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SOCIALIST

în aceste zile, în întreprinderile și organizațiile economice de stat 
au loc adunări generale ale salariaților sau ale reprezentanților acestora, 
pentru constituirea comitetelor de direcție. Trecerea la crearea organelor 
de conducere colectivă la nivelul întreprinderilor și organizațiilor eco
nomice face parte din ansamblul de măsuri pentru perfecționarea condu
cerii și planificării economiei naționale, adoptat de Conferința Națională 
a P.C.R. din decembrie 1967, exprimînd preocuparea consecventă a parti
dului și statului nostru de a lărgi și adinei continuu aplicarea principiilor 
democratismului socialist în întreaga viață economică și socială a țării. 
Asemenea adunări generale au avut loc zilele trecute Ia uzina „23 Au
gust" din Capitală și Ia Fabrica de ciment din Turda.

Uzina „23 August" din Capitală

Uzina

care
fabrică

■ Reportaj de Traian FILIP

...uzine

în conformitate cu prevederile re
centei Hotărîri a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la constituirea 
comitetelor de direcție ale întreprin
derilor și organizațiilor economice de 
stat, reprezentanților marelui colec
tiv al uzinelor „23 August" din Ca
pitală — muncitori, maiștri, econo
miști, ingineri— participant la adu
narea ce a avut loc, le-au fost aduse 
la cunoștință numele celor 15 spe
cialiști cu munci de răspundere în 
uzină, numiți prin ordin ministerial 
să facă parte din organul de condu
cere colectivă al întreprinderii. Di
rectorului general și celorlalți mem
bri ai vechii echipe de conducere a 
uzinei le-au fost alăturate cele mai 
competente cadre tehnice și econo
mice din întreprindere, conducători 
de compartimente, ai unor secții și 
servicii funcționale.

Competența științifică și tehnică a 
specialiștilor a fost completată cu ex
periența practică, de viață a acestui 
harnic colectiv. Din mijlocul lui au 
fț.H aleși în comitetul de direcție, 
prin vot deschis, cinci muncitori ca 
reprezentanți ai salariaților. Ei au o 
vechime în muncă în această uzină, 
între 17—22 de ani. Dar mai presus 
de acest amănunt, cei ce i-au ales 
au ținut să remarce înalta calificare 
profesională, bogata lor experiență 
în producție, spiritul de responsabi
litate, modestie și inițiativă care-i 
caracterizează în întreaga lor activi
tate din uzină. Președintele comite
tului sindicatului din uzină face 
parte de drept din acest organ.

Fără a se lăsa copleșiți de festivi
tatea momentului, prin dezbateri vii 
și competente — care au avut loc 
după prezentarea de către directorul 
general al uzinei, ing. Cicerone Goru- 
nescu, a informării cu privire la 
realizarea planului în primele 4 luni 
din acest an — participant!! la dis
cuții au jalonat tînărului organ de 
conducere colectivă cîteva dintre 
problemele esențiale pe care trebuie 
să le aibă în vedere încă din pri
mele zile

Sarcinile și problemele activității 
economice sînt astăzi tot mai diverse 
și mai complexe — a spus maistrul 
Moise Tudor. Singurul mijloc e- 
ficient de cuprindere și rezolvare a 
acestora este conducerea colectivă, 
forma ei concretă, la nivelul între
prinderii, fiind comitetul de direcție. 
Consider că nu trebuie scăpat din 
vedere, încă din primele zile de 
funcționare, necesitatea ca fiecare 
membru al comitetului să se simtă 
direct răspunzător de activitatea u- 
nui anumit sector, cît și de evoluția 
de ansamblu a activității întregii 
uzine. în cazul uzinei noastre, care 
parcurge o perioadă de ample mo
dernizări, socotesc că orice hotărîre 
pe care o va lua comitetul în acest 
domeniu trebuie să țină seama 
toate greutățile care pot surveni 
parcurs.

— Sînt convins că comitetul 
direcție va asigura, pe lîngă o dez
batere colectivă a problemelor, și 
luarea celor mai bune decizii și mă
suri în domeniile esențiale ale acti
vității economice, precum șl o deli
mitare netă a atribuțiilor fiecărui 
membru, pentru a nu se mai ajunge 
la conflicte de competență sau su
prapuneri de dispoziții, așa cum se 
întîmplă în prezent foarte des în 
uzina noastră — a arătat tov. Marin 
Șerban, muncitor în secția sculărie.

Referindu-se la răspunderea colec
tivă și personală totodată a fiecărui 
membru din comitetul de direcție, 
tov. Mircea Drăgulin, inginer șef al 
sectoarelor calde din uzină, a subli
niat că un domeniu în care trebuie 
să acționeze neîntîrziat organul de 
conducere colectivă îl constituie lu
crările de modernizare și dezvoltare 
a uzinei. El a arătat că în acest do
meniu s-au comis deseori erori, care 
au costat bapi și muncă în plus. în

viitorul apropiat va trebui ca toți 
membrii comitetului de direcție să-și 
spună răspicat și categoric punctul 
de vedere față de orice documenta
ție tehnică care nu răspunde satis-- 
făcător necesităților uzinei, mergînd 
pînă la respingerea ei. Creșterea 
rentabilității producției la . anumite 
piese și subansamble este o altă 
problemă ce se cere examinată, în 
primă 
recție.

Tov. 
pentru 
tat că o seamă din deficiențele exis
tente se datoresc și faptului că în 
multe situații nu a existat o colabo
rare fructuoasă între diferite com
partimente ale uzinei. Noul comitet 
de direcție, prin componenta sa și 
competențele lărgite ce le are. tre
buie să sudeze aceste legături în- 
tr-un tot unitar, făcînd răspunzător 
pe fiecare șef de serviciu sau secție 
de desfășurarea activității în secto
rul său, ca și în ansamblul uzinei. 
Ion Marcoci, șeful serviciului de or
ganizare a producției, relevînd că 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii în ansamblul 
ei se desfășoară susținut în uzină, a 
atras atenția că pînă acum prea pu
țin s-a făcut în domeniul perfecțio
nării programării producției, îmbu
nătățirii sistemului informațional și 
prelucrării mecanizate a informații
lor, mecanizării șl modernizării unor 
sectoare de producție. El a propus 
să se abordeze și aceste probleme 
de către comitetul de direcție.

urgentă, de comitetul de di-

Dumitru Tiron, inginerul șef 
pregătirea producției, a ară-

7 — In domeniul strungului, ne
7 spune Alexandru Aromânesei, 
7 directorul uzinei, nu mai sînt 
/ evoluții spectaculoase. S-a a- 

juns la forme și soluții clasice.
>> Perfect adevărat, dar nici- 
>> odată n-am stat mai plin de 
7 uimire în fața unei mașini- 
X unelte ca acum, aici, la Uzina 
>\ de strunguri Arad, unde pri- 
>$ vesc prin geamul de plexiglas 
7 la magnetofonul care își deru- 
7 lează banda cu încetineală și 
7 comandă- cinematica mașinii. In 
;< loc de muzică, strungul păs- 
/ trează impulsuri, iar impulsurile 

sînt scheme geometrice, sînt 
>> profile, sînt mișcări precise ale 
>) dispozitivelor. O asemenea ma- 
7 șină are celule nervoase, simte 
7 și gîndește matematic. Are rit- 
7 muri lente, ritmuri accelerate, 
/ ritmuri sincopate, are pauze 
/ cînd parcă se gîndește profund, 
>> înainte de a lua o decizie ca
ff pitală, apoi din nou își repetă 
7 partitura cu precizia unui me
lt tronom. Mașina inteligentă con- 
X servă idei, înmagazinează dis- 
X poziții, își învață o dată pentru 
>\ totdeauna lecția pe dinafară și 
>> o repetă fără nici o greșeală. 
7 Un strung se naște tot din- 
7 tr-un strung. La uzina de 
7 strunguri majoritatea mașinilor 
X sînt tot strunguri. Nu este ne- 
X cesar să ne gîndim la ereditate, 
>> la procesele de reproducție, la 
>> generațiile spontanee. Din capul 
7 locului, ni se vorbește despre 
7 familiile de strunguri, despre 
X tipizare, despre clasificări pe 
X game de produse, pe rudenii 
>\ mai apropiate sau mai îndepăr- 
>> tate. Lucrul acesta a -preocupat 
7 colectivul uzinei încă din 1962. 
7 Acum, procesul este foarte a- 
7 vansat. Ne aflăm ca în dome
tt niul unei noi științe unde, după 
>\ ce s-au strîns /observații sufi- 
X ciente, după ce s-au studiat nu- 
>> meroașe varietăți de indivizi, se 
7 poate trece la clasificări și stu
ff dii pe specii. In momentul de 
X față, 
>> rad 
7 cinci 
7 mici,
7 tone. _ _ _ _ „ ____
7 să părăsească uzina ca un con- 
yt voi tăcut, în lăzi de diferite 
>S mărimi, alunecînd pe sănii. Se 
>> duc în nu mai puțin de patru- 
7 zeci de țări. Se duc în Japonia, 
7 în R.F.G., în Turcia, în U.R.S.S., 
7 în Sztedia, în Cehoslovacia. Se 
7 duc la tîrgurile internaționale. 
X Strungul arădean n-a fost nici- 
X odată refuzat la export și nici- 
X odată n-a întrunit numărul 
>> necesar pentru a satisface ce- 
7 rerile tot mai numeroase.
7 Trecem printre strunguri, pe 
7 fluxul axului principal. Mi se 
X spune :
X — Veți remarca îmbunătățiri 
X de la an la an. La noua „fa
ff milie", am pus accentul pe as- 
7 pectul estetic și comercial al 
7 mașinii. Noile strunguri au o 
X formă arhitectonică frumoasă 
X și, în afară de asta, grație unor 
X soluții constructive noi, li s-a 
X asigurat o durabilitate mai 
7 mare în exploatare. Noi numim

Vineri dimineața, președintele 
Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, și soția au ple
cat din Craiova, îndreptîndu-se 
spre București.

împreună cu oaspeții se află pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, precum și persoane
le oficiale române și franceze care 
i-au însoțit în vizita la Craiova.

înainte de plecare, oaspeții au 
fost salutați de președintele Con
siliului popular al județului Dolj, 
Gheorghe Petrescu, cu soția, Ion 
Zăvăleanu, primarul municipiului 
Craiova, cu soția, și de alți repre
zentanți ai organelor locale de stat.

O gardă militară prezintă onorul.
La ora 9, cei doi conducători de 

stat, aflați într-o mașină deschisă, 
precum și celelalte persoane ofi
ciale, și-au început călătoria. Un 
mare număr de locuitori ai muni
cipiului Craiova au venit să-și ia 
un călduros bun rămas de la oas
peți, să ureze „drum bun". Se flu
tură stegulețe tricolore, se aruncă 
flori, se fac semne prietenești. 
Ovații, urale puternice răsună pînă 
dincolo de ieșirea din oraș. Cei doi 
președinți răspund cu căldură ma
nifestației entuziaste a mulțimii.

Aceeași manifestare de prietenie 
și caldă ospitalitate întîmpină pe 
conducătorii de stat români și 
francezi în toate așezările pe care 
le străbat în drumul spre Bucu
rești. Șoseaua este străjuită de 
șiruri nesfîrșite de săteni, îmbră
cați în straie de sărbătoare. Cer- 
dacurile și gardurile caselor sînt 
împodobite cu scoarțe, cu covoare 
țesute cu motive naționale; în fața 
caselor sînt așezate mese încărcate 
cu vaze cu flori. Tineri și tinere, 
în pitorești costume oltenești, se 
prind în hore, saltă în ritmul vioi 
al cîntecelor populare. în centrul orașului Slatina
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(Continuare în pag. a IIT-a)

Uzina de strunguri A- 
a depășit douăzeci si 
de mii de mașini, unele 
de 700 kg, altele de șapte 
Ultimele serii se grăbesc

(Continuare în pag. a IV-a)

în vedere încă din pri
de funcționare.
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In orașul aluminiului
ROMÂNESC

Ajunsă la Olt, coloana oficială 
trece printr-un original tunel din 
ramuri de stejar, cu care a fost îm
podobit scheletul metalic al podu
lui. La intrarea pe pod, pe o pan
cartă încadrată cu drapelele de 
stat ale României și Franței, este

înscrisă în limbile română și fran
ceză urarea „Bine ați venit distinși 
oaspeți în orașul Slatina !“.

Pe străzile Slatinei, oraș care 
împlinește în acest an șase se
cole de existență, au ieșit in în- 
tîmpinarea președintelui Charles

de Gaulle și a soției sale, a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a celorlalți 
oaspeți, mii de locuitori. La sosirea 
în centrul orașului, în piața acope
rită de un covor multicolor din flori 
îmbinate în motive populare, oas
peții sînt întîmpinați de Constantin 
Sandu, președintele Consiliului 
popular județean Olt, și alți repre
zentanți ai organelor locale de stat. 
Cei doi președinți sînt salutați cu 
entuziasm de locuitorii vechiului 
oraș. Tineri, îmbrăcați în frumoase

costume populare, oferă oaspeților, 
după obiceiul pământului, tradițio
nala „pline cu sare", ploști cu re
numitul vin de Sîmburești, buchett 
de flori și marame.

Președintele Republicii Fran
ceze, Charles de Gaulle, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, iau loc pe un 
podium amenajat în piața din cen
trul orașului, și răspunzînd cuvin
telor de bun sosit și manifestației 
entuziaste de prietenie făcute de 
populația orașului, au rostit 
cuvîntări.

scurta

Cuvîntarea președintelui Cuvîntarea președintelui
Republicii Franceze,

Charles de Gaulle

Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu
Sînt profund mișcat de minunata 

primire pe care ne-au făcut-o 
populația și autoritățile din Slati
na.

Sînt foarte fericit să vin aici în 
compania domnului Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, pentru 
a vă aduce salutul de prietenie al 
Franței.

Cînd văd orașul dumnea
voastră atît de frumos, atît de activ, 
cînd vă văd pe toți atît de înflăcă
rați, cînd văd frumosul dumnea
voastră tineret, sînt plin de încre
dere în destinul țării dumneavoas
tră; Colaborarea noastră cu țara 
dumneavoastră este necesară pen
tru ceea ce avem de înfăptuit în 
vremurile noastre : adică o Europă 
unită, o Europă a progresului și 
păcii. Vizita pe care am cinstea s-o 
fac în țara dumneavoastră, la ama
bila invitație a domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, ne-a permis 
nouă, celor două guverne ale noas-

tre, să discutăm despre interesele 
și scopurile noastre comune.

Vă spun dumneavoastră, aici la 
Slatina, că îmi exprim satisfacția 
pentru ceea ce s-a realizat încă 
de pe acum la întrevederile noas
tre. Sîntem pe calea cea bună, pe 
calea unei strînse, deosebit de 
strînse colaborări între România și 
Franța. Această colaborare este 
conformă istoriei noastre, a dum
neavoastră și a noastră, este con
formă necesităților noastre, ale 
dumneavoastră și ale noastre, este 
conformă serviciilor pe care le 
putem aduce, dumneavoastră și noi, 
Europei și cauzei întregii lumi.

Vă mulțumesc din toată inima, în 
numele Franței, pentru minunata 
primire pe care mi-ați făcut-o. în
tâlnirea cu dumneavoastră îmi va 
lăsa o amintire de neuitat. '

Trăiască Slatina !
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno-fran- 

ceză !

Recrudescenta formularisticii
9

în unitățile agricole de stat

Doresc să subliniez în fața dum
neavoastră că vizita pe care o fac 
în țara noastră domnul președinte 
al Franței, Charles de Gaulle, 
doamna de Gaulle și celelalte per
sonalități franceze, se înscrie în 
tradițiile prieteniei româno-fran- 
ceze, în relațiile prezente care se 
dezvoltă minunat și în colaborarea 
noastră de viitor, pentru dezvol
tarea patriilor noastre, pentru pace 
în Europa și în lumea întreagă.

Dumneavoastră cunoașteți bine 
cum se materializează colaborarea 
dintre Franța și România, deoarece 
aici s-a construit și se află în curs 
de dezvoltare combinatul de alu
miniu, înfăptuit în colaborare cu 
specialiștii francezi. Este o dovadă 
a ceea ce pot realiza, printr-o coo
perare pașnică, două popoare care 
doresc să-și creeze un viitor fericit, 
liber și independent.

Așa cum a relevat aici domnul 
președinte al Franței — în întreve
derile pe care le-am avut am căzut 
de acord asupra dezvoltării colabo
rării multilaterale dintre țările 
noastre. Am căzut de acord să ne 
unim eforturile pentru a asigura 
securitatea tuturor națiunilor euro-

apăra- 
Consi-

Coo- 
me- 
po- 

dez*

pene, pentru a contribui la 
rea păcii în întreaga lume, 
derăm că aceasta corespunde inte
reselor tuturor națiunilor din Eu
ropa, de pe toate continentele, 
perarea româno-franceză este 
nită să contribuie la unirea 
poarelor din Europa, nu să le
bine, este îndreptată spre priete
nie, spre progres pentru toate na
țiunile din Europa și de pretutin
deni.

Poporul nostru a primit cu multă 
căldură pe oaspeții francezi, știind 
că împreună vom putea să aducem 
o contribuție mai activă la cauza 
progresului națiunilor noastre, la 
cauza păcii și colaborării interna
ționale.

Mulțumesc domnului președinta 
al Franței pentru cuvintele adresate 
locuitorilor din Slatina — oraș 
care în anul acesta sărbătorește 
600 de ani de existență — iar dum
neavoastră 
activitatea pe care o desfășurați, 
astfel încît să vă aduceți din plin 
contribuția 
noastre, la prietenia dintre Franța 
și România, la cauza păcii în 
Europa.

vă urez mult succes în

la măreția patriei

★ ★

în complexul măsurilor 
stabilite de partid pentru 
îmbunătățirea activității în 
unitățile agricole de stat 
un loc important îl ocupă 
simplificarea sistemului de 
evidentă, finanțare și cre
ditare, care a intrat în vi
goare la începutul acestui 

Măsurile de simplifi- 
au un rol 

degrevarea 
lucrări bi- 
ca ei să-și

an.
care întreprinse 
deosebit pentru 
specialiștilor de 
rocratice, astfel 
poată consacra energia și 
priceperea activității direct 
productive. O bună evi
dentă nu înseamnă neapă
rat un mare volum de ci
fre, de date/ de situații și 
tabele. Dimpotrivă, selec
ționarea datelor strict ne
cesare pentru cunoașterea 
situației și conducerea 
competentă a producției a- 
sigură evitarea erorilor, e- 
limină birocratizarea acti
vității economice în unită
țile agricole de stat.

Conducerea partidului a 
stabilit măsuri care să sim
plifice evidenta în unitățile 
agricole de stat, să dea po
sibilitatea cadrelor de a ac
ționa nemijlocit șl efectiv 
în producție, acolo unde se 
hotărăște realizarea planu
lui. Ce s-a întreprins în 
lumina indicațiilor partidu
lui pe linia simplificării e- 
videnței în aceste unități ?

Deși în acest sens au fost 
obținute progrese vizibile, 
se mențin în continuare, 
formularistici greoaie, exis- 
tînd chiar tendința anacro
nică de reanimare a biro
crației care a domnit în 
sistemul fostelor gospodării 
de stat. în legătură cu a- 
ceste probleme, redacția a 
întreprins un raid-anchetă 
în numeroase întreprinderi 
și ferme agricole de stat. 
Publicăm, pe scurt cele 
constatate cu acest prilej.

CE ÎMPIEDICĂ

ACTIVITATEA

PRODUCTIVĂ A

ȘEFULUI
DE FERMĂ

Actuala organizare a în
treprinderilor agricole de 
stat a fost astfel concepută 
ca să dea posibilitate șe
fului de fermă să-și dedice 
cea mai mare parte a acti
vității sale problemelor de

producție, iar evidența care 
se ține în cadrul fermei să 
asigure urmărirea operati
vă a eficienței economice a 
lucrărilor executate, mo
dul cum se realizează pre
țul de cost al produselor. 
Din cele relatate 'de șefii 
de ferme rezultă că acest 
obiectiv nu a fost realizat 
decît în parte, timpul lor 
de lucru destinat realizării 
producției continuă să fie 
diminuat. Am reținut cîteva 
păreri, care confirmă afir
mația de mai sus.

„Există destule elemente 
care atestă că s-a făcut un 
pas înainte pe calea sim
plificării evidentei în uni
tățile agricole de stat — ne 
spune ing. Grigore Călcîi, 
șeful fermei nr. 5 Rîșnov a 
întreprinderii agricole de 
stat Codlea-Brașov. Dar nu 
s-a făcut ce trebuia, în sen
sul de a ușura cu adevărat 
munca șefului de fermă. 
Volumul hîrtiilor continuă 
să se mențină la un nivel 
ridicat. Prin aceasta se ur
mărește desigur să se asi
gure reducerea risipei și 
eventual înstrăinarea fura
jelor. Se uită însă un lucru 
elementar că fermierul este 
gestionarul fermei și cel 
mai interesat să gospodă
rească judicios aceste fu
raje".

După părerea medicului

veterinar Mihai Bușe, șeful 
fermei nr. 1 Rupea, reduce
rea scriptologiei nu s-a fă
cut cu suficient discernă- 
mînt, așa cum este cazul 
formularisticii planului de 
venituri si cheltuieli. Ca vo
lum. noul formular de plan 
este într-adevăr mult mai 
subțire. Dar. dacă ținem 
seama de situațiile-anexă 
necesare, volumul 
că se ridică cel 
nivelul vechiului 
plus, în 
munca 
greoaie, 
tiile-anexe 
de mînă. 
mulare tipizate".

Adesea, se întîlnesc ca
zuri cînd se cer situații pa
ralele. După cum se știe, 
în fermele agricole se tine 
registrul jurnal. în care se 
operează zilnic toate chel
tuielile si veniturile pe 
categorii de animale si cul
turi. în același timp. însă, 
se cer si o serie de fise 
care urmăresc același as
pect. Este vorba de „fisa 
speciei" si „fisa culturii".

,Nu sînt suficient de pre
cise nici instrucțiunile cu 
privire la calcularea pre
țului de cost, 
nile pentru 
planului de 
pe 1968 prevăd 
fermă să calculeze prețul

-noile 
este 
deoarece 

se
neexistînd

de mun- 
putin la 
plan. în 
condiții, 

mult mai 
situa- 

întocmesc 
for-

Instrucțiu- 
completarea 

producție 
ca șeful de

de cost numai la catego
riile de animale și cultu
rile la care găsește că este 
necesar (cele mai impor
tante). în „fișele speciei" 
și „fișele culturii" se pre
vede ca prețul de cost să 
fie întocmit si urmărit pe 
toate culturile și 
riile de animale.

Intr-adevăr, este 
făcut, mai ales în 
veste clarificarea 
lor cerute din sectorul zoo
tehnic, unde se pare că 
birocrația, zdruncinată 
pentru moment de măsu
rile luate, se află acum în 
stadiul de „reanimare". 
Medicul veterinar Vasile 
Dănilă, șeful fermei zoo
tehnice „Gh. Doja" de la 
I.A.S. Răcăciuni, județul 
Bacău, ne relata:

în momentul de față, în 
ferma noastră există, nici 
mai mult, nici mai puțin, 
de 15 registre pentru ti
nerea evidentei 
Această avalanșă de 
gistre a fost impusă, 
parte, de 
dintre evidenta primară

Gheorghe RADEL 
Nicolae MOCANU 
Gheorghe BALTĂ 
corespondenții „Scînteii

catego-
mult de 
ce pri- 
situații-

primare, 
re- 
în 

neconcordanța 
și

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntările sînt subliniate în re
petate rînduri de puternice ovații 
pentru prietenia româno-franceză.

In timpul popasului din piața 
centrală a orașului Slatina, forma
ția corală a casei de cultură și ta
raful din comuna care poartă nu
mele vestitului haiduc de pe a- 
ceste meleaguri, Iancu Jianu, par
ticipant la revoluția de la 1S21 a 
lui Tudor Vladimir eseu, interpre
tează cîntece populare.

Oaspeții trec prin mulțime. Au 
loc calde și spontane manifestări 
de prietenie. Cei doi președinți 
string călduros mîinile a zeci și 
zeci de cetățeni, care îi înconjoară, 
mulțumesc pentru primirea ospita
lieră.

Coloana de mașini se oprește a- 
poi în fața uzinei de aluminiu, ale 
cărei produse sînt astăzi cunoscute 
în peste 20 de țări de pe diferite 
meridiane ale globului. La intrarea 
în uzină, realizată după proiec
tele firmei franceze „Pechiney", 
oaspeții sînt întîmpinați de Ma
tei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică și rafină
rii, de 
uzinei, de 
gineri și 
unii s-au specializat în întreprin
deri similare franceze. Pe clădirea 
pavilionului administrativ al uzi
nei, împodobită cu drapelele Ro
mâniei și Franței, se află portre
tele președintelui Republicii Fran
ceze. generalul Charles de Gaulle, 
și al președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, \iar pe un 
fundal albastru, inscripții în lim
bile română și franceză : „Trăiască 
pacea și prietenia între popoare I"

Inginerul Constantin Spoitu, di-

membri ai conducerii 
numeroși muncitori, in- 

tehnicieni, dintre care

rectorul uzinei, care a făcut un sta
giu de specializare în mai multe în
treprinderi franceze producătoare da 
aluminiu, prezintă macheta uzinei, 
subliniind că întreprinderea produ
ce în prezent peste 75 000 de tone 
de aluminiu anual cu o.puritate de 
99.8 la sută. El a informat pe oas
peți că actualele lucrări de extin
dere a uzinei vor permite ca în ur
mătorii ani la Slatina să se pro
ducă în fiecare an mai mult de 
100 000 tone de aluminiu. Vorbind 
despre rodnicia colaborării franco- 
române în înfăptuirea acestui o- 
biectiv, care a pus bazele indus
triei aluminiului românesc, direc
torul a relevat condițiile bune a- 
sigurate în F'ranța muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor români 
în vederea specializării lor rapide 
și la un înalt nivel tehnic în do
meniul producției de aluminiu.

Mulțumind directorului pentru 
prezentarea făcută, președintele 
Franței, Charles de Gaulle, a spus 1 
Știam că există această uzină de 
aluminiu de la Slatina și am vor
bit cu președintele Ceaușescu de 
planurile pe care le aveți pentru 
dezvoltarea ei. Știm că aveți pro
iecte mari, căci vreți să produceți 
anual 200 000 tone de aluminiu.

Sînt fericit că francezii și româ
nii, inginerii noștri și ai dumnea* 
voastră cooperează în această mun
că. Această cooperare este un e- 
xernplu de ceea ce putem face îm
preună și, mai ales, de ceea ce tre
buie să facem în continuare.

La plecarea din uzină, celor doi 
președinți le-au fost înmînate al
bume cu aspecte din uzină.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Oseneasca
9

Duminică, la hanul „Simbra oilor’ 
de pe dealul Hula (Satu Mare), a 
avut loc sărbătoarea tradițională 
prilejuită de ieșirea turmelor de oi 
la pășunatul aipin. La simbra oșe- 
nească au luat parte peste 10 000 
de oșeni și numeroși oaspe/i veni/i 
din jude|ele învecinate. Sărbătoa
rea a început cu alai de călărefi 
în piforeștile lor costume națio
nale, apoi a continuat pe estrada 
în aer liber, unde au lost pre
zentate programe artistice din fol
clorul bogat al acestor locuri. In 
poeni s-au fript la proțap miei 
și s-au întins pe iarbă „rnese" 
oșenești. De prisos să vă mai spu
nem că s-a petrecut „fain" ; ca la 
oșeni.

Torta
indolentei

9

Despre gravele consecințe ale 
unor neglijențe se scrie adese
ori. Unii, însă, nu rețin nici un 
fel de învățăminte. Ca șoferul 
Ion Andrei de la cooperativa a-\ 
gricolă Viișoara, județul Teleor
man. Nesocotind pericolul, el a 
încărcat în mașină citeva butoaie 
cu 1 347 litri benzină, fără să asi
gure bușoanele butoaielor cu 
garnituri. Pe drum, din pricina 
balansului benzina a început să 
curgă, prelingîndu-sc pînă la 
țeava de eșapament. Urmarea ? 
Întregul autocamion a ars ca o 
torță. Paguba — 75 000 lei — va 
trebui recuperată cu contribuția 
vinovatului.

Fantezie
Combinatul minier Baia Mare 

are în dotație cite două ma- | 
șini de scris pentru fiecare 
dactilografă. Se spune că ad
ministratorul combinatului, a- 
flînd că dactilografele bat cu 
aniîndouă miinile, le-a procurat I 
cite . două mașini, una pentru I 
dreapta, alta pentru stingă (la o I 
singură mașina le-ar fi dat nu- , 
mai jumătate de normă !). Ches
tie de organizare. Uluitor este 
însă altceva : pentru anul a- 
cesta, combinatul a mai coman- •] 
dat, din import, 30 de mașini 
de scris 1 Ce vor face cu ele ? I 
Pentru găsirea unei soluții vor , 
recurge probabil la mecanizarea 
fanteziei administrativ-birocra- 
tice.

Invitații dv.
»

Precizăm dinainte : nu inten
ționăm să ne amestecăm în 
treburi care vă privesc perso
nal. Pur și simplu relatăm o 
întîmplare nefericită. N. Radu 
din București (str. Codrii 
Neamțului nr. 1) a invitat la o 
petrecere și pe Stan Marin, 
scandalagiu notoriu cu ante
cedente penale. Desigur, gaz
da nu s-a gîndit la urmări. Iar 
urmările au fost tragice. Huli
ganul a tulburat petrecerea. 
Cînd comesenii au încercat 
să-1 potolească, a scos cuțitul 
și a lovit cu sînge rece, ca 
orice criminal. Pînă la spital, 
victima Gh. S. a încetat din 
viață. Firește, criminalul e reți
nut de organele de cercetare. 
Dv. rețineți morala.

Cine... mea'
sează?

O culme a comerțului : bufetul 
„Lunca" din Reșița are 24 de mese 
șl... 9 angajați ! Cum vedeți, e 
bine aprovizionat. Cu ospătari, nu 
cu marfă. Intr-una din zile, cînd 
în local se aflau 50 de persoane, 
bufetul oferea : 5 pîrjoale, 13 cîr- 
năciori, 7 chiftele și 5 bucăți de 
ficat — toate valorînd 75 lei. 
Le-am „vinde" sugestia de a se a- 
proviziona ca lumea. Dar ne este 
teamă că, înțelegînd în felul lor 
Invitația, vor mai angaja încă
15 ospătari — adică 24 ospătari la 
24 de mese. La urma urmei, nu 
e bine să aibă fiecare om... masa 
lui ? Acestea fiind zise, 
consumat... comentariul, 
plata l

ne-am 
Ospătar,

Din lac
în puț

Relatam, nu de mult,Relatam, nu de mult, o situa
ție paradoxală : deși întreprin
derea comercială a Uniunii ju
dețene a cooperației de consum 
Alba (ICOMCOOP) este vecină 
(gard în gard) cu Întreprinde
rea de morărit și panificație Alba 
Iulia, se aproviziona cu făină 
nu de la moara vecină (cum 
procedase înainte), ci de la o 
moară din Craiova. Era de aș
teptat să se ia măsuri de re
glementare a situației păgubi
toare amintite. Nu s-au luat. 
Ceva s-a schimbat totuși : 
ICOMCOOP se aprovizionează 
acum (în urma unei noi repar
tiții primite de la Centrocoop) 
nu din Craiova, ci de la o moară 
din... Arad. Ce să credem : ne 
luptăm cumva cu morile de 
vînt ? Atunci, vom folosi 
dozerele.

bul-

Marfa este făcută să circule. Așa 
e. Se cere însă o adăugire : să cir
cule. dar nu oricum, ci repede, să 
fie mereu prezentă sub ochii și la 
îndemina cumpărătorilor. Sint reali
zate astfel premisele înfăptuirii cî- 
torva deziderate majore ale comer
țului : promptitudine in satisfacerea 
cererii, desfacerea unui volum mai 
mare de mărfuri, obținerea unor be
neficii mai substanțiale. Vorba e : în 
practică, cum circulă marfa ? Vine 
ea „la fix" la întilnirea cu clientul 
sau se cam lasă așteptată ?

Intri la „Textila", la unul dint”e 
cele mai elegante magazine de galan
terie — „Firicel" (situația este simi
lară și la altele) :

— O cămașă...
— Cămăși numai numerele 38.

42, 44. Pentru femei 
fel de lenjerie.

— Nimic ?
— Dacă n-a venit 
Am vizitat zile în 

gazine specializate în articole elec
trotehnice. Am ales, din pură curio
zitate. și am cerut cel mai banal 
obiect posibil : un bec pentru frigi
der. " “ - _
n-a 
„Ea. 
zite.
mai _ . _
siguranță". Va veni, dar cînd ? Azi. 
mîine, poimîine ori săptămina viitoa
re ? Cît întîrzie ea pe drum în ra
port cu cerințele pieței, cu necesi
tățile circulației rapide, ale reîm
prospătării continue a rafturilor?

Responsabilul unui alt local 
— „Borcea" — îmi spunea că stă 
prost cu desfacerea pentru că de 10 
zile — dacă poate fi închipuit așa 
ceva ! — n-are sifoane. Și dacă nu 
sînt sifoane, nu bea lumea vin. Și 
dacă nu bea vin, nici nu mănîncă. 
Reacție în lanț...

în toate cazurile semnalate — și 
sint mii de asemenea cazuri — cli
entul pleacă contrariat, iar magazi
nul sau restaurantul înregistrează... 
pete pe prestigiu și minusuri la be
neficii. Ar fi greu, chiar imposibil 
să analizăm cauzele golurilor în apro
vizionarea întregului comerț. De a- 
ceea, în rîndurile de față vom stărui 
cu precădere asupra unor aspecte le
gate de comerțul alimentar local.

...Mă găseam deunăzi în biroul di
rectorului I.A.P.L. „Izvorul Rece", 
în două ore n-am reușit să legăm 
două vorbe. Ce făcea directorul ? 
Era în plină, acțiune : „Alo, I.C.R.A.? 
Cind ai de gind să-mi livrezi marfa?" 

Urmează un dialog care pare să 
nu se mai sfirșească. Apoi : „Alo, 
I.R.I.C.-ule. M-ai distrus ! Nu mi-ai 
livrat nici 40 la sută din marfă. Sînt 
complet descoperit !“

Si telefonul z.bîrnîie iarăși.
„Mereu intîrzie marfa" — ne-au 

spus. în fine, la unison . reprezen
tanții comerțului alimentar.

— Și ce faceți in acest caz ?
— Ceea ce vedeți : dăm telefoane. 

Ne lăsăm treburile baltă și trimitem 
oamenii pe teren ca să „impulsio- 

. naze" furnizorii. Telefoanele și aceas
tă stupidă muncă de impulsionare ne 
doboară. Dacă partenerii noștri „ar 
onora cu strictețe contractele, co
merțul alimentar ar face un conside
rabil pas înainte. Dar așa ? Cînd ne 
trimit atîta marfă incit nu mai avem 
unde s-o depozităm, cînd ne lasă cu 
rafturile goale.

Care sînt. în fond, partenerii de 
afaceri ai comerțului alimentar ? Iată 

-catalogul complet : I.C.R.A. (între
prinderea comerțului cu ridicata de 
produse alimentare) ; I.R.I.C. (Aba
torul) ; fabricile de mezeluri „Avîn- 
tul", „Mistrețul" etc ; fabricile de 
piine ; I.P.A. (întreprinderea de pro
duse alimentare) ; fabricile de bere ; 
fabricile de produse lactate ; 
frigul" ; agenția „Mercur" ; 
din toată tara.

Așadar între organizațiile 
ciale și acești furnizori se 
contracte. O.C.L.-urile. I.A.P.L.-urile 
nu au parc auto. De aici pornesc 
cele mai multe încurcături. Comer
țul alimentar, care ar trebui să fie 
mobil, elastic, stă și așteaptă să-i 
vină marfa la ușa magazinului. Cum 
se procedează de fapt? Să dăm un 
singur exemplu : I.C.R.A., de pildă, 
are voiajori pe grupuri de magazine. 
Voiajorul . circulă. Ajunge la maga
zinul X. întreabă : „Ce mărfuri
vreți să comandați pentru săptămînă 
viitoare ?“ Șeful de unitate se uită 
în stoc, se gîndește și comandă. Vo
iajorul pleacă la alt. magazin. Adună 
toate comenzile și le depune la cen
trală. La centrală se centralizează 
bonurile tuturor voiajorilor, tuturor 
grupurilor de magazine. După ce se 
centralizează, sint expediate depo
zitelor comerțului alimentar de gros. 
Aici bonurile (comenzile) sînt con
fruntate cu realitatea din .depozite. 
Și dacă comenzile se potrivesc cu 
mărfurile existente, începe progra
marea : luni vor fi aprovizionate — 
la ce oră nimeni nu știe — magazi
nele din sectorul I ; marți — cele din 
sectorul II ; miercuri vine la rînd alt 
sector ș.a.m.d. în timn ce mă aflam 
la restaurantul „Rarău". la respon
sabilul unității s-a prezentat un om. 
Zice fără jenă : 
nu-mi dau darul". Responsabilul îl 
îndeamnă : „Spune-le că am zis eu 
să ți-l 
mine : 
bere".

Dar 
însăși 
multe 
da, această operațiune atît de impor
tantă fiind lăsată la discreția respon
sabililor de unități și a delegaților, 
din diferite motive intrînd în joc cu 
totul alte considerente decît dorința 
de a răspunde intereselor consuma
torilor. Intervin apoi dificultățile de 
transport. Directorul și alți func-' 
ționari de la O.C.L. Alimentara sec
torul III observau : „Faptul că 
nu avem mijloace de trans
port are efecte negative pen
tru noi atit în aprovizionare, cît și 
în prețul circulației mărfurilor. Pen
tru că ne aduc marfa acasă, noi plă
tim furnizorilor o cotă parte din ra
batul comercial. Cît de mare este a- 
ceastă cotă ? Atit de mare incit la 
unele produse ea înghite tot rabatul 
comercial. Sîntem niște negustori 
care lucrăm în pierdere! Nu s-ar pu
tea oare ca. măcar parțial, să ne gos
podărim singuri? Aprovizionați prin 
alții, 
fără 
dem

n-avem nici
40, 
un

marfa...
șir citeva ma-

Nu se găsește. De ce ? „Dacă 
venit marfa..." Ești asigurat : 
marfa, e pe undeva, prin depo- 
_ori e pe undeva pe drum (nu- 
în magazin nu e !) Va veni cu

puns. îl pot oare interesa pe cum
părător încurcăturile pe care și le tot 
fac furnizorii între ei, aceștia co
merțului și comerțul sie însuși ? 
Cumpărătorul pretinde să găsească 
în magazine marfă. Pentru a se rea
liza 
ză 
gă ele 
lor — tot felul de organisme coordo
natoare : O.C.L.-uri, I.A.P.L.-uri, 
I.C.R.A.-uri. I.C.R.T.I.-uri I.C.R.M.- 
uri. direcții comerciale, direcții ge
nerale. Mii de oameni primesc leafă 
de la stat pentru înfăptuirea acestui 
deziderat, și nu pentru a încurca lu
crurile.

Să mergem la alt
I.C.R.A. Iată ce ne spune „i 
acestor întreprinderi — șefii 
pozite : „Nu pretindem că 
perfect. Este posibil să fim 
sursa golurilor din rafturi, 
vină este, în primul rînd. sistemul 
de organizare a aprovizionării. Este, 
desigur, inadmisibil ca o întreagă 
rețea comercială să depindă, de pil
dă, de modul în care I.R.V.A. deba
rasează unitățile de ambalaje. Si apoi 
mai e ceva : responsabilii magazi
nelor comandă marfă puțină. De ce ? 
Ei nu au garanția păstrării în condi
ții corespunzătoare a stocului. Se în
treabă : ce fac dacă se defectează 
frigiderul ? (doar se știe că „Ciclo
pul" vine să depaneze după 4—5 zile 
— n.n.). Ce fac cu marfa dacă n-am 
desfacere ? Si tot îndoindu-se de pu
terea de desfacere a magazinelor, 
responsabilii le lasă goale".

Să mergem mai departe, pe la alți 
furnizori și intermediari ? Ar fi cu
rată pierdere de timp. Oprindu-ne 
aici, rămîne, deci, să răspundem la

acest deziderat funcționea- 
mii magazine, iar pe lîn-

mai bine zis deasupra

furnizor : 
.sufletul" 

de de- 
lucrăm 
și noi 

dar de

întrebarea de căpetenie : cum pot fi 
evitate ■ golurile în aprovizionare ? 
Reprezentanții comerțului cu amă
nuntul susțin că, in condițiile trece
rii mijloacelor de transport in pro
pria lor administrație, lucrurile s-ar 
schimba într-o proporție considera
bilă. Intr-adevăr, comerciantul tre
buie să dispună de mijloace de de
plasare, să se poată mișca lejer, să 
umble după marfă, s-o ia. pe cit po
sibil. direct de la producător sau din 
depozit, pe alese. Dar parcul auto nu 
rezolvă totul. Este nevoie, înainte de 
toate, de a se revedea întregul sis
tem de aprovizionare a rețelei, con
cepția care există în acest domeniu. 
Nu poate fi admisibil să constatăm 
— ca și în anii trecută, de altfel — 
că, în vreme ce în depozitele co
merțului s-au adunat, în lunile din 
urmă, stocuri importante de mărfuri, 
ele n-au fost date pe piață atunci 
cind s-ar fi putut vinde, ci mult mai 
tîrziu, cînd nu le mai caută aproape 
nimeni. Așa se explică de ce în mo
mentul de față se pot cumpăra can
tități nelimitate de mănuși și fulare 
de lînă, ori — trecînd în sectorul ali
mentar — conserve din unele legume 
care au apărut pe piață în 
proaspătă.

Situația din ultima vreme 
cu acuitate în discuție două 
probleme : îmbunătățirea sistemului 
de aprovizionare ; reașezarea, pe 
baze mai reale, a relațiilor dintre 
comerț și furnizori.

Fără rezolvarea acestora nu vor 
putea fi evitate nici de aici înainte 
seurt-circuitele ce se produc în dru
mul mărfii spre cumpărător.

stare

aduce 
mari

de

„Antre- 
morile
comer- 
încheie

„Șefule. băieții

dea". Apoi se îndreaptă către 
..Nu-i dau polul, rămîn fără

aspectul cel mai grav rămîne 
sistemul de aprovizionare. De 
ori marfa se comandă anapo-

dăm impresia unui organism 
mîini și fără picioare. Să ve
ce spun furnizorii.
De ce nu vă respectați, tova- 
angajamentele contractuale pe 
cu voia dv,

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

răși. 
care

Răspuns primit 
ții întreprinderii 
mentare :

— E posibil să 
curcături. A cui 
stabilit. Transportul e mixt, 
grafice sint lunare, altele zilnice...

Nu ne mulțumește acest cvasirăs-

vi le-ați asumat ? 
de la reprezentan- 
de produse ali-

se mai facă In- 
e vina ? Greu de 

unele

— Nu e triunghi. In viziunea mea e un cere. 
Un' cerc vicios.

— De ce vicios, că nu seamănă a cerc 7
— El demonstrează, așa cum a, triunghi ori cerc 

vicios, că lucrările apeductului încă nici n-au în
ceput. Azvîrliturile astea de diferite culori 
reprezintă, tovarăși, cauzele tergiversării începerii 
șantierului Arcuda-Bragadiru.

— Cauzele ? I
— Da. Distingeți, cred, tn această pînză, în pe

rimetrul destinat cauzelor, 63 de culori. Predomi
nă aici griul. Prin culoarea gri trebuie să înțele
geți că ea vrea să fie întreprinderea Bucov din 
județul Prahova. Culoarea gri-petrol reprezintă 
regiunea petrolieră. Ați dedus, cred, că această 
întreprindere trebuia să execute, pentru șantierul 
Arcuda-Bragadiru, tuburi necesare conductei. Nu 
știu dacă băgați de seamă, dar peste această cu
loare gri-petrol curge o culoare vulcanică.

— Ce e cu ea? Ce reprezintă ?
— întreprinderea Bucov, ca să poată executa 

tuburile necesare, avea nevoie de niște tipare. 
Aici vine explicația culorii vulcanice. Aceste ti
pare trebuiau executate de către uzinele „Vulcan"- 
București. Prin dunga aceasta neagră trebuie să 
înțelegeți că uzinele „Vulcan" au greșit tiparele.

— Dar pînza, aici, 
are și niște culori 
vesele. Cum le explicați ?

— Intr-adevăr. Tonul 
culorilor este spre vesel. 
Dar puțin mai 
lorile devin 
vesele. Pentru 

șantierului din
>>'

Prietenul meu edilul, căruia îi făceam o vizită 
protocolară, la un moment dat, mai exact după 
vreo două minute și ceva de la sosirea mea, îmi 
spuse :

— Dragul meu, nu știu cum să mă scuz. îmi 
rezervasem pentru intîlnirea cu dumneata vreo 
două ore. A intervenit însă, ca întotdeauna, ne
prevăzutul. Știi, am convocat la această oră o con
sfătuire cu constructorii apeductului Arcuda-Bra
gadiru.

— Arcuda-Bragadiru ? E vorba de viitoarea con
ductă care să îmbunătățească alimentația cu apă 
a Bucureștiului ?

— Da.
— Dacă mi-ați permite să particip și eu la a- 

ceastă consfătuire v-aș fi tare recunoscător.
— Dar fără bloc-notes și stilou !
— O pînză, un trepied și niște culori, pot lua 

cu mine ? Sint tare nervos, trebuie să-mi consum 
energia cu ceva, mai 
tuire obositoare.

— Nu
— Dar

seamănă 
Iar dacă 
cel care 
clamă : „Interesantă 
derea asta 
rii“ I. Așa 
mi lasăți 
vopselele, 
dumneavoastră ______
despre viitorul apeduct 
Arcuda-Bragadiru.

A fost o consfătuire furtunoasă. Critici, auto
critici... Eu, ca să nu mă plictisesc, am așternut 
pe pînza de pe șevalet fel de fel de vopsele : am 
pus galben pe mov, violet peste albastru de Vo- 
roneț, culoarea amigdalelor peste aceea a icte
rului negru, am îngrămădit într-un triunghi sca
len culorile curcubeului...

Consfătuirea se terminase de mult, dar partici
panta nu se încumetau să părăsească sala de 
ședințe. Se învîrteau în jurul pînzei mele, pe 
care mă jucasem cu vopselele și auzeam:

— Bate departe !
— Ce-o vrea să spună ?
— E adînc I Uite-te mai atent la. cuta aia a pîn

zei, dintre culoarea argintiu și ciclamen. Acolo-i 
nodul gordian al pînzei.

— E, într-adevăr, un nod, dar pare să fie din 
războiul de țesut. O fi luat pînza de la solduri.

— A ales-o cu cap I E deștept tipul I Foc! îți 
dai seama ? A ilustrat pe această pînză întreaga 
odisee a apeductului Arcuda-Bragadiru. A prins 
din zbor toate amănuntele discutate de noi.

într-adevăr, cunoșteam toate amănuntele în le
gătură cu apeductul, așa că am început să explic :

— Dragii mei, aveți în față o pînză care 
intitulează „48 725 000 lei 
Dobrița"...

Am făcut o pauză ca 
continuat :

— Voi încerca să vi le

ales dacă va fi o consfă-
pictor.
O pisică desenată de mine 
cu un mușuroi de furnici.

te știam și
nici nu sînt.
mai degrabă .
vreau să desenez un mușuroi de furnici, 
se uită la desenul meu ori pictură ex- 

ve-
Dealul Spi-

vă rog să
mă joc cu
timp ce

discutați

din 
că 
să 

în foileton de Nîcuță TĂNASE
jos cu- 

ți mai 
că este 
Arcuda- 
" tot

chemată tn ajutorul 
Bragadiru și întreprinderea „Granitul' 
din București. Prin acest liliachiu demonstrez că 
și întreprinderea aceasta avea nevoie de tipare. 
Le comandă la „Progresul"-Brăila. Arămiul evi
dențiat în acest loc vrea să spună, să arate mai 
bine-zis, întîrzierile tn executarea tiparelor, tar 
petele astea și mai și — care seamănă, bat în 
kaki, — demonstrează greșelile care s-au făcut la 
aceste forme și tipare de care aveau nevoie cei de 
la „Granitul". Intr-un cuvînt, această pînză 
prezintă odiseea lucrărilor pentru care au 
alocate 48 milioane de lei.

— E formidabil! Ți-l achiziționăm. Cît 7
— N-aveți dumneavoastră bani să plătiți o

menea operă de artă unică I Vi-l donez ! Dar nu- J 
mai după terminarea apeductului. <

Mi-am luat pînza și-am plecat bucuros că fă- < 
cușem o glumă bună. (Asta a fost părerea mea). ; 
Pînza, pentru că în drumul meu spre casă o con- < 
fundam cu batista, am aruncat-o în primul coș * 
de hîrtii. J

După citeva zile, am intrat într-o expoziție. ( 
Spre marea mea surprindere, am descoperit pînza < 
mea, pe care scrisesem, cu scrisul meu înclinat < 
spre stingă, titlul: „48 725 000 lei și profilul inimii < 
maichii Dobrița..." <

Iubitorii de artă stăteau ore întregi în fața pin- • 
zei mele și un ghid, angajat special, dădea expli- ( 
cații : <

— Acest tablou, al cărui autor nu este încă cu- <
noscut, nu l-am descoperit încă, este un mare < 
talent. <

— Ce reprezintă ? J
— Imaginația autorului necunoscut este de in- <

vidiat. Priviți ambianța de culori. Ea poate să te < 
trimită la Venus din Milo scoțînd apă dintr-o < 
fîntînă cu cumpănă, neajutată de nimeni, la Gio- < 
conda, cînd avea vîrsta de 13 ani și cînd mînca J 
bătaie de la sora ei mai mare, la... Pînza aceasta ( 
poate înfățișa, cu puțină bunăvoință, și „Tîrgul < 
de oale" ori „Zidar rănit" ale lui Goya... <

Sub tablou am observat că pînza mea era reți- < 
nută. <

După Cîtevă zile m-tim dus din nou la prietenul ' \ 
meu edilul •să-i povestesc cele întîmplate cu pin- ■ < 
za. Am rămas stupefiat. Pînza 'unea predomina 
biroul domniei sale. (De dumnealor a fost reți- <
nută, așadar). Dar nu se mai chema „48 725 000 de <
lei și profilul inimii maichii Dobrița...", ci „Tan- ; 
gaj de culori în mi bemol minor" I

ase-

să văd reacția, apoi am

(9

re- 
fost

Agențiile și filialele 
O.N.T. fac înscrieri 
pentru următoa
rele excursii :

Berlin, Dresda, cu vi
zitarea orașelor Praga 

Budapesta (2 300 se 
și profilul inimii maichii

Gheorghe GRAURE

LA O.N.T

• în BULGARIA : 
13 zile pe itinerarele 
Burgas, Sozopol. Ne- 
sebar, Varna, Nisipu
rile de Aur, Tîrnovo
— (2 312 lei) ; 8 zile — 
Tîrnovo, 
Plovdiv, 
Burgas, Varna,
— (1 439 lei) ; 7 zile — 
Russe, Tîrnovo, Stară- 
Zagora, Plovdiv, Rilla, 
Plevna — (1 295 lei) ; 
4 zile — Russe, Tîr
novo, Sofia și Plevna
— (649 lei).

Kazanlik, 
Pamporovo. 

Russe

lui Budapesta (1 836 
lei) ; 15 zile pe traseul 
Bratislava, Brno, Pra
ga. Karlovy-Vary. 
Plzen, Bouzov, Zilina, 
T. Lomnica, 
cu vizitarea orașelor 
Budapesta, 
Debrecen 
lei) ; 
ment 
țiune 
(5 314 
zînd 
dicale. excursiile în 
împrejurimi și vizita
rea altoi- stațiuni bal- 
neo-climaterice).

Kosice,
Mișkolc, 

(2 746 
21 zile la trata- 
în vestita sta- 

Karlovy-Vary 
lei. prețul inclu
și serviciile me- 

excursiile

• în R. D. GER
MANĂ : 17 zile pe.iti-;. 
herarul Berlin. Pois-

• în CEHOSLOVA- dam, 'Magdeburg; ' Wei- 
■CIÂ : T0 zile pe itine- mar. Jena'- 
rarul Praga, Kar
lovy-Vary, Plzen, Pra
ga. Brno, “ 
si cu vizitarea orașu-

în POLONIA : 14 
pe traseul Cra-zile

covia, Poznan, Varșo
via (2 102 lei) ; 10 zile 
pe itinerarul Lillafu- 
red, Kosice. T. Lom- 
nice, Zakopane. Kato- 
vice. Lodz. Varșovia, 
Cracovia. Kosice, cu 
vizitatea orașului Miș- 
kolc (2'807 lei) ; 10 zile 
pe ruta Katovice, Cra
covia, Varșovia, cu 
vizitatea orașelor Bu
dapesta și Bratislava 
(1961 lei); 7 zile la 
Varșovia și Cernăuți 
(1 281- lei). ‘ “

"■ La agențiile și’ filiă.- 
Leipzig, lele O.N.T. din îritrea-' 

ga tară se pot rezerva 
locuri pe oricare din 

enunțate
Meissen, Dresda. cu 
vizitarea orașului Pra-

Bratislava ga (3 233 lei); 13 zile itinerarele 
traseul Leipzig, măi sus.

explic. Observați în cen
trul acestei pînze un nod. Intr-adevăr, acest nod 
nu este o greșeală de fabricație. El reprezintă, 
în viziunea mea, cele 48 725 000 Ici alocați de stat 
pentru îmbunătățirea aprovizionării Bucureștiului 
cu apă. Deci, problema dezbătută de dumneavoas
tră în .această consfătuire.

— Vreți să ne spuneți ce reprezintă culoarea 
aia, pata aia de culoare neagră, care seamănă cu 
un gîndac de bucătărie strivit 2

— Reprezintă termenul de dare în folosință a 
apeductului, care a fost amînat din ’67, în se
mestrul II al anului 1063.
.-n-Interesant.' Ce ne .puteți explica,4n ..legătură , 
,cui imecliflta pată de culoare;,c<țjenie ? A fost , ca,- , 
fe.aua fierbinte și v-ați opărit ?

— Nu. Reprezintă cele 20 000 000. de lei, adică 
valoarea lucrărilor care vor fi executate în anul 
acesta.

— Si movul ? Triunghiul de mov 7

Dintr-un fapt relativ izolat, accidentul de circulație tinde să se 
transforme, în ultimul timp, într-un „fenomen' tot mai larg. La 
sfîrșitul săptăminii trecute, săgețile diagramelor pe care se înre
gistrează accidentele de circulație au marcat fără excepție o as
censiune alarmantă: numai în zilele de 11 și 12 mai, adică sîm
băta și duminica trecută, în București și pe cele mai importante 
trasee care străbat județele Ialomița, Dîmbovița, Prahova și Ilfov 
s-au săvîrșit 82 de accidente, dintre care multe deosebit de grave. 
Faptul este cu atit mai îngrijorător, cu cît acum, în sezonul căl
duros, circulația cunoaște o intensitate considerabilă. Aceasta 
ne-a determinat să adresăm Inspectoratului general al miliției 
citeva întrebări.

respectiv de conducere. Este ușor de 
imaginat la ce accidente grave pot 
duce astfel de imprudente care evi
dențiază o serioasă doză de irespon
sabilitate. Bunăoară, turismul 2 B-620 
a fost găsit avînd la volan un copil, 
un „domn Goe“, ce nu depășea vîrsta 
de 15—16 ani ! Asemenea acte — pe 
care le-am putea numi acte preme
ditate de inconștientă, generatoare 
de mari riscuri pentru viața copilu
lui sau a pietonilor tind să se înmul
țească.

IRESPONSABILITATEA
LA VOLAN

întrebare : — Ce factori de
termină. după părerea dv., nu
mărul relativ mare de acciden
te rutiere, mai ales în zilele de 
simbătă și duminică ?

Răspuns: — Conducătorul auto
are multi „dușmani". Cei mai în
verșunați, și mai periculoși sint ori
care moment de neatenție, alcoolul 
— dar și insuficienta pregătire, res
pectiv incorectitudinile la depășiri, 
ca și neacordarea priorității de tre
cere. Imprudența este „mama" tutu
ror accidentelor. Conducătorii auto, 
dintr-un motiv sau altul, pierd sim
țul proporțiilor și al măsurii : apasă 
cu toată puterea pe accelerator 
transformînd mașina într-un bolid 
și șoseaua într-o pistă de curse, în
calcă liniile continue de demarcație, 
își etalează într-o manieră incon
știentă „talentele" de „ași" ai vola
nului, ca să se grozăvească și să facă 
„impresie".

Din nenorocire, aceste așa-zise sa
tisfacții mărunte au adeseori urmări 
dintre cele mai tragice. Pe lîngă fap
tul că mai devreme sau mai tîrziu 
ajung în mod invariabil să se sol
deze cu pagube materiale, mulți con
ducători auto plătesc nechibzuința 
cu propria lor viață sau cu viața 
altor oameni, pur și simplu nevino- 
vați.

Un exemplu : în ziua de 10 mai 
1968, orele 21, în comuna Herăstrău, 
din județul Vrancea, numitul Neagu 
Botezatu. după ce in prealabil s-a 
„alimentat" cu o doză respectabilă 
de alcool, ne mai ținînd seama de 
sfaturile însoțitorilor pe care îi 
transporta ilegal și cărora le răspun
dea caustic că „știe el ce face", a 
condus cu viteză excesivă autovehi
culul nr. 31-GL-3768, aparținind 
I.M.T.F. Focșani, .și a lovit în plin 
un alt autovehicul ce staționa re
glementar. Dintre cei trei călători 
transportați clandestin, doi au sufe
rit vătămări corporale ușoare, iar a! 
treilea a fost accidentat mortal. „Ze
losul" conducător a îndoliat o fami
lie cu 4 copii, rămași astfel orfani !

Faptul că Neagu Botezatu a scăpat 
ca prin urechile acului de consecin
țele accidentului (dar nu și de con-

l întrebare : — Ce recomandări 
considerați a fi de principală 
actualitate pentru prevenirea 
accidentelor auto ?

secințele legii), constituie o excepție 
rară, căci de regulă, cei ce sfidează 
cu sau fără bună știință regulile cir
culației se transformă, ei înșiși, în 
victime ale propriei lor inconștiente. 
Merită a fi relatat și cazul lui Teo
dor Vasilescu, din București. — cul
mea, de profesie medic ! — posesor 
doar de două zile al permisului de 
conducere. întoreîndu-se spre casă, 
duminică 12 mai
a.c., pe șoseaua 1 M 
Ploiești •— Bucu- .
rești, a făcut o Interviu cu general-maiordepășire neregle
mentară, lovind Dumitru COSOVÂNU 
puternic un auto
turism ce circula 
din sens opus.
Urmarea : Teodor Vasilescu s-a rănit 
grav și o dată cu el g mai rănit — 
din fericire ușor — alte două per
soane. în plus, nou-nouțul său „Re
nault" s-a transformat într-o jalnică 
„armonică", (fotografia alăturată este 
revelatoare), iar mașina cealaltă a 
fost serios avariată.

O altă remarcă. în zilele de sfîrșit 
de săptămînă, mulți șoferi, ignorînd 
faptul că nu sînt în plenitudinea 
forțelor, conduc mașina obosiți. Din 
cauza surmenajului excesiv Dumitru 
Vintilă. conducătorul autocamionului 
cu remorcă nr. 21-DB-3748, de la 
Autobaza 5 Hîrșova, care în ziua de 
12 mai a. c. transporta o cantitate de 
bumbac pe șoseaua Pitești-Rm. Vîl- 
cea. a adormit la volan. La un mo
ment dat, autovehiculul a ieșit de pe 
partea carosabilă, răsturnîndu-se în- 
tr-o prăpastie. Dumitru Vintilă a 
fost grav rănit iar autocamionul a 
suferit avarii pentru repararea că
rora va fi nevoie de o sumă impor
tantă de bani. Consider că învăță
mintele se impun de la sine.

în ultimul timp își face simțită 
prezenta o nouă sursă de accidente. 
Unii părinți, din „plăcerea" de a-și 
vedea cît mai curînd copiii în pos
tura de conducători auto — sau ne- 
rezistînd insistentelor acestora, le 
încredințează mașina, lăsîndu-i să se 
plimbe cu ea fără a avea permisul

Răspuns : — După cum am subli
niat mai înainte, a început sezonul 
estival, sezonul marilor excursii, 
cînd drumurile sint foarte aglome
rate. în plus faptul că orele de ple
care si de reîntoarcere în diferite 
localități concordă în general, se a- 
junge ca în anumite intervale de 
timp aglomerația să atingă vîrfuri 
maxime. în aceste condiții, pericolul 
de accident crește, — și nu există 
altă soluție decît cea mai strictă res

pectare a reguli
lor de circulație. 
Nici o abatere de 
la normele prevă
zute de lege, nici 
o concesie impru
denței, nici un ar
tificiu în condu
cere — și călăto

ria va fi Întotdeauna sigură și plă
cută.

în mod deosebit trebuie atras din 
nou atenția asupra celor mai fla
grante surse de accidente : viteza 
excesivă, depășirile neregulamentare, 
neacordarea priorității etc.

Să reluăm : viteza excesivă. Tre
buie depistați acei „zmei" ai șosele
lor, care gonesc nebunește, iar mili
ția trebuie sesizată urgent despre 
actele lor iresponsabile. Nu mai pu-

țin periculoase sint și autobuzele, 
autobasculantele și autocamioanele 
care în afara orașului depășesc și 
ele de multe ori viteza permisă — 
de 70 kilometri la oră.

Depășirile neregulamentare. Men
ționez că este de-a dreptul îngrijo
rătoare proporția considerabilă a ce
lor care nu știu să execute o depă
șire corectă. Poți. vedea pe 
șosele nenumărate cazuri de conducă
tori auto care execută depășiri în- 
cepînd să semnalizeze abia în clipa 
cînd s-au și angajat în depășire, ori 
fără să se asigure în prealabil dacă 
nu vine un autovehicul din spate sau 
care se angajează în depășiri deși din 
sens contrar se apropie un alt auto
vehicul. Sint conducători care își 
închipuie că în asemenea situații 
este suficientă simpla semnaliza
re de depășire sau pur și simplu a- 
prinderea farului. De fapt prin aceas
tă manevră ei nu fac altceva decît să 
solicite cu insolență ca vehiculul ce 
vine normal din față, și care are 
prioritate, să se oprească spre a le 
face loc „lor". Reamintim conducă
torilor auto : Nu vă angajați în de
pășiri înainte de a vă asigura dacă 
din spate nu vine un alt autovehicul 
angajat și el în depășire ; nu vă an
gajați în depășiri fără să fi făcut 
semnalizările de rigoare și fără să vă 
asigurați că în față drumul o com
plet liber !

Vara, la ore de ieșire și de Intrare 
în orașe se formează șiruri de ma
șini. care circulă una lîngă alta. în 
asemenea situații este cazul mai 
mult ca oricînd: să se păstreze dis
tanța cuvenită de mașina din față — 
și ca nimeni să nu se angajeze în de
pășirea convoaielor, căci, în clipa 
cînd îi va apărea alt autovehicul din 
față va fi obligat să reintre „scurt" 
în coloană, provocînd de multe ori 
accident.

Reamintim conducătorilor auto 
că legea prevede că cel depășit tre
buie să încetinească viteza, și să-1 
facă loc celui angajat în depășire. Or, 
pe unii, tocmai atunci cînd sint de
pășiți îi cuprinde ambiția, accelerea
ză, nu vor să se lase mai prejos și 
provoacă întreceri și accidente. Cînd 
vedeți că alături de dv. trece ca un 
bolid cîte un „zmeu" al șoselelor, nu 
vă puneți mintea cu el. Și nu o dată 
o să fiți în situația de a-1 găsi după

un număr mai mare sau mal mic da 
kilometri cu mașina răsturnată în 
șanț sau sfărîmată de vreun stîlp...

Ar fi desigur multe de spus și des
pre necesitatea de a nu se executa 
depășiri în locurile lipsite de vizibi
litate, de a nu se încălca linia albă 
continuă care este prin ea însăși-A, A 
avertizor de primejdie, despre con
centrarea la maximum a atenției 
cînd ești la volan... Dar toate aces
tea se încadrează în stricta respec
tare a legii circulației. Trebuie avut 
mereu în vedere că în materie de cir
culație nu există reguli importante 
și reguli mai puțin importante, că 
orice încălcare a prevederilor legii 
se poate solda cu consecințe regre
tabile, cu urmări ce nu mai pot fi 
șterse uneori întreaga viață. Este 
bine ca toți conducătorii auto, fără 
excepție, să se orienteze după prin
cipiul că „unde-i lege nu-i toc
meală". De asemenea, fiecare șofer, 
amator sau profesionist, trebuie să 
aibă în vedere că asigurarea unei 
stări tehnice perfecte a autovehico- 
lului respectiv este o cerință elemen
tară ce trebuie respectată cu sfințe
nie la fiecare plecare în cursă. Con
sider că este cazul să mal amintesc 
încă o dată că se mai comit și astăzi 
abuzuri din partea unor conducători 
auto profesioniști care, folosind ma
șinile instituțiilor și organizațiilor 
socialiste în scopuri personale, mal 
ales sîmbăta și duminica, pe lingă 
faptul că aglomerează circulația, dar 
provoacă accidente, deoarece vor să 
ajungă repede la destinație și, mai 
ales, să nu fie observați.

întrebare : — Ce măsuri in
tenționează să ia militia tn se
zonul estival pentru combaterea 
accidentelor 7

Răspuns : — Hotărîtor pentru pre
venirea accidentelor rămîne conștiin
ța cetățenească, spiritul de răspun
dere al fiecărui conducător auto, 
care are datoria să supravegheze, el 
însuși, respectarea întocmai a tutu
ror normelor de circulație. în ceea 
ce ne privește, vom căuta să supra
veghem, în continuare, cu și mal 
multă atenție și severitate traficul 
rutier, mai ales pe traseele cele mai 
mult solicitate, în special pe șoseaua 
București — Ploiești, adesea trans
formată într-o pistă de întrecere da 
către unii conducători nedisciplinați, 
care încalcă flagrant regulile de cir
culație cele mai elementare. Acest 
lucru va fi posibil prin dota
rea agenților de circulație cu 
un număr tot mai mare da 
motociclete. Pentru surprinderea 
rapidă a delincvenților, a tuturor ce
lor care amenință securitatea șose
lelor. vor efectua controale din ca 
In ce mal multi ofițeri îmbrăcați 
civil. Se vor lua, de asemenea, mă
suri în vederea îmbunătățirii contro
lului tehnic asupra vehiculelor șl 
vor fi antrenați. în aceste acțiuni, un 
număr sporit de conducători auto 
care sprijină voluntar organele mi
liției la supravegherea circulației. 
Firește, în acest ansamblu n-ar fi 
rău, ba dimpotrivă ar fi chiar reco
mandabil, să-și facă mai mult sim
țită prezența, pe drumurile, publice, 
caravanele mobile ce au datoria să 
asigure o asistență tehnică operativă 
mașinilor rămase în pană.

l
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De ce vegetează 
„filonul de aur“ 
al inteligenței 
tehnice de masă

VIRSIA

STAT

Însemnări pe marginea unei consfătuiri consa
crate conlucrării sociologiei muncii cu mișcarea 
de inovații

Soldată pînă în prezent cu cîteva 
lucrări și studii de sociologie con- 
—.•---- 4..-—sociologică în

se află încă, 
_ . într-un stadiu

incipient. Am mai avut prilejul să 
consemnăm, chiar și în acest stadiu, 
valoarea implicațiilor sale 
Revenim acum asupra ei 
nați fiind de un eveniment 
recent la Brașov : „în jurul 
mese", cadre de conducere 
treprinderile județului, șefii cabine
telor tehnice, inovatori și inventatori, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid, sindicale și de tineret, ai 
C.I.T.. sociologi, cadre didactice din 
domeniul științelor sociale ș. a. s-au 
întîlnit cu cercetători ai Institutului 
de filozofie al Academiei, autori ai 
lucrării „Sociologia muncii. Mișcarea 
inovatorilor", apărută în Editura po
litică, lucrare care sintetizează re
zultatele unei investigații sociolo
gice concrete întreprinse într-un nu
măr de 12 întreprinderi, dintre care 

•patru aflate în județul Brașov.
Obiectivul acestei inedite consfătuiri 
de lucru: dezbaterea măsurilor con
crete care se impun pe baza aces
tei cercetări.

Inițiativa Comitetului județean de 
partid Brașov este întrutotul lăuda
bilă. Ea urmărește un tel deosebit 
de prețios : valorificarea superioară 
a resurselor importante de inteligen
tă creatoare conținute de mișcarea 
inovatorilor. Se poate pune totuși, 
pe drept cuvint, întrebarea : de ce 
pentru a se lua în discuție rezulta
tele investigațiilor sociologice în a- 
cest domeniu au trebuit să treacă 
peste matru luni, pentru că, de fapt, 
atît rr trecut de la apariția ■ cărții. în să vină din 
discuției care conține, realmente, 
observații întemeiate asupra actului 
inovator în tehnică ?

De altfel, din consfătuire a rezul
tat că nici conducerile întreprinde
rilor în care și-au desfășurat socio
logii cercetările lor nu au îmbră
țișat cu promptitudine concluziile 
desprinse de aceștia, dovedind slabă 
receptivitate la „apelul" sociologici 
muncii. Este știut că factorul ..uzură 
morală" acționează necruțător nu 
numai în tehn;ca modernă — unde 
sînt necesare eforturi înzecite pentru 
ținerea pasului cu ritmul moderni
zării accelerate a mașinilor, utilaie- 
lor și instalațiilor pe plan mondial 
— ei și în domeniul cercetării. Oare, 
în cazul nostru, o investigație știin
țifică cu caracter concret asupra ac- 
l.Adtății inovatoare în tehnică — des
fășurată și ea într-un interval des
tul de îndelungat : doi ani — nu își 
pierde, de-a lungul săotămînilor, lu
nilor, prospețimea ideilor pe care a 
reușit să le cristalizeze și, implicit, 
o parte însemnată, dacă nu covîrși- 
toare, din valoarea ei socială ?

Totuși — și acesta este, desigu1', 
meritul ei incontestabil — consfă
tuirea la care ne referim, confir- 
mînd principalele rezultate ale cer
cetării întreprinse și evidențiind 
unele carențe grave în stimularea 
fenomenului inovației, a conturat 
pregnant un șir de măsuri care se 
cer a fi luate fără întîrziere pentru 
creșterea amploarei și eficienței 
creației tehnice de masă în unitățile 
industriale.

Dezbaterile au reliefat cu claritate 
faptul că, fără a ignora rezultatele 
ei pozitive (de pildă, numai în ju
dețul Brașov ea a generat, anul 
trecut, economii post-calculate de 
peste 87 milioane de lei), mișcarea 
inovatorilor nu se desfășoară nici pe 
departe la nivelul cerințelor și exi
gențelor actuale ale economiei noas
tre naționale. Care sînt principalele 
cauze ale insuficientei valorificări a 
capacității inovatoare în industrie ?

Cercetarea 
printre altele, 
a unui număr 
nivelul scăzut 
tivității lor — fenomene care sub
minează puternic posibilitățile de 
dezvoltare a mișcării inovatorilor, 
„în ultimul timn — spunea, de 
exemplu, ing. Harri Engel, de la 
uzina .,6 Martie" — ritmul de creș
tere a numărului inovatorilor stag
nează. Ce se întîmplă ? Viața pune 
în fața inovatorilor din industrie 
probleme tehnice tot mai complexe, 
le solicită idei noi, o autentică mun
că de concepție. Or, după opinia mea, 
cabinetele tehnice nu sînt suficient 
de pregătite pentru a acorda la ora 
actuală inovatori’or asistentă tehnică 
de înalt nivel. Este imnerios nece
sar ca aceste cabinete să desfășoare 
două genuri de activități : una 
creație, esențială, primordială 
care în momentul de fată este 
proaDe total neglijată — și alta 
urmărire, selectare și încurajare 
încă „din fașă" a inovațiilor, care 
în prezent se face cu totul defec
tuos. Deosebit de util pentru ridica
rea ștachetei muncii de inovație și, 
implicit, pentru creșterea ei în am
ploare ar fi reunirea tuturor ino
vatorilor consacrată dintr-o între
prindere — care sînt acum izolați — 
într-un nucleu, avînd ca s^op rea
lizarea de inovații cu un grad ridicat 
de complexitate tehnică".

Investigațiile sociologilor au atras 
atenția și asupra drumului lung, în
tortocheat, pe care este nevoit să-1 
parcurgă o inovație din faza de con
cept pînă la aplicarea ei efectivă în 
producție. „Există acum — sublinia 
inovatorul Viorel Păunescu, tehni
cian la „Electroprecizia“-Săcele — o 
metodologie atît de greoaie, de par
că a fost intenționat creată pentru 
4 Îngreuna calea ideilor noi spre

cretă, investigația 
domeniul industriei 
la noi, desigur,

practice, 
determi- 
petrecut 
aceleiași 
din în-

sociologică a depistat, 
..pierderea" pe drum 

însemnat de inovatori, 
de menținere a crea-

de

a- 
de

fluxul tehnicii românești. Referatele 
de specialitate, care atestă sau in
firmă valoarea i„_ 
inovații, sînt deseori __ ________
bicat formulate, încît cel care le ci
tește are o cu totul 
asupra intenției reale 
Un păienjeniș c_ _____ __ „,
autohtoni sau străini, de presupozi
ții și temeri nejustificate îneacă li
teralmente ideea 
care un om s-a 1 
tul tehnic. Am î 
menea referat i 
noastră și un ___
uluit : se respingea o propunere in
teresantă, valoroasă de inovație pe 
motiv că «nici firma de peste hotare 
care fabrică utilajul respectiv nu a- 
piică (sublinierea ns.) soluțiile pro
puse de autorul inovației». După ce 
cu chiu, cu vai o propunere trece 
prin furcile caudine ale referenților, 
primind aviz favorabil, inovatorii 
sînt practic nevoiți să-și confecțio
neze singuri scule, să-și procure ma
terialele necesare etc. Adesea nu 
reușesc și ideile lor sînt abando
nate".
.Unele practici incompatibile cu ce

rința afirmării creației inovatoare 
în tehnică — reliefate în lucrare — 
au fost concretizate de mai mulți 
inovatori în timpul consfătuirii. „A- 

ing. Eugen Florea. 
chimică Rîșnov — 
inovații făcute de 
promovate numai 

corpul tehnic al în-

unei propuneri de 
i atît de alam-

altă imagine 
a inovatorului, 

de termeni tehnici,

simplă, clară cu 
prezentat la cabine- 
întîlnit într-un ase- 
întocmit la uzina 

argument care m-a

ment deosebit: aniversarea a 
5 ani de la elaborarea primei 
Șarje de cauciuc sintetic româ
nesc. Bilanțul făcut cu acest 
prilej dă colectivului de aici 
satisfacții depline. Reține aten
ția faptul că toate instalațiile 
combinatului și-au atins si de
pășit capacitățile proiectate. în
treaga producție de cauciuc 
sintetic a anului inaugural 
— 1963 — se realizează acum 
în numai 37 de zile. Cîntarul 
automat a „memorat" de-a lun
gul celor cinci ani cantitatea 
de 164 643 tone cauciuc. Aceas
ta este de altfel producția care 
a ieșit pe poarta combinatului, 
luînd drumul către beneficiari.

Prin cercetări și experiențe, 
specialiștii combinatului au 
reușit să lărgească gama pro
duselor. De la o singură marcă 
de cauciuc — Carom 1500 — 
s-a ajuns acum la 6 tipuri de 
cauciuc sintetic românesc. Mai 
presus însă de aceste cifre stau 
oamenii cu faptele lor. Nicolae 
Mazilu și Ortvin Graef, care în 
ziua de 17 mai 1963 au avut 
cinstea să participe la elabo
rarea șarjei inaugurale, au de
venit acum maiștri. Dar, tot a- 
tunci trăiau emoția primei 
șarje de cauciuc românesc și 
Iordache Chicoș, Constantin 
Raicu, Nicolae Bunea, Vasile 
Milea, astăzi toți operatori chi- 
miști de nădejde.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

statisticile cerute de diferite or
gane".

De^ altfel, în cadrul zootehniei 
există și alte anomalii în ținerea 
evidenței. De pildă, conform instruc
țiunilor, evidența tineretului taurin 
pe categorii de vîrsțe a fost simpli
ficată în sensul că nu se mai cere 
și pe sexe. Prin statisticile solicitate 
însă (A.Z.-l) de întreprindere și de 
trust se cere și pe sexe. Și iată că, 
indirect, ferma este obligată să țină 
evidența la fel ca mai înainte.

Situațiile cerute șefului de fermă 
„emană" de la întreprinderea din 
care face parte ferma respectivă. Se 
pune întrebarea: de ce continuă să 
existe această situație, criticată atît 
de mult în trecut? Am reținut pă
rerile unor conducători de întreprin
deri agricole.

BIROCRAȚIA IN STA

DIUL DE „REANIMARE"
Discuția purtată cu tov. Sergiu 

Roșea, tehnolog șef la I.A.S. Lieb- 
ling, din Trustul zonal I.A.S. Ti
mișoara, a reliefat tendința de a se 
permanentiza vechile racile ale bi
rocrației. Ceea ce cerem noi șefilor 
de ferme ne este solicitat de foru
rile superioare — trustul zonal. Nu 
putem spune că nu s-a simplificat

SCADENTE

desea — arăta 
de la Uzina 
propunerile de 
muncitori sînt 
dacă cineva din .....„
treprinderii este acceptat ca al doi
lea, al treilea... etc. «coautor» (desi
gur, fictiv). Și asemenea „coautori" 
apar ca... ciupercile după ploaie. Idei 
~7 ‘.‘i"! dla masa inovatorilor, că

■ «giranți» se găsesc destui".
Mai mulți inovatori s-au referit 

la optica cu totul deformată a con
ducerilor unoi întreprinderi — sur
prinsă și de sociologi : de a recom
pensa creația tehnică de cele mai 
multe ori „pe ascuns", dosnic, ca și 
C’.nd inovatorii n-ar fi oameni si
tuați în primele rînduri ale cursei 
pentru nou, ci niște lucrători „difi
cili", cărora li se face un mare ha- 
tîr dacă li se acordă pentru ideile 
lor valoroase cîteva sute de lei.

Consfătuirea a evidențiat și per
sistența unui alt mod învechit de 
gîndire. La un moment dat, cineva 
din sală a sugerat înființarea în în
treprinderi a unor „comisii" care să 
analizeze și să se pronunțe — la ni
velul secțiilor, atelierelor etc. — a- 
supra propunerilor de inovații, ur- 
mînd să le înainteze, apoi, pe cele 
admise cabinetului tehnic. Deci, o 
nouă verigă intermediară, cu între
gul ei cortegiu de elemente restric
tive — de ordin obiectiv, dar mai 
ales subiectiv. Acum, cînd partidul 
ia măsuri eficace menite să înlăture, 
la scara întregii țări, verigile inutile 
în domenii esențiale ale vieții, ni se 
pare cu totul anacronic să interpu
nem între inovatori și conducerile 
întreprinderilor noi bariere.

Consfătuirea a evidențiat că 
fenomenul atît de complex al 
mișcării inovatorilor nu a beneficiat 
pînă în prezent de toată grija și 
răspunderea organizațiilor de partid 
din întreprinderi. însuși faptul că 
doar 2—3 vorbitori s-au referit în cu- 
vîntul lor la sprijinul pe care este 
necesar să-1 acorde organele de par
tid la realizarea planurilor concrete 
de inovații întocmite de comitetele 
sindicale și de cabinetele tehnice 
dezvăluie realitatea nefirească că a- 
ceastă mișcare este încă tratată ca 
o problemă exclusiv tehnică. Or, in
tervențiile la discuții ale multor ino
vatori — întărind concluziile cerce
tării sociologice — au atras atenția 
asupra însemnătății deosebite a com
ponentelor umane și finalității socia
le ale creației tehnice de masă, în 
amplificarea căreia organizațiile de 
partid pot și trebuie să joace un rol 
esențial.

Evidențiind avantajele conlucrării 
cercetării științifice pe plan cen
tral cu producția, nu putem să nu 
subliniem și faptul că Ia dezvolta
rea investigațiilor sociologice con
crete în întreprinderi sînt chemate 
să contribuie și forțele locale. Există 
numeroase cadre care, îndrumate 
cu grijă de către organele județene, 
municipale de partid, pot fi atrase 
la activitatea de cercetare sociologi
că a unei arii considerabil mai în
tinse de fenomene decît a putut-o 
face, sau o va putea realiza în vi
itor, nucleul restrîns de sociologi 
existent la ora actuală în Capitală. 
Organelor județene de partid tre
buie să le fie clară ideea că a aș- 

venirea în jude- 
unor colective 
București nu 

nici cea 
stimulare 

ști-

tepta — pasiv 
țele respective 
de sociologi 
constituie nici 
mai propice 
a pătrunderii 
ințifice de investigație în 
larg, practic inepuizabil, al produc
ției industriale, al activității econo
mice și sociale. Inițiind ele însele 
cercetări pe probleme de largă res
pirație socială ca : organizarea 
timpului liber al oamenilor muncii 
din industrie, participarea muncito
rilor la învățămîntul de partid, la 
activitatea culturală de masă ș.a., or
ganele de partid nu vor avea decît 
de cîștigat. Pentru aceasta, firește, 
nu trebuie să aștepte indicații, su
gestii, sarcini etc. de la centru ; ini
țiativa locală și-a dovedit adesea, cu 
prisosință, fertilitatea, capacitatea sa 
novatoare.

a
din

singura, 
cale de

metodologiei
cîmpul

Gh. ZAMFIR

AM
Ce-i o fabrică de nu

trețuri combinate ? O 
■moară modernă cu a- 
numite utilaje în plus 
și ale cărei produse au 
o destinație precisă: 
combinatele de creș
tere a animalelor și 
păsărilor. O astfel de 
fabrică, s-a construit și 
la Urleasca. județul 
Brăila. La începutul a- 
cestui an trebuia să 
producă. în cursul lu
crărilor de construcții, 
ziarul nostru a semna
lat în mai multe rîn
duri ritmul nesatisfă
cător de lucru, dezor
ganizarea care dom
neau pe acest șantier. 
Din 
nu au intrat la timp pe 
un făgaș normal, 
iată urmarea : la sca
dență. constructorul și 
beneficiarul. nesoco
tind prevederile pla
nului de 
rindu-și 
lipsurile, 
buretele 
dintre ei. 
afișat tot 
căzut de acord să pre
lungească termenul de 
punere în funcțiune cu 
încă un trimestru.

înainte de 1 aprilie 
1968, ziarul a fost in
format că fabrica s-ar 
afla în probe tehnolo
gice. Este adevărat că 
unele probe parțiale 
ale utilajelor au fost 
făcute. Dar întrucît li
nele lucrări de con- 
strucții-montaj au fost 
executate în mare par
te neatent, în pripă, 
comisia de recepție a 
cerut constructorului 
remedieri, completarea 
unor lucrări importan
te, fără de care fabri

vacate, lucrurile

Si,

acote- 
altuia 

cu

stat, 
unul 
au șters 

disensiunile

ÎN ATE

cu privire la lucrările de construe- 
ții-montaj, cerute decadal și lunar 
de Direcția județeană de statistică. 
Sau, un alt caz : deși indicațiile pre
văd ca întreprinderea să țină evi
dența valorică a materialelor, iar 
fermele evidența cantitativă șl va
lorică, pentru că în situațiile cerute 
de Direcția statistică trebuie ra
portate sub ambele aspecte, sîntem 
nevoiți să centralizăm la nivelul în
treprinderii situația materialelor a- 
tît cantitativ, cît și valoric.

Din cele aflate de la interlocu
torii noștri rezultă că trusturile zo
nale, direcțiile județene de statistică 
sînt acelea care revarsă asupra în
treprinderilor o corespondență vastă
— în scris sau telefonic — cores
pondență a cărei rezolvare necesită 
un mare volum de muncă. De cele 
mai multe ori, așa cum au subliniat 
interlocutorii noștri, situațiile cerute 
ar putea fi simplificate și chiar eli
minate. Bineînțeles, reprezentanții 
trusturilor găsesc, la rîndul lor, scu
ze pentru ceea ce cer întreprinde
rilor, aruneînd în majoritatea cazu
rilor vina pe departament.

După cum remarca ing. Ion Ben- 
gnlescu, tehnolog-șef la serele Arad, 
„unele formulare au rămas aceleași, 
numai că pe ele se scrie „SIMPLI
FICAT". Adevărul este că datele se 
cer la intervale prea scurte și nu 
există nici preocupare pentru me
canizarea lucrărilor de evidență".

In discuția cu ing. Ioan Mihn, di
rector tehnic la Trustul I.A..S Ti
mișoara, ni s-au pomenit măsurile 
luate pentru a se reduce cît mal 
mult datele și situațiile inutile. De 
la departament se cer o serie de 
indicatori sintetici — arăta tov. Mihu
— dar ca să ajungi la ei ai nevoie 
de o serie de date, de calcule. Aces
tea le solicităm unităților.

*
Din cele relatate de către interlo

cutorii noștri rezultă că indicațiile 
plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
1967 privind simplificarea evidenței 
în unitățile agricole de stat au 
fost urmate de măsuri practice, dar 
cu toate acestea există încă posibi
lități de simplificare pentru degre
varea specialiștilor și altor cadre din 
întreprinderi și ferme de o activita
te birocratică. Sistemul informațio
nal este complicat. Continuă să se 
ceară atît de către Departamentul 
I.A.S., ‘ _.............................
cît și de direcțiile județene de sta
tistică ________ " .
grenează activitatea multor lucrători 
din aceste unități, sustrăgîndu-i de 
la munca productivă. Este adevă
rat că evidența s-a simplificat mult, 
dar, așa cum au arătat interlocutorii 
noștri, continuă să se ceară unii in
dicatori sintetici la care, ca să ajun
gă, cei din unitățile de producție au 
nevoie de situații complicate, de cal
cule care răpesc timp. De asemenea 
s-au înmulțit notele telefonice, „ane
xele" pentru care nu există formu
lare tipărite.

Hotărîrea plenarei din martie 1967 
prevede simplificarea activității de 
finanțare și creditare, lichidarea 
vechiului sistem birocratic de evi
dență, pentru ca specialiștii și cei
lalți lucrători din unitățile agri
cole de stat să nu fie sustrași da 
la activitatea productivă. Este nece
sar ca Departamentul I.A.S., pe baza 
propunerilor lucrătorilor din unități, 
să ia în continuare măsuri în ve
derea simplificării sistemului infor
mațional, reducerii formularisticii. 
pentru ca specialiștii agricoli să-și 
poată desfășura activitatea nemijlocit 
în producție, să-și poată pune în va
loare experiența, cunoștințele tehni
ce, capacitatea organizatorică 
scopul creșterii producției, a 
ductivității muncii și reducerii 
țului de cost al produselor.

evidența — arăta interlocutorul. Dar, 
judecind după volumul mare de co
respondențe în ceea ce privește sis
temul informațional, acum nu este 
mare deosebire față de anii trecuți". 
Aici am aflat că în primul trimestru 
din 1967 s-au primit 1 094 corespon
dențe, iar în perioada corespunzătoa
re din acest an — 1 188. Deci, se în
registrează un „progres". Forurile 
tutelare continuă să „bombardeze" 
I.A.S.-urile cu tot felul de adrese și 
de telegrame, dintre care unele nici 
măcar nu privesc întreprinderile res
pective. Răsfoind aceste adrese am 
găsit unele trimise de trust prin 
care se dau indicații privind livră
rile de țuică, dar I.A.S. Liebling nu 
produce țuică, sau cu privire la 
funcționarea morilor, deși întreprin
derea nu are mori. Oare cei ce ex
pediază aceste circulare nu știu cui 
trebuie adresate ?

— Incontestabil, măsurile stabi
lite de plenara C.C. al P.C.R. din 
martie anul trecut privind simplifi
carea substanțială a evidenței, fi
nanțării și creditării I.A.S. au avut 
un efect pozitiv asupra degrevării 
specialiștilor de scriptologie, permi- 
țîndu-le să se ocupe, într-o mai 
mare măsură, de organizarea și con
ducerea producției — ne spune Cor
nel Ciochină, directorul I.A.S. Ru
pea, din Trustul zonal Brașov. Cu 
toate acestea, se cer încă multe si
tuații care uneori sînt inutile. Există 
o neconcordanță între unele dispoziții 
și situații care ni se solicită de dife
rite organe. Iată un caz concret. U- 
nele instrucțiuni ale Departamentului 
I.A.S. exclud din evidență urmări
rea sporului în greutate la animale 
prin cîntărirea acestora. La instruc
tajul care a avut loc, în această iar
nă, la Mangalia cu lucrători din fer
mele de stat, s-a spus textual că 
„nu e necesar să se cîntărească ani
malele lunar". în schimb, ordinul 
nr. 7 al Departamentului I.A.S. ne 
cere să ținem evidența sporului în 
greutate. Aceeași evidență se cere 
prin formularul AZ și de către Di
recția Centrală de Statistică. Para
doxală ni se pare și formularistica 
facturilor și decontărilor.

„Deosebit de greoaie și de com
plicată a rămas, în continuare, me
todologia de obținere a aprobări
lor privind deschiderea finan
țării unor lucrări de mică me
canizare, investiții centralizate și ne
centralizate — ne spune ing. loan 
Toma, directorul I.A.S., Prejmer. 
Aici, volumul hîrtiilor nu s-a redus 
cu nimic. Pentru începerea unei lu
crări se cere- avizul C.T.I. de la fo
rul tutelar, avizul Inspecției de stat 
pentru igiena și protecția muncii, a- 
cordul de principiu pentru consumul 
de energie electrică, acordul unic de 
la C.T.S. județean, scoaterea de te
ren din circuitul agricol, autorizație 
de construcție de la D.S.A.P.C., me
moriu economic cu plan de ram
bursare de credite. Pentru întocmi
rea acestui volum de hîrtii și obți
nerea aprobărilor și avizelor trec 
luni de zile, fapt care duce, implicit, 
la întîrzierea începerii lucrărilor. Ar 
trebui reduse la mai puțin de ju
mătate numărul acestor hîrtii, iar

pe de altă parte să se treacă la ob
ținerea avizelor de către un sin
gur organ competent. Această sim
plificare ar descongestiona cadrele 
de specialiști de volumul mare al 
hîrtiilor care ne îneacă".

In cadrul investigației s-au des
prins și alte aspecte, care se impun 
atenției. Printre altele, este vorba 
de situațiile operative. Inițial, aces
tea s-au cerut o dată pe săptămînă 
(de către trust). Ulterior, s-au cerut 
de două ori pe săptămînă, iar acum 
de cîte trei ori. E adevărat că ele 
sînt simplificate, dar se cer. Uneori 
birocrația se instalează pe căi ocolite, 
prin intermediul notelor telefonice., 
care au început să se înmulțească.

De aci se poate trage concluzia 
că Departamentul I.A.S. nu a găsit 
cele mai potrivite soluții de redu
cere a sistemului informațional 
operativ, că solicită întreprinde
rilor numeroase situații — în 
scris sau telefonic — care trebuie 
rezolvate în majoritatea cazurilor de 
șefii de fermă. Dar departamentul 
nu este singurul organ care provoacă 
bătaie de cap în ce privește aces
tea. De la anumite organe de 
stat se solicită întreprinderilor agri
cole de stat un număr mare de si
tuații. La I.A.S. Becicherecu-Mic, 
tov. Nicolae Kolet, economistul-șef, 
ne spune că Direcția județeană de 
statistică Timiș cere numeroase date 
suplimentare. De exemplu, s-a sta
bilit ca evidenta taurinelor să se 
țină pe. trei categorii : pînă la 6 luni, 
de la 6 la 12 luni și vaci adulte.

Dar statistica solicită o evidență pe 
cinci categorii. Aceeași situație și 
pentru porcine. Or, este necesar un 
mare volum de muncă pentru a se 
ține evidența celor 1 200 de taurine 
si 2 000 de porcine. Mai mult chiar, 

perioade foarte scurte — o lună — de organele sale teritoriale,la
se cere situația sporului în greutate. o ----- -
rea în greutate cu circa 1 kg la fie
care animal.

Direcția județeană de statistică 
Timiș a solicitat aceleași situații, în 
mod nejustificat, la scurte perioade. 
De pildă, prin adresa nr. 667/27 din 
27 martie s-a cerut întreprindrii 
agricole de stat Becicherecu-Mic un 
exemplar al formularului nr. 1, pînă 
la 28 martie 1968, urmînd ca darea 
de seamă cu realizările definitive 
să se depună la 6 aprilie. Prin ur
mare, în decurs de numai 8 zile 
se cer două formulare identice. Se 
pune întrebarea : Cui folosesc aces
tea ? Cine alimentează acest sistem 
birocratic și de ce se mai permite 
unor funcționari să atenteze la 
timpul cadrelor din agricultură, îm- 
piedicîndu-le să se ocupe de pro
blemele producției ? Pentru că nu 
este vorba de simple cifre ce pot fi 
ușor așternute pe hîrtie, ci de ade
vărate investigații, de o muncă asi
duă din partea șefilor de ferme, a 
conducerilor I.A.S., care trebuie 
să furnizeze datele cerute.

Același aspect a fost relatat și de 
ing. Maria Dănilă, de la I.A.S. Tra
ian, Trustul Bacău, care ne spunea 
că este nevoită să întocmească si
tuații diferite care, în esență, cu
prind cam aceleași date. Este vorba 
de dările de seamă „I.N.V." și C.S.".,

cîntărire însă înseamnă scăde- numeroase situații, care am

ca nu poate fi pusă în 
funcțiune. S-au stabi
lit si termene precise. 
Dar șantierul, antre
prenor general fiind 
întreprinderea nr. 7 de nală C.F.R. București, 
construcții-montaj Ga- . ~ ”
lăți, dezorganizat în 
prezent, le nesocotește. 
Avem în fată lista re
medierilor indicate de 
comisia i 
termenele 
In hala 
etanșarea 
făcută, 
electrice 
plete, mai 
pozat conducte 
nologice, de 
tat finisaje, 
crări relativ mici, 
care constructorul 
angaja să le termine 
pînă la 25 martie, dar 
nu s-a ținut de cuvînt. 
Pe lingă cei de la în
treprinderea nr. 7 sînt 
vinovați de întîrziere 
și alții. Cîntarul doza
tor nu funcționează. 
A fost instalat de către 
o formație de lucru a 
Trustului nr. 2 instala
ții București. Șeful a- 
cestei formații, 
clanul Gheorghe Lef
ter. își declină compe
tenta : „Este vorba
despre o instalație
complexă de automati
zare, pe care nu mă 
pricep să o execut". 
Fabrica nu are asigu
rată încă alimentarea 
cu apă ,’ 
I.S.P.A.;
fabricii _ ...
început două soluții de 
asigurare a sursei de 
apă. care, dovedin- 
du-se necorespunză
toare, au trebuit re
considerate, elaborîn- 
du-se o a treia, dar

aceasta s-a făcut cu 
mare întîrziere. Nu 
s-a terminat racordul 
la calea ferată : vino
vată — Direcția regio-

de recepție, 
de execuție, 

buncărelor 
nu este 
instalațiile 

sînt incom- 
sînt de 

teh- 
execu- 

Sînt lu
pe 
se

pe care le-au 
timpul și au

care a început lucrări
le anul trecut, apoi 
le-a abandonat.

Tabloul general al 
proastei organizări a 
muncii pe acest șan
tier. aflat acum în 
faza finală. trebuie 
completat cu atitudi
nea contemplativă a 
beneficiarului. Repre
zentanții Departamen
tului I.A.S. vin rar pe 
șantier, iar beneficia
rul direct. întreprin
derea agricolă de stat 
Urleasca, nu are posi
bilitatea de a interveni 
pentru înlăturarea o- 
perativă a unor ne
ajunsuri.

După grafice, 
bele tehnologice 
buiau încheiate, 
brica urma să 
ducă în aprilie 
1 500 tone furaje 
binate. Judecind 
după felul cum se lu- 

tehni- crează acum la defini
tivarea lucrărilor. ter
menul de punere în 
funcțiune se va pre
lungi cu alte 50—60 de 
zile. Cine suportă pa
gubele 7 Iată o întreba
re la care ar trebui să 
răspundă conducerea 
Departamentului I.A.S. 
ca și a celorlalte in
stituții și întreprinderi 
care „au dat o 
de 
de 
fie

teste 
com- 
insă

în 
pro-

vinovat — 
proiectantul 

a indicat la

pro

_ __ ___ . mină
ajutor" ca fabrica 
la Urleasca să nu 
gata la termen.
Radu Apostol 
corespondentul 
„Scînteii"

Fabrica de oxigen intrată de curînd în producție la Combinatul siderurgic din Galați
(Foto : Gh. VințJlS)

MB a mIwirii oEmmram socialise
(Urmare din pag. I)

— In munca sa — remarca tov. 
Gheorghe Stuparu, președintele co
mitetului sindicatului — important 
este ca comitetul nostru de direc
ție să se bizuie pe larga participare 
și stimulare a inițiativei creatoare 
a colectivului uzinei în rezolvarea 
problemelor complexe ale activității 
economice. Acum, Ia început de 
drum, socotesc că anumite probleme 
este absolut necesar să fie înscrise 
pe agenda lui de lucru. Pe un prim 
plan se află problema îmbună
tățirii folosirii capacităților de pro
ducție. Neîntîrziat trebuie să trecem

Ia intensificarea acțiunii de econo
misire a materialelor, în general, și 
a metalului în special, prin reduce
rea consumurilor specifice.

Numeroase alte sugestii și propu
neri au fost făcute în cadrul dezba
terilor. Cert este însă faptul că, 
privite în totalitate, discuțiile au 
avut un profund caracter de lu
cru, au prilejuit o dezbatere criti
că, fructuoasă a problemelor majore 
ale uzinei, fiind un veritabil mo
ment de „punere sub sarcină" — 
așa cum se exprima plastic unul din
tre vorbitori —■■ a organului de con
ducere colectivă a uzinei.

niat Nicolae Marta, secretarul comi
tetului de partid — că oricîte cunoș
tințe ar avea și oricît de capabil ar 
fi un conducător de întreprindere, 
el nu poate rezolva just și eficient 
toate problemele, dacă nu se bizuie 
pe priceperea și experiența celor 
mai competente cadre din colectivul 
în care lucrează. Consider că prin 
crearea comitetului de direcție se 
vor evita în viitor unele deficiente 
din întreprinderea noastră, mai ales 
în ceea ce privește calitatea produ
selor, gospodărirea cu eficiență a 
fondurilor materiale și bănești.

Fabrica de ciment din Turda
Evenimentul constituirii comitetu

lui de direcție la Fabrica de ciment 
din Turda, organ care de acum îna
inte va conduce întreaga activitate, 
ca și problemele expuse în informa
rea prezentată de directorul între
prinderii au oferit o bază largă 
de discuții pentru numeroșii partici
pant care s-au înscris la cuvînt.

Fiecare dintre ei a apreciat că con
stituirea comitetelor de direcție, ca 
organe de conducere colectivă, răs
punde unor cerințe stringente ale 
perfecționării metodelor de condu
cere a întreprinderilor, impuse de 
practica construcției noastre socia
liste.

— Viața a demonstrat — a subli

In cuvîntul său, Constantin Găican, 
inginer șef, a arătat că noua formă 
de conducere lărgește cadrul muncii 
colective, constituie un izvor nese
cat de creștere a producției și efi
cienței economice. „In acest cadru
colectiv organizat — spunea vorbi
torul — va trebui să acționăm toți
specialiștii din întreprindere pentru
preîntîmpinarea căderilor de utilaje,
îmbunătățirea calității 
reducerea termenului

.reparațiilor, 
de reparații,

aprovizionarea ritmică cu materiale 
și piese de schimb. In acest fel se 
procedează în prezent în cadrul or

ganizării științifice a producției șl a 
muncii, cînd un larg colectiv stabi
lește măsuri de mare importantă 
pentru creșterea producției și a efi
cienței economice".

Muncitorul Ior.n Kovacs, Aurel 
Mărginean, șeful secției var, loan 
Nicolin, șeful secției transporturi, șl 
alții au arătat că noua formă de 
conducere a întreprinderilor este 
înainte de toate o expresie a adîn- 
cirii democratismului nostru socia
list. Ei au relevat, totodată, că adu
nările generale ale salariaților vor 
avea un rol mult mai activ în dez
baterea și rezolvarea problemelor 
producției, subliniind necesitatea ca, 
în munca sa, comitetul de direcție să 
se sprijine în permanentă pe părerile 
și opinia colectivului. De ani de 
zile se vorbește, de pildă, de calita
tea slabă a produselor refractare și 
îndeosebi a blocurilor de șamot, cau
zată pe de o parte de materia primă 
necorespunzătoare, iar pe de altă 
parte de uscătorie. S-a propus re
pararea uscătoriei, extinderea ei, dar 
aceasta continuă să rămînă așa cum 
a fost, degradîndu-se de la un an 
la altul.

Contabilul șef al întreprinderii, 
loan Popa, s-a referit în cuvîntul 
său la probleme legate de eficiența 
economică a producției. „în primele 
4 luni din acest an sarcina de be
neficii nu a fost realizată decît în 
proporție de 98 la sută. Putea fi 
evitată o asemenea situație ? Eu cred 
că da, mai ales dacă am fi valori
ficat întreaga oantitate de ciment 
existentă în silozuri — circa 5 000 de 
tone, ce figurează acum în stoc, sau 
dacă am fi evitat unele deficiențe 

'la împachetare și expediție. Este 
încă mare volumul cheltuielilor ne- 
economicoase, generate de existența 
unor imobilizări în stocuri supnanor- 
mative. Este necesar ca mai ales ser
viciile mecanic șef, electroenergetic, 
aprovizionare să procedeze de urgen
ță la analiza planului de aprovizio
nare și să renunțe din timp la uneia 
materiale și piese existente în stoc. 
Această problemă cred că trebuie să 
stea și în atenția comitetului de di
recție, investit cu competențe șl răs
punderi sporite".

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii**
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Z. ORNEA

puncte de vedere

LECȚIA IDEOLOGICA
A ACTULUI CRITIC

E un loc comun faptul că actul va
lorizării e o imposibilitate fără așe
zarea spiritului critic în centrul ju
decăților apreciatoare. Chiar funcțiu
nea analitică, componentă esențială 
a actului critic, implică fatal opera
țiile ordonării, ale integrării într-o 
ordine, ale argumentării. Si dacă fe
nomenul se verifică în cazul criticii 
literare (cînd se apelează curent si Ia 
recrearea cu mijloace adecvate a 
universului particular al operei ana
lizate), al esteticii, cu atît mai nece
sar se dovedește în cercetările de is
torie a filozofiei, a literaturii, a cu
rentelor de idei. într-adevăr. se 
poate realiza un examen serios al 
operei unui cugetător, al unui curent 
de idei numai prin descriere nudă si 
comentarii admirative ? Răspunsul 
nu poate fi decît negativ.

Dar dacă necesitatea spiritului cri
tic e o axiomă în operațiile ax’olo- 
gice, o problemă mereu reluată în
cearcă să determine, care anume tre
buie să fie unghiul din perspectiva 
căruia se realizează întreg examenul 
analitic. Altfel spus, cercetarea cri
tică a curentelor de idei trebuie să 
pornească din interiorul sau din afara 
operelor (curentelor) examinate ? De
sigur, fără situarea decisă a cercetă
torului în interiorul sistemului de va
lori examinat nu se va putea realiza 
o investigație pertinentă, riguros 
comprehensivă. Dar presupune a- 
ceasta împărtășirea totală a valorilor 
examinate, un asemenea proces de 
osmoză între operă și cercetător în
eît — s-o spunem din nou — să se 
excludă spiritul critic în favoarea 
elanurilor elogiative ? Realitatea este 
că cunoașterea chiar simpatetică, din 
interior, a operei unui creator, a unui 
curent de idei Implică necondiționat, 
în cadrul momentului axiologic, o 
fermă depărtare de obiect, aprecierile 
reclamînd. cele mai adeseori, un alt 
sistem de referință decît acel al o- 
biectului examinat. Si cum mai în
totdeauna actul valorizării se face din 
perspectiva unei anume optici filozo
fice. a unui sistem determinat de 
norme si principii, altfel spus a unei 
anumite ideologii a cercetătorului, a- 
precierile vor purta pecetea acestei 
înțelegeri specifice. E. Lovinescu, de 
pildă, a examinat critic în a sa sub
stanțială Istorie a civilizației române 
moderne mai toate curentele de idei, 
care și-au propus să înaite bariere 
spirituale în calea evoluției Româ
niei spre o civilizație modernă, de 
tip industrial. Dar a realizat Lovi
nescu asprul, pertinentul său rechizi
toriu din interiorul curentelor anali
zate? Oricine e cît de cît informat 
în materie știe că acest excelent „so
ciolog beletrist" s-a situat decis ne 
un alt sistem de referință, pledînd 
cu talent și convingere, de pe pozi
țiile burgheziei, pentru necesitatea 
dezvoltării 
derne. Iar 
cetarea în 
totul opus, 
tuze, la denaturări partizane, nu a al
terat valoarea lucrării (si azi piesă 
de bază a literaturii noastre sociolo
gice interbelice), dimpotrivă, i-a spo
rit-o. conferindu-i substanță, interes 
și prețuire. Iar Ștefan Zeletin nu a 
procedat la fel atunci cînd a exami
nat critic. în Burghezia română, toate 
curentele de idei filoagrariene ? E- 
xemplele ar putea fi înmulțite la ne- 
sfîrsit. demonstrînd — toate — că op
țiunea aceasta metodologică nu e un 
act subiectiv si întîmplător. ci deter
minat de logica internă a actului cri
tic în filozofie, în dezbaterea de idei.

De ce am ignora atunci noi acest 
principiu suveran. încercînd să a- 
comodăm poziții ireconciliabile, cînd 
totul pledează pentru situarea cer
cetărilor noastre în unghiul de re
ferință al sociologiei marxiste ? Rea
litatea este că analiza validă a cu
rentelor de idei de structură ro
mantică nu poate fi realizată decît 
situîndu-ne cercetările pe terenul 
sistemului de referință — Ideologic 
și epistemologic — marxist, altfel 
spus pe liniamentele unei înțelegeri 
limpezi și nuanțate, antidogma
tice șl comprehensive a feno
menelor filozofice și ideologice, care 
nu pornește de la stabilirea unui 
raport sau a unei opoziții mecanice 
între economic, social și spiritual. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
la noi mai toate curentele de idei, de 
structură romantică au înglobat în 
opera lor nemijlocite componențe de 
ordin politic. Ne gîndim la juni
mism. sămănătorism, poporanism 
(reanimat după primul război mon
dial în țărănism), trăirism, gîndi
rism. Nici un cercetător serios nu 
ar putea eluda finalitatea politică, 
(de regulă programatic mărturisită 
de exponents acestor curente de 
idei) a oricăruia din curentele a- 
mintite. faptul izbitor că ele au ofe
rit substanța sociologico-doctrinară 
unor știute partide politice. Imagi
nea globală a acestor curente ar 
rămîne palidă si neconcludentă dacă 
am proceda prin ignorarea arbitra
ră a unora dintre componentele ei 
de bază, după cum examinarea lor 
obiectivă nu poate ocoli fondul lor 
ideatic, structurat pe anume con
cepte filozofice și sociologice.

Nu vrem să spunem că în investi
gațiile la obiect trebuie să proce
dăm prin a conferi unor componen
te (cum ar fi cea politică) roluri și 
funcțiuni precumpănitoare, reducînd 
simplificator un întreg curent 
la una din dimensiunile sale. 
Dimpotrivă, se impune o judicioasă 
disociere a planurilor, relevîndu-se 
nuantat ceea ce e valoros și pozitiv 
într-un domeniu sau altul. Eviden
țierea analitică a ceea ce este re
trograd ne plan Ideologic si politic, 
în ansamblul junimismului, de pil
dă. nu poate și nu trebuie să anu
leze excepționalele sale valori în 
planul literaturii, artei, în proble
mele limbii. în cel legat de selec
tarea si pregătirea unui contingent 
de străluciți intelectuali care au 
ilustrat apoi domenii importante ale 
culturii noastre. Cine ar putea nega 
rolul deosebit al Junimii și al ju
nimismului literar în istoria litera
turii românești din perioada 1864— 
1885 ? Semnalul tras de Maiorescu în 
1867 — asupra distincției necesare 
dintre estetic si cultural — a fost 
de o hotărîtoare însemnătate pentru 
destinul literelor românești din a 
doua jumătate a veacului trecut. A- 
cest semnal și lupta fermă. în nu
mele adevărului estetic, dusă de Ma
iorescu si de toată Junimea dece
nii de-a rîndul, a creat atmosfera 
spirituală necesară Ivirii si Impune
rii acelei pleiade de scriitori care 
se numesc Eminescu, Caragiale,

Creangă și Slavici, operînd astfel o 
mutație totală în fizionomia litera
turii si a culturii românești. Dar a- 
ceste excepționale merite care-i dă
deau dreptul lui T. Vianu să afir
me că „mai multe generații au re
cunoscut în opera lui (a lui Maio- 
rescu. n. ns.) pactul fundamental al 
culturii noastre intelectuale", pot să 
determine eludarea punctelor de ve
dere restrictive în planul sociolo
giei culturii, al filozofiei sau în via
ta politică ? Adoptarea unor aseme
nea criterii metodologice duce fatal 
la falsificarea profilului real al o- 
perei maioresciene. La ce rezultate 
infirme ajung cercetări care por
nesc de la asemenea înțelegeri vul-

brutal liniamentele 
ar fi protestat chiar T. 

sprijinit inatacabil de în- 
operă si activitate poli- 
ca să mai cităm un e-

societății românești mo- 
faptul că și-a situat cer- 
alt plan de referință, cu 
nu a dus la negații ob-

garizatoare s-a văzut într-un studiu 
al unui tînăr istoric literar care îl 
prezenta pe Titu Maiorescu pur și 
simplu drept un simpatizant al... spi
ritului revoluționar. Dar împotriva 
unei asemenea aberante Interpretări, 
care răstoarnă 
adevărului. 
Maiorescu. 
treaga sa 
tică. Apoi.
xemplu concludent, meritele, foarte 
importante, incontestabile, ale lui 
Ibrăileanu pe planul literaturii și 
artei, al culturii în general anu
lează oare virulenta conceptelor po
poraniste potrivit cărora România ar 
fi trebuit — în pofida dinamicii le
gilor sociologice — să se păstreze 
în cadrele îndătinate ale structuri
lor agrare, să ocolească sau să îm
piedice calea deschisă de civilizația 
industrială și să spere în înfăptui
rea unei utopice democrații rurale ? 
Dar toți cercetătorii de prestigiu ai 
operei lui Ibrăileanu au disociat cele 
două planuri, relevînd complexitatea 
contradictorie a unui fenomen ce nu 
poate 
căti.

Ivite 
presie 
terminări sociale, opera si activita
tea cugetătorilor de numele cărora 
e legat un curent literar sau de idei 
nu este un bloc de marmoră cu 
structură perfect si simetric unita
ră. Citită atent și fără prejudecăți, 
opera acestor gînditori ne apare mâi 
totdeauna contradictorie în structu
rile ei interioare, cu aluviuni si în
crucișări succesive, cu iregularități 
multiforme care nu se îmbucă de 
fel. lipsită de o simetrică dispoziție 
a planurilor după nu știu ce scheme 
logice prestabilite. într-un 
spus (ca să utilizăm 
sit pînă la abuz) e 
cum însăsi viata pe

De ce am investi 
pentru a descoperi valori ___
unde e imposibil să le aflăm ? Simp
tomatic e în acest sens un ciclu de 
articole despre gîndirism semnate de 
înzestratul tînăr Gr. Tr. Pop în 
Ramuri. Negreșit, despre gîndirism 
s-a scris pînă acum destul de puțin 
și — s-o spunem — lipsit de nuan
țele necesare. Nu s-a deosebit (cu 
excepția capitolului despre gîndirism 
din recenta istorie a literaturii ro
mâne interbelice semnată de Ov. S. 
Crohmălniceanu) ceea ce a fost lite
ratură autentică în paginile Gîndirii, 
de filozofia culturii și de doctrina po
litică, conservator-retrogradă. Auto
rul articolelor din Ramuri și-a propus 
însă mai mult decît această de mult 
necesară disociere : și anume să re
leve ceea ce numește „elementele 
rezonabile" ale chiar gîndirismului 
doctrinar. Autorul pornește de la 
ideea că gîndirismul nu s-ar re
duce — cum au crezut altl comen
tatori socotiți dogmatici — la orto
doxism, neaoșism șj respingerea ci
vilizației moderne din perspectiva 
știutei filozofii a culturii de pro
veniență germanică (Tonnies, 
Chamberlain, Spengler). Gr. Tr. Pop 
crede a avea dreptate că. dimpo
trivă. gîndirismul în prima dar si 
în a doua fază (1926—1934) are ca di
mensiune caracteristică ceea ce 
meste „tradiționalismul activ", 
trebui spus din capul locului că 
menii definirii sînt nepotrivit 
largi. Ceea ce lipsește aici e tocmai 
diferența specifică, elementul care să 
surprindă nota deosebitoare a a-

fi tratat prin comode iude-

în împrejurări distincte, ex- 
diferentiată a unor certe de-

cuvînt 
un cuvînt folo- 
dialectică. pre
care o reflectă, 
atunci eforturi 

acolo

ter-
de

cestui curent de altele înrudite pe 
un plan sau altul. Ca și alte curente 
de idei sociologico-filozofice (po- 
poranism-tărănism. trăirism, neocnn- 
servatorism, neosămănătorism), gîn
dirismul a pledat fără îndoială pen
tru menținerea tării în cadrele tra
diționale dominate — sub ranort so
cial-economic — de mica agricultură 
si economia naturală iar ne planul 
culturii pentru respingerea a ceea 
ce numeau atunci „invazia occiden- 
talizării". Polemica între cele două 
puncte de vedere antitetice a fost în 
epocă de o mare acuitate și curentul 
de idei care avea să fie cunoscut 
spre sfîrșitul decadei sub numele de 
gîndirism ocupa în această înfrun
tare încleștată ponderi de prim or
din. Dar epuizează această trăsătură 
întreg fondul sociologic, filozofic și 
ideologic al gîndirismului acelei pe
rioade, îneît să o transformăm în 
caracteristică a sa definitorie ? Eli- 
minînd alte note particulare, aceas
tă trăsătură e poate mai potrivită 
poporanismului în forma sa reani
mată în cadrele sociologiei țărănis
te. într-un fel i se poate atribui si 
neosămănătorismului sau neoconser- 
vatorismului. Ceea ce deosebea gîn
dirismul de celelalte curente de idei 
înrudite era însă critica aspră a ra
ționalismului. (și. cu deosebire în 
faza a doua) a democrației, a parla
mentarismului, simpatiile net decla
rate pentru o ordine politică ba
zată pe reprezentarea profesională, 
(după modelul fascismului musoli- 
nian). La aceasta se adaugă notele 
osificat tradiționaliste, cu pecete or- 
todoxistă. structurate pe anume 
concepte — de obicei retrograde — 
din filozofia și sociologia culturii în 
care Chamberlain, Spengler. Chestov, 
Berdiaev se aflau la locuri cen
trale.

Se poate apoi spune. în cazul gîn- 
dirismului (chiar din faza întîia) 
că așa-numitul tradiționalism ac
tiv era „în afara oricărei an
gajări politice și, pe cît posibil, 
sociale", cînd curentul de idei care 
îl afirma adopta nete atitudini de 
dreapta? Afirmația aceasta e cu atît 
mai șocantă dacă o coroborăm cu o 
mențiune după care și în perioada a 
doua din istoria gîndirismului (1926— 
1934) se pot „regăsi mai tîrziu în 
diversitatea pozițiilor de la Gîndirea 
atitudini cel puțin tot atît de rezo
nabile". Dar în această de a doua 
perioadă, (mai ales de la începutul 
crizei economice), gîndirismul a- 
doptă — Pe plan politic si social 
— atitudini ferm retrograde, decla
rat fascizante îneît la asasinarea lui 
I. G. Duca. Gîndirea e interzisă, fi
ind considerată ca vinovată de crea
rea climatului spiritual propice dic
taturii și asasinatului. Iar. Manifes
tul Crinului alb. publicat în 1928 în 
Gîndirea, poate fi apreciat numai 
prin ceea ce autorul numește „ade
renta sa la o filozofie protestatară, 
de iz existențialist", numai ca un 
„reflex al gîndirii spontane în le
gătură cu fizionomia generației cu 
care vin în contact" ? Dar acest Ma
nifest. considerat de Vladimir Strei- 
nu o ..spovedanie barbaro-mistico- 
spîritualistȘ". la adăpostul, -jenK’ritn- 
riului antiburghez al tinerei genera
ții. blama violent raționalismul, u- 
manitarismu! idealurile de dreptate 
socială, iluminismul și democrația. 
M. Ralea avea să respingă indignat 
acest Manifest într-un vestit articol 
(Rasputlnism, Viața românească 
1928. nr. 12). în care constata în
grozit : „Rareori mi-a fost dat să 
văd un accent mai preistoric,_ un 
glas mai cavernos pătrunzînd îndă
rătnic peste straturile milenare ale 
culturii, o revanșă absurdă a pite
cantropului. refulat de dogmele re
ligioase si de discipline sociale". De 
ce am tăinui aceste fapte ? Apoi in
tegrarea lui C, Rădulescu-Motru sau 
a lui N. Iorga în gîndirism pentru a 
demonstra aspectele „rezonabile" ale 
curentului, ale asa-numitei dimen
siuni a tradiționalismului activ este 
de asemenea, un act arbitrar. Acești 
gînditori au fost înțr-adevăr parti
zani ai tradiționalismului, dar _s-au 
delimitat întotdeauna ferm de gîndi
rism, punctele lor de vedere inte- 
grîndu-se în alte, deosebite curente 
de idei. Publicarea unor articole sau 
studii ale acestor cugetători in pa
ginile Gîndirii nu îngăduie Integra
rea lor în gîhdirism. după cum pre
zența publicistică — într-o perioadă 
sau alta — a lui T. Vianu, G. Călines- 
cu sau M. Dragomirescu (spre sfîrși
tul vieții sale) în această publicație 
nu îi transformă automat în expo
nent! ai acestui curent de idei.

Cercetările de istorie literară, cele 
privind istoria curentelor de idei 
trebuie să restituie generațiilor de 
azi profilul real al operelor înainta
șilor. ocolind cu discernămînt știin
țific deopotrivă elogiul admirativ si 
negatiunea obtuză.

9 Căderea Imperiului roman (ambele serii) : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2404 - orele 
17 șl seria 2405 — orele 20,45).
9 Oscar : : PATRIA - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30
18,30 ; 21 ; la grădină — 20.
9 Ce noapte băieți ! : REPUBLICA
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
9 Obsesia : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;
18,30 ; 21 ; la grădină — 20, STADIONUL DINA
MO - 19,45, EXPOZIȚIE — 20.
9 Balul de sîmbătă seară : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA - 8,45 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21. GRADINA DOINA — 
19,30.
9 K.O. : BUCUREȘTI - » ; 11,15 : 13.30 ; 16,30 : 
18,45 ; 21.

Sfîrșitul agentului W4C : GIULEȘTI — 15,30 ; 
; 20,30.
Statornicia rațiunii : CENTRAL —
; 17 ; 19 ; 21.
Climate : CINEMATECA — 10 ; 12,30. 
Un taxi pentru Tobruk : LUMINA

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
9 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
9 Valetul de pică : DOINA — 11,30 ; 13.45 ;
18.15 ; 20,30.
9 Viața în doi : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Tom și Jerry : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
9 Gioconda fără surîs : UNION — 15,30 ; 20,30.
9 Desene animate : UNION — 18.
9 Răzbunarea haiducilor : FEROVIAR

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină — 19,45.
O Răpirea fecioarelor ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
9 Pentru cîțiva dolari In plus : DACIA 
8—15,30 în continuare ; 18,15 ; 20.45, POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,45.

o Praștia de aur : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Sfintul la pîndă : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zile de vară : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
9 El Dorado : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30 ; la grădină — 19,45, AURORA — 8,15 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20, 
ARTA — 10 : 12,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină 
— 20.
• Eroll de la Telemark :
18 : 20,30.

CRINGAȘI — 15,30 ;

© Noul locatar : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30,
9 Capcana : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină 
— 20.
9 Eddie Chapman, agent secret: FLACĂRA —
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
9 Eu, eu, eu... șl ceilalți : MIORIȚA — 9,30 ; 12 î
15.30 ; 18 ; 20,30.
Q O lume nebună, nebună, nebună : MUNCA — 
16 ; 19,30.
9 Angelica șl regele : MOȘILOR — 15,30 ; 18 1
20.30 ; la grădină — 19,45.
9 Leul african : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
O Ea va rîde : MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,3t
18.30 ; 20,45, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30
18,30 ; 21, ARENELE LIBERTĂȚII —
9 Topkapl : VOLGA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,45 ;
20.30, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
9 Sînt și eu numai o femele : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, LIRA — 15,30 ; 
18 ; la grădină - 20.
O Un idiot la Paris s RAHOVA
20.30.
9 Un bărbat șl o femele : GRADINA RAHOVA
— 20,15.
9 Spartacus : GRĂDINA VITAN — 19,30.
9 30 de ani de veselie : GRADINA BUZEȘTI
— 19,30.
O Unora le place Jazul : GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20.
© Duminică la New York t PARCUL HERĂS
TRĂU — 20.

¥gIub«I de dramaturgie

al Iul Paul Everac

17,30 — Lumea copiilor — Magazin 
muzical-dlstractiv pentru 
copii.

18.00 — Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă.

18,30 — Mult e dulce șl 
— Emisiune de 
mână.

frumoasă 
limbă ro-

19.00 — Pentru școlari : 
pentru colegii noștri.

Aplauze

19,30 — Telejurnalul de seară.

20,00 — Tele-enciclopedia.

21,00 — Vom reveni... peste 5 luni.

21,10 — Film serial : „Răzbună
torii".

22,00 — Intermezzo — emisiune 
muzical-coregrafică.

22,45 — Parada vedetelor — Sacha 
Distel.

23,35 — Telejurnalul de noapte.

23,45 — închiderea emisiunii.

• Filarmonica de stat Enes- 
cu“ (la Ateneu — ora 20) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mlhal Bre- 
dlceanu.
• Opera română : Falstaff — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Văduva veselă — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : Regina 
de Navara — 19,30, (sala Studio) : 
jocul adevărului — 19.30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 17 ; 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
f:ureanu nr. 1) : Iubirile lui Pla- 
onov (spectacol prezentat de 

Teatrul de stat din Tg. Mureș) — 
20, (sala din str. Al. Sahla nr. 
76 A) : D-ale carnavalului — -20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Miracolul — 19,30, (sala 
Studio) : Atelier ’68 — „1 + 1 + 1 
— 20.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.

Creangă" :

Man-

9 Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
9 Teatrul „Ion __
dresanții necunoscuțl — 9,30, 
drăvăniile Iul Păcală — 16.
9 Teatrul evreiesc de stat : 
gheriada — 20.
9 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Uriașii munților — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Punguța cu 
bani — 17.
9 Teatrul satlric-muzlcal „C. 
nașe" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30, (grădina Boema) : Boema 
Palace (premieră) — 20.
9 Teatrui.de estradă „îfin. Va- , 
sllescu" (la Teatrul de vară „N. 
Bălcescu) : De la București Ia vale
— 20. (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Ca-n filme — 20.
9 Ansamblul artistic ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor : 
picioarele pe pămînt — 20.
9 Circul de stat Fantezii 
primăvară - 20.

din 
doi

Tă-

neze în spiritul unei con
siderații înnoite, biruind 
pasivitatea și molcomeala 
tradițională, echivalentă, cu 
o conștiință rudimentară. 
Medicul Valeriu Cristea din 
Explozie întîrziată, situat în 
altă ambiantă, 
condiția 
existente 
fel, eroii 
tru, din 
și din Simple coincidențe, 
celelalte piese incluse în 
volum. Evident, între per
sonajele ce ilustrează ace
lași proces sufletesc 
deosebiri care nu se 
la culoarea specifică 
diilor profesionale.
nuanțe și trepte, sînt in
terferențe ale destinelor și 
mentalităților, sînt supra
puneri și coincidente (și 
nu numai în piesa cu titlu 
asemănător) care se între
gesc, toate, într-un tablou 
mai amplu. De aceea, dra
maturgia lui Everac, evitînd 
pitorescul și caractero
logia în accepția clasi
că. nu este lipsită de o 
anumită culoare si nici 
de suflul veridicității. De 
aceea, piesele 
acum în volum 
cîmp meditației, 
Autorul este un 
în sensul propriu al terme
nului, care argumentează 
convingător, dincolo de ba- 

fapt.uj diyerfy.

Dramaturgia aparține, în 
primul rînd. literaturii. 
Discuțiile asupra apropieri
lor și a distanțării celor 
două genuri comportă dez
voltări și controverse teo
retice, care, firește nu pot 
fi abordate aici. Reținem 
însă ideea unei asemenea 
discuții, pentru că ea este 
sugerată de Paul Everac, 
în cuprinsul volumului a- 
părut nu de mult si în 
care dramaturgul, operînd 
o selecție a lucrărilor sale 
mai de seamă, publică 5 
piese de teatru, însoțite de 
o prefață și de scurte note 
referitoare și la realizarea 
lor scenică și la ecoul res
pectivelor spectacole în 
critica de specialitate. Ra
portul text-spectacol este 
implicat astfel în opțiunile 
autorului care, confruntat 
cu unele tendințe actuale, 
consideră judicios : „n-am 
făcut o literatură pentru 
eternitate, dar nici ca să 
se decoloreze în cinci ani, 
pentru a trebui dreasă cu 
dichisuri mai moderne".

Paul Everac, spre deose
bire de alți dramaturgi, nu 
s-a oprit la consemnarea 
de suprafață, nu a efectuat 
simple dramatizări ale is
toriei recente, ci a sondat 
mai ad’nc. revelînd mutații 
de ordin afectiv care înso
țesc si determină. în conti
nuare progresele vieții., . ,.„w ................ .............. ...
Scrijtorul-urpnăreșțe cu te-.. ,,areșlizîrid„, suprapuneri ,,d,eț, 
nacitatp,;cu,;o pasiune lucidă . multe,'.'Ofl ....-izjjuțite,,. . îpțre, 

.................................“ viată și gînd. între imagi
nea concretă șj idee. Per
sonajele și acțiunile devin 
ipoteze, deznodămîntul tin
de spre soluționări etice. 
Piesele lui Everac nu 
pectă rigorile stricte 
genului, însă ele nu 
mai puțin construite, 
sate, potrivit unei finalități

procesul de lărgire treptată 
a înțelegerii și a respon
sabilității individului 
de sine însuși 
colectivitate.
Bucur, țăranul 
de 'a armată, 
confruntat cu 
exacerbat și cu 
caparatoare a lui 
Văratecu ajunge să acțio-

față 
Si față de 

Gheorghe 
abia întors 
din Poarta, 

egoismul 
avariția a- 

Stancu

depășeșțe 
limitată a unei 
fără orizont. La 
din Ochiul albas- 
Ștafeta nevăzută

există 
opresc 
a me- 

Sînt

tipărite 
deschid 
idei’or 

moralist,

fini-

Foto : Gh. Vințilă

res-

Brîulețul’ din ConstanțaDansuri dobrogene in interpretarea ansamblului //•Dansuri dobrogene in interpretarea ansamblului „Briulețul' din Constanța
Foto : Gh. Vințilă

Uzina care fabrica... uzine
(Urmare din pag. 1)

totalitatea însușirilor 
fiabilitate, iar aceste 
însușiri sînt precizia, 
rigiditatea. siguranța 
în exploatare, durabi
litatea. Durata de via
tă.

— Și ce durată de 
viață au strungurile 
noastre ?

— Termenul în care 
încadrăm viața strun
gurilor este de cinci
sprezece ani. Dar 
practic înregistrăm, 
chiar în uzina noas
tră, depășirea acestei 
limite. Avem strunguri 
care n-au ajuns la ca
sare, strunguri care 
sînt exploatate de opt
sprezece ani. Dar aces
te strunguri au fost 
folosite in trei schim
buri, zi și noapte, și 
atunci trebuie să în
mulțim cifra cu trei...

Urmărim mașinile 
de frezat cu cuțitele 
așezate ca la sapele 
de sondă. Ne oprim la 
mașina de rectificat 
ghidajele batiurilor

mari. Are un burduf 
la extremități, un fel 
de burduf de acorde- 
on-gigant care se în
tinde și se strînge. 
Plăcuțe dure vidia și 
ceramice rectifică
prisma de ghidare. La 
postul său de coman
dă, muncitorul potri
vește nivela de apă, 
potrivește prin lenti
lă oglinzile, reglează 
un colos cu ajutorul 
dispozitivului optic, 
pentru a-l determina 
să nu greșească nici 
măcar cu un micron. 
Ne sînt arătate ma
șini de rectificat cu 
masă magnetică și ob
servăm cu mirare cum 
piesele, așezate la 
rind, sub impulsul 
magnetic se fixează de 
parcă ar fi prinse în 

șuruburi. în scîntei pu
ternice ca fulgerul se 
produce sudarea electri
că. Discuri de forme di
ferite se prefac treptat 
în roți dințate. Sub par
briz, ca într-o casetă, 
metalele sînt șlefuite 
automat. Unele par pie-

su-
a-

sînt la rîndul lor 
puse procesului de 
daptare la mediu, dacă 
multe din procesele in
dustriale nu sînt necon
tenit îmbunătățite, și 
răspunsul pe care îl pri
mim ne edifică pe de
plin :

— Un număr de 71 
inovații, aplicate 
cursul anului trecut,
adus o eficiență econo
mică de peste patru rni-

tre de moară în mișca
re. Mișcări de leagăne, 
oscilații și avansuri, ro
tiri planetare aduc ma
șina în cele mai potrivi
te poziții pentru a șle
fui dantura roților. O 
măsură muzicală com
pletă face ca dispoziti
vele de reglaj hidraulic
— cînd piatra rectifica
tă automat de diaman
te își schimbă profilul
— să acționeze nesupra- ______r___ _
vegheate și să elibereze lioane și jumătate lei.

*_*_ Intre acestea, unele au
o pondere foarte mare. 
Este vorba de modifi
carea constructiv-teh- 
nologică a tavei. Ni se 
arată, apoi, un agregat 
de frezare cu patru bro- 
șe fixe. Ni se explică 
modificările constructi
ve la instalația electrică 
a strungului SN-630. 
Mașina de f rezat cu pa
tru broșe fixe este con
siderată invenție și 
spectacolul pe care ni-l 
oferă este dintre cele 
mai interesante. Din pa
tru dispozitive de fre
zare, oțelul cade ca ru-

de 
în 
a.u

piesa gata executată.
Ne oprim la suprafi- 

nisare. Un aparat de ve
rificat electric analizea
ză cu ajutorul unor len
tile speciale, cristalele 
de otel, cu tot atît de 
mare grijă precum sînt 
analizate în laboratoa
rele de biologie celulele 
vii. Șuruburile condu
cătoare sînt ținute ver
tical, pînă le vine rîn
dul la montare, pentru 
a nu-și modifica nici o 
trăsătură, și rastelul lor 
seamănă cu un straniu 
instrument de orches
tră. Negreșit, ne punem 
întrebarea dacă toate a- gumătura din trunchiul 
ceste mașini-unelte nu arborilor. Dintr-o sin-

gură mișcare, patru 
prafețe sînt netezite, 
șlefuite simultan de pu
ternicele dispozitive. De 
la ideea de „familii de 
strunguri", ajungem la 
ideea de „familii de ino
vatori" și aici trebuie să 
consemnăm numele con- 
structorului-șef al uzi
nei, loan Demian (și fa
milia sa de inovatori), 
al ing. Alexandru Aro- 
mânesei, directorul uzi
nei (și familia sa de ino
vatori), apoi numele u- 
nor muncitori destoinici, 
cu înaltă calificare, ca 
Teodor Balaș și Dumi
tru Ardelean, care au 
ridicat cadre și au re
prezentat de multe ori 
în străinătate strungul 
românesc.

— Menționați-ne une
le dintre soluțiile adop
tate — le cerem specia
liștilor din sectorul de 
concepție.

— In primul rînd, lă- 
găruirea axului princi
pal pe rulmenți de înal
tă precizie, ne spune 
ing. Traian Chișcan. A- 
ceasta asigură mult timp 
în exploatare precizia

deduse din contemplarea 
activă a peisajului uman. 
Dar autorul reușește să 
sugereze soluțiile prin ges
turi caracteristice, cu func
ție simbolică. De altfel, 
autorul nostru folosește 
simbolul cu precădere, sub
liniind atitudini care per
mit angajarea cititorului 
cîmpul disputei etice. De 
titlurile alese și pînă 
scena finală, metafora 
simbolul domină curgerea 
acțiunii. Ștafeta nevăzută 
se referă la continuitatea 
acelor eforturi neștiute prin 
care se clădește viitorul, 
eforturi și elanuri anonime, 
adesea neînțelese, dispre
țuite. dar niciodată inefici
ente, cînd pornesc dintr-o 
sinceritate si dintr-o com
petentă care nu se cuvin 
a fi demagogic etalate. Co
incidențele puse sub obiec
tiv în ultima piesă din 
volum nu speculează sen
zaționalul unor întîmplări 
neprevăzute, ci subliniază 
ideea unei participări co
mune și a unei responsa
bilități comune în alegerea 
și împlinirea unui anumit 
drum în viată.

Dincolo de aceste meta
forizări, care invită la 
meditație, conflictele pro- 
priu-zise, se înscriu in aria 
veridicului. Deci sub aspec
tul acesta, al înlănțuirii 

, particularului investit cu 
semnificații geâeralfc, ''exh- 
menul critic poate’' îmbră
țișa desigur' și ttîodălitatea 
reflectării realului. Or, aici, 
sînt de semnalat și unele 
inadvertențe, cînd autorul, 
urmărind cu mai multă fi
delitate ideea de ansamblu, 
se lasă purtat de argumen
tare, intervenind prea evi
dent în dezvoltarea acțiunii 
ca atare. Sînt, însă, elemen
tele de detaliu, 
autorul le 
dată fiind 
gramatică 
în genere, 
banalității.
dobîndesc, e drept, o ținută 
intelectuală care le distinge 
dar sînt impregnate și de 
consimțite nuanțe didac
tice. Chiar dacă Paul Eve
rac nu se dezice de ele, 
cititorul și — mai mult — 
spectatorul e dispus să le 
accepte mai puțin, în mă
sura în care demonstrația 
etică devine, unde devine, 
prea gravă, acuzînd o lu
ciditate, un apel la jude
cata prea austeră și. cîte 
odată, uscată. Personalita
tea scriitorului este, în ori
ce caz, pregnantă și chiar 
dialogurile sale, urmărind 
meandrele unor atitudini 
umane, îmbracă mai mult 
disponibilitățile rafinate și 
sagacitatea proprie drama
turgului, trecînd peste da
tele de temperament, edu
cație, cultură a personaje
lor surprinse însă în dina
mica lor. Este o trăsătură 
care arată în plus că auto
rul e interesat mai mult 
de jocul ideilor decît de 
verosimilitatea situațiilor și 
tipurilor — aspect nu în 
totul neglijat. însă privit 
cu o anumită 
perspectiva și 
comentariului 
imperativelor

în 
la 
la 
Și

pe care 
poate justifica, 

distanțarea pro- 
de cotidian și, 
de sedimentele 
Lucrările sale

detasare din 
în contextul 
etic asupra 

vieții. Artis-

inițială. Pentru micșo
rarea timpilor auxiliari, 
toate strungurile sînt 
dotate cu avans rapid 
și posibilitate de lucru 
la tampon. Avem șase 

ȘU- tampoane, șase lungimi 
la care cărucioarele de
cuplează automat. Men
ționez, de asemenea, cu
plajele electromagneti
ce pentru porniri, opriri 
și schimbări de sens.

Inginerii ne vorbesc 
despre cele 11 tipodi- 
mensiuni de strunguri 
normale, începînd de la 
250 pînă la 800 mm. U- 
zina și-a axat producția 
pe strunguri paralele, 
dar mai execută și două 
familii de strunguri-re- 
volver. Vreme de cîțiva 
ani, în colaborare cu 
I.P.A., specialiștii uzinei 
au lucrat la prototipul 
și seria 0 a strungului 
cu program. Este vorba 
de SN-400-CP realizat 
în formă industrială și 
trecut în producția de 
serie.

Toate aceste realizări 
dau colectivului Uzinei 
de strunguri Arad o 
mare încredere în vii
tor. Cu toată acerba 
concurență de pe piața 
externă, strungurile a- 
rădene își mențin com
petitivitatea și reputația 
și tot ceea ce vedem în

ticește, lucrul e realizat, 
cînd observația e densă și 
cînd demonstrația e pre
luată, absorbită de perso
naje ce dovedesc pasiune 
incandescentă față de ideile 
pe care le impun și le 
apără. Există, aproape în 
fiecare piesă din cele citite 
acum în volum, asemenea 
personaje și asemenea mo
mente, chiar și cînd drama
turgul pare că ar schimba 
ordinea deducției silogistice 
pornind de la concluzie 
spre premise. Insă ceea ce 
atrage și putem aprecia, în 
adevăr, sînt nu atît solu
țiile către care tinde auto
rul și care astăzi pot să 
apară minore sau depășite 
(ca în cazul discutării rolu
lui cabinetelor medicale, 
din Explozie întîrziată, sau, 
chiar acea „supratemă" din 
Ochiul albastru, piesă la 
care autorul se referă nos
talgic șl care. în pofida 
unui spectacol „căzut" în 
chip... spectaculos, pe frag
mente nu-1 lipsită de sub
stanță umană autentică) cl 
dezvoltarea proceselor su
fletești. înțelegem și e fi
resc, în aceste condiții, ca 
autorul să se declare mai 
atașat de expresia literară 
a textelor sale decît de 
transpunerea lor în specta
cole.

Zona de viață explorată 
de dramaturg, aceea ia sen
timentelor caracteristice în 
perioade de adînci trans
formări, oferă un material 
bogat, detectabil prin fine
țea observației și a anali
zei. De multe ori, imagini 
și impresii nuanțat relie
fate în piesele lui Paul 
Everac se impun în sfera 
reacțiilor și a problemelor 
umane majore, dincolo de 
stratul mai puțin consis
tent al unei afectivități 
ocazionale. Din această 
perspectivă se pare că au
torul a șl operat selecția 
lucrărilor din volum, unde 
nu a Inclus și alte piese, 
mai contestabile ca valoare 
(de ex : Costache și viata 
interioară) dar a pus totuși 
și Poarta și Ochiul albas
tru. Prima interesează încă 
sub aspectul limbii, al per
sonajelor și al mînuirli 
simbolului ; cea de a doua, 
mai ales prin construcția 
în cele trei planuri diferen
țiate. însă interferențe. 
Chiar dacă reprezentarea 
lor, astăzi, e mai puțin pro
babilă. lectura e plăcută șl 
necesară 
profilului 
totdeauna 
fruntarea 
spectacol, 
tor două piese, fie în cazul 
celorlalte, pe care le-am 
dori reluate, îl ajută pe 
spectator să se situeze la 
un alt nivel al receptării 
artei scenice, deci consti
tuie și un act de cultură 
teatrală. Publicarea de 
piese aduce, astfel, servicii 
și literaturii — prin fixa
rea unor valori în stare să 
reziste anilor, — și teatru
lui prin activizarea facto
rului spectator. Din această 
perspectivă, volumul lui 
Paul Everac constituie o 
reușită.

pentru stabilirea 
unui dramaturg 
interesant. Con- 
între text șl 

fie în cazul aces-

N. BARBU

uzină dovedește prospe
ritate și avînt. Ni se 
vorbește despre angaja
mentul colectivului de a 
da peste plan la export 
încă o sută de strunguri 
pînă la sfîrșitul anului. 
Ni se descriu strungu- 
rile-revolver cu turelă 
automatizată. Ni se ara
tă că ritmul mediu al u- 
zinei este de peste 21,6 
la sută la indicatorii de 
bază, ceea ce va face 
ca, în 1970, producția să 
reprezinte de 2,7 ori 
producția anului 1965. 
Exportul va crește de 
3,3 ori în această peri
oadă iar produsele vor 
continua să fie perfec
ționate, pentru a fi în 
pas cu tehnica mondială.

Trecem prin noua 
hală de montaj, căreia 
constructorii îi aduc ul
timele detalii de finisa
re. Ea așteaptă în liniș
te, o liniște care pare 
un moment de încreme
nire a sufletului înain
te de începerea marelui, 
teribilului concert al 
strungurilor și mașini
lor de rectificat. Trecem 
prin hala de mecanică 
grea, intrată de curînd 
în funcțiune și urmă
rim fundațiile la con
strucția halei de debi
tare. Blocul tehnico-ad- 
ministrativ cu patru e-

taje, unde vor fi ampla
sate birourile de con
cepție și conducerea u- 
zinei, este aproape gata. 
Turnătoria se extinde 
cu o nouă hală și aici 
se lucrează deja la păr
țile de beton. Alături 
de uzina „veche"4 se dez
voltă uzina nouă, pe a- 
ceeași arie, în inima o- 
rașului, o uzină tăcută, 
pașnică, fără coloane de 
fum, fără fanfare meta
lice, o uzină care duce 
faima Mureșului și a A- 
radului pretutindeni. 
Strungul Arad este azi 
strungul care participă 
la toate marile realizări 
ale industriei noastre, 
care făurește piesele 
cargourilor gilățene, 
care fabrică dispoziti
vele tractorului și auto
camioanelor brașovene, 
care debitează piesele 
locomotivelor Diesel-e- 
lectrice, mașină-unealtă 
cu adevărat universală 
și de neînlocuit.

Dincolo de porțile u- 
zinei din Arad se în
tinde o lume în care 
strungurile măiestre 
trăiesc cu toate virtuți
le lor, fără să se piardă 
în anonimat și fără să-și 
adumbrească, de-a lun
gul unei cariere, adevă
rata lor strdlucir*.

Teatrui.de
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cald.E foarte
anumită

văzut nimeni, 
încăperea din

sigu- 
puțin

<<

<<

<<

Locuința Ei — o încăpere mobilată mo
dern, dar modest, cu un pat pentru o per
soană, aparat de radio, televizor, o masă 
cu patru scaune etc. La ridicarea cortinei 
intră EI — 38 de ani, părul aproape alb, 
fața împietrită. Rămin cîteva clipe în pi
cioare, în mijlocul camerei, privindu-se 
îndelung, fiecare încercind să obțină de la 
celălalt prima reacție.

încearcă să-și zîmbească, vag ironici, 
dar nu reușesc. Sînt prea crispați.

EA : (încet) : Ai venit ?
EL : (sumbru) : Da.
EA : Te-a urmărit cineva ? 
EL: De ce mă întrebi ?
EA : Vroiam să știu dacă te-a văzut 

cineva intrînd aici.
EL : Nu m-a văzut nimeni. 
EA : E bine că nu te-a 
EL : (cercetează precaut 

priviri) : Ești singură ?
EA : Bineînțeles.
EL : Pot să scot haina ?
EA : Te rog.
EL : (își cîștigă parcă o 

ranță în glas și în mișcări) : Ești _ 
intimidată, nu-i așa ? (O cuprinde de umeri. 
Ea nu se opune). Nu te așteptai să vin.

EA : Ba da. Știam că ai să vii.
EL : Dumneata ai sunat la telefon șl ai 

închis ?
EA : (se gîndește, oarecum absentă) : Da, 

cred că eu.
EL : (privind-o lung) : Poate că ar fi 

fost mai bine să nu fi venit astă seară. 
Poate că ar fi fost mai 
mîine seară.

EA : Mîine seară ar fi 
EL : De ce ?
EA : In seara asta am 

neata.
EL : (zîmbindu-i). De aceea am și . . .....

Ai, într-adevăr, atît de multă nevoie de 
mine 7

EA : Trebuia să ne vedem în seara asta 
neapărat.

EL : Am venit exact la trei șl un sfert, 
așa cum mi-ai cerut. N-ai să uiți, sper, 
niciodată că am venit în viața dumitale 
exact atunci cînd mi-ai cerut, fără să 
întîrzii nici o clipă.

EA : N-am să uit. (El se așează pe pat). 
Cum ai reușit să pleci ?

EL : (își amintește fără plăcere) : Am 
spus că merg să mă plimb... Că mă doare 
capul...

EA : Și ?
' EL : Evident, m-au privit toți cu sus- 
’ piciune. Ea m-a privit chiar cu spaimă.

A vrut să vină cu mine. A insistat. Eu
, am bruscat-o, i-am spus să mă 
. pace.
* EA : Nu trebuia s-o jignești.

EL : Era deja trei și paisprezece
’ nu mai aveam timp să-i explic.
’ să plec chiar în clipa aceea. Toți au rămas
, încremeniți.
; EA : De ce ?
. EL : Pentru că am plecat. E totuși ciudat
■ să-ți părăsești soția în noaptea nunții, lă-
■ sînd-o fără explicații, în rochie albă și 
’ cu musafirii în casă. E o atitudine bizară. 
, EA : Intr-adevăr.
, EL : Am vrut să mă țin de cuvînt. Crezi
. că și-au dat seama că sînt aici ?
■ EA : De ce mă întrebi pe mine ? Eu am 

plecat înaintea dumitale.
J EL : Te întreb pentru că dumneata ai 
, putut să-ți dai seama, atunci cînd mi-ai 
, șoptit să vin aici, dacă ne-a observat 
. cineva.
■ EA : Chiar dacă au observat că ți-am
* șoptit ceva, nimeni n-a auzit despre ce-i 
' vorba.

EL : Dar crezi că ar fi putut
, sîntem înțeleși dinainte ?
. EA : Nu.
* EL : (frămintat) : Totuși există
■ nunt care i-ar fi putut pune pe
’ privirea dumitale.

EA : Privirea mea ?!
, EL : Mă priveai tot timpul cu atîta forță 
, sau disperare, cu atîta ură sau dragoste,
> cu atîta chemare sau amenințare, încît
* era limpede că ai venit anume pentru mine 

și,.nu pentru ca să te plîngi că facem prea
’ mult zgomot și că nu: te poți odihni. Te-ai 
^n.-apropiat de mine ca o somnambulă și 
, mi-ai șoptit : „Te aștept la ora trei și
> cincisprezece minute. Am să-ți comunic
* ceva important. Etajul doi, apartamentul
* 15“. Apoi ai plecat. Ai glumit ?
* EA : Nu. Nu cred c-am glumit.
’ EL : Dar eu nu sînt ridicol ? Nu
, beat ?
, EA : Nu.
> EL : Atunci pentru ce am venit ?
> EA : Pentru că te-am chemat.
* EL : Ea a simțit ceva... A vrut să _
J după mine... Era speriată. Parcă presimțea
> un pericol. O iubesc foarte mult, îi sint 
, extrem de recunoscător și totuși am ple-
> cat. E posibil să mă fi îndrăgostit de dum-
> neata fulgerător ? Ar fi absurd. Și totuși 
’ am venit. (Cu
* venit !.

EA : Da, ai
> EL: Am să .. .. ___ _ _______
> EA : Acum nu mai poți să pleci.
> EL : (face cîțiva pași spre ușă, apoi se
> întoarce și întreabă cu un glas stins :) De 
’ ce m-ai chemat ?
, EA : Nu te grăbi să mă întrebi. Am să-ți
> spun. Stai jos.
> EL : (se așează învins) : Știai că sînt un
> om slab ?
> EA : Nu ești un om slab. Ești curajos.
* Dacă erai slab nu veneai.
> EL : Sînt slab. Am venit din timiditate
> și lașitate. Dacă eram curajos îți spuneam :
> „Pleacă ! Nu te cunosc ! Ce vrei ?
> Lasă-mă-n pace!“ Sau poate c-am venit
> dintr-o curiozitate bolnăvicioasă. Ca să
* aflu de ce m-ai chemat. Ai, într-adevăr, 
; să-mi spui ceva important ?
> EA : Da, ceva important.
> EL : Ești îndrăgostită cumva de mine ?
> EA : (ezitînd) : Nu. Vroiam doar să stăm 
' de vorbă... Eram hotărîtă dinainte să te
* răpesc. Adică să te chem aici. A mers mai
> simplu decît mă așteptam. Ai cedat ușor.
> Ce se întîmpla cu dumneata ?
> EL : (perplex) : Nu știu. Am venit pen-
> tru că m-ai chemat. Mai bine zis, pentru
* că m-ai chemat într-un anumit fel. _ Am
> avut sentimentul că dacă nu vin ți se
> întîmplă o nenorocire, că trebuie neapărat
> să vin. M-ai chemat cu atîta disperare și
> gravitate... De fapt...
> EA : Spune.
> EL : De fapt, ca să fiu sincer... (Ezită).
< Cred că aș fi plecat oricum de-acasă. în
> noaptea asta trebuia să plec, să mă duc
> undeva. E o noapte grea pentru mine.
> Mi-ai făcut un bine enorm că m-ai chemat.
> îți voi rămîne recunoscător. (Extrem de
> surescitat). Dă-mi ceva să beau.
c EA : Nu trebuie să bei nimic.
y EL : Am o neliniște pe care nu mi-o pot
> stăpîni. Să ieșim la aer, să ne plimbăm !
> (Renunță singur, speriat, la idee). Nu, ră-
> mînem aici. Să stăm de vorbă.
z EL : Pentru asta te-am și chemat.
> EL : (îi sărută mîinile) : Vrei să-ți spun 
( un secret ?
s EA : Spune-mi.
y EL : (în șoaptă, emoționat) : Mîine am
> să fiu fericit.
> EA: Mîine?!
? EL : Da. Nu pot să-ți spun de ce, dar
< mîine am să fiu fericit. Dacă noaptea asta 
( va trece cu bine... și repede.,. Cit e ceasul ? 
\ EA : Trei și jumătate.
> EL : (îngrozit) : Pînă mîine mai e o veș-
> nicie. îmi dai voie să te sărut ?
z EA : (în panică) : Nu, nu...
? EL : Dacă ai putea să mă liniștești puțin, 
( să-mi dai un pic de fericire... Mîine voi 
C fi și eu fericit și ți-aș înapoia totul. Cum
> te cheamă ?
> EA : N-are importantă. Liniștește-te.
? EL : Aș vrea să fiu vesel, să rîd puțin. 
? (Misterios) N-am mai rîs demult, tare de-
< mult. (în șoaptă) Eu n-am avut voie să 
C rid pînă acum. De 
S dar nu știu dacă o
> să învăț totul de la
> reușit să te sperii ?
' EA : Nu, nu ai reușit. Dar, oricum, liniș-
< teste-te. De ce te chinui atît ?
y EL : Dar nu mă chinui. Acum mă simt
> bine. (O sărută pe neașteptate).
> EA : (crispată) : Te rog să nu mă mai 
z săruți.
( EL : Nu ești îndrăgostită de mine ?

bine să fi venit
fost prea
nevoie de

tirziu.
dum-
venit.

lase în

minute, 
Trebuia

Chiar dacă au observat că ți-am

bănui că

un amă- 
gînduri:

sînt

vină

o veselie stranie). Da, am
venit. Știam că ai să vii. 
plec chiar în clipa asta.

mîine o să am voie, 
să mai pot. Va trebui 
început. Nu cumva am

EA : Nu.
EL : Ai o privire care îmi inspiră o în

credere enormă. Și mă simt bine lîngă 
dumneata. îmi dai un sentiment de liniște 
și siguranță. (Pauză). Poate c-ar fi timpul 
să-ți fac o mărturisire, dar din păcate 
nu pot. (Regretă că nu-i poate spune). îmi 
pare rău... Spune-mi, în seara asta 
văzut prima oară ?

EA : Nu. Te cunosc mai demult.
EL: Povestește-mi ceva despre 

neata. Din păcate, eu nu pot să-ți . 
nimic. (Trist). Ne vom despărți și nu vei 
ști absolut nimic despre mine.

EA : Dar nu trebuie să-mi spui nimic. 
(Solemn). Știu totul.

EL : (tresărind) : Ce știi ?
EA : Totul. în afară de un 

altfel, pentru acest amănunt 
mat. (Se ridică și se plimbă 
El o urmărește buimac). Nu ți se 
ciudat că nu m-ai întrebat pînă acum 
sînt ?

EL : (uimit) : Nu te-am întrebat ?
EA: Nu. Și dacă mă vei întreba 

sînt, am să-ți spun tot ce știu despre dum
neata. Hai, întreabă-mă cine sînt.

EL: (o privește încremenit) : De ce să 
te întreb ?

EA : Pentru 
trebuie să știi 
curajul să te _ . _ .
și să te aducă în casa ei. întreabă-mă cine 
sînt. (Ea se îndreaptă spre noptieră și în
toarce o fotografie înrămată spre El. El o 
vede și încremenește o clipă, cu ochii 
măriți de groază).

EA (necruțătoare): De ce
întrebi cine sînt ?

(El se ridică brusc și se 
clipe cuprins de o stare 
spaimă, lașitate, curiozitate și speranță. Se 
chinuie să-și ferească privirea de portretul 
de pe noptieră, dar nu reușește. Ea îi 
urmărește chinul fără să-1 ajute cu nimic, 
în sfîrșit, se decide).

EL : Atunci... cine ești T

EA: (îl lovește brusc cu palma peste 
față) : Taci ! Cum îndrăznești să rîzi în 
fața mea ?

EL : (își
Spuneai c-ai uitat să rîzi ? 

acoperă față cu mîinile, apoi 
o privește înspăimîntat și umil): Ierta- 

mi-am dat seama că vă jig-
m-ai

dum- 
spun

amănunt. De 
te-am che- 

prin cameră, 
pare 
cine

cine

ca să știi cine sînt. Căci 
cine e femeia care a avut 
răpească în noaptea nuntii

nu vrei să mă

plimbă cîteva 
paroxistică de

ți-mă... Nu _
nesc. (Plînge îndelung, cu fața acoperită 
de gulerul hainei.
niștească).

EA : (calmă) : în 
sînt și pentru ce 
cepem discuția.

EL: (încă uimit) : Despre ce să discu
tăm ?

EA : Povestește-mi cum l-ai omorit.
EL (se uită spre fotografie o clipă) : Nu 

l-am omorît eu.
EA : Ba da.
EL: (în șoaptă, precipitat): Să vă spun 

cum a fost: ne-am luat la bătaie; în tim
pul încăierării el a căzut în prăpastie. N-am 
știut c-a murit. L-am căutat toată noaptea, 
l-am strigat... Dacă-1 găseam... Pe urmă am 
fugit, evident...

EA : Căzuse într-o grotă, de-aceea nu l-ai 
găsit. L-am- descoperit eu în zori. Mai trăia 
încă. Mai precis, a mai trăit cinci minute în 
brațele mele.

EL : (tot timpul vorbește în șoaptă) : V-a 
spus ceva ?

EA : Dat dar eram atît de speriată încît nu 
puteam să-1 ascult. La un moment dat și-a 
dat seama că nu-1 ascult și a tăcut. Mă pri- 

„Nu 
a

Ea așteaptă să se li-
sfîrșit, acum știi cine 

te-am chemat. Să în-

vea și zîmbea. La sfîrșit mi-a spus: 
te speria, n-am să mor“. Și imediat 
murit.

EL : Am copilărit împreună, știați ?
EA : Da, știam. Ce-ați vorbit atunci ?
EL : Cînd ?
EA : Atunci cînd l-ai aruncat în pră

pastie.
EL : Dar nu l-am aruncat eu în prăpastie. 

A căzut el ! în timp ce ne băteam. Tot atît 
de bine puteam să cad și eu... Nu aveam de 
gînd să-1 omor. Nici prin cap nu-mi trecea. 
Ne-am luat la bătaie dintr-o ambiție puș- 
tească. De fapt, el a dat primul în mine... 
Pe urmă, cînd l-am lovit eu. s-a împiedicat

supravegheai pas cu pas, fără ca eu să-mi 
dau seama. Deși probabil că te-am văzut de 
atîtea ori prin preajma mea. Cum m-ai dese 
coperit ?

EA : Groaznic de greu. Cincisprezece ani 
am bîjbîit peste tot, am cotrobăit zi și 
noapte, n-a fost trecător pe care să nu-1 fi 
răscolit cu privirea. Cu alte cuvinte, mi-am 
fărîmițat cincisprezece ani din viață în cău
tarea dumitale.

EL : Erai convinsă c-o să mă găsești ?
EA : La început nu. M-am dus în satul 

dumitale ca să-ți dau de urme. Peste cîțiva 
ani m-am întors din nou în sat. Am locuit 
chiar la părinții dumitale.

EL: Dumneata ai fost învățătoarea 
aceea ?

EA : Da. Cu mama dumitale m-am în
țeles foarte bine. Te iubea mult, suferea 
că ești departe de ea. Nu știa că ai făcut 
o crimă. Dar chiar dacă ar fi știut, probabil 
că tot la fel te-ar fi iubit. Și mamele eroi
lor, și mamele criminalilor iubesc la fel. De 
la ea am aflat că te ascunzi undeva, ea nu 
știa unde, sub nume fals. O dată, într-o 
noapte, te-ai întîlnit, în pădure, cu tatăl 
dumitale. Am încercat să vă urmăresc, dar 
am sosit prea tîrziu. Am crezut c-o să mai 
revii, dar n-ai revenit.

EL : Atunci venisem ca să-i • dau o scri
soare din străinătate pe care s-o arate în 
sat ca fiind din partea mea și să conving 
astfel pe toată lumea că 
țară.

EA : Scrisoarea e la 
dintr-un sertar). Asta e ?

EL (cercetînd-o) : Da.
EA (îngrijorată) : Ți-e 

palid.
EL : Nu, nu mi-e rău.
EA : Vrei să-ți dau o cafea ?
EL : Da.
EA : îți aduc imediat. Poți să mai stai 

întins dacă vrei. (Ea iese. El se plimbă în 
continuare prin încăpere. O cercetează 
preocupat. Nu există nici o îndoială că se 
gîndește să fugă. Și totuși nu fuge. Se duce 
pînă la ușă, o deschide cu precauție, se

sînt dispărut din

mine. (O scoate

rău ? Ești cam

și adevăratul dumitale judecător și te declar 
vinovat !

EL (profund dezamăgit) : Vinovat... Vi
novat... Vinovat de ce ? De un gest săvîrșit 
la vîrsta de nouăsprezece ani într-o joacă ? 
(Cuprins de o criză de nervi). Nu înțelegi 
că ne-am zbenguit, că ne-am bătut în glumă 
și că el a alunecat din întîmplare în pră
pastie ? Era întuneric... Ce aveam eu cu 
el ? Eram prieteni... am copilărit împreună— 
Nici prin gînd nu-mi trecea să-1 omor.» 
Ne-am jucat! Asta a fost... Un joc ne
norocit...

EA (adînc dezamăgită): în cei cinci ani de 
cînd sînt în preajma dumitale credeam că 
te cunosc... îmi făcusem o părere bună des
pre caracterul dumitale. Păreai un om cu 
demnitate. Acum îmi dau seama că ești o 
nulitate morală. (Se apropie de el amenin
țătoare). De ce minți ? De ce ? La acea 
vîrstă „nevinovată11 de nouăsprezece ani fă
ceai parte dintr-o bandă teroristă, care în 
ziua alegerilor din noiembrie 1946 a schin
giuit cu o sălbăticie cumplită pe cel unspre
zece comuniști din sat. Toți ceilalți membri 
ai bandei fuseseră arestați. Dumneata sin
gur reușiseși să fugi și ședeai ascuns pe 
șantier. Te-ai întîlnit însă acolo cu el, care 
te cunoștea șl știa tot ce făcuseși în sat șl 
te-a apucat spaima că vei fi denunțat. L-ai 
chemat noaptea în spatele unei barăci șl 1-al 
avertizat să tacă, altfel îl distrugi. El a răs
puns că n-o să tacă. Și atunci i-al dat brînci 
în prăpastie. Și ai fugit. (Feroce). După cum 
vezi, știu totul despre dumneata I

EL (îngrozit, se „justifică" șl rectifică) t 
Nu ! Nu i-am dat brînci în prăpastie 1

EA : Dar ce i-ai făcut ? 
EL : I-am pus piedică. 
EA (cu o ironie tristă) : Scuză-mă. Asta 

n-am știut-o.
EL (istovit și definitiv învins) : Sînt obo

sit... Vreau să dorm.
EA (se uită la ceas) : Nu mal e timp. 

Peste douăzeci și cinci de minute telefonez.
EL (resemnat) : Deci douăzeci și cinci de 

minute... Aș putea totuși să dorm puțin— 
Niciodată n-am fost mai obosit ca acum...

EA : Atunci odihnește-te. Am să tac.
(El se întinde pe pat. Ea se plimbă prin 

cameră îngîndurată. El prinde încet firul te
lefonului și-1 rupe fără ca ea să observe. 
Apoi se ridică, vine în spatele ei și-i imo
bilizează mîinile. Ea întoarce capul șd-1 pri
vește calmă, fără surprindere.)

EA : Ce s-a întîmplat ?
EL : Iartă-mă. M-am răzgindlt
EA : Observ.
EL : Am hotărît să nu-țl mai dau posi

bilitatea să mă denunți. Am rupt firul te
lefonului și te voi ține imobilizată pînă la 
ora șase. După ora șase, legea va fi nepu
tincioasă... (îi leagă mîinile cu firul telefo
nului și o așază într-un fotoliu).

EA : Nu ești deci un om de onoare. (Re
semnată). Asta e foarte bine. Dacă ai fi avut 
onoare mi-ar fi fost ceva mai greu să te 
urăsc.

EL : Ce să fac ? Cu riscul de a-mi cîștlga 
pentru totdeauna disprețul dumitale, m-am 
hotărît în ultima clipă să trăiesc.

EA : Observ că te simți mult mal bina— 
Nu mai ești obosit... Ai și umor...

EL (cinic) : Da, mă simt mal odihnit... 
Mai bine dispus.

EA : îți dau o veste proastă. Pește două
zeci de minute va veni cineva la mine. Dacă 
vrei să fugi, într-adevăr, fugi, chiar acum.

EL : Bine Am să plec. (Se îndreaptă spre 
ușă). Vei rămîne legată... Evident... Te rog 
să mă scuzi...

EA : Nu-ți face griji, mă descurc.
EL (la ușă) : Atunci, la revedere. Șl... In 

sfîrșit... Acum nimic nu mai are impor
tanță.. Adică dacă mă înțelegi sau nu... (In 
clipa aceea se aude soneria de la intrare. 
El se retrage de la ușă îngrozit. Vine lingă 
ea și o întreabă în șoaptă) : Cine e ?

EA : Nu știu.
EL : Poate persoana care trebuia să vina. 
EA : Nu trebuia să vină nimeni. Te-am 

speriat.
EL (îngrijorat) : Atunci e soția mea.
EA (îngrijorată) : Da, ea trebuie să ne, 
EL : Ce fac ? Deschid ?

,..... EA (hotărîtă) : Nu! In nici un caz, Aș-
varat!.peșf de ajei â.pprprt totul, d.e la acea I ieaptă pînă pleacă șa. Ai să fugi pe ,
dec’bpț’ib’',capitală,' care’.mi s-a .oferit la I eL.‘: Bine.' (Șe duce și asculta la ușă. se j 
vîrstă dfe T5 ani,"cînd iubeam Și credeam în | aud pași care se îndepărtează). A plecat, :

în ultima zi, în ultima noapte, în ultimele 
ceasuri în care mînia lui te mai putea 
ajunge?

EL : (copleșit) : Nu m-am gîndit la asta.
EA : Minți. Doar dumneata singur ai re

cunoscut că ai considerat această zi de o 
•importanță deosebită, ziua eliberării de o 
mare povară. Ești un mare nerușinat. Pen
tru că ai îndrăznit să chefuiești cu nesim
țire în seara aceasta, de bucurie că te vei 
elibera de obsesia lui, pentru asta nu te 
iert!

EL: Amintirea lui am păstrat-o întotdea
una curată.

EA : Acum nimic nu mai are importanță. 
Totul este hotărît șl ireversibil. Peste o oră 
vei fi predat celor care vor trebui să te 
pedepsească. Nu trebuie să te îndoiești nici 
o clipă de ceea ce-ți spun și să nu te gîn- 
dești nici o clipă că aș putea să te iert. 
Nu-ți face nici o iluzie.

EL : Dar nu-mi fac nici o Iluzie. Te în
treb doar atît: de ce m-ai lăsat să ajung 
pînă aici ? De ce nu m-ai denunțat acum 
cinci ani, cînd m-ai descoperit ?

EA : Dar tocmai asta am încercat să-ți 
explic. Că atîta vreme cît erai nefericit, nu 
consideram absolut necesar să mai primești 
o pedeapsă în plus, adică în acele clipe 
plăteai cu propria dumitale nefericire crima 
comisă. Numai în momentul în care am 
văzut că vrei să devii fericit, fără să ai 
acest drept, atunci m-am hotărît să te de
nunț.

EL : Nu puteai să suporți să fiu fericit ?
EA : (necruțătoare) Nu. Omenește nu 

aveai acest drept. Un om care a răpit posi
bilitatea de fericire sau fericirea însăși a 
unui semen de-al său nu mai are dreptul 
să fie fericit. Sînt pentru principiul ca în 
viață să ne plătim absolut toate obligațiile și 
datoriile, pînă la ultima centimă. Nu sîntem 
fiare, ca să mușcăm dintr-un semen de-al 
nostru pentru a ne satisface foamea sau o 
altă poftă și apoi să mergem să ne culcăm 
liniștiți la umbră. Trebuie plătit pentru orice 
nedreptate pe care o săvîrșim împotriva 
altui om (Pauză). Apoi, ca să fiu în conti-

piesa într-un. act de Ion BAIEȘU

VI NO VAI
EA : Sînt umbra aceea deî §^e te-ai chi

nuit douăzeci de ani să te" ascunzi ! Sînt 
omul acela cu care nu ar fi trebuit să te 
întîlnești în noaptea asta, de care ar fi 
trebuit să te ferești ca de moarte. Dar 
dumneata, ca să vezi ce ciudat ești, în 
loc să te ferești, ai venit singur la mine. 
De ce-ai venit ?

EL : (intimidat) : Dar m-ai chemat !
EA : Dar ai fi putut să fugi. Din pă

cate, nu ai bănuit nimic. De altfel, mi-am 
jucat atît de magistral rolul, încît n-aveai 
cum să ghicești. Cu o singură privire i-am 
încremenit pe toți. Apoi m-am apropiat 
de dumneata și ți-am poruncit să vii aici, 
în clipa aceea știam că ai să vii. Ți-era 
o frică supraomenească, tremurai ca o frun
ză. Mi-a fost milă, (Pauză). Așadar, ai căzut 
în capcană într-un mod cu totul și cu totul 

. stupid. Deși, de fapt; nu aveai; oricum, 
nici o scăpare. Trebuie să te anunț chiar 
acum — și 
tristețe, — 
va întîmpla o mare nenorocire. îmi pare 
rău pentru dumneata, dar așa va fi. Ti 
se va întîmpla o mare nenorocire.

EL : (brusc, solemn) : Doamnă, 
mă confundați cu cineva !

EA : (aspru) : Stai jos. Nu te 
cu nimeni. (Ia portretul de pe 
și i-1 pune în față). îl cunoști ?

EL : (răspunde imediat) : Nu.
EA : De ce te grăbești ? Uită-te mai 

atent.
EL : Nu-1 cunosc.
EA : (pune portretul la loc) : îl cunoști. 
EL : (calm) : Cine e ?
EA : (cu o gravitate amenințătoare) : 

Să-ți vorbesc eu despre el dumitale, care 
l-ai cunoscut atît de bine ? Dumitale, care 
ai fost atît de apropiat de el și după moar
te, căci nu mă îndoiesc că în ultimii două
zeci de ani, de cînd el este mort, nu v-ați 
despărțit nici o clipă, că în fiecare zi ați 
călătorit împreună și în fiecare noapte 
ați visat împreună...

EL : (palid, deschide gura, dar nu poate 
scoate nici un sunet ; a răgușit) : A...

EA : (continuîndu-și ideea) : Ce inte
resante trebuie să fie legăturile dintre un 
asasin și victima sa după ce s-a comis 
crima ! Spune-mi, dumneata, ca asasin, 
ți-ai mai putut urî victima și după moar
te ? Sau v-ați împrietenit ?

EL : (aparent calm ; i-a revenit glasul) : 
Dumneata halucinezi. Despre cine vor
bești ?

EA : (arată spre portret) : Despre el.
EL : Cine e el ?
EA : (sec) : Cel pe care eu, acum două

zeci de ani, îl iubeam. Cel pe care l-ai ucis 
dumneata... Mai ții minte cum îl chema ?

EL : Pe cine ?
EA : (cu același glas scăzut, surd) : Pe 

el. Știi foarte bine. Avea șaptesprezece 
ani atunci. Iar dumneata...

EL : (flegmatic și . stăpîn 
fi exclus să-1 fi ucis, dar 
și simplu am uitat.

EA : într-adevăr !
EL : (degajat) : Atît de 

conștiință, ineît nici nu e 
mi-a obosit memoria.

EA: (crispîndu-se) : Te 
glumești cu mine.

EL: Dar dumneata ai început cu 
mele.

EA : Știi bine că eu nu glumesc.

nu fac asta cu bucurie, ci cu 
că în următoarele ore ti se

cred că

confund 
noptieră

nouăsprezece, 
pe el) : N-ar 

am uitat. Pur

multi am 
de mirare

invit să

Pe 
că

nu

glu

și-a căzut în prăpastie... în sfîrșit, a fost 
ceva foarte idiot... (Se aude un zgomot oa
recare de afară. El tresare, cuprins de o 
panică cumplită).

EA : Nu te speria. A urcat cineva pe 
scări. Ce vroiai să mai spui?

EL : Nimic. Adică vroiam să vă întreb to
tuși ceva. De ce m-ați chemat aici ?

EA : De ce ? (Se gîndește.) Pentru asta. 
Ca să vorbim despre el... Și ca să știi că eu 
cunosc adevărul. Și că am fost tot timpul 
pe urmele dumitale. Vroiam, înainte de a fi 
arestat, să stăm de vorbă între patru ochi... 
De altfel, bănuiau ceva de aseară, nu-i așa? 
La petrecere erai cam agitat. Presimțeai că 
sînt pe urmele dumitale ?

EL : Nu, nu am bănuit nimic.
EA : Știai că azi se împlinesc douăzeci 

de ani de cînd ai săvîrșit crima ?
EL : Știam... : ’ li ,
EA :■ De-aceea ar și amînât nUhța pînă 

acum. Ai făcut-o acum pentru că te .credeai 
în siguranță... Eliberat de o povară. Spu
ne-mi, aveai de gînd să-ți dezvălui public 
adevărata identitate ? Adică să-i spui, cel 
puțin soției, că pînă acum te-ai ascuns sub 
un nume fals și că ai săvîrșit o crimă ?

EL : Nu, nu i-aș fi spus niciodată nimic.
EA : (pauză) : Te-am chemat deci ca să 

te anunț că știu toate acestea și că la ora 
(Se uită la ceas) cinci, cinci și un sfert vei 
fi predat celor care trebuie să te ducă acolo 
unde îți vei ispăși pedeapsa. Știi ce condam
nare ai ?

EL : Nu.
EA : Douăzeci de ani muncă silnică. 

Am asistat la proces și am depus ca mar
toră. Tot timpul cit am vorbit m-am uitat 
spre boxa în care ar fi trebuit să te afli, 
dar nu te aflai. (Pauză). Deci, peste o oră te 
voi denunța. în această privință nu trebuie 
să ai nici o îndoială. Sper că vei recunoaște 
și în fața justiției adevărul, așa cum ai re
cunoscut față de mine.

EL (speriat): Da, bineînțeles că voi recu
noaște. (Se gîndește îndelung, paralizat.) 
Atunci, peste o oră mă veți denunța, da ?

EA : Mai exact, peste o oră și un sfert.
EL (se ridică și se plimbă prin cameră; 

o nesfîrșită oboseală s-a așternut pe chipul 
lui) : îmi dați voie să mă odihnesc puțin ? 
Adică să mă întind pe pat ?

EA : Desigur. (Pune o pătură pe pat.) în- 
tinde-te. (El 
rău ?

EL : Puțin, 
rău. (închide

EA : Desigur. O să sting lumina mare. Las 
numai veioza. (Ceea ce și face imediat. Apoi 
se așază pe un scaun alături de el. El con
tinuă să stea cu ochii închiși.)

EL : (tresare): A sunat cineva ?
EA : Nu. De cine te temi ?
EL : Nu mă tem de nimeni. Dar mi s-a 

părut că a sunat cineva. (Pauză). La ce oră 
ați spus că...

EA : La cinci și un sfert. Atunci voi da un 
telefon. Și probabil că ei vor veni aproxi- 

■ ■ - puțin

se întinde pe pat.) Te simți

Alcoolul îmi face întotdeauna 
ochii). Pot să închid ochii ?

permit s-o

nuare sinceră, n-am putut suporta ideea că 
vei fi fericit. Eu, iartă-mă că-ți fac această 
confesiune indecentă, sîn.t foarte nefericită. 
Nefericită este poate cuvîntul cel mai ne
potrivit, dar la îndemînă. Sînt, 
spus, un om căruia faptul că trăiește în 
mijlocul oamenilor și că se 
această binefacere nu i-a adus încă nici 
o bucurie. Sînt un om care înțelege tot ceea 
ce este important pe lume, un om rezona
bil, capabil, harnic, cu disponibilități mult 
peste cele obișnuite, născut poate pentru a 
fi fost o excepție, dar din toate calitățile 
mele nu s-a ales absolut nimic. Nu m-am 
simțit în stare să fac nimic important în 
viață. De ce ? Nu știu exact. Să spun că 
din cauza gestului dumitale, din cauză că 
singurul om pe care l-am iubit a murit în
tr-un chip'stupid, nu’ ărjji întru, totul ade-

mai bine
bucură de

EA : Acum poți să pleci.
EL : Da, am să plec. (Deschide ușa cu 

precauție, se uită afară, apoi se întoarce, 
lăsînd ușa întredeschisă). Ar trebui să-țl 
spun adio. Poate că n-o să ne mai vedem 
niciodată. De astă dată n-o să mă mai 
găsești. Cunosc tehnica de a mă ascunde la 
perfecție.

EA : Și eu cunosc tehnica de a te găsi 
tot la perfecție. Te voi găsi foarte repede, 
n-avea nici o grijă.

EL (închide ușa, meditînd asupra unei 
idei) : Știi, dacă aș vrea, aș putea să te 
omor. Te-aș putea spînzura. Și toată lumea 
ar crede că te-ai sinucis din cauza singură
tății și nefericirii.

EA : Ai dreptate.
EL : Un criminal adevărat așa ar face. 

Dar eu sînt un criminal amator. Nu mă 
pricep să fac o crimă perfectă. Eu mă pri
cep să mă ascund perfect.

EA : Bine, du-te și te ascunde... Fugi 1 
Fugi cît mai repede, ca să ajungi cît mal 
departe. Voi veni și eu repede.

EL (scuzîndu-se) : Te rog să mă înțelegi 
bine... încearcă să te pui în situația mea. 
Chiar dacă aș ști sigur că o să mă prinzi, 
eu tot trebuie să încerc să fug. Am dreptul 
să-mi încerc această șansă, nu ?

EA : Dar fugi o dată! încearcă-ți ultimele 
șanse ! Nu sînt supărată din cauza asta. 
(Zîmbind). Hai, du-te !

EL (se desparte cu greu de ea) : Atunci 
să-ți spun totuși la revedere. (Pleacă. Ea 
rămîne singură, cu mîinile legate la spate. 
Stă nemișcată, cu capul plecat, gîndindu-se. 
Peste o clipă El se întoarce. Pare speriat).

EL (agitat) : Nu pot să ies din bloc. Soția 
mea e la intrare. Ce să fac ?

EA : Nu știu.
EL (se învînte prin cameră, se duce în 

încăperea alăturată și se întoarce) : Ce-ar 
fi să sar pe fereastra de la baie și ies în 
spatele blocului ?

EA : E o idee. Du-te I
EL (din nou ezită) : Atunci... am plecat... 

(Face cîțiva pași și se întoarce lîngă ea. 
încearcă să o atingă cu mîna dar nu în
drăznește). Nu vreau să mă urăști. Adică 
poți să mă urăști, dar nu vreau să crezi 
că... (Decis). Nu vreau să mă disprețuiești ! 
Sînt totuși un om de onoare. Gîndește-te 
totuși că aș putea să te omor. înțelegi ?

EA (netulburată) : înțeleg.
EL : Crezi că mi-e ușor să fug ? Să 

laș ? (Revoltat). Am suferit prea mult 
viață și nu vreau ca în clipa asta să 
simt umilit !

EA : Dar cine te umilește ?
EL (în șoaptă) : N-ai vrea totuși să __

ierți ? (Ea tace). Atunci aș rămîne... N-aș 
mai fugi... Dacă n-ai vrea să mă vezi, m-aș 
muta undeva departe, într-un orășel sau în
tr-un sat. (îngenunchează). Te rog să mă 
ierți. Nu știu unde să fug și nu vreau să 
fug. Vreau să mă ierți ! (Ea tace). Mă ierți ?

EA (neînduplecată) : Fugi !
EL (se ridică greoi, extrem 

O să mă duc departe... N-ai 
vezi... (Face cîțiva pași, apoi se oprește). 
Să nu uit. Vroiam să-ți mai spun un amă- 

dat brînci în 
fugit... iar eu... 
piedică pe la

viață, așa cum se iubește și se crede în via
ță la vîrsta de 15 ani. De atunci am început să 
îmbătrînesc, adică să nu mai cred în acea 
capacitate fundamentală a vieții de a fi fi
rească, umblam năucă de colo-colo, între- 
bîndu-mă stupid care a fost rațiunea morții 
lui, și nu știam ce să-mi răspund la o între
bare atît de simplă, mă dezechilibrasem 
prea devreme și din pricina aceea nu-mi 
mai găseam locul în viată, oriunde mă du
ceam locul meu era ocupat. Cu alte cuvinte, 
deși am încercat din toate puterile, nu am 
reușit să mă bucur de viață, de ceea ce 
oferă ea tuturor oamenilor obișnuiți. 
atunci, gîndește-te : cum o să admit 
dumneata să fii fericit?

EL (pe un ton conspirativ) : Să te întreb 
ceva : dacă eu aș reuși cumva să te fac fe
ricită, adică, mai bine zis, să te ajut să 
devii fericită, atunci... m-ai ierta ?

EA : Cum ai putea dumneata să mă faci 
fericită ?

EL : Nu știu exact, dar...
EA : Totuși, la ce te gîndești cînd spui 

că ai putea să mă faci fericită ?
EL : Eventual să rămîn lîngă dumneata...
EA : Toată viața ?
EL : Ai fi de acord ?
EA : Cum îți imaginezi că aș putea șă pri

mesc din partea dumitale chiar și o singură 
fărîmă de fericire ? Și asta în schimbul ier
tării.... Adică să devin complicea dumitale, 
să-1 ucidem încă o dată pe cel ucis, să-i 
ucidem și amintirea ?

EL : (își acoperă fața cu palmele) : Iar- 
tă-mă... Trebuie să înțelegi că mi-e frică. 
(Disperat). Mi-e frică ! Nu vreau să mor !

EA (rece) : Dar nu vei fi omorit. Vei fi 
pedepsit.

EL (îngenunchează în fața ei, răvășit de 
spaimă) : Nu vreau să fiu pedepsit ! Dacă 
eram prins și pedepsit atunci, aș fi accep
tat totul ca pe o fatalitate, eram pregătit 
să îndur orice. Dar acum sînt bătrîn... Sînt 
bolnav... Nu mai suport !. M-am apărat cît 
a fost posibil omenește! M-am ascuns în 
pivnițe, în poduri, în peșteri, în păduri, în 
mlaștini, în scorburi, în ierburi, iar cînd 
n-am mai putut să suport singurătatea, am 
venit printre oameni, mi-am luat alt nume, 
un medic mi-a scurtat nasul și mi-a modifi
cat înfățișarea, mi-am schimbat mersul și 
atitudinea, repetînd fiecare gest, nopți în
tregi, m-am purtat amabil și umil cu toată 
lumea, am respectat cu sfințenie toate le
gile, toate dispozițiile și toate regulamen
tele, pînă la cele din urmă inscripții din 
parcuri privind ruperea florilor, vreme de 
douăzeci de ani am călcat numai în vîrful 
picioarelor... Ce trebuia să mai fac ca să 
mă apăr ? Dacă am săvîrșit totuși o crimă, 
o gravă greșeală față de cineva, am plătit 
totul cu suferință și cu frică. De ce vrei 
să mă pedepsești încă o dată ?

EA : Nu eu te pedepsesc. Societatea.
EL (revoltat) : Societatea nu are dreptul 

să mă distrugă. Eu i-am adus servicii ! Ani 
de zile ea s-a folosit de capacitățile mele 
intelectuale ! (Isteric). Dacă voi fi lovit, cer 
să mi se dea totul înapoi ! (Conciliant). Aș 
putea oare să mă întîlnesc cu o persoană 
care să stea de vorbă cu mine în numele so
cietății ? Cu cine aș putea oare vorbi în 
acest sens ?

EA : Ce să vorbești ?
EL : Vreau să-i propun o înțelegere. (Con

fidențial). Sînt în posesia unei idei excep
ționale. Valorează cel puțin două milioane 
de dolari. în cîțiva ani pot deveni o glorie 
națională, aduc faimă țării, pot să... As
cultă... Fac cadou sooietății această idee 
excepțională în schimbul iertării. Crezi că 
va primi ?

EA (necruțătoare) : Societatea va prefera 
oricînd să piardă o idee în valoare de două 
milioane de dolari pentru a nu-șî călca 
în picioare propriile legi și principii. 
Iar dacă societatea va comite — prin ab
surd — această lașitate, această meschinărie 
sinistră, nu te-aș ierta eu ! Eu sînt primul

Si 
ca

uită afară, adică în holul blocului, dar se 
întoarce închizînd ușa și răsucind cheia de 
două ori. Continuă să se plimbe prin ca
meră. Se oprește lîngă noptieră, ia portretul 
celui ucis și-1 privește îndelung. Se aude 
soneria de la intrare. încremenește cu 
portretul în mînă. Ea intră în cameră și 
ascultă nemișcată o clipă. El o privește 
înspăimîntat, cerîndu-i par.că ajutorul. Ea 
îi face semn să treacă alături. Cînd el a tre
cut în încăperea cealaltă ea se apropie de 
ușă).

EA : Cine e ? (Nu i se răspunde. Deschide. 
Apoi discută cu cineva care nu se vede). 
Bunăseara. Soțul dumneavoastră ? (Ezită). 
Da, e aici. Asta e tot ce pot să vă spun. 
Restul... Bună seara. (închide. Apoi spre el, 
care e ascuns alături). Poți să vii.
.EL;.(intră,tcălcind cu precauție): A plecat?
EA : Da..Ai asâultat'?’'"‘l’ ‘-. .'5:
ELfEa.'uft nfemeftti-aat m-ănf gîhdit să 

ies și să vorbesc cu ea, să-i ’ekplic.
EA : Nu. Ei nu trebuie să-i dai nici o 

explicație. (Cu o stranie gelozie). Te rog să 
nu-i dai nici o explicație. Trebuie să ai 
această mîndrie.

EL : Totuși, trebuie să mă explic cumva 
în fața ei.

EA : De ce trebuie neapărat să te ex
plici ? De ce trebuie să știe ea neapărat 
ce-a fost între noi ? Poți foarte bine să 
dispari definitiv din viața ei, fără să-i spui 
nimic. Dacă-i spui n-o să înțeleagă nimic 
și-o să ne urască pe amîndoi. E o biată 
femeie mărginită. S-ar speria cumplit cînd 
ar auzi despre ce este vorba, ar face o scenă 
penibilă.

EL : Scuză-mă, dar nu-țl 
jignești.

EA : De ce ? O iubești ?
EL : Nu are importanță, E o femeie care 

m-a ocrotit cinci ani de zile și căreia îi 
sint dator cel puțin cu o explicație. Indi
ferent ce se va întîmpla cu mine, ea va 
trebui să știe adevărul. înainte de a pleca 
acolo trebuie să trec pe la ea.

EA : în noaptea asta nu trebuie s-o vezi. 
EL : De ce ?
EA (violentă) : Pentru că nu vreau eu s-o 

vezi în noaptea asta !
EL : Poate că e mai bine să n-o văd. să 

nu-i spun nimic.
EA : Dacă nu aș fi reușit să pun mîna pe 

dumneata, crezi c-ai fi fost fericit cu ea ?
EL : Aș fi fost.
EA : îți doreai mult să ai un cămin, o fe

ricire casnică, liniștită ?
EL : Da.
EA : (pauză) : Să-ți spun un secret. Dacă 

nu ai fi vrut atît de mult să fii fericit, dacă 
nu țe-ai fi luptat cu atîta disperare și umi
lința pentru mica și modesta dumitale fe
ricire și dacă nu te-ai fi apropiat atît de 
mult de această fericire poate că nu m-aș 
fi decis să te pedepsesc. Poate te-aș fi ier
tat. Cinci ani te-am urmărit în fiecare zi, 
îți cunoșteam fiecare mișcare, te vedeam 
muncind din. greu, chinuit de spaime, chi
nuit de femeia aceasta care te teroriza, ști- 
indu-te slab; am aflat apoi că ești foarte 
bun în meseria dumitale și că te comporți 
ireproșabil cu toată lumea, și într-un fel mă 
bucuram și-mi făcea plăcere să constat că te 
urăsc din ce în ce mai puțin, eram din ce în 
ce mai convinsă că te voi ierta fără să ți-o 
spun niciodată. Aveam de gînd să dispar 
din orașul acesta fără să ne fi cunoscut și 
să te las să trăiești liniștit, adică să-ți tră
iești viața netulburat. Și asta pentru că 
te vedeam nefericit și împovărat, știam că 
încă o nenorocire pe cap te-ar distruge 
definitiv. Din păcate, însă, de la o vreme, 
dumneata ai început să te ocupi în modul 
cel mai serios și mai premeditat de feri
cirea dumitale. Te-ai logodit cu femeia 
pe care o iubeai, la serviciu făceai o carieră 
frumoasă, aveai o locuință confortabilă, 
te-am văzut chiar, uneori, pe stradă, zîm
bind. Ne întîlncam întîmplător, eu mă uitam 
lung în ochii dumitale și dumneata zîmbeai. 
Deși știai bine că porți în spinare o crimă, 
aveai curajul să zîmbești și să te lupți pen
tru fericire. Și cu cît se apropia mai mult 
termenul la care urma să fii absolvit de vi
novăția crimei, adică ziua în care urma să 
ți se prescrie acea condamnare la muncă 
silnică dată în contumacie, adică ziua în 
care puteai să trăiești printre oameni ca un 
om întru totul normal și cu drepturi de
pline, cu atît ridicai din ce în ce mai sus 
fruntea, cu atît sperai mai mult în fericirea 
personală, te simțeai tot mai îndreptățit 
de viitoarea dumitale fericire. Ai avut chiar 
tupeul — și asta te-a pierdut definitiv în 
ochii mei — să te căsătorești și să sărbăto
rești acest eveniment chiar în ultimele clipe 
în care mai puteai fi pedepsit, ca o sfidare 
la adresa mea.

EL : N-am știut niciodată de existența du
mitale.

EA : Trebuia să-ți imaginezi că exist, că 
există cineva care are obligația să pedep
sească acea supremă nedreptate care s-a 
făcut unui om de 17 ani. Un om frumos, 
tînăr, îndrăgostit, generos, loial... De fapt, 
l-ai cunoscut foarte bine, știi cum era. Cum 
ai putut să-i sfidezi amintirea și să petreci

și căreia îi

mativ la cinci și jumătate. Adică fie 
mai devreme, fie puțin mai tîrziu.

EL (rămînînd mai departe culcat) : 
o să vreau să fug... te vei opune ?

EA : N-ai să poți fugi, nu te mai 
la asta.

EL : De ce să nu pot fugi ?
EA : Pui niște întrebări atît de naive ! Nu 

știu exact de ce, dar n-ai să poți fugi. 
Unde să fugi ?

EL : Nu contează unde. Contează să fug,
EA : Dar nu poți. Ar fi stupid să-ți în

chipui că după ce te-am căutat douăzeci de 
ani," te voi lăsa să-mi scapi din mînă tocmai 
acum. Chiar 
dacă intri în 
praveghez de 
fiecare gest, 
ascunzători, aș ghici exact pe aceea în care 
te-ai ascunde, atît de bine te știu. Dovadă 
că te cunosc foarte bine este precizia cu 
care te-am intimidat și te-am adus aici.

EL : Trebuie neapărat să te răzbuni pe 
mine ?

EA : Să nu complicăm prea mult lucrurile. 
Nu e vorba de nici o răzbunare. Dumneata 
trebuie să plătești o crimă, o viată de om pe 
care ai curmat-o cu premeditare. Crima 
dumitale nu a fost un accident.

EL : A fost un accident.
EA : Pot să-ți dovedesc că nu a fost un 

accident. Dar nu asta are importanță acum. 
Important este că dumneata ai luat viața 
unui om de 17 ani. Omul acela era omul pe 
care îl iubeam eu, iar dumneata l-ai omo- 
rît. A sosit timpul să plătești. După două
zeci de ani. într-un fel, ești avantajat. în 
sensul că ai avut liberi anii cei mai frumoși 
din viață.

EL (se ridică din pat, își aprinde o țigară 
și începe să se plimbe agitat) : Nu ăștia au 
fost anii mei cei mai frumoși, dar n-are 
importantă. Important e că totul s-a sfîrșit 
exact în noaptea în care credeam că nu se 
va mai întîmpla nimic. De toate nopțile 
m-am temut, în afară de asta. Am suspectat 
mii de oameni, bănuindu-i că mă urmăresc. 
Dumneata ești singura pe care nu am bă
nuit-o. Mă urmăreai deci de cinci ani, mă

Dacă
gîndi

fiu 
în 

mă
EA : Știi bine că eu nu glumesc, dar 

încerci să lungești în mod inutil această 
formalitate a introducerii. (Pauză). Nu ai 
mai omorît pe nimeni. Numai pe el l-ai 
omorit. (Pauză). Să-ți spun și cînd l-ai 
omorît. în noaptea de 17 spre 18 august, 
acum exact douăzeci de ani. Eu și el 
eram pe-atunci brigadieri voluntari pe 
un șantier național. Ne iubeam și pleca
sem acolo fără știrea părinților, dare ne 
persecutau. Dumneata și cu el v-ați întîl— 
nit acolo întîmplător. Vă cunoșteați. Erați 
din același sat. Și dumneata veniseși pe 
șantier ca să te ascunzi, dar din alte mo
tive. într-o seară ați stat de vorbă în 
spatele barăcii cantinei. V-am urmărit 
A doua zi el a fost găsit mort într-o 
prăpastie. S-a crezut că a fost un acci
dent. Numai eu știam că dumneata l-ai 
omorît. Dar ai dispărut în aceeași noapte, 
iar eu nu aveam nici un fel de dovezi 
concrete. Poate tocmai faptul că nu aveam 
dovezi m-a durut atunci cel mal mult și 
am jurat să te găsesc și să te pedepsesc. 
Am pornit în căutarea dumitale, și cău
tarea aceasta a durat cincisprezece ani. 
Acum cinci 
dat seama 
tace) Te-am 
trebat dacă . .
atît de lung în ochii dumitale încît au 
început să-ți tremure mîinile. Ai sărit 
într-un tramvai și ai dispărut. Din clipa 
aceea nu mai aveai scăpare, 
preajma dumitale și te-am 
cu pas cinci ani de zile.

EL: (cu un ultim efort
Povestea e mișcătoare. Dar ce legătură 
are cu mine ? (Ride amuzat).

ani te-am descoperit. Ți-ai 
că ai fost descoperit ? (El 
oprit pe stradă și te-am în- 
nu mă cunoști. M-am uitat

înAm rămas 
vegheat pas

de a para) :

mă
dacă fugi, te găsesc. Chiar 
pămînt, tot te găsesc. Te su
cind ani, zi de zi, îți cunosc
Dacă ai avea o mie de

de 
să

abătut) : 
mă mal

nunt... Atunci... nu i-am 
prăpastie. L-am bătut... el a 
(Foarte abătut) i-am pus 
spate...

EA : Mi-al mai spus asta.
EL (uimit) : Ți-am mai spus ?! (își amin

tește). Da, ți-am mai spus. Scuză-mă... 
Atunci ce să-ți mai spun ?

(Soneria de la intrare sună energic. El 
pleacă, ieșind pe ușa camerei de baie. So
neria sună din nou, și mai insistent. Ea 
încearcă să-și desfacă mîinile din legătură. 
Se zbate cîteva clipe și reușește, apoi se 
duce și deschide. Vorbește cu cineva care 
nu se vede).

EA : Da. A plecat. (Obosită). Unde a ple
cat ? Nu știu. (Traversează încăperea, intră 
în baie, apoi se întoarce la ușă. E palidă șl 
împietrită). Nimeni nu știe, de fapt, unde a 
plecat (Umilă). Vă rog să mă iertați. Dum
neavoastră, de fapt, nu aveți nici o vină... 
A plecat... (Pauză). De fapt, s-a spînzurat... 
Vă rog eu, în numele lui, să-1 iertați. Era 
vinovat... (Se retrage). Bună seara.

— Sfîrșit —
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Magistrala tristeții
dintre Cer di Iieri

și Pacific
„Via Sur* — Calea sudului. I s-ar 

putea spune, scurt, „Calea". în Chile, 
e ca și cum ar fi unica, întinzîndu-se 
din apropierea frontierei peruviene, 
pînă la canalul Chacao, care mărgi
nește ' ' ~.............
3 300 
Tara 
săbii

în 
te îndrepta fie spre nord, fie spre 
sud. Și, oriunde mergi, locurile sînt 
înscrise în istoria seismelor: Arica, 
Copiapo, Valparaiso, Chilian, Con
cepcion, Valdivia, Puerto Montt, 
toate sînt orașe care au fost distruse 
o dată sau de mai multe ori. însuși 
Santiago nu poate arăta ca monu
ment al originii sale decît biserica 
San Francisco, ale cărei ziduri au 
sfidat cutremurul care, în 1647, a 
distrus pînă în temelii capitala, după 
un secol de la construcția sa.

Calea sudului începe din subur
biile orașului Santiago, desfășurîn- 
du-se într-o maiestuoasă perspecti
vă rectilinie. Aproape1 pe neaștepta
te, ai în față bulevardul San-Joa- 
quin. Aici atenția îți este atrasă de 
locuințele populare, în formă de cub, 
uniforme, destul de triste, ale căror 
rezervoare de apă sînt așezate pe 
terase. Astfel, nu prea remarci că 
alături de ele, în spatele gardurilor 
sau al zidurilor de cărămizi, se ali
niază mulțimea barăcilor. Și nu nu
mai acolo. Altele se împlîntă pînă 
în centrul orașului, bizar diferen
țiate in expresia lor comună de mi
zerie. Dacă San-Joaquin are un 
aspect „planificat", cu alinierea ba
răcilor sale uniforme, Los Areneros 
se relevă prin amestecul său anar
hic de corturi de carton, fără apă 
și canalizare. Cartierul Colo-Colo are 
aerul unei tabere de nomazi, insta
lați pe malurile rîului Mapocho. 
Los Nogales seamănă cu o aglome
rație de cazărmi într-un peisaj bom
bardat, pe marginea unui canal in
fect în care se bălăcesc puștii.

Infiltrat prin toți porii ulițelor ca
pitalei, valul mizeriei se revarsă, zi 
de zi, hipertrofiind Santiago cu cei 
trei milioane de locuitori — mai 
bine de o treime din 
tală a țării.

...11 seara, în piața 
•magro. Mă instalez 
companiei „Frontera",

de Robert LECHENE
insula Chiloe. Lungimea — 

kilometri. De aici încolo, spre 
de Foc — nici un drum caro- 
de-a lungul a 800 de kilometri. 
Chile, a călători înseamnă a

mai
populația to-
Diego-de-Al- 
în autobuzul 

___v___  _____ _ , cu destinația 
Temuco. Spre dimineață, la Linares, 
cam la jumătatea drumului parcurse
sem 400 de kilometri. Autobuzul 
pleacă mai departe, îndreptîndu-se 
spre sud de-a lungul cimpiilor. Pei
sajul înverzit, bucolic, nu este citași 
de puțin latino-american. Ne-am pu
tea crede mai degrabă în Toscana 
sau Lombardia, cu singura deosebire 
că arborii pe care îi luăm drept 
plopi sînt eucalipți. Pe malul rîuri- 
lor, o specie de salcie, cu coafură 
„beatle" ; este vitacura. Ici-colo, 
plantații de conifere cu ramuri gin
gașe, care alimentează o industrie 
de pastă de hîrtie. Pe cîmp, nimeni, 
sau aproape nimeni. Citeodată, o 
casă singuratecă din care iese fumul 
prin țigla sau paiele acoperișului. 
Domeniile aparțin latifundiarilor 
care sînt una dintre plăgile statului 
Chile.

Dominația latifundiarilor se expri
mă nu numai în stăpînirea unor în
tinderi nesfîrșite de pămînt, ci și in 
condițiile aproape feudale de exploa
tare a mîinii de lucru. Din șase mi
lioane de hectare cultivabile, de cît 
dispune Chile, numai un milion și 
jumătate sînt cultivate. Țăranii fără 
pămînt sînt și astăzi considerați 
sclavi de către aristocrația feudală...

Dar, în 1966, o mare mișcare avea 
să zguduie regiunea. Era cerută în
făptuirea reformei agrare pe care 
liderul democrat-creștin Frei o în
scrisese printre promisiunile sale e- 
lectorale. Și, anul următor, în pofi
da protestelor dezlănțuite ale lati
fundiarilor, legea era votată, prevă- 
zînd exproprierea pămînturilor insu
ficient valorificate. O reformă re- 
strînsă, lăsînd posesorilor un mijloc 
de manevră pe care aceștia nu au 
întîrziat să-l folosească. Ceea ce a 
fost obținut prin aplicarea legii s-a 
datorat exclusiv intervenției țărani
lor înșiși, care au invadat latifun
diile. Si cîte perechi de sandale nu 
au fost tocite pe cimentul de pe 
„Via Sur", în timpul marșurilor 
organizate de acești „campesinos" 
spre capitală 1 Frei anunțase că 
100 000 de țărani vor căpăta pămîn- 
turi. în realitate, nu au primit decît 
jumătate dintre ei.

...Cordilierii s-au șters în zare, 
cîmpia s-a lărgit. Căsuțe de lemn, 
cîrduri de gîște, curcani, purcei. Pe 
drum, te încrucișezi cu oameni cu 
„poncho" brodat și cu pălărie plată 
cu calotă neagră. Au carele pe roți 
de lemn, trase de boi și conduse 
de adolescenți arși de soare.

Mă aflu în satul indienilor arau- 
cani, cei care, după cum se spune_, 
au opus rezistența cea mai dîrză 
din întreaga Americă de Sud îm
potriva invadatorilor. De la expe
dițiile eșuate ale conquistadorului 
Don Pedro de Valdivia (care a pie
rit tăiat în bucăți) și pînă în a doua 
jumătate a secolului trecut, ținutul 
și-a meritat într-adevăr numele ce 
și l-a păstrat : „Frontera" — fron
tiera. Poeți spanioli și chilieni au 
cîntat această epopee a unui popor 
care voia să rămînă liber și care, 
de fapt, nici acum nu este înge
nuncheat.

Temuco, centrul orășelului Fron
tera. O piață indiană. Femeile, ghe
muite în fața tejghelei lor cu fructe 
și legume, poartă pe rochii străluci
toarele podoabe de argint, caracte
ristice artei araucane. Autobuzele 
care fac legătura cu satele sînt pli
ne de țărani cu părul lins, cu chipul 
rotund, înfășurați în mantia lor, 
tăcuți. Sint „mapuches" — oameni 
ai pămîntului. Reprezintă mai mult 
de jumătate din populația provin
ciei : 240 000. După ce și-au vindut 
produsele la oraș, după ce și-au 
cumpărat țesături sau cîteva 
se reîntorc în satele lor : 
chol, Truf-truf, Pichilemu, 
Roblehuacho...

Mi-au propus

kilometri, cu coridoare asemenea 
unor tranșee înguste. O muncă de 
sclav. Fără aer, purtînd pe umeri 
povara Pacificului.

Mediul de viață al acestor „ma- 
puches" este mai puțin sinistru de
cît cel al majorității țăranilor sud- 
americani. Locuințele sînt și tradi
ționale, dar și pavilioane prefabri
cate din lemn. Cutremurul din 1960 
a provocat distrugeri și aici, dez
lănțuind o imensă panică.

Sint primit la intrarea unui pa
vilion din Roblehuacho („Stejarul 
singuratec"). Bărbatul pe care-l am 
în față îmi explică că dispune de 
un hectar și jumătate pentru a-și 
întreține familia și că, de 
noroc, pentru că vecinii 
cinci frați care trăiesc tot 
hectar și jumătate.

în jurul satului Rofue, 
este splendid. Pe coasta dealurilor, 
plugurile trase de boi desenează 
dîre negre. Două conuri de un alb 
strălucitor: vulcanii Llaima și Vil- 
larrica, ale căror erupții au provo
cat, acum trei ani, moartea a 30 de 
oameni. Huenuman este foarte cu
noscut aici. E socotit unul dintre cei 
mai buni sfătuitori. Datorită pre
zenței sale, „oamenii pămîntului" 
s-au oprit din lucru și mă invită 
să le vizitez satul. Și la ei fiecare 
familie nu are decît două hectare; 
dar le lucrează . „en mingaco", adică 
în comun.

Temuco. Aici s-a produs, în de
cembrie 1967, evenimentul politic pe 
care înșiși comentatorii chilieni l-au 
calificat drept „cutremur electoral" : 
alegerea, în cursul unui scrutin par
țial. a senatorului radical Baltra, 
susținut de comuniști. Primul ales 
al stîngii, pe baza unui program 
antiimperialist și antifeudal, într-o 
circumscripție care reprezenta pînă 
atunci un rezervor de sufragii pen
tru partidele reacționare.

în acele zile, ziarele consacrau un 
loc de seamă situației politice 
și economice din țară. Reforma 
agrară se înfăptuise numai în 
măsura în care s-a acționat prin 
constrîngere ; țăranii învățaseră deja 
că nu pot obține nimic decît prin 
propria acțiune. în rest, scăderea 
puterii de cumpărare, șomaj în creș
tere... Greve de protest, reprimate 
cu brutalitate. „Cutremurul electo
ral" din Frontera este deci semnifi
cativ.

...Mă aflu într-un autobuz al com
paniei „Via Sur". Asemenea borne
lor kilometrice, pe marginea dru
mului defilează mormintele 
zdrobiți sub ruine.

Valdivia. Cutremurul din 
distrus sute de kilometri de 
chilian,

fapt, are 
săi sînt 
dintr-un
peisajul

celor

1960 a 
pămînt 

a tăiat falii în stîncă, a 
strîmbat și a tăiat drumurile. în 
Piața Armes, imobile noi. Hotelu
rile reconstruite poartă, printre ele-

unelte, 
Chol- 

Rofue,

Roble-Mi-au propus să merg la 
huacho și apoi la Rofue, însoțit, de 
Rosendo Huenuman, „mapuche" și 
comunist.

_  Cum ai devenit comunist, Ro
sendo ?

— A.m fost miner la Lota...
Nu am nevoie de explicații. Lota 

este o mină carboniferă care se a- 
fundă sub mare de-a lungul a mulți

mentele de confort, amprenta „arhi
tecturii antiseismice". Valdivia re
naște sub un nou chip.

Dar. o dată lăsat in spate cen
trul regăsești vechiul chip al Valdi- 
viei. Plin de cicatrice. Un chip a- 
daptat cutremurelor, cu tradiționa
lele sale construcții de lemn.

într-o duminică am ieșit în oraș 
cu doi studenți de la școala de con
strucții navale. Pe străzi, nici picior 
de om. în port, oarecare animație. 
Aici, pescarii au adus rodul muncii 
lor. Membrii unui echipaj care se 
îndreaptă spre satul lor, aproape de 
Corral, ne iau cu ei. lată-ne pe Rio. 
Pe maluri, de ambele laturi, ruine. 
Mi se explică : „Acolo erau șantie
rele navale... Acolo era o uzină de 
lemn... Acolo, una de încălțăminte".

Mai jos, Calle-Calle se lărgește și 
începe să se agite. Ne apropiem de 
Pacific. Parcurgem regiunea joasă 
din Corral. S-ar putea spune că ne 
aflăm în fața unui desen de oraș 
pe care este marcat doar amplasa
mentul clădirilor; dar, nici o casă. 
Totul a fost ras, tăiat parcă de un 
cuțit uriaș.

Cînd ai apucat să apreciezi cali
tățile chilienilor, care sînt cum
păniți, harnici, muncitori, nu te 

opri să nu gîndești la rit- 
de dezvoltare pe care această 
l-ar fi putut cunoaște dacă tu- 
.. . '.'" nu ar fi fost înlătu- 
atît de tîrziu. prea tîrziu pen- 
ca Chile să poată ține piept

poți 
mul 
țară l-ar fi p 
tela spaniolă 
rată 
tru 
imperialismului invadator al S.U.A.

Valparaiso, marea escală a vase
lor de altădată, orașul cîrciumilor 
cu mateloți și al aventurierilor; 
Valparaiso cel distrus de cutremurul 
din 1906; Valparaiso al răscoalelor 
marinărești din 1931. Am avut im
presia că din epoca eroică nu prea 
a rămas mare lucru în cartierele 
portuare. Poate un parfum, un ca
dru. Un cadru pitoresc, de neuitat : 
funiculare care se cațără alături de 
„ceros", ascensoare ce vin din mă
runtaiele pămîntului; căsuțe agățate 
de stînci, ca niște muște de zid, 
formînd un gen de arenă în jurul 
centrului modern al orașului. Apoi, 
pantele vertiginoase, țepene care 
conduc la „cei de sus“. Cînd ajungi 
acolo, farmecul este sfîșiat : cele 
mai proaste condiții de locuit; ado
lescenți slabi ai căror ochi te fac să 
te simți stînjenit. Valparaiso este, 
oarecum, sudul nordului chilian, re- 
ceptacolul mizeriei care se scurge 
de acolo : copii de mineri fără lucru.

Predicatori ai resemnării sînt pre
tutindeni. Se ocupă de „cei de sus". 
Organizații de binefacere americane 
trimit colete. Un sindicat de tip a- 
merican 
a putea

Totuși, 
pale, un 
tenția: voturile în favoarea comu
niștilor au crescut de la 15 000 la 
21 000. Terenul realităților economi- 
co-sociale oferă destul temei pentru 
accentuarea în viitor a acestei ten
dințe. O zecime din populația chilia- 
nă este stăpînă pe jumătate din ve
nitul național.

luase ființă în port pentru 
supraveghea docherii.
la ultimele alegeri munici- 
fenomen nou a reținut a-

0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
§
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Lmsungu e socotită cea mai celebră 
vrăjitoare din toată regiunea locuită 
de tribul bapende, care se întinde de 
la Kinshasa pînă la hotarul Congoului 
cu Angola. Cînd am văzut-o, avea 
aproximativ 25 de ani.

împreună cu un prieten am făcut o 
călătorie cu avionul la Kikvit — un 
oraș din sudul regiunii populate de 
tribul bapende. De aici am ajuns în 
satul Masangalubani, unde am făcut 
cunoștință cu bătrînul șef al tribului 
bapende, Kalanghe. Aflînd că veni
sem să vaccinăm oamenii din tribul 
lui, Kalanghe ne întîmpină prietenos, 
dar ne spuse că trebuia în prealabil 
să ne asigurăm sprijinul „marii 
Lmsungu", care locuia la 75 de mile.

Cînd am ajuns la Kinsambe, înso
țiți de administratorul local Royal 
care ne transportase cu un „jeep", am 
fost întîmpinați de o mare mulțime, 
în preajma unei colibe am văzut 
o fată, al cărei singur veșmînt era o 
fustă largă. Cel mai mult m-a impre
sionat în înfățișarea ei pîntecul, care 
era acoperit cu un tatuaj complicat.

— E Lmsungu — îmi spuse Royal. 
Ai făcut o călătorie atît de lungă ca 
s-o vezi pe ea. Apoi îi explică fetei, 
că eram „doctor alb".

Femeia ridică o mină și începu să 
vorbească, dar chiar în clipa aceea în 
sat dădu buzna, gesticulînd disperat, 
un om. Aducea o veste cumplită : în 
satul vecin izbucnise ciuma. I se îm
bolnăviseră două fete și venise să-i 
ceară ajutor 
cine abătuse 
miîiei lui.

După ce-i 
se întoarse 
mistui în colibă. Cînd reveni, după 
cîteva minute, pieptul îi era acope
rit cu un veșmînt împletit. în spa
tele ei mergea un băiat care purta în 
mină marimba — un instrument mu
zical alcătuit din bucățele de lemn 
fixate de niște tigve de dovleac.

— De ce ai venit aici ? Ce sfat vrei 
să-mi ceri ? Poate că nu te 
femeile sau în familia ta s-a 
năvit cineva ?

Omul îi explicase motivul 
adusese acolo, dar ea continua să-i 
pună întrebări și el o asculta cu deo
sebită atenție. Din cînd în cînd, 
cîntat, îi răspundea. în acest timp 
băiatul improviza ceva la marimba, 
în cele din urmă, Lmsungu rosti : 
„Boala e stîrnită de fetișul care se 
află în casa ta și aparține lui 
ngombo *), care a plecat și s-a întors 
din nou. Trebuie să aflăm". Royal îmi 
șopti la ureche : e vorba de un 
ngombo care a fost găsit mort de 
curînd și Lmsungu are de gînd să 
se folosească de moartea lui. E o 
femeie vicleană.

Lmsungu continuă să vorbească tă
răgănat, învinuindu-1 pe bătrînul 
ngombo că el ar fi abătut boala asu
pra familiei omului din fața ei. Fi
rește, nimeni nu putea respinge acu
zația, căci ngombo era mort.

Nefericitul tată îngăimă ceva cu
prins de o spaimă nebună. în cele din 
urmă tăcu și se ridică în picioare, cu 
ochii pironiți pe chipul vrăjitoarei. 
Aceasta îi ceru să-i plătească servi
ciile și-l sfătui să se adreseze 
ngomboului din satul vecin, „spe
cialist în bolile mortale", care îi pu
tea salva fiicele.

în timp ce tatăl speriat de moarte 
se depărta, am început să analizez 
metoda lui Lmsungu. De fapt ea ob
ținuse două lucruri : îl vîrîse într-atît 
în sperieți pe bietul om, îneît el cre
zuse că vrăjitoarea îl nutea proteic, 
dacă ar fi vrut. Și, în plus, ea evitase 
situația neplăcută a unui insucces. 
„Clientul" ei o rugase să afle din ce 
cauză i 'se îmbolnăviseră fiicele 'și 
ea, evident, îi satisfăcuse rugămin- V 
tea. Cu toate acestea, aruncase în
treaga greutate asupra „specialistu
lui" ngombo din alt sat.

A doua zi după sosirea noastră în 
satul lui Lmsungu se prezentă la ea 
un alt om. Fiica lui cea mică fusese 
mutilată. Era pe moarte și el o ruga 
pe Lmsungu să-1 ajute. Am convins-o

pe Lmsungu să urce în „jeep“-ul 
nostru și am pornit spre satul fetiței 
care se afla pe . patul de moarte. 
Avea aproape opt ani; i-am luat 
mîna, dar n-am găsit pulsul. Apoi am 
scos stetoscopul din sacul de voiaj 
și am ascultat-o. N-am izbutit să-i 
descopăr bătăile inimii.

— A murit — am spus.
Dar Lmsungu, apleeîndu-se peste 

umărul meu asupra fetiței, clătină 
dezaprobator cu capul.

Apoi începu să-i facă respirație ar
tificială cu ajutorul „sărutului vieții". 
Cum își dăduse seama că în copil mal 
pilpîia încă o seînteie de viață, nu 
știu. Totuși, fetița se mișcă și atunci 
am putut găsi pulsul. Lmsungu șopti 
ceva blind, la urechea fetiței, iar 
aceasta răspunse „M'buki".

Era numele celui care o atacase.

jumătate mestecată. Lmsungu o cer
cetă și făcu un semn cu degetul spre 
unul dintre ei : „Tu ești vinovat!“.

Băiatul se întoarse și o rupse la 
fugă în jungla deasă. Nimeni nu se 
luă după el.

— N-are decît să fugă — rosti 
Lmsungu și arătă spre maniocul pe 
jumătate mestecat. Vedeți, e uscat. 
„Vanga" care s-a cuibărit în băiat 
nu l-a putut apăra, așa îneît gura i-a 
rămas uscată.

Mai tîrziu, după ce ne-am întors 
la Kinsambe, am aflat că băiatul își 
căutase adăpost în satul lui Lmsungu 
și fusese prins de locuitori. Lmsungu 
il privise aspru și-i spuse :

— Peste trei zile vei muri.
Apoi stropise cu apă și presărase 

cu pulbere roșie locul din preajma 
colibei în care era ținut băiatul.

BEZNA
Lmsungăi, Voia să știe 
nenorocirea asupra fa-

ascultă păsul, Lmsungu 
brusc cu spatele și se

iubesc 
îmbo'l-

care-1

*) vrăjitor în limba tribului ba
pende.

MA GIEI

africană
Harry RIGHT

• Autorul acestui reportaj, medicul american Harry Right, a petrecut 
multă vreme printre triburile din Africa, unde a studiat ritualurile și 
superstițiile, făcînd notații interesante despre influența vrăjitorilor în 
aceste zone menținute în înapoiere și ignoranță.

ridică și spuse locui- 
sat, îngrămădiți în ..

Lmsungu se 
torilor din 
preajmă :

— Aduceți-i aici pe toți cei ce se.^' 
numesc M’buki !

în fața ei fură imediat aduși cinci 
tineri. își țineau capetele plecate și 
făceau o impresie jalnică. Pe chipu
rile lor încremenise o disperare de 
nedescris, aveau o expresie care m-a 
făcut să înțeleg ce putere nelimi
tată avea asupra lor Lmsungu în 
momentul acela. Ea interogă pe fie
care, și fiecare dintre ei răspunse 
printr-o clătinare negativă a capului. 
Cum nu obținuse nimic în felul a- 
cesta, ea așeză fetița pe estrada care 
există în fiecare sat. Apoi ținu cea 
mai incredibilă predică pe teme de 
morală din cîte îmi fusese dat să aud 
vreodată. Nici unul dintre băieți nu 
săvîrșise crima, spuse ea, deși,.evi
dent, aceasta fusese săvârșită. .Vino
vat era „vanga" din el — uh „duh- 
rău", care intrase într-unul din tineri. 
Apoi Lmsungu luă un vas care fusese 
pregătit între timp, și-l întinse fie
cărui băiat. Ei luară cîte un pumn 
din conținutul lui — o compoziție cu 
miros neplăcut de manioc — și în
cepură să mestece substanța care 
conținea amidon. Deodată, Lmsungu 
porunci sacadat : „Scuipați !“. Rostise 
porunca atît de brusc incit nenoro- 
ciții nu avuseseră vreme să chib- 
Zuiască asupra ordinului, ci îl execu
taseră imediat, scuipînd manioca pe

Acesta nil manifestase nici cel mai 
mic gest de împotrivire și nu înter- 

i case să fugă. Apoi ea repetase proro
cirea în fața sătenilor. Era de acum 
o Sentință... Peste trei zile acesta 
muri...

— Toate acestea ar putea fi con
siderate o crimă — m-am adresat lui 
Royal. De ce autoritățile îi acordă 
lui Lmsungu libertate deplină ?

Din cele spuse de el am înțeles că 
administrația locală obține fără prea 
mari dificultăți asentimentul puter
nicei Lmsungu în probleme practice. 
De altfel, ea avea o plantație proprie, 
dobîndită pe baza darurilor oferite 
de clienți.

La cîteva zile după aceea, Lmsungu 
fu invitată în calitate de „consultant 
profesional" într-un sat vecin, a cărui 
căpetenie poruncise vrăjitorului local 
să descopere pe omul care furase 
niște giuvaeruri. Ne-am dus și noi 
cu ea. Vrăjitorul satului respectiv 
era un bărbat înalt, solid, cu o cica
trice mare pe piept. Avea fața mîn- 
jită cu o cenușă albă, iar în mîini 
ținea o tigvă de dovleac plină cu apă. 
După ce se așeză pe pămînt, rîndui 
în fața lui un corn de antilopă,- un 
fel de semn distinctiv al vrăjitorilor, 
amulete și cîteva oase. Apoi ridică 
oasele, le agită în aer și le aruncă 
în sus. Sătenii, adunați în preajmă, 
nu manifestară nici cel mai mic semn 
de îngrijorare, deși fiecare dintre ei 
ar fi putut să fie „vinovatul". Vrăji-

EXPEDIȚIA WALLY HERBERT DUPĂ 11 SĂPTĂMÎNI

Mistuiți în vastitatea ghe
țurilor polare, cei patru 
membri ai expediției arcti
ce britanice își continuă fa
bulosul lor itinerar. Au 
încheiat a 11-a săptămînă 
de neîntrerupte bătălii cu 
viscole năpraznice, spărturi 
în cîmpul de gheață, sloiuri 
strivite sub presiunile gi
gantice ale banchizei, ba
riere colțuroase fără sfîrșit. 
Ultimele știri sosite la Lon
dra, unde grupul „Times" 
are exclusivitatea contacte-

Patra oameni

torul trase cîte o linie pornind de 
lîngă fiecare os căzut pe pămînt —• 
șase cu totul — și arătă spre cîțiva 
inși care se țineau de-o parte. 
Aceștia fură împinși în mijlocul cer
cului. Vrăjitorul se întoarse spre că
petenia satului și rosti :

— Unul dintre ei este hoțul f
Bătrînul conducător era vădit mî- 

niat. Judecind după cele întimplate, 
printre suspecți se aflau și rude 
de-ale Iui. Porunci vinovatului să 
mărturisească și să plătească o amen
dă, dar nici unul nu recunoscu că 
eră vinovat.

Căpetenia se înfurie.
— Hoțul va fi

— răcni el.
Lmsungu stătu 

tele vrăjitorului
Vrăjitorul făou 

se celui mai apropiat dintre ei un 
ou de pasăre. Avea coaja atît de fra
gilă, incit părea transparent, 
limpede că, la cea mai 
sare, oul va fi zdrobit, 
porunci suspecților să-și 
unul altuia. Vinovatul il 
și în felul acesta se va 
Cînd oul ajunse în mîna celui de-al 
cincilea ins, chipul acestuia se schi
monosi brusc de groază și, după o 
secundă, perfidul gălbenuș începu 
să i se scurgă printre degete.

Apoi, brusc, făcu un semn cu mina 
în direcția bătrînului vrăjitor : „El 
și fratele lui, Kambula, m-au ajutat 
să fur !“

Lmsungu atinse cu mina umărul 
lui Royal și îi șopti ceva. Acesta se 
întoarse spre mine :

— Ea spune că bătrînul ngombo 
va fi supus verificării prin otravă 
și va muri.

M-am uitat la Lmsungu. Pe față 
îi încremenise o expresie vicleană. 
Și imediat am înțeles ce se intim- 
plase. Prin niște manevre abile, ea 
îl pusese pe ngombo într-o situație 
primejdioasă. Aflase, bineînțeles, de 
complicitatea lui la furt și crease 
într-un fel o situație în care vina 
lui trebuia să fie descoperită.

Lmsungu îndepărta prin perfidie 
și intrigi încă un concurent din pro
fesia ei. La judecarea cazului fu in
vitat încă un ngombo. Era un ins 
foarte slab, cu o privire răutăcioasă. 
Avea tatuat pe trup un schelet.

în clipa cînd bătrînul ngombo în
cepu să nege complicitatea lui la 
furt, conducerea discuțiilor o prelua 
căpetenia. Pentru el era un minunat 
prilej de a-și arăta puterea. Se 
hotărî verificarea prin otravă.

Se așeză pe foc un cazan mare cu 
apă. Cînd apa începu să clocotească 
se turnară în vas bucăți din coaja 
unui copac numit „muhongoloc", 
spre a se pregăti o fiertură otrăvi
toare. Tobele răpăiau înăbușit și 
ritmic. Bărbații și femeile din preaj
mă prinseră să danseze.

Vrăjitorul acuzat bău primul din 
otravă, căci Iui i se oferi mai întîi 
cana. Sorbi calm din lichid, ples
căind din buze după fiecare înghiți^ 
tură. Apoi veni la rînd fratele lui,, 
și, în cele din urmă, hoțul însuși. 
Toți băură otravă fără să fie siliți.

Otrava acționă cel mai repede asu
pra hoțului. El începu să geamă și 
căzu cu fața la pămînt. Tobele își 
întețiră răpăitul, iar femeile cîntau 
o melodie ritmică. Din rîndul mulți
mii se desprinseră mai mulți oa
meni și porniră și ei spre cazan ca 
să bea din lichidul otrăvitor. Dar 
aproape imediat ce înghițiseră otra
va începeau să vomite. După ce-și 
reveneau, porneau să cînte și să dan
seze. Unii dintre ei erau atît de a- 
mețiți, îneît își pricinuiau răni cu 
cuțitul. Sîngele curgea șiroaie. Am 
întrebat-o Pe Lmsungu cum se vaj 
sfîrși toată 
privi mirată și îmi spuse :

— Ngombo cel rău 
muri,' iar al treilea va 
deveni noul ngombo.

Am rămas în sat pînă a doua zi șl, 
spre dimineață, așa cum prorocise 

■ Lmsungu, bătrînul ngombo și hoțul 
se stinseseră dir> viață.

Lmsungu era atotputernică în rîn
dul populației bapende. De nimeni 
oamenii nu se temeau mai mult ca 
de ea. Și puterea ei va dăinui atîta 
vreme cît populația va trăi sub 
pîcla neștiinței și ignoranței.

prins și va muri I
tot timpul în spa- 
și-i dădu sfaturi, 
cîtiva pași și întin-

Era 
mică apă- 
Vrăjitorul 
treacă oul 
va sparge 

demasca.

povestea asta. Ea mă
și hoțul vor 

trăi. El va

a a

și patru sami
18

pe calota de gheață
Norduluianunță că 

au străbă- 
circa 600 

intr-un

plasa peste
Ultima parte 
urmează să se
Spitzbergen în 
la aproape un
tate de la plecare.

Iată cîteva crîmpeie din

a
lor cu expediția, 
cele patra sănii 
tut pînă acuma 
mile și se află 
punct situat la 79° nord și
160° 30’ vest. Din numărul 
inițial de 40 cîini au pierit 
pînă acum patru. Recent, a- 
vionul arctic care menține 
legătura cu exploratorii 
le-a lansat provizii proas
pete pe 15 zile.

Potrivit relatărilor pri
mite de la Wally Herbert, 
șeful expediției, cei patru 
au de întîmpinat în prezent 
noi necazuri. Gheața s-a 
spart pe mari întinderi în 
jurul lor, dezghețul și în
ghețul la scurte intervale 
produc adevărate cetăți de 
sfărîmături, iar un viscol 
puternic care spulberă cîm- 
purile albe i-a silit să-și 
întrerupă drumul cîteva 
zile. Cu acest prilej, explo
ratorii au constatat că și la 
marginea calotei polare 
permanente, regiune unde 
au ajuns acum, apar une
ori spărturi adînci în ciuda 
grosimii gheței. Pe lingă 
toate, într-o căzătură, Allan 
Gill s-a lovit destul de 
grav la o gleznă și doctorul 
expediției — Ken Hedges 
— se temea să nu fi ples
nit osul. Lupta cu ghețu
rile a fost mai grea decît 
prevăzuseră exploratorii și, 
ca atare, au parcurs 
o distanță mai scurtă din 
traseul fixat. Și totuși, li se 
pare atit de departe acea zi 
de 20 februarie 1968, cînd 
își încheiau pregătirile la 
Point Barrow, punctul cel

mai nordic al peninsulei 
Alaska.

Expediția britanică trans- 
arctică — după cum au de
numit-o membrii ei — ur
mează să realizeze un pro
gram de observații și cerce
tări științifice privind con
dițiile meteorologice, grosi
mea gheței și densitatea

circa 3 800 mile (peste 6 800 
de km )și va fi cel mai lung 
de acest gen, ca timp și 
distanță, întreprins pînă 
acum, de la un capăt la ce
lălalt al regiunii arctice — 
de la Point Barrow la 
Spitzbergen. După o primă 
și dificilă perioadă, expe
diția se va opri la începutul

CORESPONDENȚA DIN LONDRA, DE LA 
LIVIU RODESCU

zăpezii, derivele polare în 
perioadele de iarnă și de 
vară, radiația solară, son
dări de adincime în ocean, 
studii asupra faunei polare. 
Exploratorii și-au propus 
să facă de asemenea o se
rie de studii fiziologice și 
psihologice, experimentînd 
pe parcurs posibilitățile de 
combatere a asperităților 
arctice prin construirea 
unor igloo-uri căptușite și 
a altor tipuri de adăposturi 
arctice ; săniile au fost 
concepute astfel îneît să 
poată fi transformate ușor 
în bărci.

Potrivit calculelor iniția
le, itinerarul va măsura

lui iunie și își va instala pe 
timp de două luni o tabără 
de vară care va fi purtată 
în derivă în vecinătatea 
polului inaccesibilității. în 
august își va relua traseul 
pînă în octombrie, cînd va 
intra în tabără de iarnă, 
pînă în martie 1969 ; soare
le va fi tot timpul sub ori
zont și, în această noapte 
continuă, deriva îi va de- 

Polul Nord, 
a drumului 
încheie la 
iunie 1969, 

an și jumă-

primele săptămîni ale aces
tei expediții temerare.

Miercuri 21 februarie, 
cele patru sănii s-au des
prins de malul continental, 
intrînd pe cîmpul de gheață 
al banchizei. Nu au apucat 
însă direcția nordului, ci 
s-au îndreptat spre est. pa
ralel cu o lungă si neîntre
ruptă barieră de gheață, 
formată din șiruri de încre
țituri, ca rezultat al presi
unilor glaciale. încă din 
primele zile, sfărîmăturile 
de gheață au împiedicat 
înaintarea normală, pînă 
cînd avionul laboratorului 
de cercetări arctice, cu care 
au constantă legătură prin 
radio, le-a indicat un drum 
bun de trecere spre est, 
printre două centuri de 
creste înghețate. Se apro
piaseră astfel de punctul de 
unde urmau să schimbe di
recția spre nord.

într-adevăr, a doua zi a- 
junseră la circa 100 kilo
metri de Point Barrow, 
după ce cotiseră cîțiva kilo
metri spre nord. Aici au 
întîmpinat însă noi dificul
tăți. Trebuiau să treacă 
peste alte șiruri de creste, 
înalte de 5—6 metri. Mî- 
nuind topoarele, explorato
rii au reușit să croiască o 
breșă prin care au strecu
rat cu mari eforturi săniile.

Descriind peisajul epui
zant, Wally Herbert trans
mitea prin radio: Este ab
solut diabolic. Pe mari în
tinderi gheața a fost pulve
rizată de furtuni puternice, 
cristale de toate dimensiu
nile se depuseseră și în
ghețaseră.

Avionul pilotat de Bob 
Murphy, care zboară zilnic 
pe deasupra expediției in- 
formînd-o prin radio des
pre starea banchizei, a reu
șit să aterizeze pe o mică 
fîșie neaccidentată. în jur, 
cît se vedea cu ochii, în
grămădiri diforme de ghea
ță colțuroasă. Murphy a 
decolat din nou, descope
rind la un kilometru și ju
mătate spre vest o trecă
toare pe care a semnălat-o 
imediat, dar exploratorii au 
nimerit în altă parte, au 
rătăcit cîțiva kilometri spre 
est și în cele din urmă 
s-au oprit pentru a-și face 
tabăra de noapte.

A doua zi, un avertis
ment al lui Murphy către 
cei de jos : la cîțiva kilo
metri în față s-a produs o 
masivă spărtură în banchi
ză. O dată cu întețirea vîn- 
tului devenea previzibilă o 
frămîntare generală a ghe
țurilor, ceea ce de altfel s-a

și întîmplat. Cele patru 
sănii au rămas izolate pe o 
bucată de gheață nesigură, 
lungă de 50 de metri și lată 
de numai vreo 20 de metri, 
fără ca exploratorii să-și 
dea seama imediat de pri
mejdie. Din aer, Murphy 
i-a atras atenția lui Her
bert că în gheață s-a ivit 
dunga subțire a unei cră
pături, probabil neobserva
tă de cei de jos, dar care 
amenința să despartă expe
diția în două. în scurt timp 
brîie de apă i-au înconju
rat din toate părțile și la 
un moment dat unul din e- 
chipaje a rămas izolat. în 
cele din urmă s-au înghe
suit pe o mică insulă pluti
toare și au aplicat practica 
eschimoșilor — cînd ghețu
rile se mișcă, toți se adună 
la un loc și așteaptă calmi.

Din fericire, a doua zi 
dimineață minusculul lor 
refugiu plutitor s-a depla
sat încet, atingînd într-un 
punct banchiza, ceea ce 
le-a permis să-și treacă să
niile și să se îndepărteze la 
aproape 5 km spre est. 
Și-au ridicat imediat cortu
rile, pentru a se pune la 
adăpost de vîntul puternic 
și tăios. Temperatura era 
de — 35°C. Clinii au rămas

înhămați la sănii, gata de 
plecare în caz de primej
die. în urmă, fostul lor loc 
de campanie fusese trans
format într-o grămadă de 
sloiuri încălecate, sub pre
siunea blocurilor în conti
nuă mișcare.

Zbuciumul surd al ban
chizei a crescut în intensi
tate, întreaga regiune a fost 
fragmentată în enorme les
pezi mișcătoare și expediția 
și-a concentrat toate efor
turile pentru a răzbi pînă 
la blocul de gheață care li 
se părea că oferă maximum 
de siguranță. în aceste con
diții vitrege echipajele au 
fost aproape total imobili
zate timp de patru zile, 
într-una din aceste seri, 
cînd Allan Gill pregătea 
cina la lampa cu parafină, 
iar Wally Herbert era pe 
punctul de a-și începe co
tidiana lui emisiune la ra
dio, Roy Koerner a dat a- 
larma. Se afla tocmai de 
pază cînd i s-a părut că 
zgomotul sfărîmării ghețu
rilor se auzea neobișnuit de 
aproape și continuu. în 
obscurul crepuscular a vă
zut la un moment dat un 
fel de munte de gheață 
înăintînd spre tabără. Era 
un val de gheață sfărîmată,

împins de un bloc masiv 
care acționa ca un gigantic 
buldozer. Tabăra a fost 
desfăcută șl împachetată în 
mare grabă, și exploratorii 
au fugit la întîmplare, în 
plină noapte, luminîndu-și 
cu lanternele un drum ne
sigur de cîțiva kilometri, 
cu vuietul cascadei de 
gheață însoțindu-i din spa
te. istoviți, după cinci ore 
de mers forțat, au întins 
un cort, făcînd pe rînd de 
strajă în întuneric.

Calea spre Pol continuă 
să fie barată.

în mesajele lor, explora
torii anunță că tălpile de 
metal ale săniilor s-au cam 
ros, iar ei par uneori patru 
siluete zgribulite și obosite 
în urma săniilor. Au rămas 
însă la fel de optimiști ca 
la plecare. Au traversat 
pînă acum Marea Beaufort 
și continuă să înfrunte miș
carea în derivă a ghețuri
lor care îi deviază de la 
traseul stabilit. Pe calota 
polară vor putea înainta 
mai repede.

•) Wally Herbert, cerce
tător arctic, Roy Koerner, 
glaciolog, Allan Gill, cerce
tător, Kern Hedges, medic.
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WBTÂ III ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE
(Urmare din pag. I)

in drum spre Pitești, la Valea 
Mare, Jitaru, Negreni și la inter 
secția cu comuna Scornicești, lo-

cuitorii acestor așezări, purtători ai 
unor bogate tradiții in domeniul 
portului și jocului strămoșesc, în- 
timpină pe oaspeți cu cunoscutele 
lor echipe de dansuri populare.

PE PLAIURILE ARGEȘENE
Șoseaua — cu largi serpentine — 

șerpuiește printre dealuri terasate, 
printre așezări de oameni gospo 
dări ce și-au împodobit festiv co
munele cu drapelele de stat ale 
Franței și României. Răsună urale 
pentru 
pentru 
Franței 
coloana 
conducătorii 
schimbă calde stringeri de mină cu 
cei veniți în întimpinare.

Buciumași anunță de departe so
sirea oaspeților în municipiul Pi
tești. în centrul orașului, mii și 
mii de oameni ii intimpină cu pu
ternice ovații. Pe o estradă, ame
najată în fața monumentului evo
cator „1907", formațiile corale ale 
Palatului culturii, sindicatelor, ale 
căminului cultural din Domnești,

prietenia româno-franceză, 
conducătorii 
și României.

de mașini se oprește, 
celor

de stat, ai
Pe alocuri.

două state

elevii școlii pedagogice Muscel, în 
total peste 400 de persoane, into
nează solemn melodia „Bine ați 
venit", compusă de dirijorul Alfons 
Popescu in cinstea distinșilor oas
peți ai orașului. Profesorul pensio
nar Constantin Albu. insoțit de un 
grup de tineri, le oferă pline și 
sare.

Președintele Republicii franceze, 
președintele Consiliului de S at al 
României sint salutați in numele 
locuitorilor de pe aceste străvechi 
meleaguri românești de Petre Du
minică, președintele Consiliului 
popular județean Argeș.

întimpinați eu urale puternice, 
iau cuvintul președintele Republi
cii franceze, Charles de Gaulle. și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

un miet alb. Corurile căminelor 
culturale intonează cintece popu
lare.

După ce vizitează expoziția de 
artizanat deschisă ad-lioc ,in apro
pierea scenei, generalul de Gaulle 
adresează felicitări locuitorilor co 
munei pentru inalta lor măiestrie 
artistica.

După ce străbat valea Dîmbovi
ței. oaspeții ajung in pădurea Dra- 
godana, unde sint salutați de Nico
lae Tăbircă. președintele Consiliu
lui popular al județului Dîmbovița

Tirgoviște. glorioasa cetate

scaun in secolele trecute, evocind 
momente înălțătoare de istorie și 
cultură românească, este în sărbă
toare. Pe frontispiciul instituțiilor 
publice, ale unor clădiri in stil 
brincovenesc flutură drapelele ro
mân și francez.

Sunete prelungi de bucium ves
tesc sosirea oaspeților la porțile 
străvechii Curți domnești.

Mii de țineri și vîrstnici le fac 
o entuziastă primire.

In aclamațiile mulțimii, iau cu
vintul președintele de Gaulle 
președintele Nicolae Ceaușescu.

înconjoară piața sînt înțesate de 
oameni.

In intîmpinarea distinșilor oas
peți au venit Dumitru Balalia, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. Gheorghe Alecu, primarul 
municipiului Ploiești. . alți repre
zentanți ai organelor locale de stat. 
Tineri imbrăcați in costume națio-

nale de pe meleagurile prahovene 
oferă oaspeților buchete de flori. 
Președintele Consiliului popular 
județean adresează oaspeților un 
cald cuvint de bun sosit.

In aplauzele entuziaste ale mulți
mii iau cuvintul președintele 
Charles de Gaulle și, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Primirea

la tovarășul

Cuvintarea președintelui

Cuvântarea

de Gaulle

președintelui 
de Ga ulle

///e Verset

Vă mulțumesc foarte mult, dom
nule președinte, pentru primirea 
dv. atît de amabilă și pentru cu
vintele dv. atît de nobile. Mă simt 
foarte fericit că mă găsesc la Tîrgo- 
viște șj că pot vizita locurile unde 
sînt atîtea mărturii ale originii po
porului român, Sînt, de asemenea, 
fericit de a fi putut lua contact cu 
populația acestui oraș atît de entu
ziastă pentru prietenia celor două 
țări ale noastre.

împreună cu domnul președinte 
Ceaușescu, care m-a invitat să vin 
în România, am discutat multe su
biecte. Toate acestea au fost su

biecte de muncă în comun, de 
prietenie și de cooperare in folo
sul tuturor, fără excepție, adică 
a întregii noastre Europe, pe care 
vrem să o unim, și prin aceasta 
în folosul lumii întregi. Sînt 
cit să spun aceasta și aici, așa 
am spus peste lot.

Mulțumind tuturor pentru 
mirea minunată, vă aduc salutul 
Franței.

Trăiască Tirgoviște 1
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno- 

franceză !

feri- 
cum

pri-

în primul rînd vă mulțumesc, 
domnule președinte, pentru cuvin
tele foarte amabile de bun sosii pe 
care le-ați rostit pentru mine. Vă 
mulțumesc dumneavoastră tuturor 
locuitorilor din Pitești, pentru că 
ați venit să mă primiți și în per
soana mea să salutați Franța.

La amabila invitație a domnului 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, am venit în țara dumnea
voastră pentru a studia împreună 
cu dînsul, pentru ca guvernele noa
stre să studieze împreună mai te
meinic și mai precis cooperarea 
foarte prețioasă, foarte prietenească 
care a început între țara dumnea
voastră și țara mea.

Am venit, de asemenea, pentru 
ca împreună să studiem care sînt 
îndatoririle noastre de mîine și. în 
același timp, pentru a aduce între
gii Românii salutul întregii Franțe

Prima dintre îndatoririle noastre 
este aceea de a munci împreună 
pentru unirea Europei, de la un ca
păt la celălalt Din nefericire, pînă 
acum Europa nu a fost unită nicio
dată. Aceasta a provocat mari ne
norociri atît Europei, cil și lumii 
întregi. Trebuie să unim Europa 
pentru pacea, pentru prog-esul, pen
tru fraternitatea ei și a întregii o- 
meniri. Aceasta este o îndatorire 
franco-română.

O altă îndatorire “ste aceea dc a

munci împreună pentru dezvolta
rea noastră. Trăim.în epoca indusr 
triâlă, în epoca dezvoltării econo
mice, în epoca progresului social. 
Este necesar ca o țară ca a dum
neavoastră și o țară ca a mea — 
care dau dovadă de atîta omenie și 
dispun de mijloace — să muncească 
împreună pentru dezvoltarea pro
priului lor progres, pentru propria 
lor capacitate industrială, econo
mică și socială. Aceasta este ceea 
ce am început să facem împreună 
și aceasta este, domnule președinte, 
ceea ce vom face în viitor, mai 
amplu decît înainte.

In sfîrșit, cea de-a treia îndato
rire a noastră este să ne iubiin și 
să ne stimăm O merităm, dum
neavoastră românii și noi francezii 
Sîntem popoare animate de bună
voință. Sîntem popoare care se asea
mănă — dintotdeauna. Astăzi, văd 
mai bine, ca niciodată, că ne stimăm 
și ne iubim, pentru ca în faptele 
noaslre și în stăruințele noastre. în 
munca și succesele noastre să fim 
unul lîngă altul. Iată cea de-a treia 
datorie a noastră.

Noroc Pitești. Urez noroc acestui 
oraș mare, muncitor, înflăcărat și 
în plin progres. Vă las salutul 
Franței.

' T răiaseă 
Trăiască 
Trăiască 

ccză 1

Piteștii.!
România 1
prietenia româno-fran-

Ceaușescu
în acest vechi oraș românesc, 

care in anii puterii populare cu
noaște o puternică dezvoltare, aș 
dori să subliniez, la fel ca domnul 
președinte Charles de Gaulle, că 
prietenia dintre Franța și Româ
nia — cu vechi rădăcini — se dez
voltă, în noile condiții, ca unul din 
factprii meniți să contribuie la asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Vizita președintelui Franței în 
România s-a transformat într-o a- 
devărată manifestare sărbătorească 
a prieteniei româno-franceze. Din- 
totdeauna Franța și România au 
fost alături, ele nu s-au aflat nici
odată una împotriva celeilalte. Ne 
exprimăm speranța că întotdeauna 
România și Franța vor fi îm- 

fost împreună șipreună ! Am 
la bine și la rău, și in timpuri 
grele și în
cum se spune în țara noastră. Azi, 
cînd 
chid 
rea 
se poate obține înlăturarea perico
lului unui nou război, cînd toate 
forțele pot fi consacrate progresu
lui material și spiritual, prietenia 
francezo-română se înscrie ca un 
factor activ în lupta pentru pro
gres și pace

Sînt în întregime do acord cu 
cele spuse aici de domnul pre
ședinte al Franței cu privire la în
datoririle care ne revin. Vreau să 
subliniez încă o dată, că, fără 
nici o îndoială, ceea ce dorim noi 
să facem corespunde intereselor 
popoarelor noastre. Dar, interesele 
Franței și României, ale francezi
lor și românilor, nu sînt interese 
egoiste, nu sînt îndreptate împo
triva unui alt popor, ci, dimpotrivă, 
ele corespund pe deplin intereselor 
tuturor popoarelor din Europa, din 
întreaga lume, pentru că servesc 
progresul, servesc pacea, coopera
rea dintre popoare.

Am citit că un corespondent de 
presă și-a format o imagine nu 
prea fericită despre această vizită 
și despre întîlnirile noastre. Nu 
vreau să mă refer la cineva 
anume. Trebuie însă să înțelegeți 
domnilor — și mă adresez tuturor 
corespondenților străini — că dis
cuțiile dintre generalul de Gaulle 
și mine, dintre 
vernelor român 
avut în nici un
a 
a

timpuri bune

în fața omenirii se des- 
perspective pentru așeza- 

relațiilor pe baze noi, cînd

reprezentanții gu
și francez n-au 

moment scopul de 
spun unii, sau dedezbina, cum

încerca să rupă anumite prie-

tenii Dimpotrivă, au fost dî-’cuții 
și preocupări comune pentru întă
rii ca prieteniei între noi și în ace
lași timp a prieteniei eu toate po
poarele din Europa, fără deosebire 
de regim social ; sîntem convinși 
că numai pe această cale se poate 
asigura pacea și securitatea în' Eu
ropa și în lume

Discuțiile șl preocupările noastre 
au urmărit nu numai întărirea 
prieteniei dintre noi — această 
prietenie e bună și are perspective 
bune — ci și cum să acționăm pen
tru a dezvolta o prietenie mai strîn- 
să și cu alte popoare, pentru a, face 
din Europa o forță 
progresului și a păcii, 
că aceasta corespunde 
tuturor națiunilor din 
turoi națiunilor lumii.

Manifestările călduroase ale lo
cuitorilor Bucureștiului, Craiovei. 
Slatinei. Piteștiului, ale comu
nelor pe unde am trecut, oglindesc 
prietenia dintre poporul român și 
poporul francez. Aceste manifes
tări demonstrează totodată unitatea 
de granit a poporului român în 
jurul politicii partidului și guver
nului nostru. Aceasta demonstrea
ză că poporul român este strîns 
unit și hotărît să facă totul pentru 
a ridica patria sa pe culmile pro
gresului și civilizației, să-și aducă 
contribuția activă la cauza păcii 
și cooperării între toate națiunile 
lumii.

Fie ca prietenia româno-franceză 
să triumfe în veci 1

Fie ca cooperarea româno-fran
ceză să contribuie și mai mult la 
cauza unității și colaborării po
poarelor din Europa, la cauza pă
cii în lume.

Cuvintările celor doi conducători 
de stat sint subliniate de aplauze 
puternice, entuziaste. Ovațiile mul
țimii nu contenesc. Președintele 
de Gaulle și președintele Nicolae 
Ceaușescu iși string cordial mîinile.

Generalul de Gaulle se oprește 
apoi in mijlocul ansamblului 
coral, se fotografiază împreună cu 
artiști. îi felicită pentru grija cu 
care păstrează datinele străbune 
pentru grija ce o acordă portului 
popular, strălucit reprezentat aici 
Din nou răsună urale și ovații 
pentru prietenia româno-franceză, 
pentru prosperitatea României și 
Franței. Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre comuna Micești, unde consi
liul popular județean a oferit o 
masă in cinstea lor.

puternică a 
Considerăm 

intereselor 
Europa, tu-

LA TIRGOVIȘTE-VECHEA 
CETATE DE SCAUN

După-amiază. coloana de mașini 
plecat spre Tirgoviște — vecheaa 1 . ,

cetate de scaun a Țării Romanești 
La Topoloveni, localitate rurală 
cunoscută pentru bogatele sale t>a-

in domeniul artizanatului, 
se face un popas, mii de ță- 

căldură pe distinșii

diții
unde
răni salută cu 
oaspeți. După un obicei străvechi, 
celor doi președinți li se oferă cita

Cuvintarea

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ilie Verdeț, a pri
mit vineri pe Alexander Ross, pre
ședintele Consiliului Britanic pen
tru comerțul cu Europa de Est, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Hris- 
tache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț.

★
Alexander Ross, președintele 

Consiliului Britanic pentru comer
țul cu Europa de Est, a avut vineri 
întrevederi la Ministerul Comer
țului Exterior cu- Vasile Răuță, 
adjunct ai ministrului, și la Camera 
de Comerț cu Hristache Zambeti, 
vicepreședinte.

In cinstea oaspetelui, conducerea 
Camerei de Comerț a oferit un de
jun, iar John Edward Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, o recepție.

(Agerpres)

domeniul economiei, al culturii și în 
domeniul politicii constituie un 
exemplu de ceea ce pot înfăptui îm
preună două țări surori, căci țările 
noastre sînt surori latine. România 
și Franța sînt europene prin exce
lență. România și Franța sînt țări 
pașnice,' muncitoare. România și 
Franța se iubesc din toată inima.

Pentru ceea ce avem de făcut în 
comun, vreau să vă spun că nimic 
n-a fost mai încurajator și într-ade- 
văr entuziasmant — pentru cel ce 
vă vorbește, și prin el pentru Fran
ța — decît primirea de nedescris pe 
care poporul român a binevoit să 
mi-o facă pretutindeni și îndeosebi 
dumneavoastră. Vă mulțumesc din 
toată inima tuturor I

Trăiască Ploieștiul I
Trăiască România I
Trăiască prietenia româno-fran- 

ceză !

Mă bucur din tot sufletul, 
simt onorat să mă aflu astăzi în 
orașul Ploiești. Vin în mijlocul 
dumneavoastră pentru a aduce a- 
cestui mare și frumos oraș româ
nesc, ca de altfel întregului popor .
român, salutul poporului francez, 
salutul celei mai sincere și pro
funde prietenii ce poate exista în
tre două popoare.

In timpul vizitei mele în țara 
dumneavoastră am avut împreună 
cu domnul Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, convorbirile 
cele mai directe, cele mai folositoa
re și cele mai cordiale, pentru a 
pune de acord ce au de făcut 
România și Franța pentru pacea și 
progresul celor două popoare și, 
totodată, pentru unirea Europei de 
la un capăt la celălalt.

Ceea ce putem face împreună în

Nicolae Ceaușescu

po-

în- 
na- 
ne-

Ne găsim aici în orașul care timp 
de mai multe sute de ani a fost 
capitala Țării Românești și care a 
avut un rol însemnat în istoria 
porului român.

Poporul nostru, care veacuri 
tregi a luptat pentru ființa șa 
țională, a găsit în sine forțele
cesare pentru a realiza unirea, pen
tru a forma statul național român, 
care este astăzi un stat dornic de 
pace, de colaborare cu toate po
poarele lumii.

In decursul vremurilor între Ro
mânia și Franța s-au statornicit re
lații prietenești. Nu o dată popoa
rele noastre, oameni înaintați ai na
țiunilor noastre au luptat împreună 
pentru libertate, pentru indepen
dență națională, pentru pace în 
lume.

Așa cum a subliniat domnul pre
ședinte de Gaulle, între noi au 
avut loc convorbiri rodnice. Franța 
și România sînt hotărîte să-și 
aducă'contribuția la statornicirea 
unei Europe in care toate națiu-

nile să se dezvolte independent și 
liber, în care să domnească pacea.

Dorim să cooperăm între noi, 
să cooperăm cu toate națiunile 
din Europa. Considerăm că în con- 
dițiunile de astăzi, toate popoarele 
trebuie să-și aducă intreaga lor 
contribuție pentru a' apăra pacea, 
ca oamenii de stat, cei care au 
răspunderea în statele respective, 
trebuie să pună mai presus de orice 
interesele păcii, ale colaborării 
între popoare. Numai așa iși vor 
face datoria față de propriul po
por. față de toate popoarele, față 
de cauza păcii în lume.

In acest spirit s-au desfășurat și 
se desfășoară vizita domnului pre
ședinte al Franței în România. 
Prietenia româno-franceză va servi 
cauzei cooperării in Europa, cauzei 
păcii și securității popoarelor.

Fie ca această prietenie să se 
întărească continuu și să fie veș
nică.

Trăiască prietena noastră Franța !

Cuvintarea președintelui

Nicolae Ceaușescu

Apoi, grupuri de tineri ii con
duc pe oaspeți, pe,țin. iiiipresipnajit 
covor de flori și cetină de brad să 
viziteze Palatul domnesc de odini
oară, aflat in curs de restaurare. 
Generalului de Gaulle i se relevă 
aspecte din istoria zbuciumată a 
Curții din Tirgoviște. reședință a 
unor mari voievozi care au luptat 
pentru neatirnarea țării.

Se vizitează in continuare Bise
rica Domnească, ridicată de Petru 
Cercel, prieten cu Henric al ill-lea. 
domnitorul român și monarhul 
francez fiind semnatarii unora din
tre cele dinții documente care a- 
testă vechimea legăturilor româno- 
franceze După scurtul popas la 
acest leagăn de tradiții glorioase 
ale poporului român, președintele 
Republicii franceze a scris in car
tea de impresii: „Onoare și feri
cire Tirgoviștei".

Stimați cetățeni ai Ploieștiului, 
împreună cu președintele Fran

ței, timp de două 
prin citeva orașe 
României. Domnul 
putut vedea poporul 
că, a văzut entuziasmul său, a as
cultat muzica populară și a văzut 
dansurile românești. Toată a- 
ceastă ambianfă reprezintă poporul 
român muncitor, dornic de pace, 
dornic să-și făurească o viață îm
belșugată și fericită. Manifestările 
calde cu care au fost întimpinați 
peste tot solii Franței oglindesc su
fletul poporului nostru, spiritul de 
prietenie dintre România și Fran
ța — prietenie care este chemată să 
joace un 
păcii în 
lume.

Putem 
cheiem o 
România. 
Franței a declarat 
vizită a rămas cu 
nate. Noi credem că va duce în 
Franța prietenia, bunăvoința, en
tuziasmul și dorința de pace a po
porului român. -Noi-dorini .ca dom- $..•» _ rr»_____________*->£:
milă poporului francez că are un 
prieten trainic în poporul român, 
Că acest popor dorește să facă 
din prietenia cu francezii un factor

zile am trecut 
și județe ale 
președinte a 

român la mun-

rol activ în instaurarea 
Europa și în întreaga

spune că 
vizită de 
Domnul

la Ploiești în- 
două zile prin 
președinte al 
că din această 
impresii minu-

Revenind pe străzile orașului, 
coloana-de inașinL, trece pe- lingă 
Muzeul tiparului și cărții vechi ro- ■. președinte al Franței să t'rans- 
mănești, pe lingă Muzeul scriito
rilor tirgovișteni

înaintea plecării, președintele 
de Gaulle și președintele Nicolae 
Ceaușescu se intre țin cu veterani 
ai primului război mondial. Luin- 
du-și rămas bun de la cetățenii 
orașului, string mi.nile întinse de 
locuitorii masați de-o parte și de 
alta a traseului, răspund din ma
șina deschisă saluturilor și gestu
rilor spontane de prietenie.

La ieșirea din Tirgoviște. peisa
jul începe să fie dominat de tur
lele semețe ale sondelor. Pe între
gul traseu, pină la Ploiești, in toa
te localitățile, aceeași atmosferă de 
sărbătoare a prieteniei dintre po
poarele noaslre.

ÎN MIJLOCUL PLOIEȘTENILOR
„Bun venit in județul Prahova 1" 

scrie, in limbile română și fran
ceză, deasupra unui arc de triumf 
amenajat in Stoenești. Această 
urare este exprimată și de miile 
de țărani, din împrejurimi, care 
au venit aici pentru a saluta cu 
căldură pe oaspeți.

Profilurile industriale ale rafină
riilor și uzinelor anunță apropierea 
coloanei de mașini de Ploiești, ce
tatea petrochimiei românești, cen
trul unor meleaguri cu vechi tra
diții de luptă pentru libertate, ne- 
atirnare și progres social. In cen
trul orașului, intre siluetele noilor 
ansambluri arhitectonice care defi-

nesc fizionomia pieței centrale, 
conducătorii de stat ai celor două 
țări sint intimpinați de o mare de 
oameni. Se poate spune că aproape 
intreaga populație a orașului s-a 
revărsat pe străzile festiv împodo
bite. spre a-i saluta pe conducăto
rii de stat ai franței și ai Româ
niei. De pretutindeni răsună ovații 
și urale, sint fluturate stegulețe cu 
tricolorul celor două țări. Piața 
este dominată de portretele celor 
doi șefi de state, încadrate de ura
rea. scrisă in limbile română și 
franceză: „Trăiască prietenia in
tre poporul român și francez". Bal
coanele și ferestrele blocurilor ce

Cuvintările celor doi șefi de state 
sint acoperite de aplauzele și ura- 
lele mulțimii. Se scandează cuvin
tele „Vive la france!", „Trăiască 
România !“.

Coloana mașinilor oficiale pă
răsește apoi Ploieștiul, condusă de 
aplauzele nesfirșite ale ploieșteni- 
lor. Se trece prin fața cunoscutelor 
uzine constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai", prin apropierea 
marilor unități petrochimice ale 
complexului industrial de la Brazi, 
ce-și anunță prezența feerică, în 
aceste ore ale inserării, ca o con
stelație . de lumini.

în drum spre București, coloana 
mașinilor oficiale se oprește in 
dreptul hanului de la marginea 
pădurii Romanești, unde echipe 
folclorice susțin un scurt program 
artistic, o adevărată paradă a por
tului popular prahovean.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre București, unde 
președintele Charles de Gaulle, 
împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au sosit la ora 22.

Vizita pe care președintele Re
publicii Franceze, Charles de 
Gaulle, și soția, a făcut-o timp de 
două zile în citeva orașe ale țării, 
împreună cu președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. 
și soția, a fost primită pretutindeni 

ocu mare entuziasm, constituind

La Curiea Domnească din lîrgovijta

important în lupta comună pentru 
făurirea păcii pe continentul nos
tru, pentru făurirea unei Europe în 
care fiecare națiune să fie liberă, 
independentă, să poată fi ea în
săși, să se dezvolte în colaborare cu 
toate națiunile europene. Noi dorim 
ca domnul președinte să transmită 
poporului francez că poporul român 
este pentru o colaborare și coope
rare în toate domeniile de activi
tate, ale creației materiale și spi
rituale. Sîntem convinși că. numai 
o asemenea colaborare și coopera
re între popoare — și mă refer aici 
la colaborarea și cooperarea între 
francezi și români — corespunde 
atît năzuințelor popoarelor noastre, 
cît și cauzei tuturor națiunilor eu
ropene, cauzei păcii în întreaga 
lume.

Doresc să transmit de aici, din 
Ploiești, poporului francez urări de 
multă fericire, de noi și noi succe
se. pentru a face din Franța o țară 
tot mai puternică, tot mai înflori
toare,. care să-și aducă contribuția ! 
— împreună cu toate popoarele din I 
Europa . — ,1a făurirea unei păci 
trainice., .

MUltă fericire poporului franceiz 1 
Trăiăscă și să se întărească ne

contenit prietenia româno-fran- 
ceză !

Trăiască Franța prietenă I

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, s-a înapdiat vineri în Capi
tală, venind de la Moscova, unde 
a participat la lucrările celei de-a 
34-a ședințe a Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășul Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentanți ai unor or
ganizații centrale economice.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și .membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica ziSei

emoționantă sărbătoare a prieteniei 
străvechi româno-franceze, care, 
in zilele noastre, capătă un conți
nut nou. determinat de lupta comu
nă pentru independență și suvera
nitate națională, pentru securitate 
și. pace trainică în Europa și in 
lume.

Nicolae DASCALESCU, 
Nicolae VAMVU, 
Petru U1LĂCAN

Unlunea scriitorilor a organizat vi
neri o seară culturală franceză.

DUpă cuvintul. introductiv rostit dă 
Mihrieă Gheorghiu,' pl'im-vicepre'Șe-' ’ 
dinte af Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
scriitorul Ion Biberi a vorbit asis
tenței despre „Interferențe culturale 
franco-române“.

A urmat un recital de poezie fran
ceză, susținut de actori ai scenelor 
bucureștene, după care pianistul 
Alexandru Demetriad și tenorul Ion 
Piso au interpretat lucrări de Enescu,- 
Faure, Poulenc și Debussy.

★
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internaționale, 
vineri seara — în cadrul secției de 
relații internaționale — Ion Borcan, 
membru al acestei asociații, a pre
zentat comunicarea cu tema „Aspecte 
ale relațiilor româno-franceze în pe
rioada 1914—1944“.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la cea de-a treizeci și patra

ședință a Comitetului Executiv
al Consiliului de Ajutor

Economic Reciproc
Intre 14 și 16 mai 1968 a avut loc 

la Moscova cea de-a treizeci și 
patra ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La ședință au 
participat T. Țolov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
H. Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole, P Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, G. Rădules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreședinte 
al Guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv 
a participat, în conformitate cu 
convenția dintre C.A.E.R. și gu
vernul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia cu privire la par
ticiparea R.S F.I. la lucrările orga
nelor consiliului, V. Gainovici, re
prezentantul Iugoslaviei, șeful mi
siunii permanente a R.S.F.I. de pe 
lîngă CA.E.R.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de T. Țolov, repre
zentantul Republicii Populare Bul
garia. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Comitetul Executiv a adoptat 
propunerile Comisiei permanente 
C.A.E.R.'pentru coordonarea cer
cetărilor științifice și tehnice cu

privlre la programul organizării 
lucrărilor legate de coordonarea 
celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice, care prezintă 
interes reciproc și se efectuează de 
țările membre ale C.A.E.R. și de 
R.S.F.I. pe anii 1971—1975.

Comitetul Executiv a adoptat 
propunerile Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie și a e- 
laborat recomandări corespunză
toare. S-a menționat că producția 
de laminate în țările membre ale 
C.A.E.R. în ultimii ani a sporit con
siderabil, se îmbunătățește struc
tura producției de laminate pe 
seama creșterii ponderii produselor 
plate, crește producția de tablă la
minată la rece și de profile eco
nomicoase. A sporit substanțial 
producția de feroaliaje și crește 
nivelul tehnic al acestei producții.

Comitetul Executiv a examinat 
de asemenea și raportul Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria chimică cu privire la activi
tatea desfășurată și activitatea el 
de viitor. Comitetul Executiv s-a 
declarat de acord cu lucrările co
misiei și a subliniat că activitatea 
acesteia a contribuit la evidenție
rea posibilităților colaborării între 
țări în domeniul asigurării indus
triei chimice cu documentații teh
nice și utilaje și au contribuit la 
colaborarea în soluționarea de că
tre țări a unor importante proble
me tehnico-științifice.

La ședința Comitetului Executiv 
s-au examinat totodată și alte pro
bleme ale colaborării economice și 
tehnico-științifice.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă da 
prietenie și înțelegere reciprocă,



viața internațională
PRESA FRANCEZĂ

DESPRE VIZITA

PREȘEDINTELUI DE GAULLE 
ÎN ROMANIA

PARIS 17. — Trimisul special A- 
gerpres, George Davidescu, trans
mite : Vizita în România a pre
ședintelui Republicii Franceze, ge
neralul de Gaulle, continuă să re
țină atenția presei franceze. Zia
rele apărute la 17 mai reflectă pe 
larg primirea călduroasă făcută la 
Craiova conducătorilor de stat ai 
Franței și României. Trimișii spe
ciali ai ziarului „Le Figaro" re
levă că de-a lungul întregului tra
seu străbătut de mașinile oficiale, 
de la aeroport și pînă în oraș, 
mii de muncitori și țărani, pio
nieri și elevi ai școlilor profesio
nale și-au manifestat calda lor 
ospitalitate față de cei doi șefi de 
stat. Vorbind despre vizitele făcu
te la uzinele „Electroputere" și la 
Combinatul chimic din Craiova, 
„Le Figaro" arată că aceste mo
derne întreprinderi „constituie un 
simbol al industrializării țării, că
reia îi sînt atașați toți românii". 
Ziarul publică extrase din cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se subliniază necesitatea 
recunoașterii dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și alege sin
gur propria-i cale de a se împotrivi 
dominației coloniale și amestecu
lui în treburile interne ale altor 
state.

Din cuvîntarea generalului de 
Gaulle, ziarul citează paragrafele 
privind tradiționala prietenie din
tre Franța și România și hotărîrea 
celor două țări de a contribui la 
construirea unei Europe în care 
toate țările să colaboreze.

Ziârul „L’Humanitâ" a publicat 
o corespondență în care relevă 
dezvoltarea industrială modernă a 
orașului Craiova. Sînt prezentate 
uzinele „Electroputere" și Combi
natul chimic al căror oaspete a 
fost președintele Franței.

Ziarul „L’Aurore", care publică 
o corespondență a trimisului său 
special la București, scoate în evi
dență unele aspecte din declarația 
președintelui Franței făcută la Cra
iova, punînd accentul îndeosebi pe 
acele pasaje în care este subliniată 
necesitatea stabilirii unei înțele
geri între toate națiunile europe- . 
ne, precum și hotărîrea României 
și Franței de a intensifica coope
rarea în domeniul economic, teh
nic, cultural și al vieții politice.

Cotidianul francez „Paris Jour" 
publică un amplu reportaj rele- 
vînd atmosfera călduroasă, priete
nească în care a fost primit pre
ședintele Franței de populația Cra- 
iovei

Prezentînd profilul modern, ac
tual, al orașelor în care s-au oprit 
oaspeții francezi și conducătorii 
de stat ai României în cursul zilei 
de vineri, trimișii speciali ai Radio
difuziunii franceze au relevat că 
Slatina, Piteștiul, Ploieștiul și ce
lelalte localități vizitate au rezer
vat conducătorilor români și fran
cezi o primire entuziastă, expresie 
a tradiționalei ospitalități a po
porului român. In cadrul emisiu
nilor posturilor de radio au fost 
redate extrase din cuvîntările ros
tite de cei doi conducători de stat

Televiziunea franceză a transmis 
vineri în jurnalele sale de prînz 
și de seară imagini de pe parcursul 
călătoriei de la Craiova spre Bucu
rești. Au fost transmise, de aseme
nea, extrase din cuvîntările rostite 
la mitingurile care au avut loc în 
orașele vizitate.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
AL TEHNICII DE LA BELGRAD

PAVILIONULROMÂN
BELGRAD 17. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Vineri la Belgrad s-a deschis a 
12-a ediție a Tîrgului internațional 
al tehnicii la care participă 341 
întreprinderi și firme din 23 de 
țări. Pe o mare suprafață sînt pre
zentate produsele a 421 de între
prinderi din R.S.F. Iugoslavia, înfă- 
țișînd în mod grăitor progresul 
tehnic înregistrat de țara vecină și 
prietenă.

La actuala ediție participă pen
tru prima dată și întreprinderi de 
comerț exterior din Republica So
cialistă România. Pe o suprafață 
de 350 mp, cît ocupă pavilionul 
țării noastre, sînt expuse mașini 
de prelucrare a metalului, utilaj 
electrotehnic și electronic, mașini 
pentru prelucrarea lemnului etc.

La festivitatea de deschidere a 
tîrgului au participat - președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
președintele Vecei Executive fede
rale, Mika Șpiliak, și alți conducă
tori de partid și de stat.

Președintele Tito și celelalte per
soane oficiale, însoțite de ambasa
dorul țării noastre la Belgrad, Au
rel Mălnășan, au vizitat pavilionul 
României, interesîndu-se de per
formanțele tehnice ale produselor 
industriei românești.

BONN 17 (Agerpres). — Vineri, 
guvernul vest-german a început 
consultări cu S.U.A., Marea Britanie 
și Franța, în legătură cu renunțarea 
din partea acestora la „împuternici
rile rezervate" în Germania occiden
tală. Aceste împuterniciri, deținute 
de cele trei puteri occidentale în 
virtutea acordurilor din 1954 înche
iate cu guvernul vest-german și me
nite să asigure securitatea forțelor 
aliate staționate în Germania occi
dentală, expiră, potrivit prevederilor 
acordurilor, în momentul în care 
Germania occidentală dispune de o 
legislație proprie prin care își poate 
menține ordinea internă. Guvernul 
vest-german consideră că această 
condiție a fost îndeplinită joi. o dată 
cu adoptarea de către Bundestag, în 
a doua lectură, a „legislației excep
ționale".

Cea de-a treia lectură a textelor 
legii, care va avea loc în Bundestag 
la 29 mai, este apreciată de guvernul 
vest-german drept o formalitate care 
nu mai poate oferi nici o surpriză. 
Astfel, consultările începute vineri 
au scopul de a stabili formalitățile 
oficiale prin care cele trei puteri

Tratatul de neproliferare 
trebuie să constituie 
un prim pas în direcția 
dezarmării nucleare

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: 
Ritmul dezbaterilor în Comitetul 
Politic al Adunării Generale în le
gătură cu Proiectul tratatului de ne- 
proliferare s-a accelerat simțitor în 
ultima săptămînă.

Luînd cuvîntul în ședința de joi 
după-amiază. reprezentantul Afga
nistanului, Abdul Samad Ghaus, a 
subliniat că țara sa se pronunță în 
favoarea încheierii unui tratat de 
neproliferare deoarece „sporirea nu
mărului de state nucleare va duce 
la creșterea primejdiei pentru secu
ritatea lumii". El și-a exprimat însă 
regretul că „propunerile statelor 
nealiniate și ale altor state nenu
cleare, prezentate în Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmare de la Ge
neva, nu și-au găsit o mai largă o- 
glindire în proiectul de tratat". Este 
vorba în special de necesitatea asi
gurării „unui sistem mai realist de 
garanții și a unor măsuri îndreptate 
atît împotriva proliferării orizontale, 
cît și a celei verticale".

Reprezentantul Mexicului, Alfonso 
Garcia Robles, a făcut propuneri în 
scopul îmbunătățirii textului pro
iectului de tratat cu privire la 
obligația tuturor statelor membre 
de a se abține de a recurge 
la forță în relațiile internaționale ; 
garantarea accesului liber la infor
mația științifică, și reformularea 
articolului 5 al proiectului de tratat 
astfel, încît acesta să prevadă că 
„beneficiile potențiale ale folosirii 
pașnice a exploziilor nucleare vor 
fi accesibile, pe bază nediscriminato
rie, pentru statele — părți la acest 
tratat — oare nu sînt în posesia ar
mei nucleare". In încheiere, repre
zentantul Mexicului a subliniat că 
„succesul Tratatului de neproliferare 
depinde de puterile nucleare care 
trebuie să dovedească că ele consi
deră cu adevărat acest tratat ca un 
prim pas în direcția dezarmării nu
cleare și a folosirii energiei nucleare 
în scopuri pașnice de către înseși 
statele nenucleare.

Ambasadorul Irakului, Adnan

Pachachi, și-a exprimat speranța, în 
intervenția sa, că „Adunarea Gene
rală va acționa prompt în direcția 
aprobării tratatului". în același timp 
el a subliniat „necesitatea ca rezolu
ția propusă de puterile nucleare în 
domeniul garanțiilor să fie înlocuită 
la timp, prin garanții mai sigure, 
care să aibă un caracter cu adevă
rat international".

Ambasadorul Greciei, Dimitri Bit- 
sios, și-a exprimat speranța că „pre
vederile în legătură cu garanțiile 
împotriva unui atac nuclear sau a 
amenințărilor cu un asemenea atac, 
vor fi îmbunătățite și mai clar pre
cizate".

IUGOSLAVIA

ÎNTREVEDERILE PREȘEDINTELUI
ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Vineri dimineața, președintele Adu

nării Generale, Corneliu Mănescu, a 
avut o întrevedere cu președintele pe 
luna în curs al Consiliului de Secu
ritate/ reprezentaritiil țfermanent a'l 
Marii Britanii, lordul 
acest prilej a avut loc 
păreri în legătură cu unele proble
me înscrise pe agenda Consiliului de 
Securitate. De asemenea, președintele

Caradon. Cu 
un schimb da

încheierea vizitei 

delegației de 

activiști ai P.C.R.
BELGRAD 17 (Agerpres). — 

Vineri dimineața, delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., a avut o convorbire cu 
Budislav Șoșkici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

La prînz, tovarășul Budislav 
Șoșkici a oferit o masă în cinstea 
delegației, la care a participat și 
ambasadorul României la Belgrad, 
Aurel Mălnășan.

După-amiază, delegația de acti
viști ai P.C.R. a părăsit Belgradul, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Adunării Generale a avut, vineri, 
convorbiri cu ambasadorul El Farra, 
reprezentantul permanent al Iorda
niei, ambasadorul Adnan Pachachi, 
reprezentantul permanent al Irakului, 
precum și cu doamna Angie Brooks, 
adjunct al secretarului de stat al 
Liberiei. Convorbirile s-au referit la 
desfășurarea lucrărilor actualei se
siuni.

Acțiuni revendicative
în Franța

PARIS 17 (Agerpres). — In pre
zent în Franța se află în grevă 
peste 100 000 de muncitori, care re
vendică majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor lor 
muncă. De două zile, aproximativ 
60 000 de muncitori ai uzinelor 
„Renault" au încetat practic pro
ducția, rămînînd în incinta uzine
lor din Mans, Flins Billancourt și 
Sandouville. Greve au fost semna
late, de asemenea, , la uzinele de 
automobile „Citroen", unde a luat 
ființă un „comitet pentru apărarea 
libertăților sindicale și individu
ale", la uzinele „Sud Aviation" din 
Nantes, la întreprinderile „Cipel", 
care produc pile electrice, precum 
și la uzinele chimice Rhodiaceta 
din apropierea Lyonului. Au intrat 
în grevă pe timp nelimitat și unele 
șantiere navale de pe coasta At
lanticului, precum și muncitorii 
care distribuie ziarele pariziene. 
In cursul zilei de vineri au conti
nuat demonstrațiile studențești, 
numeroase institute de învățămînt 
superior fiind ocupate de studenți. 
în unele cartiere pariziene, greva 
s-a extins și asupra claselor supe-

de

rioare ale liceelor. Se semnalează 
că unii conducători ai demonstra
țiilor studențești au încercat să 
unească această mișcare cu grevele 
muncitorești. Pichetele de grevă 
de la uzinele „Renault" din Bil- 

■ lancourt,
Presse, au refuzat să accepte pă
trunderea în întreprindere a unui 
grup de studenți de la Universita
tea Sorbona.

în cursul după-amiezii de vineri 
aeroportul Orly, al cărui trafic ae
rian fusese, de asemenea, afectat 
de grevă, și-a reluat activitatea a- 
proape complet.

scrie agenția France

u

drepturile 
Germania
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PATRIOȚI ROMÂNI
PARIS 17 (Agerpres). — 

La cimitirul Ivry, din a- 
propierea Parisului, unde sînt în
humați patrioții români: Cristea 
Nicolae, Szas Dragoș Andrei, 
Crăciun Gracian Ion, Wolf Fran- 
cisc, Cruman Gheorghe și Jean 
Pierre Brouer, unii uciși în timpul 
ocupației hitleriste a Franței, iar 
alții căzuți eroic în luptele pentru 
eliberarea Parisului în 1944, a 
avut loc vineri o emoționantă ce
remonie. Au fost prezenți Marcel 
Paul, președinte fondator al Fe
derației internaționale a deporta- 
ților și internaților, rezistenți și 
patrioți din Franța, reprezen
tanți ai municipalității orașului. 
Din partea română au participat 
Nicolae Guină, președintele Comi
tetului foștilor deținuți anti
fasciști, și Victor Ionescu, mem
bru al Comitetului C.F.D.A. 
După depunerea unor jerbe 
de flori și coroane la mormintele 
celor șase patrioți români, parti- 
cipanții la ceremonia de la cimi
tirul Ivry au păstrat un moment 
de reculegere.

Bpf h Canto®
CORESPONDENȚA DE LA I. GALAȚEANU

Tîrgul de primăva
ră de la Canton și-a 
închis zilele acestea 
porțile. Timp de o 
lună el a cunoscut o 
afluență deosebită de 
vizitatori. A fost re
marcată prezența a 
peste 6 000 de repre
zentanți ai cercurilor 
de afaceri din zeci de 
țări, care, vădind in
teres față de multe 
din cele
30 000 de exponate, 
au dus tratative și au 
încheiat tranzacții cu 
întreprinderile chine
ze de comerț exte
rior.

In afară de mașini- 
le-unelte realizate in 
Șarihal și în alte cen
tre industriale impor
tante, au fost prezen
tate noi tipuri produ
se în întreprinderi cu 
capacitate medie și 
mică, a căror produc-

aproape

ție s-a extins în ulti
mii ani. De pildă, ma
șina de șlefuit de pre
cizie „N 7120", cu in
dici de producție ridi
cați, a fost realizată 
intr-o uzină din Han- 
ciou, care cu cîțiva 
ani in urmă avea un 
alt profil. Au atras, 
de asemenea, atenția 
semiconductorii pe 
bază de monocristale 
de siliciu și germaniu 
prezentați pentru pri
ma dată, oțelurile de 
calitate superioară fo
losite în domeniul 
construcțiilor de auto
mobile și de poduri, 
un laser pentru gău- 
rirea diamantelor și 
metalelor dure, auto
buzele mici proiectate 
în ultimii ani etc.

Pavilioanele de pro
duse alimentare au 
reflectat 
obținute
ani în agricultură.

rezultatele 
in ultimii

Printre realizările Jn 
acest domeniu se re
levă faptul că regiu
nile din nordul Chi
nei, care cultivă în
deobște griul, au în
ceput să aclimatizeze 
și numeroase varie
tăți de orez, iar cele 
din sud, care cultivă 
de obicei orez, au în
ceput să producă și 
alte cereale.

In ziua închiderii 
târgului, în cinstea 
celor prezenți a fost 
oferită o recepție. Cu 
acest prilej, președin
tele târgului a subli
niat, între altele, că 
poporul chinez va 
dezvolta relațiile co
merciale cu cercurile 
economice și de afa
ceri de pretutindeni, 
pe baza principiului 
egalității în drepturi 
și avantajului re
ciproc.

k-

transmit

de presa

Cutremurele care s-au produs în Japonia, cele mai puternice 
din lume în ultimii 4 ani, au provocat numeroase victime omenești și pagube 
materiale Un ultim bilanț transmis de agențiile de presă arată că în zona 
Insulei Hokkaido și a părții de nord a Insulei Honshu s-au înregistrat pînă 
în prezent 41 morți, 250 răniți, 8 dispăruți și circa 1150 de case distruse.

în așteptarea rezultatelor scru
tinului prezidenjial, care nu 
vor fi anunțate înainte de 20 
mai, Garda Națională patrulea
ză pe străzile capitalei și ma
rilor orașe panameze pentru a 
preîntîmpina reizbucnirea de
zordinilor. După cum se știe, în 
cursul alegerilor desfășurate 
duminică s-au produs numeroa
se incidente. Tn fotografie : un 
student rănit este transportat de 

colegii săi

Campania electorală din Italia s-a încheiat la miezul nopții de 
vineri. Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, a luat 
cuvîntul vineri seara la mitingul organizat în vasta piață San Giovanni, Pietro 
Nenni, președintele Partidului Socialist Unificat, a vorbit în Piazza del Po- 
polo, iar Partidul democrat-creștin și-a ținut mitingul la Palazzo dello Sport, 
în cursul serii posturile de televiziune au transmis conferința de presă a pri
mului ministru Aldo Moro, organizată cu prilejul alegerilor.

COMPLOT DEJUCAT

Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a recomandat pre
ședintelui guvernului cehoslovac, 
Oldrich Cernik, să formeze un comi
tet pentru pregătirea — pînă la sfîr- 
șitul lunii iunie — a unui proiect pri
vind structura juridico-statală a R.S. 
Cehoslovace. (Agenția C.T.K.)

A. Kosîghin 
la Praga

PRAGA 17 (Agerpres). — La In
vitația Prezidiului C.C. al P.C.C. șl 
a guvernului R. S. Cehoslovace, vi
neri a sosit la Praga Alexei Kosî- 
ghin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care 
își va petrece în Cehoslovacia un 
scurt concediu de odihnă și trata
ment.

Se prevede, precizează agenția 
C.T.K., ca vizita lui Alexei Kosî- 
ghin în Cehoslovacia să fie folosită 
pentru a se continua schimbul jLj, 
păreri cu conducătorii cehoslovaci 
în probleme care interesează cele 
două părți.

La sosire, oaspetele sovietic a 
fost întîmpinat de Alexander Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
Josef Smrkovsky, președintele A- 
dunării Naționale, Oldrich Cernik, 
președintele guvernului, șl de alta 
persoane oficiale.

★
In aceeași zi, a sosit la Praga, la 

invitația ministrului apărării națio
nale al R. S. Cehoslovace, genera- 
lul-colonel Martin Dzur, o delegație 
militară sovietică, condusă de ma
reșalul A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., și de generalul 
de armată, A. A. Epișev, șeful Di
recției Superioare Politice a Arma
tei Sovietice.

de-
oc-

din Germania 
Sindicatelor

occidentale renunță la 
ținute pînă acum în 
cidentală.

Forțele democratice 
occidentală, Uniunea
vest-germane, precum și studenții 
continuă să-și manifeste opoziția 
față de legislația excepțională. în 
rîndurile opiniei publice de diferite 
nuanțe se consideră că această le
gislație care acordă guvernului pu
teri speciale în situații pe care le 
va aprecia drept excepționale, im
plică o serioasă știrbire a drepturilor 
cetățenești. Federația studenților so
cialiști a lansat un apel pentru o 
grevă generală în ziua de 29 mai, 
cînd legislația excepțională urmează 
să fie prezentată în Bundestag în a 
treia lectură. Apelul a fost aprobat 
de șase cunoscuți profesori universi
tari, care se solidarizează cu studen
ții, printre care prof. Ernst Bloch, 
de la Universitatea .din Tubingen. La 
Frankfurt pe Main, ministrul cul
turii din landul Hessa, Schutte, și 
rectorul universității au declarat în 
fața studenților că ei resping legis
lația excepțională.

In Republica Populară 
a Yemenului de sud, 
țară care și-a cucerit in
dependența în urmă cu 
numai o jumătate de an, 
s-a creat o situație deo
sebit de încordată. Po
trivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, la 
13 mai în regiunile A- 
byan, Chatra, Gaar și în 
sudul celui de-al treilea 
guvernorat au izbucnit 
tulburări, care s-au ex
tins și în alte colțuri ale 
tinerei republici, punînd 
în primejdie stabilitatea 
ei. Intr-un comunicat al 
Comandamentului suprem 
al Frontului Național de 
Eliberare se arată că în 
țară s-au infiltrat 
mente 
reușit, 
nevre, 
tea lor 
și să beneficieze de spri
jinul unor membri ai Co
mandamentului suprem. 
Aceștia din urmă sînt a- 
cuzați de a fi operat a- 
restări ilegale și de a fi 
încercat să „distrugă prin 
violență F.N.E., armata, 
poliția și alte instituții 
statale".

Autoritățile yemenite 
au încercat să evite o văr-

ele-
au 

ma- 
par-

străine care 
prin diverse 
să atragă de 
o serie de triburi

sare de sînge, adresînd 
triburilor răsculate apelul 
de a se întoarce în pro
vinciile de origine și de a 
elibera persoanele ares
tate. Acest apel nepri
mind însă răspunsul aș
teptat, președintele repu
blicii, Qahtan el Shaabi, a 
dat ordin armatei să re
stabilească ordinea. în re
giunea răsculată au fost 
trimise trupe. între răs- 
culați și forțele guverna
mentale au avut loc lupte 
sîngeroase, soldate cu nu
meroși morți și răniți. Ul
timele știri sosite din Ye
menul de sud arată că în
cercarea complotiștilor de 
a pune mîna pe putere a 
eșuat. Guvernul Republi
cii Populare a Yemenului 
de sud „a pus. capăt re
beliunii din țară", anun
ță agenția France Presse, 
citind un comunicat ofi
cial publicat joi seara la 
Aden. Triburile au răs
puns în cele din urmă a- 
pelului președintelui și 
s-au reîntors la locurile 
lor, fără a opune rezis
tență. Un anumit număr 
de rebeli au fost arestați; 
alții au fost puși pe fugă. 
„Situația a redevenit nor
mală în regiunile Skukra,

a-

Zingibar și în mai multe 
sectoare din Abyan și 
Jaar", subliniază comuni
catul amintit mai sus.

După cum se știe,
ceasta nu este prima în
cercare căreia tînărul stat 
arab trebuie să-i facă 
față în ultima vreme. în 
luna martie în Yemenul 
de sud a avut loc o ten
tativă de lovitură de stat, 
înăbușită în fașă. Atunci, 
ca și acum a devenit clar 
că poporul yemenit, care 
și-a cucerit independența 
după o luptă grea și în
delungată, va trebui să 
depună încă eforturi pen
tru a consolida republica, 
pentru a zădărnici încer
cările forțelor retrograde 
din interior și din afară, 
dornice să restabilească 
vechile rînduieli colonia
le. Șeicii și emirii reac
ționari din fosta Federa
ție a Arabiei de sud nu 
se pot împăca cu gîndul 
de a-și fi pierdut pozițiile. 
Ei încearcă să agite spiri
tele, să instige la acțiuni 
armate împotriva autori
tăților. Cercurile colonia
liste privesc, la rîndul 
lor, cu nostalgie spre im
portanta bază Aden, pe 
care au trebuit s-o pără-

sească, sub presiunea im
petuoasei mișcări de eli
berare. Aceste forțe sînt 
cu atît mai nemulțumite 
cu cît guvernul noului 
stat promovează o politi
că independentă, se opune 
prezenței trupelor și ba
zelor 

.țării, 
căror 
teri le 
ceea, 
pună 
comploturi.
Sanaa au făcut cunoscut 
că în orașul saudit 
zan se află un mare 
măr de foști sultani 
Republica Populară a 
menului de sud, care pre
gătesc acțiuni diversio
niste împotriva guvernu
lui de la Aden.

Popoarele celor două 
republici arabe — R. A. 
Yemen și Yemenul de sud, 
care au cucerit prin lupte 
grele independența state
lor lor — se sprijină reci
proc în acțiunile ce le în
treprind pentru a dejuca 
uneltirile forțelor reac
ționare și a-și apăra drep
tul de a-și orîndui singure 
viața, fără amestec din 
afară.

Nicolae N. LUPU

străine pe teritoriul 
este împotriva ori- 
pacte create de pu- 
imperialiste. De a- 

ele n-au încetat să 
la cale noi și noi 

Surse din

Jei- 
nu- 
din 
Ye-

Fidel Castro, primul ministru al 
Cubei, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, l-a primit pe Ivan Budi- 
nov, ministrul comerțului exterior al 
Bulgariei, care face o vizită la Havana 
la invitația ministrului comerțului ex
terior al acestei țări.

Festivitățile de la Batak. 
In localitatea Batak au avut loc festi
vități în legătură cu cea de-a 92-a 
aniversare a răscoalei din aprilie 
1876. Cu acest prilej a avut loc un 
mare miting la care a luat cuvîntul 
printre alții și C. Ionescu Tira, con
silier la Ambasada Republicii Socia
liste România la Sofia, care a vor
bit despre legăturile istorice între cele 
două popoare frățești și despre con
tribuția pe care a adus-o poporul 
român la eliberarea Bulgariei.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. l-a decorat cu Ordinul 
Lenin pe Nikolai Șvernik, cunoscut 
activist al partidului comunist și al 
statului sovietic, cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani, pentru merite deosebite 
față de partid și de stat.

In Republica Dominicană au 
avut loc alegeri municipale, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
de tensiune și nesiguranță. Armata și 
poliția au patrulat pe străzile orașe
lor în timpul scrutinului. Este pentru 
prima dată după 50 de ani cînd, în 
această țară, se organizează alegeri 
municipale.

MOSCOVA

Vizita delegației 
de activiști 

s ă.r:l.u,s.
MOSCOVA 17. — Coresponden

tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: Delegația de activiști 
A.R.L.U.S., condusă de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, secre
tar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită la U- 
niunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine, unde a fost primită 
de prim-vieepreședintele V. I. Gor- 
skov.

In cursul unei întîlniri cu con
ducerea centrală a Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
V. I. Konotop, președintele asocia
ției, și alți membri ai A.P.S.R. și 
.membrii delegației A.R.L.U.S. s-au 
informat reciproc despre activita
tea celor două asociații.

Delegația română a făcut, de a- 
semenea, o vizită la Sovietul oră
șenesc Moscova. A. V. Reabinin, 
vicepreședinte al sovietului, vice
președinte al A.P.S.R., a vorbit 
oaspeților despre realizările și 
perspectivele dezvoltării capitalei 
sovietice.
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