
tiv 1 500 km de Saigon. Ea 
cuprinde un triplu ansam
blu : baza navală propriu- 
zisă și forturile care o pro
tejează, aeroportul forțelor 
navale și, în fine, un vast 
sistem de depozite și ma
gazine, șantiere navale și 
instalații portuare pentru 
repararea navelor. Rolul ei 
este considerabil. Vice-ami- 
ralul Donald Baer, coman
dantul bazei, declara anul 
trecut: „Subic este prin- 
Icipala bază a forțelor na
vale ale S.U.A. în Extre
mul Orient". Ea este capa
bilă să repare în întregime 
toate navele imensei flote 
a 7-a (175 de nave), în afa
ra port-avioanelor.

Pe de altă parte, Subic 
este marele centru de x a- 
provizionare a flotei a 7-a. 
Importanța stocării și re
distribuirii benzinei crește 
odată cu războiul din Viet
nam. în cursul primului se
mestru al anului 1965, tra
ficul său era de 1,900 mi
lioane hectolitri. în plus, 
Subic este o bază pentru 
submarinele atomice ame
ricane.

Forțele navale ale S.U.A. 
dispun, de asemenea, de 
Sangley Point, una din ba
zele flotei a 7-a, care se 
ocupă în special de ghi
darea submarinelor.

Principala bază aeriană 
americană din Filipine este 
cea de la Clark Field, si
tuată la 200 km nord de 
Manila un imens ansamblu 
militar întins pe 540 kilo
metri pătrați și dispunînd 
de toate categoriile de 
aparate. Aici se află car
tierul general al coman
damentului marii unități 
„13 U.S. Air Force". Prin
tre altele, ea are sar
cina de a alimenta bazele 
americane din Tailanda ca
re depind de „13 U.S. Air 
Force", pentru tot ce pri
vește logistica, și de „7 Air 
Force", recent instalată la 
Saigon, pentru tot ce pri
vește problemele operațio
nale. Pe de altă parte, 
Clark Field este baza avi
oanelor transportoare de 
combustibil lichid pentru 
alimentarea în zbor a bom
bardierelor de tipul B—52. 
Acestea au alimentat B—52- 
urile din Guam, care bom
bardau Vietnamul de sud, 
înainte de a se fi instalat 
în Tailanda.

Cealaltă bază se afla la 
Mactan. Cedată recent Sta
telor Unite, printr-un acord 
serhnat la -2 iunie 1967 între 
președintele Marcos și am
basadorul american, ea se 
află la dispoziția Statelor 
Unite pe toată durata răz
boiului.

în total, ansamblul for
țelor americane în Filipine 
se cifrează la 48 000 oameni, 
aparținînd în special flotei 
navale și forțelor aeriene 
ale S.U.A. Se înțelege acum 
mai bine prețul pe care 
îl pun americanii pe ba
zele ce le-au fost conce
sionate de către filipinezi.

La 23 ianuarie 1967, 
McNamara declara în fața 
Comisiei senatoriale pen
tru forțele militare : „Atîta 
timp cît durează războiul 
din Vietnam, Filipinele o- 
cupă o poziție strategică 
excepțională. Bazele și 
mijloacele de care dispun 
S.U.A. în Filipine au o 
mare importanță. Pe acest 
plan, Filipinele cooperează 
biile. Datorită creșterii ne
cesităților noastre militare 
în Vietnam, poziția strate
gică și cooperarea Filipi
nelor sînt mai importante 
ca oricînd".

Cîțiya marinari se plim
bă, fără nici o ocupație. 
Pasul lor face să răsune 
caldarîmul, cu rigoarea 
unui metronom. La ce se 
gîndesc oare ? Poate, că 
acești mateloți cu brațele 
legănate, cu cravata des
făcută și cu pantalonii 
largi, cît laba unui elefant,

visează la seara petrecută 
în ajun la Angeles City — 
un oraș cu totul deosebit, 
construit la marginea bazei 
de la Clark Field. Aici do
mină preponderent barurile 
și dancing-uri, cu ușile în- 
ohise pe jumătate în timpul 
zilei însorite și larg des
chise îndată ce se lasă 
noaptea. Numele lor sînt 
tipic evocatoare Blue Gar
denia, Sexy Rose etc... La 
intrarea fiecăruia, afișe 
mari anunță numele pa
troanei. Există deja mii de 
localuri de acest fel. în ju
rul localurilor de noapte 
din Angeles City, s-a insta
lat o centură formată din 
locuințele medicilor și cli
nici specializate. S-a calcu
lat că nenorocitele anima
toare lasă aici, anual, mai 
mult decît jumătate din 
suma ce le este lăsată de 
bandele care le exploatează.

M-am oprit în fața 
unei vînzătoare de frumoa
sele cuțite, capodopere ale 
industriei locale, care, 
printr-o simplă apăsare de 
deget, degajă din teaca lor 
îngustă de oțel o lamă 
lungă și bine ascuțită. O- 
biectul costă un dolar. Vîn- 
zătoarea, ne previne cu a- 
mabilitate : „Nu-mai mult 

, de doi morți de un cuțit... 
Altfel devine periculos... 
Pentru cel care ucide, de
sigur..." Glumește, bineîn
țeles, așa că încep să rîd... 
Dar de îndată ce ies din 
magazin, privirile îmi cad 
pe o informație din ziarul 
„Manila Chronicle" : „Nă
vălind într-o încăpere unde 
se serba onomastica unui 
copil, doi polițiști, ■ care au 
băut prea mult, au produs 
panică în rîndul celor pre- 
zenți, trăgînd focuri de re
volver. Alți polițiști au in
tervenit. Incidentul s-a 
soldat cu șaisprezece răniți. 
Cei doi polițiști sînt în în
chisoare". Mai departe, în
tr-o altă coloană a ziarului 
am citit că o femeie a fost 
asasinată de niște ucigași 
plătiți. Era deputată în 
parlament. La intrarea în 
sala Senatului, un afiș îți 
atrage atenția : „Vă rugăm 
să depuneți armele de foc". 
Văzînd că vizitatorul este 
puțin uluit, însoțitorul său 
filipinez îl asigură imediat : 
„Nu vă neliniștiți. Nimeni 
nu-și depune revolverul. 
Toată lumea ar rîde dacă 
cineva ar fi atît de naiv 
s-o facă"...

Asasinatele și răpirile 
furnizează presei hrană 
zilnică. Aici, redactorii nu 
se pot plînge că nu au des
tule evenimente „sîngeroa- 
se". Martorii unui „inci
dent" se grăbesc să dispară, 
convinși că numai tă
cerea le oferă apărare 
împotriva represaliilor din 
partea drojdiei societăți. 
Pentru aceleași motive, me ’ 
dicii se feresc să semnalez» 
autorităților cazurile de ră
nire cu gloanțe sau cuțit

în timpul șederii mele 
aici, un comentator de la 
„Manila Times" scria că 
„aspectul deosebit al acti
vităților criminale ale so
cietății noastre constă în 
aceea că în 90 la sută din 
cazuri criminalii sînt legați 
de un personaj puternic. 
Ei constituie una din ra
murile mașinii politice".

Manila se mîndrește cu 
faptul că are și ea o „stra
dă a milionarilor". Nu este 
o stradă propriu-zisă, ci o 
cetate de vile și hoteluri 
deosebite. Aici, terenurile 
sînt vîndute numai acelora 
care se a'ngajează să con
struiască o clădire de o va
loare minimă de 150 000 
pesos (75 000 dolari). Știind 
că un muncitor cîștigă 
proximativ 15 pesos într->o 
zi, iar un inginer 500 pesos 
pe lună, se poate vedea 
ce reprezintă această sumă.

în oraș nu intră oricine 
vrea : drumul este tăiat de 
o barieră păzită de un po
lițist. La nord de insulă 
Luzon, trăiesc triburi in
digene, care vegetează, la 
fel ca acum două mii de 
ani. Pentru a le vizita, de 
la Bagnio trebuie s-o apuci 
pe un drum în serpentină, 
complet desfundat, care do
mină prăpăstii teribile ce 
maschează cascade cu o 
ceață deasă. De altfel, la 
Manila, cu greu se admite 
că acești „sălbatici" trăiesc. 
O doamnă m-a întrebat 
dacă este adevărat tot ce 
se povestește despre ei : că 
trăiesc semigoi, cultivă o- 

- rezul intrați pînă la brîu 
în noroi, singura lor dis
tracție fiind fardarea bu
zelor și sculptarea unor fi
gurine de animale pe care 
le comercializează cu cîțiva 
pesos.

La Banawe, într-adevăr, 
se găsește una din cele mai 
admirabile minunății ale 
lumii ; terasele săpate în 
muntele însuși și pe care 

• se cultivă orezul. Se spune 
că au patru mii de ani. 
în orice caz, spectacolul 
este feeric, de îndată ce 
soarele face să lucească 
suprafața lacurilor de noroi 
albăstrui din care va ră
sări orezul. De jur împre
jur, în colibele de paie, 
friguroase în timpul nopții, 
și toride în timpul zilei, 
stau bărbați și femei. Ni 
se spune că cel puțin două 
treimi din acești ifugaos — 
așa se numesc băștinașii 
de aici — sînt mîncați da 
tuberculoză.
• Ciudată țară sînt Fili
pinele. Și totuși, cîtă căl
dură în privirile femeilor 
și ale bărbaților. Le place 
parfumul florii lor na
ționale, sampaguita, un fel 
de iasomie de un alb lăp
tos. își iubesc cocoșii, pe 
care îi îngrijesc o săptă
mînă întreagă, înainte de 
a le atașa de pinteni un 
brici de luptă. Luptele de 
cocoși au loc în fiecare 
sîmbătă și în fiecare du
minică, pe niște estrade 
improvizate, în timp ce’ pa
riurile se încheie printr-o 
simplă ridicare de mînă.

Pe filipinezi nici măcai; 
ceea ce bogăția unora poate 
avea deosebit de insolent 
se pare că nu îi deranjea
ză. Această bogăție ei o 
vor cuceri de îndată ce li se 
va ivi ocazia. Deja o serie 
de forțe noi încep să apară 
din acest număr nesfîrșit 
de insule. Și în curînd, va 
trebui să se țină seama 
de ele.
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lucrările 
ADUNĂRII 
GENERALE

A ACADEMIEI
In cadrul adunării generale a 

Academiei, vineri au continuat dez
baterile pe marginea dării de sea
mă asupra activității pe anul 1967 
și a planului de activitate pe anul 
în curs.

Membri ai Academiei și specia
liști din institutele de cercetări au 
prezentat diferite aspecte și reali
zări ale activității științifice, subli
niind progresele dobîndite în ridi
carea calității muncii de cercetare, 
în legarea științei de cerințele con
strucției socialiste. S-au. făcut nu
meroase propuneri privind orienta
rea tematicii către problemele ma
jore ale economiei, ocrotirii sănă
tății, culturii, evidențiindu-se tot
odată căile de promovare și stimu
lare a cercetărilor complexe și in- 
terdisciplinare. Un mare accent s-a 
pus pe necesitatea stabilirii unor 
priorități în ce privește domeniile 
științifice și tematica de cercetare, 
pe concentrarea mijloacelor umane 
și materiale asupra problemelor de 
caste depinde în mai mare măsură 
înfăptuirea programului de ascen
dență economică și social-culturală 
a țării. în dezbateri s-a relevat în
semnătatea organizării în țara 
noastră a unui număr mai mare de 
manifestări științifice cu participa
re internă și internațională și s-au 
formulat propuneri privind afirma
rea mai puternică a științei româ
nești în viața științifică internațio
nală. Un loc de seamă în interven
țiile vorbitorilor l-au ocupat pro
blemele privind o mai bună orga
nizare a activității științifice, creș
terea eficienței sale economice și 
sociale, îmbunătățirea stilului de 
muncă și de conducere a unităților 
de cercetare ale Academiei.

Lucrările adunării generale con
tinuă.

(Agerpres)

Sărbătorirea academicianului
Constantin Daicoviciu

In aula Academiei a avut loc vi
neri seara ședința de sărbătorire 
a academicianului Constantin Dai
coviciu, cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 70 de ani.

La festivitate au participat mem
bri și membri corespondenți ai A- 
cademiei, specialiști din institutele 
de cercetare ale Academiei, rectori 
și decani ai unor instituții de în- 
vățămînt superior, profesori uni
versitari, cercetători științifici.

Președintele Academiei, Miron 
Nicolescu, a felicitat pe cunoscu
tul savant — arheolog și istoric, 
pentru înalta distincție — titlul 
de Erou ai Muncii Socialiste, din 
Republica Socialistă România și 
Medalia de aur, Secera și cioca
nul — pe care partidul și gu
vernul i le-au acordat ca o su
premă cinstire a muncii perseve
rente și pasionate, desfășurată pe 
tărâmul științei românești.

Acad. Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, a 
dat citire mesajului de felicitare 
adresat academicianului Constantin

Daicoviciu de către Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, A- 
cademia Republicii Socialiste 
România și Ministerul Învățămîn- 
tului.

Despre viața și ampla activitate 
științifică, didactică și obștească a 
savantului a vorbit prof. Ștefan 
Pascu, membru corespondent aj A- 
cademiei, decanul Facultății de is
torie a Universității din Cluj.

Răspunzînd caldei manifestări 
făcute de participant» la festivi
tate, acad. Constantin Daicoviciu 
și-a exprimat mulțumirea și recu
noștința pentru sprijinul pe care 
partidul și guvernul îl acordă în 
permanentă științei și slujitori
lor ei.

In încheiere, toți cei prezenți la 
ședința festivă au felicitat călduros 
pe sărbătorit, urîndu-i noi succese 
pentru prosperitatea școlii româ
nești de istorie și arheologie.

★
Seara, Prezidiul Academiei a 

oferit o masă, la Casa oamenilor 
de știință, în cinstea apreciatului 
om de știință român.

(Agerpres)

vremea
BWBsaKOMMEiaaaBaKMaaicBEa

Ieri, în țară : vremea s-a răcit 
în cea mai mare parte a țării, 
exceptînd Banatul, unde s-a men
ținut relativ călduroasă. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit, 
iar în jumătatea de est a țării a 
nins temporar. în rest, ninsorile 
au fost izolate. Vîntul a suflat 
potrivit cu intensificări locale, 
mai ales în sudul și estul țării. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 7 grade la 
Borsec și Joseni și plus 7 grade 
la Berzeasca. în București : vre
mea s-a răcit ușor. Cerul a fost 
variabil. Seara a început să ningă. 
Vîntul a prezentat intensificări

din est. Temperatura maximă a 
atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 martie. In țară : 
vremea se menține schimbătoare. 
Cerul va alterna între înnorări 
și înseninări trecătoare. Vor cădea 
precipitații slabe în sud-vestul 
țării. Vîntul va sufla potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată din 
sectorul vestic. Temperatura ușor 
variabilă. Temperaturile minime 
în nordul țării vor fi cuprinse 
între minus 8 și minus 2 grade, 
iar în sud între minus 4 și plus 2 
grade. Temperaturile maxime în 
nordul țării vor fi cuprinse între 
un grad și 6 grade, iar în sud 
între 6 și 12 grade. Ceață locală. 
In București : vremea se menține 
schimbătoare. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea preci
pitații slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.
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începe fotbalul!
Deschiderea oficială a anului 

fotbalistic 1968 va iaveă loc ulii-' 
ne, duminică 3 martie, o dată cu 
meciurile din cadrul șaisprezeci- 
milor de finală ale „Cupei Ro
mâniei".

In Capitală sînt programate 
următoarele trei meciuri: Dina
mo Obor — Rapid București 
(ora 10, stadionul „Voința", 
tramvai 5, spre Pipera), T.U.G. — 
A.S.A. Tg. Mureș (ora 10,30, 
stadionul „Timpuri noi", cartie-

loria — Universitatea Cluj ; Brăi
la : Progresul — Dinamo Bacău 
Tîrgoviște: Metalul — Progresul 
București; Galați: Ancora — 
C.F.R. Timișoara; Baia Mare ; 
Minerul — Universitatea Craio
va ; Oradea: Crișul — Petrolul 
Ploiești; Arad : Vagonul — Stea
gul roșu Brașov ; Sibiu : C.S.M.— 
F. C. Argeș Pitești; Suceava : 
Chimia — Farul Constanța ; Iași: 
Politehnica — U. T. Arad.

O DELEGAȚIE 
GUVERNAMENTALA 
ROMÂNĂ A PLECAT 
ÎN R. D. GERMANA

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în R. D. Germană, o 
delegație guvernamentală condusă 
de Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
care, la invitația guvernului Repu
blicii Democrate Germane, va par
ticipa la deschiderea ediției din pri
măvara acestui an â Tîrgului in
ternațional de la Leipzig. Din de
legație mai fac parte Dumitru Be- 
jan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și experți.

★
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a baletului „Triveni" din 
Delhi, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit vineri la 
amiază, în saloanele restaurantului 
„Athenee Palace", un cocteil.

Au luat parte Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al C.S.C.A., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai O.S.T.A., conducători 
ai unor ansambluri artistice din

Capitală, oameni de artă. Au par
ticipat Amrik Singh Mehta, amba
sadorul Indiei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Ea Arhivele statului din Iași 

s-a deschis vineri o expoziție 
consacrată împlinirii a 180 de ani 
de la nașterea cărturarului Gheor- 
ghe Asachi, primul arhivist al sta
tului din Moldova. Expoziția cu
prinde stampe, fotografii, docu
mente, cărți privitoare la prodi
gioasa sa activitate. Materialele do
cumentare oferă informații în legă
tură cu familia sa, informații des
pre primul curs de inginerie, acti
vitatea depusă ca organizator al 
școlilor naționale din Moldova. De 
asemenea, expoziția reflectă opera 
sa de scriitor, traducător și anima
tor al teatrului românesc și munca 
depusă pentru înființarea și orga
nizarea Arhivelor statului de la 
Iași.

într-o cameră s-a reconstituit cu 
mobilier și obiecte de epocă cance
laria Arhivelor statului așa cum 
arăta ea la înființare

(Agerpres)

S-A DESCHIS

„Expoziția cooperativelor 
meșteșugărești 1968“

Cu prilejul celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației meșteșugă
rești, care va avea loc între 7 și 
9 martie, vineri la amiază s-a des
chis, în Complexul expozițional 
din Piața Scînteii, „Expoziția coo
perativelor meșteșugărești 1968“.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte miniștri și alți reprezentanți 
ai conducerii unor instituții și orga
nizații centrale economice.

Expoziția a fost deschisă de Ilie 
Alexe, vicepreședinte al UCECOM. 
Ea demonstrează preocuparea uni
tăților din acest sector pentru di
versificarea și îmbunătățirea conti
nuă a producției de bunuri de larg 
consum și a serviciilor pe care le

prestează pentru populație. Din. 
cele aproape 4 500 de exponate re
țin atenția confecțiile, încălțămin
tea, tricotajele, articolele de maro- 
chinărie, obiectele de artizanat și 
artă populară, utilajele și sculele 
pe care le execută cei peste 150 000 
de lucrători din cooperativele meș
teșugărești. Sectorul de prestări de 
servicii, activitate de bază a coo
perației meșteșugărești, este pre
zentat prin grafice și panouri care 
redau sugestiv realizările obținute 
pînă acum.

Expoziția este deschisă zilnic în
tre orele 10—18.

(Agerpres)

viața internațională
Plenara C.C. al P.C. din Japonia
TOKIO 1 (Agerpres). — Ziarul 

„Akahata" informează că la 29 fe
bruarie au început lucrările celei de-a 
6-a Plenare a C.C. al P.C. din Japo
nia. Participanții la plenară au fost 
salutați de Sanzo Nosaka, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia. Raportul Prezidiului C.C. pre
zentat de Kenji Miyamoto, secretai 
general al C.C. al P.C. din Japonia, 
cuprinde probleme privind intensifi

carea ajutorului acordat Vietnamului, 
tratativele cu cîteva partide comu
niste din alte țări.

Plenara a aprobat în unanimitate 
raportul Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia. In continuare, partici
pant» la plenară examinează proble
ma mișcării muncitorești și alte pro
bleme actuale și vor adopta o hotă- 
rîre pe marginea acestora.

Măsuri economico-sociale 
în Cehoslovacia

PRAGA 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., guvernul 
cehoslovac a dezbătut recent o serie 
de probleme, printre care necesitatea 
de a se acorda o atenție deosebită 
folosirii forței de muncă în continuă 
creștere în Slovacia. S-a constatat ne
cesitatea dezvoltării producției în ra
murile industriale prelucrătoare de 
materii prime din import ca de exem
plu petrol, aluminiu, industria chimi
că. Guvernul a constatat, de aseme
nea, necesitatea folosirii mai eficiente 
a rezervelor de materii prime din Slo
vacia, în primul rînd pentru producția

materialelor de construcție, precum și 
valorificarea mai completă a bogăției 
pădurilor.

S-a luat, de asemenea, hotărîrea ca, 
.începînd cu data de 1 aprilie, să fie 
majorate cu 15—32 la sută tarifele 
de călătorie pe liniile aeriene interne 
ale Cehoslovaciei. Această majorare 
este determinată de creșterea cu 80 la 
sută a prețurilor la tehnica aviatică de 
import, cu 59 la sută a combustibi
lului pentru avioane și cu 40 la sută 
a materialelor produse în țară pentru 
nevoile aviației.

nil Dudești) și Metalul — Dina
mo București (ora 14,30, stadio
nul „Metalul", tramvai 14, spre 
l^antelimon).

,') - Celelalte 13 partide (a căror 
;'j6ră de începere este 14,30) se 

dispută la : Odorheiul Secuiesc : 
Lemnarul — Jiul Petroșeni; Man
galia : Marina — Politehnica Ti
mișoara ; Făgăraș: Chimia — 
Steaua București; Tg. Jiu : Vic-

Reguliimentul competiției 
prevede că în caz de egali
tate după 90 de minute, me
ciurile respective vor fi pre
lungite cu două reprize a 15 
minute fiecare. Dacă egalita
tea persistă, se califică echipa 
în deplasare sau, în cazul 
formațiilor din aceeași loca
litate, echipa de categorie in
ferioară.

Concurență Io primele asalturi, ieri dimineață în sala Floreasca
Foto : M. Andreescu

Actualitatea 
hocheistică

Vineri s-a consumat o nouă e- 
tăpă a campionatului național de 
hochei pe gheață. în cursul dimi
neții, echipa I.P.G.G. București a 
întrecut cu 5—1 pe Tîrnava Odor
heiul Secuiesc. Cuplajul de seară, 
deși a reunit echipe de valori re
lativ apropiate ce presupuneau 
dispute interesante, s-a desfă
șurat, din păcate, în fața unor 
tribune goale. Se prea poate ca la 
acest lucru să contribuie lipsa de 
interes a publicului pentru actua
lul tur al campionatului. De ce 
însă organizatorii nu lasă intra
rea liberă?

Conform așteptărilor, Steaua a 
întrecut Agronomia Cluj. Sco
rul este destul de net : 10—4. Clu
jenii n-au rezistat decît în prima 
repriză (încheiată cu 3—2 pentru 
Steaua). Apoi, steliștii și-au impus 
totalmente superioritatea ; repriza 
secundă au încheiat-o cu 4—1, iar 
pe a treia cu 3—1. Dinamo și 
Avintul Miercurea Ciuc au susți
nut meciul vedetă. Dinamoviștii au 
învins, conform așteptărilor, însă 
la un scor minim: 2—1. In acest 
fel, ei continuă să conducă în cla
sament.

Schi în Poiana Brasova

Moi campioni 
la slalom uriaș

Din Poiana BrașOv ni s-a co
municat telefonic că ieri, pe pîrtia 
de pe Sulinar, binecunoscută schio
rilor alpini, s-a disputat o nouă 
probă din cadrul campionatului na
țional de schi — slalomul tfriaș. Pe 
un traseu în lungime de 1 800 m 
și-au disputat întîietatea bărbații 
Primul loc și titlul de campion au 
revenit lui Cornel Tăbăraș (Sinaia), 
în proba feminină, desfășurată pe 
un traseu mai scurt, cu 600 m, cel 
mai bun rezultat l-a înregistrat 
clujeana Judith Totnori.

Astăzi, la Floreasca

FÎNHLELE lOIVIDUULE 
ULE „mTEmTIOOLELOR" 
de spm

Spadasinii de elită din R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România au început ieri dimi
neață întrecerile pentru campio
natele internaționale ale țării noas
tre. Pentru finală s-au calificat ur
mătorii: Husariu (România), Vî- 
tebski (U.R.S.S.), Erdos și Schmitt 
(Ungaria), Schultze, Uhlich și Fied
ler (R.D.G.) și Kuchzab (Polonia).

Finaliștii își dispută titlul astăzi, 
începînd de la ora 10, tot în sala 
Floreasca. Pentru după-amiază 
sînt programate primele două tu
ruri ale turneului pe echipe.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CELEBRUL CUPLU ENGLEZ DE 

PATINAJ ARTISTIC Diana Towler- 
Bernard Ford a cucerit pentru a treia 
oară titlul mondial în proba de dan
suri. Evoluind din nou pe cunoscuta 
melodie din filmul „Zorba grecul", 
cei doi ași ai patinajului britanic au 
înaintat publicul prezent în sala din 
Geneva, precum și pe arbitrii con
cursului, obținînd trei de „șase" — 
nota maximă ce se acordă.

După desfășurarea figurilo-r impu
se, la simplu (femei) conduce Peggy 
Fleming (S.U.A.) cu 1 209,7 puncte, ur
mată de Gabrielle Seyfert (R. D. 
Germană) — 1134,8 p. și Beatrix 
Schuba (Austria) — 1119,1 p.

LA TORINO, ÎN „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI" de floretă 
feminin, Steaua București a învins 
cu 10—6 pe Dozsa Budapesta. în fi
nală floretistele de la Steaua vor 
întîlni pe Dinamo Moscova,

LA MILANO, ÎN SFERTURILE 
DE FINALĂ ALE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA BASCHET 
MASCULIN, echipa Simmenthal Mi
lano a întrecut cu scorul de 75—60 
(34—30) formația iugoslavă Zadar. 
Baschetbaliștii italieni s-au calificat 
în semifinale.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA KARUIZAWA, 
patinatorul japonez Keiichi Suzuki a 
egalat recordul mondial în proba de 
500 m cu timpul de 39”2/10. Dețină
torul recordului, vest-germanul Er
hard Keller, s-a clasat al doilea cu 
39”5/10.

CAMPIONATELE DE ȘAH ALE 
R. D. GERMANE s-au încheiat cu 
victoria marelui maestru internațio
nal Wolfgang Uhlmann. (la masculin) 
și a cunoscutei jucătoare internațio
nale Waltraut Nowarra.

Circulația rutiera

Lucrarea „Circulația rutie
ră", realizată de colonel Ha- 
ralambie Vlăsceanu și locot-co- 
lonel Victor Beda, este prima 
de acest gen ce vede lumina 
tiparului după apariția ultime
lor reglementări. Ea răspunde 
cerințelor, fiind tratată la un 
nivel accesibil tuturor acelora

care folosesc drumul public in
diferent de calitatea lor — 
conducători auto, călători, pie
toni — prezentînd un interes 
special pentru persoanele care 
se pregătesc să devină conducă
tori auto, profesioniști sau 
amatori. Volumul, bogat ilustrat, 
insistă "în mod deosebit asupra 
aplicării și interpretării corecte 
a dispozițiilor legale. Sistemati
zarea și tratarea problemelor au 
avut în vedere ca ele să fie 
expuse într-o ordine apropiată 
aceleia în care sînt prezentate 
capitolele din regulamentul de 
aplicare a decretului privind 
circulația pe drumurile publice, 
în felul acesta explicațiile și 
comentariile făcute pot fi lesne 
confruntate cu textele de lege.

Utilitatea acestei lucrări apă
rute în Editura Științifică este 
incontestabilă, ea prezentîn- 
du-se ca un binevenit și prețios 
îndreptar, de mult solicitat și 
așteptat de un public numeros 
interesat în cunoașterea temei
nică și multilaterală a regulilor 
de circulație rutieră din tara 
noastră.

„Dorim să trăim 
pașnic cu 
ciprioții turci** 
Declarația președintelui 
Makarios

NICOSIA 1 (Agerpres). — Joi a 
avut loc în Parlamentul cipriot ce
remonia de investitură a arhiepis
copului Makarios, care a fost reales 
duminică președinte al republicii, 
în discursul rostit cu acest prilej, 
el a anunțat că în scurt timp va 
supune secretarului general al 
O.N.U., U Thant, o serie de propu
neri menite să soluționeze conflic
tul dintre ciprioții greci și turci. 
Președintele Makarios a declarat că 
„în dorința de a găsi un teren co
mun de discuții, în scopul unei re
zolvări pașnice și echitabile" a pro
blemei cipriote, el va întreprinde 
și alte inițiative. „Dorim să trăim 
pașnic cu ciprioții turci, într-un 
Cipru unit și nedivizat, a declarat 
el. Nu intenționăm să lipsim pe 
ciprioții turci de drepturile lor, de 
cetățeni egali cu cetățenii greci ai 
Ciprului".

Cereri în parlamentul 
indian pentru 
retragerea 
din Commonwealth
NEW DELHI 1 (AgerpreB). — Un 

număr de deputați indieni aparținînd 
tuturor grupărilor de opoziție, cît și 
Partidului Congresului (de guvernă- 
mînt) au cerut joi retragerea Indiei 
din Commonwealth și naționalizarea 
bunurilor britanice din India. Aceste 
măsuri au fost reclamate în timpul 
unei dezbateri aprinse în parlament 
în legătură cu noua lege britanică 
privind problema imigranților prin 
care se blochează aproape în între
gime intrarea cetățenilor străini în 
Anglia. Or, această lege lovește și 
în cetățenii de origine indiană stabi
liți în Kenya, care intenționau să 
caute de lucru în Marea Britanle.

în cuvîntul său, ministrul de exter
ne, după ce a calificat drept „discri
minatorie" legea britanică, a acuzat 
Anglia că nu-și respectă promisiunea 
făcută în anul 1963 fată de cetățenii 
brițanici de origine indiană și care 
sînt în prezent stabiliți în Kenya.

„Nu există organizație al cărei 
prestigiu să fie atît de scăzut"
Un deputat din Venezuela despre O. S. A.

CARACAS 1 (Agerpres). — „Sînt 
sigur că nu există o altă organizație al 
cărei prestigiu să fie atît de scăzut ca 
cel al Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.)", scrie deputatul vene- 
zuelean Alfredo Tarre Muici, într-un 
articol publicat de ziarul „PANORA-' 
MA“. Autorul subliniază rolul nefast 
al acestei organizații. „Fiecare capi
tală latino-americană, continuă Murei, 
condamnă O.S.A., care s-a dovedit un

organism nefolositor, învechit și care 
nu se bucură de nici un sprijin din 
partea popoarelor din America La
tină". Arătînd că O.S.A. încearcă să 
acopere imixtiunea S.U.A. în America 
Latină, autorul scrie în încheiere că 
„rolul trist pe care I-a jucat O.S.A. în 
intervenția militară americană în Re
publica Dominicană a provocat un 
val de proteste pe întreg continentul 
sud-american“.

Ruchete luminoase, 
de felul celor folosite 
de ocupanții britanici 
împotriva partizanilor, 
vesteau, în urmă cu 
trei luni, la 30 noiem
brie, proclamarea pe 
teritoriul fostei Fede
rații a Arabiei de sud a 
unui nou stat indepen
dent : Republica Popu
lară a Yemenului de 
sud. Ultimele unități 
britanice se îmbarcau 
în acea zi pentru a fi 
transportate la Londra 
sau la bazele militare 
din emiratele golfului 
Persic 
hrein, 
Tinerii yemeniți arbo
rau cu bucurie drape
lele în roșu, negru și 
alb ale noii republici. 
Rînd pe rînd, și-au re
deschis porțile școli și 
magazine, ba.ricadele au 
fost îndepărtate. Ye
menul de sud renăștea 
după o îndelungată 
noapte colonială.

Yemenul de sud și 
capitala sa, portul A- 
den, a fost unul din 
cele mai importante 
bastioane ale colonia
lismului englez. In vas
ta centură colonialistă 
ce se întindea de la 
Gibraltar, Malta, Suez 
și Bombay pînă la 
Singapore, Adenul a 
fost punctul nodal al 
comunicațiilor strategi
ce engleze. După ce In
dia și-a dobîndit in
dependența, după ce 
Canalul de Suez a fost 
naționalizat — eveni
mente care au consti
tuit o grea pierdere 
pentru imperiul colo
nial britanic — Angliei 
i-a mai rămas ca prin
cipal punct de sprijin 
în Orientul Apropiat 
doar Yemenul de sud 
cu renumitul său port, 
Aden. Aici au fost 
transportate trupele din 
zona Suezului. Orașul- 
port s-a transformat 
intr-una dintre cele mai 
puternice baze mariti- 
me-militare ale An
gliei, sediu al înaltu
lui Comandament al 
armatei britanice din

— Sharjah, Ba- 
Oman, Mascat.

*) Autorul este redac
tor al revistei „Jeune 
Afrique".

. toi
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Orientul Apropiat. în 
jurul său du fost con
centrate 
forțe aeriene și teres
tre engleze, 
construite și. 
baze militare 
vale.

Din Aden, Anglia și 
Statele Unite au su
pravegheat bogățiile pe
troliere ale Statelor în
vecinate5), exploatate 
de companiile Irak Pe
troleum, 
Standard 
Petroleum, British Pe
troleum etc.

Spre deosebire

importante
au fost 

extinse 
a.erona-

ARAMCO, 
Oil, Gulf

extras din Kuweit, 
Irak și Iran are o ca
pacitate de 5 milioane 
tone pe an.

Yeniturile portului ar 
fi putut constitui un 
considerabil aport la 
dezvoltarea Yemenului 
de sud. Autoritățile co
loniale le-au folosit 
însă la întreținerea for
țelor lor militare, des
tinate să exercite con
trolul asupra regiunii 
și să reprime orice în
cercare a populației lo
cale de a scutura do
minația străină.

Importanta concen-

sete populare, conduse 
de organizațiile patrio
tice, nu s-au lăsat însă 
intimidate nici de greu
tățile luptei, nici de 
jertfele plătite. Ofen
siva dezlănțuită la în
ceputul anului trecut 
de forțele patriotice a 
obligat Marea Britanie 
să capituleze, să-și re
tragă trupele și să în
treprindă negocieri cu 
Frontul 
în timp ce sultanii se 
vedeau obligați să re
nunțe, unul după altul, 
la emiratele lor.

Acum, după trei luni

de eliberare,

dale. Și aceasta în po
fida numeroaselor greu
tăți.

Until din cele dintîi 
decrete ale puterii 
populare l-a constituit 
desființarea sclaviei, li
chidarea comerțului cu 
sclavi practicat de feu
dalii locali. Noilor co
mitete populare, create 
la. nivelul satelor, ora
șelor, provinciilor, le 
revine misiunea de a 
conduce acțiunile de li
chidare a. înapoierii e- 
conomice, de a răspîn- 
di știința de carte și 
cultura în toate colțu-

Reportaj scris pentru „Scînteia** de Tahar BENZIANEi)

I celelalte teritorii înglo- 
I bate în noua republică 
I — emirate cu 

tură feudală
I supraviețuiau
1 retrograde —
| reprezintă un centru e- i
■ conomic de mare in- î 

semnătate. Aici sînt j
: concentrate rafinării, .1 

centrale electrice, uzi
ne de materiale de con- 
strucții, întreprinderi i 
alimentare. în rada ! 
portului, unul din cele i 
mai. mari din lume, a-

; costează anual peste 
~ 900 de vapoare. Ma
rea rafinărie a compa
niei British Petroleum 
care prelucroa'-ă o 
bună parte din țițeiul

o struc- 
în care 
practici 
Adenul

s) 60 la sut i din 
zervele de petrol 
lumii sînt situate 
subsolul Peninsulei 
rabice.

re
ale 
în 

A-

trare de trupe și arma
ment de pe teritoriul 
Adenului n-a putut să 
preîntîmpine totuși ră
bufnirea 
populare, 
mișcarea de eliberare 
națională care o dată 
declanșată se intensi
fica an de an. Primul 
incident a izbucnit la 
Radfan, în octombrie 
1963. El a fost seîn- 
teia care a declanșat 
marea văpaie. Au ur
mat cîteva 
atacuri ale 
lor în 1964. 
proape 300 în 
maior, mai multe și mai 
îndîrjițe cu cît riposta 
colonialiștilor era mai 
disperată. în această 
luptă și-au pierdut via
ța 250 de oameni, 1 300 
au fost răniți, 922 luați 
prizonieri politici, la o 
populație ce numără 
1 300 000 de oameni. Ma-

nemulțumirii 
să înăbușe

zeci de 
patrioți- 
apoi a- 
anul ttr-

i

de republică, în fața 
Yemenului de sud stau 
sarcini de o covîrșiioare 
responsabilitate. Țara a 
moștenit o economie 
deosebit de înapoiată, 
resursele ei sînt foarte 
restrînse. Ele se reduc 
deocamdată la portul 
Aden, rafinăriile de pe
trol, o agricultură sub
dezvoltată practicată în 
zonele de coastă (din 
suprafața totală a țării 
de 400 000 kmp, nouă 
zecimi sînt terenuri de 
semideșert). Englezii se 
așteptau, de altfel, ca 
Yemenul de sud să se 
prăbușească după ple
carea lor. Dar aceste 
„previziuni" nu s-au 
adeverit. Tînăra repu
blică a Yemenului de 
sud s-a angajat pe ca
lea vindecării rănilor 
lăsate de lupte, a con
struirii
politice, economice, so-

noii structuri

rile țării. Este în curs 
de realizare o reformă 
a învățământului. A 
avut loc recensământul 
populației și o restruc
turare metodică a lo
cuințelor existente. Mi
nisterul planului a a- 
nunțat reforma agrară. 
Au fost, expropriate ?i 
trecute în patrimoniul 
statului întinsele pro
prietăți funciare ale 
sultanilor. Va urma 
stabilirea prin lege a 
suprafețelor maximale 
ale proprietăților agri
cole. Prin aceasta se 
vor lichida relațiile se
mifeudale de la sate. 
Pămîntul confiscat de 
la latifundiari va fi re
distribuit celor ce-l lu
crează efectiv. Agri
cultura tării se izbește 
însă de un mare nea
juns — lipsa acută de 
apă. Deocamdată, se fo
losește cu zgîrcenie fie-

care strop de apă fur
nizat de aversele de 
ploaie. în viitor, pe 
baza proiectelor aflate 
în studiu se va trece la 
lucrări mai ample, de 
irigații.

în ceea ce privește 
industria, ea rămîne, 
pentru moment, un 
deziderat — declara re
cent președintele țării, 
Kahtan Al Shaabi. 
Practic, în sudul Ara
biei nu a existat nici
odată industrie. Se va 
începe cu acele ramuri 
care pot fi asigurate cu 
materii prime locale. 
Sînt în fază de proiect 
o fabrică textilă, una 
pentru prelucrarea peș
telui, de săpun și tu
tun. Se preconizează, pe 
de altă parte, continu
area prospectărilor pe
troliere.

Aflată de-abia la în
ceputul existentei sale, 
tînăra republică are de 
înfruntat și greutăți de 
alt ordin. E vorba de 
uneltirile cercurilor re
acționare, care nu văd 
cu ochi buni apariția 
sa ca stat suveran. Feu
dalii din sudul 
ninsulei Arabice,
nopolurile străine con
sideră că exemplul 
Yemenului de sud ar 
putea fi urmat și de 
populația altor teritorii 
aflate sub dominație 
străină, ceea ce le-ar 
submina serios pozițiile. 
De aceea, ei și-au in
tensificat atacurile. Fe
udalii au încercat, în 
ianuarie, să pună la 
cale un complot care 
a fost însă înfrînt în 
fașă. Mai tîrziu, mer
cenari provenind din 
Arabia Saudită și con
duși de fostul prinț al 
Beihanului au intrat 
în Yemenul de sud. 
O altă amenințare ce 
planează asupra Yeme
nului de sud vine din 
partea sultanatului O- 
man și Mascat, aflat 
încă sub dominație bri
tanică. Ripostînd aces
tor atacuri, poporul Ye
menului de sud dove
dește că este decis să 
nu renunțe de a merge 
pe drumul ce și l-a 
ales.
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LA CONFERINȚA DE LA NEW DELHI

DELEGAȚIA ROMÂNĂ A PREZENTAT

economică

DELIII 1. — Trimisul special Agerpres, 1. Puținelu, transmite: Dele
gația română la Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare 
de la New Delhi a prezentat actualei sesiuni un Memorandum cu privire 
la promovarea formelor modeme de cooperare economică internațională, 
cerînd ca el să fie difuzat drept document de lucru al Conferinței.

în condițiile actuale, se arată în 
memorandum, cooperarea în industrie 
și tehnică între țări a devenit o for
mă avansată a relațiilor internațio
nale. Completînd și stimulînd efortu
rile proprii, această cooperare repre
zintă unul din resorturile principale 
ale dezvoltării economice și comer
țului internațional. Este subliniat fap
tul că această cooperare îmbină pe 
o bază echitabilă și reciproc avanta
joasă interese dintre cele mai variate, 
prin asocierea partenerilor pentru 
construirea de. obiective industriale, 
agricole, turistice, pentru fabricarea 
de produse cu o tehnicitate și forță 
competitivă superioară, pentru des
facerea anumitor produse pe piețele 
tradiționale ale partenerilor.

în Memorandum se subliniază în 
același timp că promovarea cooperării 
economice internaționale nu trebuie 
să fie legată de condiții politice sau 
împiedicată de discriminări și obsta
cole artificiale. Ea trebuie să se ba
zeze pe principiile fundamentale ale 
colaborării internaționale, cum sînt 
respectarea suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalitatea în drepturi 
și avantajul reciproc. Memorandumul 
propune Conferinței să adopte între 
altele ca recomandări: extinderea 
practicării de către statele membre a 
formelor modeme de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică în ve
derea stimulării dezvoltării economiei 
și a comerțului țărilor în curs de dez
voltare, în special a exporturilor lor 
de produse finite și semifabricate. Im
porturile de produse rezultate din a- 
ranjamentele de cooperare să se bu
cure în țările partenere de un regim 
preferențial, eliminîndu-se obstacolele 
tarifare și netarifare din calea aces
tora, lărgirea utilizării acordurilor in- 
terguvemamentale de cooperare in
dustrială și tehnică în vederea asi
gurării unei baze durabile pentru a- 
ceastă cooperare în raporturile dintre 
toate țările.

Delegația română a prezentat acest 
Memorandum în speranța că el se va 
dovedi util pentru activitățile și lu
crările Conferinței în vederea elabo-

rării unor recomandări și a unui pro
gram de acțiuni al U.N.C.T.A.D. în 
această problemă.

într-una din intervențiile din 
COMITETUL NR. 2 care discută 
problema elementelor unui sistem 
de preferințe generale, reprezentantul 
român Victor Aldea a relevat că 
România împărtășește punctul de 
vedere exprimat de mai multe dele
gații asupra necesității stabilirii unui 
program concret de acțiune care să 
conducă la elaborarea și punerea în 
aplicare a unui sistem de preferințe 
generale nediscriminatorii în favoa
rea tuturor țărilor în curs de dezvol
tare, indiferent de sistemul lor so
cial-economic.

în COMITETUL NR. 4, care dis
cută în prezent problemele turis
mului, reprezentantul român Victor 
Cosac s-a referit în mod deosebit la 
importanța construirii unor obiective 
turistice în comun în țările în curs 
de dezvoltare, pentru care rambur
sarea unor credite obținute în baza 
cooperării să se facă prin servicii 
prestate turiștilor veniți din țările 
creditoare.

W A A

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
La hotelul Gellert din Budapesta 
continuă lucrările întâlnirii con
sultative a partidelor comuniste și 
muncitorești. In zilele de 
bruarie și 1 martie au luat 
tul D. Molomjamț, membru 
roului Politic al Partidului 
Iar Revoluționar Mongol,
Demir, prim-secretar al Partidului 
Comunist din Turcia, Alvaro Vas- 
quez, membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Columbia, secre
tar al C.C., Carlos Aldona, mem
bru al Biroului Politic al P.C. din 
Honduras, secretar al C.C., Vladi-

29 fe- 
cuvîn- 
al Bi- 
Popu- 
Yakub

FINLANDA

CONSTITUIREA

Ieri, dr. Urho Kekkonen a fost în
vestit oficial în funcția de președin
te al Republicii Finlandeze, în care a 
fost reales în cadrul scrutinului din 
ianuarie-februarie. Desemnarea pen
tru a treia oară în ultimii 12 ani, în 
această înaltă funcție a președin
telui Kekkonen este apreciată de 
majoritatea observatorilor de aici 
ca o nouă dovadă a dorinței fin
landezilor de a continua politica 
de neutralitate și colaborare cu toa
te țările, la a cărei elaborare și pro
movare U. Kekkonen a adus o con
tribuție însemnată. Conform consti
tuției, o dată cu alegerea unui nou 
președinte, trebuie să se formeze și 
un nou cabinet. Pentru realizarea a- 
cestei prevederi, ieri vechea echipă 
ministerială condusă de Rafael Pa- 
asio și-a prezentat demisia.

CORESPONDENȚA 
DIN HELSINKI 

DE LA DAN MUNTEANU

Consultările între diferitele partide 
politice cu privire Ia formarea nou
lui guvern au început încă de acum 
cîteva luni. După cum este cunoscut, 
partidul social-democrat dețiție cea 
mai importantă poziție în actuala 
coaliție guvernamentală, avînd 55 de 
deputați în parlament și 5 portofolii 
în cabinet. In virtutea acestui fapt, 
social-democrații au desemnat per
soana care va forma noul guvern. A- 
ceastă persoană este Mauno Koivisto, 
directorul general al băncii Finlan
dei.

în cercurile informate din capi
tala finlandeză se apreciază că, deși 
vor avea loc o serie de schimbări de 
persoane, repartiția portofoliilor 
nisteriale între partidele care 
mează coaliția guvernamentală, 
rămîne neschimbată.

Cu prilejul învestirii sale, 
ședințele Kekkonen a primit într-o 
audiență festivă pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Helsinki. 
N. I. Vancea, ambasadorul Republi
cii Socialiste România, decanul 
corpului diplomatic, a rostit o cuvîn- 
tare de felicitare.

mi- 
for- 

va

pre-

O imagine elocventa la Khe Sanh: trei infanteriști de marina americani sub focul intens al artileriei patriofilor

UL DE SUDVIETNA

.s

Deschiderea 
Tîrgului 
internațional 
de la Tripoli 
Pogonul României vi
zita? de primul ministru 
al Libiei

> TRIPOLI 1 (Agerpres). — Aci <
< s-a deschis cea de-a șaptea edi- < 
C tie a Tîrgului internațional de y. 
C mostre, la care participă 30 de S
> țări, între care și România. în
> pavilionul românesc sînt prezen- < 

tate mașini-unelte, echipament «
g pentru construcții, tractoare și y,
< alte mașini agricole autoutilita- \ 
£ re, produse chimice și petroli- S
> ere, produse ale industriei u- Jț
> șoare și alimentare și alte pro- < 
« duse. După solemnitatea de >
< inaugurare a tîrgului, pavilio- S
> nul R. S. România a fost vizi-
> tat de Abdel Hamid El Bak- <
> koush, prim-ministru și repre- «
< zentant al majestății sale Idris 1 C 
« al Libiei, Ahmed Nagem, mi- $

nistrul economiei și al corner- >
S țului, însoțiți de alte personali-
> tăți oficiale și de reprezentanți < 
£ ai presei libiene și străine. Pre- < 
« mierul libian a salutat prezența \ 
£ României la tîrg, transmitted S 
% felicitări pentru sortimentul bo- > 
S gat al exponatelor, calitatea și <
> modul lor de prezentare. „Va- < 
Z vietatea acestor exponate și, în-
< deosebi, a celor din industria £ 
C constructoare de mașini și cea S 
S chimică, a declarat premierul A
> libian, oglindesc caracterul corn- <
> plex al economiei românești și < 
« nivelul tot mai înalt de dezvol- C 
C tare a ei. înregistrăm cu place- $
> re evoluția pozitivă a relațiilor 5 
S- comerciale dintre țările noas-
> tre". <

mir Koucky, secretar al Comitetu
lui Central al P.C. din Ceho
slovacia. Jack Woddis, membru al 

' Comitetului Executiv și al Comi
tetului Politic al P.C. din Marea 
Britanie, Jean Kill, membru al Co
mitetului Politic al P.C. din Lu
xemburg, Andrew Barr, președin
tele P.C- din Irlanda de Nord, 
Luis Carlos Prestes, secretar ge
neral al P.C. din Brazilia, Shon 
Noian, președintele partidului Liga 
muncitorească irlandeză, Manuel 
da Silva, secretar al Comitetului 
Central al P.C. Portughez.

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUATSA
3

DIN ORIENTUL APROPIAT
1 (Agerpres). — Guver- 
i-a propus lui Gunnar

TEL AVIV 
nul izraelian 
Jarring, trimisul special al secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, în O- 
rientul Apropiat, să convoace pe re
prezentanții celor două părți (Izrael și 
țările arabe) în vederea unui dialog 
direct — a declarat primul ministru 
izraelian Levi Eshkol. EI a mențio
nat că guvernul izraelian nu dorește 
„să interpreteze situația în termeni 
de învingători și 
deră necesar ca 
două părți să se 
a discuta despre

învinși, dar consi- 
după război cele 
întîlnească pentru 
relațiile dintre ele

și despre pace". „Nu mă îndoiesc că 
înțelepciunea va prevala, a spus pre
mierul Eshkol. Se pune numai pro
blema cînd".

Pe de altă parte, Gideon Rafael, 
director general în Ministerul de Ex
terne al Izraelului, a declarat că în 
prezent urmează să înceapă stadiul 
practic care constituie baza manda
tului trimisului special al O.N.U. 
și anume aplicarea rezoluției Consi
liului de Securitate cu privire la re
glementarea pașnică a situației în 
Orientul Apropiat.

note

IN CIUDA ÎNFRÂNGERILOR
c©nt»e asapra 
bazelor
americane

SAIGON 1 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
atacat vineri pentru a șaptea oară în 
ultimele două săptămîni marea bază 
militară americană Tan Son Nhut din 
apropierea Saigonului. Atacul pa- 
trioților cu mortiere și rachete lansat 
asupra bazei a durat aproximativ 
15—20 de minute, transmite agenția 
Associated Press.

In regiunea platourilor înalte, între 
Kontum și Dak To, au avut loc noi 
lupte între detașamente ale forțelor 
patriotice și trupe americano-saigo- 
neze. Unitățile infanteriei marine a- 
mericane, sprijinite de blindate și 
care de luptă, au atacat joi seara un 
sector unde s-au semnalat concentrări 
ale forțelor patrioților sud-vietnamezi 
dar, după cîteva ore de luptă, puș
cașii marini americani au fost nevoiți 
să se replieze.

Lupte violente au avut loc în cursul 
zilei de vineri și în apropierea bazei 
americane Khe Sanh, pe care forțele 
patriotice au supus-o unui puternic 
bombardament.

Președintele Republicii 
Popuiare a Yemenului de Sud, 
Kahtan Al Shaabi, a respins protestul 
guvernului britanic în legătură cu de
miterea a 32 de ofițeri britanici, an
gajați ca experți în armata yemenită. 
De asemenea, într-o declarație radio
difuzată a ministrului apărării se sub
liniază că există documente potrivit 
cărora grupul de ofițeri transmitea in
formații ambasadei britanice din Aden 
privind orice acțiune a guvernului.

Acord comercial ungaro- 
brltanic. în urma convorbirilor care 
au avut loc în ultimele zile la Lon
dra, a fost semnat un nou acord co
mercial ungaro-britanic pe termen de 
cinci ani. Un reprezentant al Ministe
rului Comerțului Exterior al R. P. Un
gare a declarat că acest acord creează 
noi posibilități pentru dezvoltarea co
laborării comerciale și industriale între 
cele două țări.

Un rasist
în cursa electorală

Georges Wallace năzu
iește să urce toate treptele 
demnităților. A fost guver
nator al statului Alabama. 
Deoarece, potrivit normelor 
legale nu mai putea fi ales 
în continuare, a promovat 
în această funcție pe... so
ția sa. De pe platforma de 
guvernator-consort cu nu
mele și de guvernator- 
de fapt prin rolul pe ca- 
re-l -joacă efectiv, vizează 
acum magistratura supre
mă 
legerilor 
apropie, 
teaptă. _ .. .
lanseze în cursă, 
atu ? Același care i-a adus 
și pînă acum faima — ra
sismul. Un eveniment me
morabil al carierii șale po
litice este legat de anul 
1963, cînd s-a postat în fața 
Universității din Alabama 
pentru a bara cu propriul 
său trup intrarea studenți
lor de culoare. Primele lui 
cuvinte ca guvernator au 
fost : „Segregație azi, se
gregație mîine, segregație 
pe veci".

președinția. Data a- 
prezidențiale se 

Timpul nu 
Este gata să 

Cu

aș- 
se 
ce

Cu această „zestre" ideo- 
logico-politică. a pornit și 
la asaltul Casei Albe. După 
cum a declarat recent, va 
candida în alegeri din par
tea unui nou partid creat 
de el — „Partidul ameri
can independent". Primul 
punct al programului elec
toral al acestui partid este, 
firește, segregația rasială. 
Speranțele lui Wallace, vii
torul său politic — remar
ca presa occidentală — se 
bizuie pe perspectiva agra
vării conflictelor rasiale. 
„Verile fierbinți" ale ani
lor 1966 și 1967 au arătat 
că, în ultima vreme, mai 
ales în legătură cu agre
siunea împotriva poporului 
vietnamez, lupta pentru 
(Irepturile civile ale popu
lației de culoare crește, îm- 
pletindu-se tot mai strîns 
cu lupta pentru încetarea 
războiului. După, cum scriu 
ziarele, și în acest an este 
de așteptat o „vară" nu 
mai puțin „fierbinte". A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cît probleme sociale ce tra

mintă populația de culoare 
devin din ce în ce mai a- 
cute. In raportul oficial dat 
publicității ieri dimineață 
de comisia însărcinată cu 
studierea tulburărilor ra
siale care au avut loc în 
S.U.A. în 1967 se spune 
textual: „Au avut loc foar
te puține schimbări impor
tante în condițiile care au 
dus la izbucnirea nemulțu
mirilor. în mai multe ora
șe principalul răspuns al 
oficialităților a fost antre
narea si echiparea poliției 
cu noi arme. Acțiunile me
nite să îmbunătățească si
tuația negrilor au fost cu 
totul neînsemnate". Comisia 
recomandă măsuri privind 
crearea unor noi locuri de 
muncă, 
cv.ințe 
că în 
măsuri 
iminentă creșterea 
negrilor.

în aceste condiții, Wallace 
urmărește să-i sperie pe 
alegătorii naivi din ambele 
partide — democrat și repu-

fonduri pentru lo- 
etc. și avertizează 

cazul că asemenea 
nu vor fi luate este 

luptei

blican — agitînd spectrul 
unui „pericol .negru". Cînd 
i se vorbește de Vietnam, 
el spune că războiul care 
contează nu este acel care 
se duce pe pământul viet
namez, ci „cel de-al doilea 
război civil", care mocnește 
în marile orașe americane. 
Acesta, vezi bine, ar trebui 
cîștigat cu anticipație, dar 
nu prin rezolvarea proble
melor acute menționate mai 
sus, ci prin intensificarea 
măsurilor de discriminare 
și represiune.

După metoda brevetată 
a liderilor extremiști de 
dreapta, Wallace asezonea
ză rasismul și cu alte in
grediente demagogice : gri
ja pentru „oamenii mă
runți", pentru soarta mi
cilor comercianți vredispuși 
la faliment. Semnificativ 
este faptul că electorii par
tidelor' republican și demo
crat nu subestimează șan
sele lui Wallace de a obți
ne un număr apreciabil de 
voturi.

E. S.

în S.U.Â. se pregătește un nou

pas în escaladarea agresiunii
Președintele Johnson va lua, la 

mijlocul acestei luni, o hotărîre 
în legătură cu eventualitatea che
mării sub arme a unor contingente 
de rezerviști pentru a permite tri
miterea de noi trupe în Vietnam. 
Această declarație a fost făcută 
de guvernatorul statului Massa
chusetts, John Volpe, pe baza in
formărilor prezentate joi în fața 
participanților la conferința gu
vernatorilor celor 50 de state ale 
S.U.A. de secretarul de stat, Dean 
Rusk, ministrul apărării, Clark 
Clifford, v și președintele Comite
tului mixt al șefilor de state ma
jore, generalul Earle Wheeler, de 
curînd întors din Vietnamul de 
sud.

La Washington, arată agenția 
Reuter, se consideră că președin
tele Johnson intenționează să ceară 
instituirea unui „impozit de război" 
pe lîngă suprataxa de 10 la sută 
solicitată anterior, pentru a putea 
face față cheltuielilor uriașe, me
reu sporite, legate de continuarea 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam.

Corespondentul agenției France 
Presse la Washington, Bernard Ul- 
Imann, constată că în capitala S.U.A. 
domnește o stare de incertitudine 
și neliniște în legătură cu hotărî- 
rile ce urmează a fi luate. „Cauzele 
neliniștii, atît pentru opinia publică, 
cît și pentru cercurile politice, sînt 
vizibile", scrie corespondentul. 1. 
Partizanii păstrează aproape în în
tregime inițiativa. O a dorea etapă a 
atacurilor împotriva orașelor este 
considerată ca probabilă. America
nii par, deci, să fi pierdut avantajul 
mobilității pe care ar fi trebuit să 
li-l asigure superioritatea lor logis
tică zdrobitoare. 2. Pierderile su
ferite în cursul ultimelor zile de pa
trulele de „pușcași marini" care son
dau dispozitivul unităților F.N.E. din 
afara perimetrului Khe Sanh arată 
că cordonul din jurul lagărului for
tificat nu încetează să se strîngă.

3. în capitala americană se pune 
întrebarea dacă Saigonul nu va cu
noaște o nouă perioadă de instabi
litate politică care, în atmosfera ac
tuală, ar putea să antreneze 
secințe mai periculoase decît 
turile și contraloviturile în 
din 1964 și 1965“.

Pregătirile pentru Congresul 
Partidului Social-Democrat din Re
publica Federală a Germaniei, ce 
va avea loc la Nurnberg între 17 
și 21 martie, au intrat într-o fază 
avansată. Săptămîna trecută au fost 
date publicității, ca primă tranșă, 
241 de mojiuni din totalul de 951 
elaborate în diferite organizajii 
(număr apreciabil mai mare în 
comparație cu precedentele con
grese : 281 la Dortmund în 1966, 
167 la Karlsruhe în 1964 și 95 la 
Koln în 1962). Numărul și conjinu- 
tul rezolujiilor îndreptățesc unele 
ziare vest-germane să aprecieze 
că vor fi dezbateri foarte vii și că 
nu va fi prea ușor pentru liderii 
social-democrați să înmănuncheze 
feluritele opinii într-o tendință co
mună.

Mofiunile prezentate reflectă o- 
piniile și frămîntările membrilor 
Partidului Social-Democrat din Ger
mania occidentală. Un număr re
lativ mare de mofiuni abordează 
problema germană și a securității 
europene, și în acest cadru abo
lirea doctrinei Hallstein, recunoaș
terea existentei celor două state 
germane, a frontierei Oder-Neisse, 
abandonarea revendicării Bonnului 
de reprezentant unic al poporului 
german, crearea unei zone denu- 
clearizate în centrul Europei. Unele 
moțiuni se referă la alte probleme 
stringente ale vieții internațio
nale, în special la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam (în această pri
vință, pozifia conducerii P.S.D.G. a 
fost recent exprimată prin cererea 
de încetare a bombardamentelor 
americane). In rezoluții se expr> 
mă și păreri care reflectă tendiri, 
conservatoare.

Caracteristic este faptul că 
P.S.D.G., ca și alte partide poli
tice vest-germane, este confrun
tat cu noi aspecte ale principale
lor probleme de ordin intern și

ei o @ o o o o

Consiliul de Securitate s-a 
reunit joi după-amiază, 
pentru a lua în dezbatere verdictul 
pronunțat la Pretoria împotriva unui 
număr de 33 de patrioți din Africa 
de sud-vest. Lucrările Consiliului au 
fost întrerupte pentru a permite 
membrilor să-și continue consultările 
în această problemă. Este vorba de 
pregătirea unui proiect de rezoluție, 
prezentat de șase țări afro-asiatice, 
care cer guvernului din Africa de Sud 
să elibereze imediat pe cei 33 de 
patrioți condamnați pentru „terorism".

Reprezentanții U.R.S.S., Ce
hoslovaciei și Poloniei au 
adresat secretarului general al O.N.U., 
U Thant o notă verbală în care pro
testează față de încercările unor state 
occidentale de a ignora calitatea de 
stat suveran a Republicii Democrate 
Germane. Nota respinge afirmațiile 
reprezentanților S.U.A., Franței și Ma
rii Britanii la O.N.U., potrivit cărora 
Germania federală ar avea dreptul 
să se pronunțe în calitate de repre
zentant al întregului popor german.

O nouă experiență nucleară 
subterană a fost efectuată joi pe 
poligonul din Nevada. Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a de
clarat că explozia, de mică intensi
tate, estq^a cincea de la începutul a- 
cestui an.

con- 
lovi- 
serie

o

in legătură cu exploziile 
care au avut Ioc în apropie
rea Ambasadei U.R.S.S. la 
Washington, în seara zilei de 28 
februarie agenția TASS transmite o 
notă de protest a ambasadei U.R.S.S. 
adresată Departamentului de stat al 
S.U.A. Nota insistă în modul cel mai 
serios ca autoritățile americane să ia 
măsurile cele mai eficace în vederea 
asigurării securității și inviolabilității 
Ambasadei și funcționarilor săi.

La Buenos Aires s-a anunțat 
oficial semnarea unui contract privind 
achiziționarea de tancuri din Franța, 
ceea ce reprezintă „o breșă în mono
polul deținut de americani de la cel 
de-al doilea război mondial în livra
rea de armament greu în America La
tină". (U.P.I.)

Cursul lirei sterline a înre
gistrat joi cel mai scăzut ni
vel al său din decembrie anul trecut 
la bursa din Londra. Valoarea aces
teia în raport cu dolarul a atins joi 
seara 2,4029 față de 2,4060 în ziua 
precedentă.

în urma noilor incidente, 
înregistrate la Port Louis, 
principalul oraș din Insula Mauritius, 
între diferitele grupări etnice, Marea 
Britanie a hotărît să trimită noi efec
tive militare în această insulă.

Italiei, stu- 
multă vre-

X

Ciocniri intre poiiție și stu- 
denți la Bonta. In fața Facultății 
de arhitectură au avut loc vineri se
rioase incidente între studenții care 
încercau să intre în clădire pentru a 
o ocupa și poliție. S-au înregistrat 
zeci de răniți de ambele părți. în

centrele universitare ale 
denții desfășoară de mai 
ine acțiuni de protest (cum este cea 
înregistrată în fotografie), revendicînd 
o reformă democratică a învățămîn- 
tului superior.

CORESPONDENȚA 
DE LA P. STANCESCU

extern. Formulele conservatoare, 
care constituiau pînă nu de mult 
tabu-urile politicii oficiale postbe
lice, și-au dovedit caracterul lor 
nerealist. Fără a deține prioritatea 
în ansamblul de opinii raționale ex
primate în R. F. a Germaniei, 
P.S.D.G. a schițat totuși în ultimii 
ani poziții mai judicios concepute 
în unele din problemele dispL'.-'-țe.

Desigur, evenimentul cel mai îțjy 
portant în viața partidului l-a con
stituit hotărîrea luată de liderii săi 
în decembrie 1966 de a participa 
la guvernare împreună cu creștin- 
democrații. S-a creat astfel o si
tuație complet nouă pentru parti
dul social-democrat, care în toată 
perioada postbelică de pînă atunci 
a fost în opoziție.

Oportunitatea intrării în coaliția 
guvernamentală n-a fost împărtă
șită de o mare parte a membrilor 
și organizațiilor partidului social
democrat ; chestiunea n-a fost defi
nitiv tranșată și va reprezenta fără 
îndoială o temă de dispută și la 
apropiatul congres de la Nurnberg. 
Argumentele contra coaliției pro
vin în general din partea sindica
telor, a organizațiilor de tineret 
social-democrate și așa-numiților 
„intelectuali de stingă". In aceste 
cercuri se exprimă temerea că co
laborarea cu U.C.D. în guvernul fe
deral ar impulsiona orientarea par
tidului social-democrat tot mai spre 
dreapta și l-ar determina să re
nunțe la o serie de inițiative mai 
realiste pe care le formulase ante
rior, mai ales în domeniul politicii 
externe.

Totodată, un număr de organiza
ții locale cer conducerii partidului 
să se ocupe mai intens de proble
mele muncitorilor și să convoace 
anual un congres muncitoresc. în 
încercarea de a risipi îndoielile, 
conducerea partidului social-demo
crat a elaborat nu de mult și a 
dat publicității așa-numitul „pro
gram de perspectivă" al partidului, 
în care a fost inserată aprecierea 
considerată foarte aspră vizînd 
partenerul de coaliție și anume că 
Uniunea creștin-democrată și Uniu
nea creștin-socială ar fi dus „sta
tul nostru într-o criză care a stimu
lat forțele neo-nazisfe". In moțiu
nile elaborate pentru congres, tema 
coaliției persistă fie prin exprima
rea de păreri critice, fie prin re
vendicarea ca ea să nu mai con
tinue după alegerile parlamentare 
din 1969. Tot în problemele inter
ne, o serie de moțiuni se ocupă de 
legislația excepțională împotriva 
căreia există o largă împotrivire în 
sînul sindicatelor și al membrilor 
de rînd social-democrați. Aproape 
90 din cei 202 deputați ai parti
dului social-democrat în Bundestag 
se opun proiectului prezentat în 
acest sens de ministrul de interne 
creștin-democrat, Paul Lucke.

Desigur că este prematur de 
anticipat ce rezonanță finală vor 
avea în hotărîrile congresului de 
la Nurnberg aprecierile și cerin
țele amintite.
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