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ACTUALITATEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Iranului

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu, 
a primit miercuri, 15 martie, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Iranului în Repu-

blica Socialistă România, Soltan 
H. V. Sanandaji, în audiență de 
prezentare.

Cu această ocazie a avut loc 
o convorbire cordială.
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UN PEDAGOG CULTURILOR DIN

SUBESTIMAT

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

AL COPILĂRIEI
de prof. univ. Edmond Nlcolau

Copilăria este vîrsta de aur a 
omului, vîrstă lipsită de griji. Cu 
toate acestea, nici un moment nu 
trebuie uitat că ființa care astăzi 
este încă copil, reprezintă adultul 
de mîine. Și atunci, înțelegem că 
nu este de loc indiferentă ațitu-' 
dinea pe care 
de astăzi o are 
său de mîine.

Nimeni nu neagă copilului 
dreptul de a se juca. După o le
gendă indiană, chiar și zeii au 
creat lumea jucîndu-se. Și sînt 
numeroși oamenii care, desfășu- 
rînd o activitate creatoare deose
bit de intensă, consideră că aces
ta este „jocul" vîrstei lor în plină 
putere creatoare, pentru a aminti 
o afirmație a regretatului meu 
profesor Tudor Tănăsescu, unul 
din creatorii școlii noastre de 
electronică.

Pentru orice pedagog serios, 
pentru oricine se interesează cu 
înțelegere și dragoste de vîrsta 
copilăriei, nu poate să nu prezin
te interes cum se joacă un copil, 
care sînt poveștile pe care el le 
ascultă, care sînt jucăriile sale.

Iar pentru sociolog este evident 
că, în procesul care duce de la 
copilul mic la adult, epoca copi
lăriei este o epocă decisivă. De 
altminteri, în înțelepciunea sa 
poporul nostru a dat o formulare 
extrem de lapidară acestei perioa
de în care se formează persona-

generația matură 
față de schimbul

Extinderi la Uzina

de aluminiu Slatina
PITEȘTI (de la co

respondentul nostru).
Pe șantierul de ex

tindere a Urinei de 
aluminiu Slatina se lu
crează din plin la înzi- 
direa cuptorului de coa
cere, au loc ultimele 
pregătiri pentru înce
perea montajului la po
dul rulant.

La redresori a început 
montarea instalațiilor 
electrice. Se fac ulti
mele lucrări de închi
dere a halei de electro
liză la tronsonul 4, iar 
în interior sînt în plină 
activitate lucrările de 
montai la primele 3 
tronsoane. Au început, 
de asemenea, lucrările 
pentru fundațiile cup
toarelor. Paralel au fost 
atacate lucrări de ex
tindere la compresoare, 
magazii-atelier mecanic, 
depozitul de oxigen și 
carbid, punctul me
dical, alimentarea cu 
apă, canalizare, extin
derea stației C.F.R., 
parcare etc.

litatea umană, în care se pun ba
zele caracterului și ființei noastre 
adulte: „cei șapte ani de-a- 
casă“.

Se știe că în dezvoltarea fătu
lui înainte de naștere, se asistă la 
o prezentare extrem de rapidă a 
fazelor evolutive prin care au 
trecut speciile animale, de-a lun
gul istoriei evoluției lor pe supra
fața planetei noastre. Cu o for
mulare științifică, spunem că on- 
togeneza (nașterea ființei) repro
duce filogeneza (adică reproduce 
succesiunea etapelor evoluției).

Această lege se regăsește și în 
evoluția unei ființe umane. în- 
tr-un anumit sens, copilăria va re
produce acea epocă îndepărtată 
din istoria speciei umane în care 
oamenii trăiau prin hățișurile 
brusei africane și în care se 
luptau fie unii cu alții, fie cu 
stihiile naturii sau animalele po
trivnice.

Vom înțelege atunci că era 
plină de sens atitudinea vechilor 
civilizații care legănau pe copii în 
cîntece și legende ce proslăveau 
pe eroii gintei din care făceau 
parte. Aceste povești străvechi — 
care se permanentizează pînă a- 
proape de epoca noastră — aveau 
în fond totdeauna un sîmbure de 
adevăr. Oare în „Prîslea cel voi
nic și merele de aur" nu regăsim 
un palid reflex al acelei isprăvi 
miraculoase în care populațiile 
din răsăritul bazinului Meditera- 
nei au cucerit portocalele de pe 
coastele

Astăzi 
schimbat 
ge că în 
epocă în 
pionierat al omenirii spre a cuceri 
noi planete. Dar, trebuie să înțe-

Spaniei ?
însă lucrurile s-au 

profund. Putem înțele- 
fiecare copil există o 
care el retrăiește acest

(Continuare în pag. a V-a)
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AU TERMINAT SEMĂNATUL

Peste 20 de coo
perative agricole de 
producție din regiu
nea Argeș au ter
minat semănatul 
culturilor din epo
ca I, în numeroase 
altele lucrarea fiind

pe sfîrșite. Țăranii 
cooperatori din re
giune au însămîn- 
țat pînă acum pes
te 8 000 de hectare 
cu borceag, mază
re și trifoliene.

Concomitent

EPOCA I
însămînțarea cul
turilor din urgen
ța I se execută a- 
rături pe terenurile 
rămase nearate din 
toamnă.

Proiectantul Florian Cotruț 
la planșetă. Proiectele exe
cutate de el promovează so
luții constructive, moderne 
fi eficiente și sînt de cea 

mai bună calitate 
Foto : O. PLEC AN

CADRAN 1
Citeam surprins într-o 

cronică mărturiile unui cro
nicar de film care simțea că 
prin „Un film cu o fată fer
mecătoare" dinspre Buftea 
începe să adie un aer proas
păt, adică înnoitor, înlocui
tor, de canoane vetuste și 
modalități didacticiste de a 
face pînă mai ieri filme. Că 
șl la Buftea intr-adevăr se 
simte întronată primăvara 
este un adevăr incontestabil, 
dar că filmul amintit ilus
trează sensul major al crea
torilor noștri cinematografici 
este cu totul greșit. Căci din
colo de satisfacția de-a des
coperi in persoana Margare
tei Pislaru actrița de film 
de-atita amar de vreme aș
teptată, dincolo de cadrele 
cinematografice vădind ta
lentul unui operator debu
tant in filmul artistic, filmul 
cu o fată fermecătoare c de 
genul acelora in care compa-

aerul proaspăt(Agerpres)

Foto : I. CUCU

V. ARACHELIAN

• LIPITURI INCORECTE

• NEATENȚIE LA MANEVRAREA MATERIALELOR

scenaristul a atacat 
o problemă majoră a 
vîrste : sensul și mij- 
realizării. Dar frivo- 

fetei fermecătoare.
Geometrie in alb și negru (Sera de stat din Arad)

CE A ARĂTAT
O ..DISECȚIE- A
TELEVIZORULUI

• ASAMBLĂRI GREȘITE

• NEAPROVIZIONARE RITMICA

• EXIGENȚĂ SCĂZUTĂ A ORGANELOR C.T.C.

au făcut ca 14 la sută din televizoarele „Dacia'' produse in 1966

să nu funcționeze inainte de a ajunge la cumpărător

In laboratorul serviciului de cercetare al Combinatului chi
mic Borzești

Mineralizator pentru calcinarea aluminei

ORADEA (de la coresponden
tul nostru).

Perfecționarea procesului teh
nologic în vederea obținerii unei 
alumine de calitate superioară 
stă în atenția secției de cercetări 
a Uzinei de alumină din Oradea. 
Ca urmare a unui șir de cerce
tări începute anul trecut, la care 
colaborează și unele instituții de-

partamentale de cercetare știin
țifică, s-a reușit folosirea cu suc
ces a mineralizatorilor în calci
narea aluminei. Succesele obți
nute au avut drept rezultat in
troducerea din 1967 a noii me
tode în producție. Alumina are 
acum un unghi de taluz ridicat 
și o conductibilitate termică mai 
redusă. Utilizată în procesul teh-

nologic de fabricare a aluminiu
lui, alumina îmbunătățită creează 
posibilitatea reducerii consumu
lui de energie electrică — prin 
atenuarea pierderilor de căldură 
și o micșorare a consumului spe
cific — datorită reducerii pier
derilor rezultate din prăfuire, 
ceea ce va aduce la Slatina o 
economie de 3 500 000 lei anual.

Sala de ședințe a Uzinelor 
„Electronica" București. Pe masă 
un televizor „Dacia", desfăcut 
în cîteva zeci de piese. Un grup 
de tineri muncitori, ingineri și 
tehnicieni — proiectanți și exe- 
cutanți — s-au întrunit într-o 
dezbatere tehnică. Punct de ple
care — unele dereglări în func
ționarea televizoarelor din fami
lia „Dacia", necazuri provocate 
atît furnizorilor, cit mai ales ce
lor care le cumpără. Rostul dez
baterii ? Găsirea cauzelor adevă
rate care provoacă tulburările de 
„metabolism". Totul, evident din 
dorința ca alături de vîrstnici, 
tinerii să contribuie la adminis
trarea unui „tratament" cores
punzător pe întregul traseu, de 
la proiectant la punctul de con
trol al calității astfel ca televizo
rul instalat pe măsuța din apar
tamentul telespectatorului să nu 
mai aibă „dureri".

Ne-am așezat, prin urmare 
alături de participanții la discu
ție și am urmărit cu atenție des
fășurarea dezbaterii.

— Un mare neajuns al muncii 
noastre, a celor de la asamblare

— spune inginerul CORNEL 
CIOBANU, îl constituie lipitu
rile incorecte. Conform unui 
calcul, peste 20 la sută din de
fectele în funcționarea televizo
rului apar ca urmare a unor a- 
semenea lipituri. Se știe că exe
cutarea corectă a acestei operații 
este o adevărată artă. Și aseme
nea artă lipsește unor tineri de 
la noi. în viitor, în secția în care 
lucrez vom organiza adevărate 
concursuri ale calității lipituri
lor. Pe lingă aceasta, spre a spori 
productivitatea muncii, propun 
construirea unor ciocane de lipit 
cu mai multe vîrfuri de diferite 
mărimi fiind convins că așa va 
spori și calitatea lipiturilor.

Neatenția la manevrarea ma
terialelor o aduce în dezbatere 
reglorul MIHAI AGARICI.

— Conectorii nu sînt montați 
cu grijă — spune el. De aceea 
unele aparate au defecte. Chiar 
ieri, la verificarea unui televizor 
în secția 360 am descoperit că

N. VINȚEANU

(Continuare în pag, a V-a)

Buftea" ?

nou 
ele- 
în- 

tre- 
dar se

rația cu o gumă de mestecat 
aruncată după 90 de minute 
de tortură intre maxilare, 
nu e prea exagerată.

Se X'or supăra din 
unii pe noi că invocăm 
mentare principii etice 
tr-un fapt artistic, cum 
buie să fie un film,
uită prea deseori, șl în pri
vința aceasta echipa filmului 
amintit ne dovedește o am
nezie totală, de puterea de 
imitație pe care o exercită 
ecranul asupra unei largi 
categorii de spectatori aflați 
prin vîrstă sau putere 
dusă de discernămînt, 
naivitatea zicerii că tot 
zboară se mănincă. La virsta 
fetei fermecătoare, naivitatea 
și superficialitatea sint piste 
de care este sedusă și eroina 
filmului și aici se poate spu
ne că 
frontal 
acestei 
loacele 
litatea 
frivolitate pindită de atitea 
pericole reale, devine în film 
virtute, care justifică succe
sul final lipit de regizor fil
mului. A nutri adolescenți
lor șl tinerilor care popu
lează sala de spectacole o 
asemenea naivitate este con
damnabilă prin eludarea 
realității grave pentru care 
trebuie pregătiți, și de film, 
spectatorii cărora le este des
tinată această producție.

Aerul proaspăt care adie 
dinspre Buftea nu poate fi 
aerul condiționat de contra
faceri si schimbarea datelor 
reale ale conflictului scenic, 
cum se intimplă în acest film, 
ci trebuie să aparțină în tota
litate altor eforturi aplaudate 
și de public și de critica res
ponsabilă.

re- 
la 
ce

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

OCROTEASCĂ
în bar plutește un fum, să-l 

tai cu cuțitul. Tînărul din fața 
mea are 18 ani. Stăm la un 
coniac. „V-arn rugat să veniți, 
îmi spune, căci vreau să vă 
povestesc cite ceva din viața 

care e... un roman..." 
De ce m-aș sfii. „încă 
îmi zic, care o să mă 
să scriu romanul exis- 
sale". Casc din nou, și

mea 
Casc... 
unul, 
roage 
tenței 
mai ostentativ... Poate, poate, 
celălalt se va răzgîndi. în fond 
numai eu sini de vină. El n-a 
făcut decit su mă invite prin 
telefon la un coniac. Aș fi 
putut foarte bine să-l refuz. 
„Mă cheamă Emil T.“, s-a re
comandat el, arătindu-mi apoi 
un surîs trist. Căscatul meu nu 
l-a dezarmat. începe să-mi po
vestească, vorbește rar, cu o 
voce scăzută. îl ascult, dar 
nu-s dispus să-l iau în serios. 
Mai curînd aș vrea să beau, 
dar și coniacul (trei stele) e 
prost. Pe neașteptate povesti

Harolamb Zincă

rea lui Emil T. mă fură. A 
fugit de acasă la 11 ani. 'A 
vagabondat. A dormit pe sub 
poduri, în cîmp, prin ganguri. 
O vreme, a trăit din mici 
furtișaguri. Apoi a luat parte 
și la cîteva spargeri, ca pîn- 
dar. A fost prins... „Aveam, pe 
atunci, 14 ani, povestește Emil 
T., cum s-ar zice, un adoles
cent... însă un adolescent trist, 
obosit, tînjind de-acuma după 
altceva. Ce reprezenta acel 
altceva, nu știam. O vreme, 
viața din colonia de reedu
care mi s-a părut plictisitoare. 
Zic, o vreme... pe urmă, am 
învățat cu ardoare lăcătușeria. 
Atelierul, sculele, meșterul, 
toate astea la un loc începu
seră să reprezinte pentru mine 
acel altceva după care tîn- 
jeam'\

ct

îl ascult cu luare-aminte 
pare rău că, în prima 

clipă, l-am judecat pripit. Evi
dent, n-a dus deloc o viață 
ușoară. Mă întreb unde vrea 
oare să ajungă cu povestirea 
sa? Un surîs trist îi stăruie 
mtr-una pe chip...

„Am ieșit din colonie, cum 
se zice, băiat mare, cu patala
maua la mină... M-am prezen
tat la Miliție, apoi la Oficiu... 
— v-am chit mai zilele trecute 
un articol despre minori — de 
acolo, am fost repartizat ime
diat în cîmpul muncii".

Emil T. duce păhărelul de 
coniac la gură, își moaie în 
el buzele. „Nu-mi place bău
tura", zice și mă fixează de 
parcă ar fi vrut să descopere 
pe chipul meu cit de mult îl 
pot înțelege. „Cu mine, cei de 
la Oficiu (de repartizare a 
forțelor de muncă N.A.) au 

i (Continuare în pag. a V-a/ i



ACTUALITATEA
LUI BRÂNCUȘI

PREZENȚE

ȘTIINȚIFICE

ALE ISTORICILOR

CLUJENI

CRONICA

Premieră la Operă

La 21 februarie 1876 se 
năștea în familia țăranului 
Nicolae Brâncuși din Ho- 
bița (sat aparținînd comu
nei Peștișani — Gorj) un 
băiat. La 11 ani băiatul 
acesta pleca să uceniceas- 
că pe la negustorii din Tg. 
Jiu și Craiova. La 15-16 
ani reușea să-i uimească 
pe mușteriii bodegii cra- 
iovene unde lucra, apucîn- 
du-se să confecționeze cu 
mîinile lui o vioară și reu
șind s-o facă bună de cîn- 
tat. La 28 de ani, după ce 
absolvise eminent cursurile 
Școlii de artă și meserii și 
ale Școlii naționale de 
arte frumoase din Bucu
rești, tînărul sculptor Con
stantin Brâncuși pleca cu 
rucsacul în spate spre 
Paris, străbătînd o bună 
parte a drumului pe jos. 
Doi ani mai tîrziu — în
tre timp studiase și la bele- 
artele din Paris cu sculpto
rul Antonin Mercie *— era 
remarcat de Bodin și invi
tat să lucreze în atelierul 
său. Unui tînăr necunoscut 
și sărac i se oferea o oca
zie strălucită. Refuzul lui 
neașteptat a devenit le
gendar : „La umbra mari
lor stejari nu crește ni
mic"... încă o jumătate de 
veac de la această îrttîm- 
plare, la 16 martie 1957, 
Brâncuși murea la Paris în 
vîrstă de 81 de ani. Avea 
vîrsta și înfățișarea unui 
patriarh și era cunoscut și 
recunoscut în lumea în
treagă ca unul dintre cei 
mai mari artiști ai tuturor 
timpurilor.

înainte de a încerca o 
foarte sumară caracteri
zare a artei sale, e bine să 
ne oprim o clipă asupra 
unor aspecte din viață 
care nu sînt mai puțin im
portante pentru înțelege
rea unei asemenea scînte- 
ietoare traiectorii.

Sîntem adesea tentați să 
vedem numai rezultatele, 
succesul, aplauzele cu care 
este întîmpinată o mare 
personalitate ajunsă la 
apogeu. Vorbim de talent, 
de geniu, și chiar de no- 
rOc.Vorbim adică tocmai de 
elementele independente 
de voința noastră, de acele 
date pe care le oferă na
tura și nu de cele cu care 
trebuie să venim noi 
pentru a trece din do
meniul visului în do
meniul posibilului. Fără 
credință în puterile proprii, 
fără hotărîre și tenacitate, 
fără o muncă de o viață 
— cu atît mai îndîr- 
jită cu cît țelul ales e mai 
înalt — fără toate acestea 
la un loc, talentul și no
rocul se evaporă de parcă 
nici n-ar fi existat.

Brâncuși a fost înainte 
de toate un mare și neo
bosit muncitor ; în fiecare 
etapă a vieții sale și nu în- 
tr-un singur fel. Copil 
fiind a lucrat ca băiat de 
prăvălie pentru a-și cîștiga 
singur existența ; mai tîr
ziu, tînăr absolvent, nu a 
ezitat să plece pe jos de-a

CONCURSUL '

SERI
VESELE

Acum, cînd Aurică Cocîrlă sau 
Iacob Podaru se-ntorc de la cîmp 
nu-și mai afundă mîinile în bu
zunare după cutia de chibrituri. E 
dc-ajuns să-nvîrte butonul fixat 
nu de mult în apropierea ușii și 
lumina inundă veselă încăperile.

In Tismana, regiunea Banat, 
10!) de familii nu mal cunosc lu
mina lămpii cu petrol. Cind s-a 
auzit că se va electrifica satul 
toți, de la mic la mare, au venit 
să lucreze la săpatul și plantatul 
Stîlpllor. Poate că faptul nu este 
atît de interesant. Uimitor de re
pede pătrunde acum lumina în 
casele oamenilor. M-am hotărît să 
vă scriu toate acestea pentru că 
80 din cele 100 de familii au 
aparate de radio. Serile sînt mai 
vesele. In curînd sătenii vor vi
ziona și programele de la televi
ziune.

arjoca dumitru
elev

lungul Europei să mun
cească cu brațele în fer
mele sau în șantierele de 
construcție din orașele și 
satele pe care le străba
tea ; la Paris, pentru a-și 
completa nevoile pe care 
mica bursă trimisă din 
tară nu i le putea acoperi, 

i vase în- 
în ace-

spăla noaptea ’ 
tr-un restaurant, 
lași timp învăța, obținea 
note strălucite și 
modela, cioplea, 
încerca, strica, relua de la 
cap, înainta pas cu pas pe 
drumul ce și-l alesese. Pînă 
și mobilierul — făurit ca 
și uneltele din atelier, ca 
și un patefon cu efecte 
acustice speciale, cu mîi
nile lui — răspundea unor 
exigențe precise : „Prea 
mult confort te predispune 
la lene și-ți fură din ener
gie", spunea Brâncuși.

Atelierul său, azi re
constituit într-una din să
lile Muzeului de artă mo
dernă din Paris, era o 
insulă de veche țară 
mânească în mijlocul ma
rii metropole. Un 
simplu de seînduri, 
sobă albă de 
dă, cu ceaun 
mămăligă, un mic alambic 
pentru țuică, o masă joasă 
rotundă, cîțiva bușteni cio
pliți care foloseau drept 
scaune, fragmente de co
loane și alte sculpturi ale 
sale în piatră, lemn, metal, 
vioara și fluierul din care 
cânta uneori pentru sine 
sau pentru prieteni apro- 
piați, cîntece oltenești, un 
glob pămîntesc... Toți cei 
care l-au vizitat evocă im
presionați senzația de alb, 
de calm și liniște, care se 
degaja din simplitatea și 
armonia obiectelor aflate 
acolo. Brâncuși nu conce
pea să despartă viața zil
nică a omului de opera 
sa artistică. Interiorul lo
cuinței sale nu era altceva 
decît o proiecție a propriei 
sale ființe. Această profun
dă semnificație, conținută 
în dorința exprimată de 
artist înainte de moarte, 
explică prezenta neobiș
nuită a întregului atelier 
într-unul din cele mai 
mari muzee ale lumii.

Generațiile tinere au pri
mit numele lui Brâncuși 
gata înscris pe tabla de 
aur a valorilor mondiale. 
Deși atît de des pomenit, 
însemnătatea operei sale 
este prea puțin cunoscută. 
Timp de cîteva sute de 
ani, de la Michelangelo și 
pînă la începutul secolului 
XX, sculptorii nu conce
peau o altă modalitate de 
expresie decît cea pe care 
o moșteniseră de la prede
cesorii lor. In aceeași mo
dalitate s-a pregătit și a 
lucrat pînă în 1907-1908 
și Brâncuși afirmîndu-se 
ca un excelent portretist 
și un perfect cunoscător al 
trupului omenesc (lucra
rea sa „Jupuitul" a fost 
folosită cîteva decenii ca 
model la cursurile de ana
tomie ale Facilităților de 
medicină și arte plastice). 
De la înălțimea acestei 
cunoașteri el s-a putut ri
dica împotriva tradiției lui 
Michelangelo căutînd să 
libereze sculptura de apa
rențe, de imitație, să ajun
gă la forme noi, pure, esen- 
țializate. Pe acest drum, 
neîneercat de nimeni 
Înaintea lui, i-a venit în

premii, 
șlefui a,

ro-

pat 
o 

cărămi- 
pentru

Brâncuși in atelierul său spre sfirșitul vieții

ajutor amintirea artei de 
acasă a țăranului român, 
moștenire transmisă din 
generație în generație de 
strămoșii săi de sub Car- 
pați. Răzvrătirea împotriva 
unei tradiții își găsea te
meiuri și puncte de ple
care într-o altă tradiție și 
mai veche.

în 1908 vizitatorii salo
nului independenților a- 
veau pentru prima oară 
ocazia să întîlnească două 
sculpturi — „Sărutul" și 
„Pasărea măiastră" — cu 
totul surprinzătoare, greu 
de acceptat pentru ochiul 
obișnuit doar cu reprodu
ceri foarte asemănătoare 
ale corpului omenesc. Ne
dumerirea privitorilor pro
venea nu din greutatea 
de a recunoaște ceea ce li 
se arăta, ci din greutatea de 
a se dezbăra de prejude
căți. Căci Brâncuși înain- 
tînd 
mai cuprinzătoare adevă
ruri renunțînd prin elimi
nări

trudnîjc spre cele

severe, progresive, la 
orice amănunte, la orice 
atribute neesențiale, nu își 
propunea să reprezinte o 
pereche oarecare sărutîn- 
du-se, ci „Sărutul" ca o 
generalizare, ca o afir
mare viguroasă a continui
tății vieții, așa cum nici 
„Pasărea măiastră" nu 
vroia să fie o pasăre anu
mită cu ghiare și pene, ci 
o întruchipare a ideii de 
zbor, de înălțare, de aspi
rație spre înălțimi. Este in
teresant de amintit 
cum reluînd mereu 
„păsării în spațiu" 
lungul anilor, în zeci de 
variante, artistul a ajuns în 
cele din urmă la o formă 
fusoidală strălucitoare, per
fect asemănătoare cu cea 
pe care evoluția ulterioară 
a tehnicii avea s-o dea ra
chetelor destinate 
rilor cosmice:

Așa cum ciclul 
lor" evoluează 
formă din ce în

aici 
tema 
de-a

zboru-

„păsărl- 
spre o 
ce mai 

simplă, aproape geometri
că (dar niciodată dincolo 
de acest aproape) și cele
lalte teme ale sale trec fie
care la rîndul lor 
treaptă în treaptă. De la 
„Somnul" (aflată azi 
Muzeul de artă din Bucu
rești, alături de alte lucrări 
importante ca „Rugăciu
nea" și „Cumințenia pă- 
mîntului"), Brâncuși trece

din

în

la „Muza adormită*, ..Pro- 
meteu", „Noul născutcu 
forme care-și pierd tot 
mai mult trăsăturile parti
culare, pentru a ajunge în 
cele din urmă cu „începu
tul lumii" un simplu ou. 
Un ou cuprinzînd în per
fecțiunea șlefuirii sale în
treg misterul trecerii de 
la materia moartă Ia viață.

In anii 1937-1938 ma
rele sculptor dăruiește ți
nuturilor natale ansamblul 
monumental de la Tg. Jiu, 
operă de vîrf, operă în 
care trăsăturile definitorii 
ale artei sale ating puncte 
de maximă intensitate. 
Cele trei lucrări — „Masa 
tăcerii", „Poarta sărutului", 
„Coloana fără sfîrșit" — se 
susțin și se amplifică reci
proc într-o comunicare 
complexă care se stabilește 
atît între ele cît și cu 
săși locurile în care 
fost așezate.

Tripticul de la Tg. 
este socotit de mulți cerce
tători de peste hotare ca 
fiind „cel mai important 
monument al artei moder
ne". Și rămîne uimitor, 
poate, pentru totdeauna, 
modul în care Brâncuși a 
știut să integreze semnifi
cațiile cele mai ample în 
forme apropiate celui mai 
obișnuit privitor. Infinita 
dezvoltare a materiei în 
timp și spațiu este înfăți
șată plastic doar prin cîteva 
imagini luate din viața 
de toate zilele a acestor 
locuri : o masă străveche 
rotundă, o poartă, un stîlp 
cioplit gorjenește în rom
buri. Chiar cele mai pro
funde abstractizări dictate 
de severa, succesiva redu
cere la esențial, au putut 
dobîndi în ultimă instanță 
un chip concret, familiar.

Este de fapt ceea ce 
face și milenarul folclor 
românesc cu fiecare din 
stilizările sale. E vorba 
aici de o comunicare de 
fond, de profunzime — a- 
dică de singura cale prin 
care izvorul de apă vie 
al artei populare poate 
propulsa căutările cele 
mai moderne pe culmile 
marilor răspunsuri aștep
tate.

La zece ani de la moar
te Brâncuși e mai actual 
ca orieînd.

ADRIAN 
PETRINGENARU

CLUJ (de la corespon
dentul nostru).

La secția de istorie ve
che a Institutului de Isto
rie din Cluj, se desfășoa
ră sub conducerea 
sorului universitar 
Macrea, intense 
tari.

Pe teren s-au 
cercetările mai vechi de 
la cetatea dacică de la 
Căpilna (raionul Sebeș), 
a cărei dezvelire se va 
termina anul acesta. Sint 
în curs de desfășurare, 
săpăturile pentru dezve
lirea castrului roman de 
la Bucium (raionul Za
lău), unul dintre cele mai 
bine conservate castre 
romane și care va deveni 
un important punct tu
ristic. Cercetătorii aces
tei secții au publicat în 
ultima vreme, sau sînt în 
curs de apariție studii 
privitoare la organizarea 
provinciei Dacia, la popu
lația dacică din epoca 
romană. Sub egida 
U.N.E.S.C.O. se lucrează 
Ia o hartă a Imperiului 
Roman care va apare 
sub îngrijirea unui comi
tet cu sediul la Roma.

Cercetătorii clujeni sînt 
angrenați și în reedi
tarea Volumului I al 
Istoriei României, la în
tocmirea Bibliografiei 
istorice a României, par
tea referitoare la Dacia.

Istoricii clujeni aduc o 
contribuție importantă la 
elucidarea completă a 
continuității dacilor în 
epoca romană și a daco
românilor după retrage
rea împăratului roman 
Aurelian. Referitor la 
unele aspecte ale acestei 
probleme (continuitatea 
dacilor în epoca romană), 
va apare în cunoscuta 
revistă italiană de spe
cialitate „Archeologia 
clasica", un amplu stu
diu semnat de profeso
rul M. Macrea.

profe- 
Mlhai 
cerce-

reluat

în- 
au

Jiu

Dotat cu utilaje moderne, 
‘Combinatul avicol Mihăi- 
lești produce anual in incu
batoare peste 2 700 000 pui 
de o zi care sint livrați com
binatelor și gospodăriilor 
din țară. Cele 40 000 găini 
ouătoare — matca combina
tului — produc armai circa 
6 500 000 ouă, folosite atit la 
incubatoare, cit și valorifi

cate pe piețele Capitalei
In fotografie : sortarea pui

lor de o zi 
Foto : AGERPRES

în sfîrșit, după ani de tergi
versări, pe afișul primai scene 
lirice a țării, a fost înscrisă pre
miera uneia din creațiile com
pozitorului în afara căruia nu pot 
fi concepute stagiunile unui tea
tru liric contemporan.

Prin eforturile întregului co
lectiv, prin strădaniile novatoare 
ale noii conduceri a teatrului, 
(care și-a propus din primul 
moment o continuă împrospătare 
a repertoriului), Opera bucureș- 
teană a făcut o strălucită dova
dă a resurselor sale în atacarea 
repertoriului wagnerian. Din 
seara premierei, Teatrul de O- 
perăi și Balet a demonstrat că 
toate compartimentele sale, de la 
regizori și scenografi, la orches
tră, cor și grupul de soliști (ce 
lipsite de temei erau pînă acum 
„declarațiile" despre inexistența 
unor voci wagneriene!) pot in
tegra cu o maximă eficiență e- 
ducativă pentru artiști și public, 
toate capodoperlle teatrului liric 
din ultimul veac.

In istoria creației wagneriene, 
„Lohengrin" este o operă de co
titură, o lucrare de tranziție. Ri
chard Wagner a scris „Lohen
grin" după „Rienzi", „Vasul fan
tomă" și „TannhăUser".

Lohengrin reprezintă astfel O 
deplină încununare a realizărilor 
lui Wagner dintr-o primă perioa
dă de creație, deschizînd dru
murile operelor care au revolu
ționai dramaturgia muzicală : 
„Tristan și Isolda", Tetralogia — 
„Inelul Niebelungilor", „Parsifal".

In „Lohengrin" (a cărui pre
mieră a avut loc la Weimar, sub 
conducerea lui Liszt în 1850 în 
cinstea serbărilor închinate ani
versării lui Goethe și Herder) 
întilnim multe din „italienisme
le" lucrărilor lirice ale epocii, 
multe din elementele „Grand O- 
perei" dar partitura pregătește, 
în același timp, marile înnoiri 
wagneriene ; desfășurarea muzi
cală liberă, perfecta unitate în
tre text și muzică, dominația 

*• te’MBțtiee/or, puternica simfo- 
, * nirffre'zi/ întregii lucrări.

Scriitjd „Lohengrin", Wagner 
pornește de la o legendă medie
vală minunat „transcrisă" în 
colul XIII în „Lohengrinul" 
Wolfram von Eschenbach 
„Cavalerul cu lebăda" a lui Con
rad von Wiirzburg (Legenda 
readuce oarecum vechile mituri 
ale lui Jupiter și Semela, ale lui 
Eros și Psichel

Urmărind în „Lohengrin" ideea 
(atît de întîlnită la romantici) a 
neînțelegerii omului de geniu — 
Wagner ridică probleme funda
mentale ale conștiinței contem
porane. („Lohengrin" — scria, 
de altfel, compozitorul — ilus
trează societatea artistului mo
dern în societatea actuală").

Lohengrin este cea mai popu
lară dintre operele lui Wagner 
și această popularitate rezidă, îna
inte de toate, în farmecul muzi
cii atît de vorbitoare prin ea 
însăși — cum scria Em. Ciomac 
în cuprinzătorul său studiu de
dicat lui Wanger, — atît de a- 
malgamată, de unitară cu subiec
tul, îneît pare că s-a fixat de 
la început și definitiv cu imagi
nile dramatice, poetice și plas
tice ce le evocă în memoria oa
menilor".

Asimiltnd toate cuceririle artei 
interpretative wagneriene reali
zatorii spectacolului bucureștean

au conceput un spectacol unitar 
ce subliniază întreaga frumusețe 
a partiturii.

Succesul montării bucureștene 
se datorește înainte de toate di
rijorului Mircea Popa. Sub con
ducerea sa, orchestra a depășit 
toate dificultățile vastei partituri, 
reală purtătoare a întregii dra
maturgii wagneriene. Cortd (di
rijor Stelian Olarii), s-a alăturat 
— după o îndelungată și minu
țioasă pregătire — eforturilor or
chestrei. (Discutabile rămîn însă 
mișcările sale scenice care — așa 
cum s-a mai remarcat — nu pot 
fi integrate novatoarei concepții 
regizorale aparținînd maestrului 
Jean Rtnzescu).

Noua montare datorează însă 
cel mai mult fiecăruia dintre 
protagoniștii. La loc de frunte, 
trebuie menționat desigur numele 
lui Ludovic Spiess, — marea re
velație a acestei stagiuni. Glasul 
său luminos, strălucitor, siguran
ța cînlului, statuara sa atitudine 
au contribuit din plin la contu
rarea unui Lohengrin de primă

în concertul 
radio-tclcviiiunil

0 interesantă
primă audiție

se-
lui

Șl

„CONTEMPORANI CU
Șl VINE-O ZI CIND

Dirijorul
MIRCEA POPA
Văzut de
NEAGU RADULESCU

clasă. Remarcabile au fost și 
compozițiile Elisahetei NeCulcO 
(impunătoare prin naturalețe, 
prin adînca înțelegere a spiritu
lui wagnerian — compozitorul 
cultivat în multe alte concerte 
publicd). precum și ale Zenaidei 
Pally și David Ohanesian (în ex
celentă formă locală dai uneori, 
actoriceste, 
din pricina 
diene).

Prin noua 
nă, Teatrul 
continuă o veche tradiție.

Opera „Lohengrin" a fost pre
zentată în România încă în sta
giunea 1898—1899. Cu „Lohen
grin" a fost deschisă la 8 decem
brie 1921 prima stagiune a ope
rei române. De la Enescu, Ion 
Nona Ottescu, Ionel Perlea 
Alfred Alessandrescu cei 
prestigioși muzicieni români 
contribuit la succesul creației 
wagneriene pe scena Operei 
noastre.

Asemenea tradiții obligă nu 
numai la continua îmbunătățire 
a calității acestui spectacol, ci și 
la deschiderea drumurilor spre o 
cît mai rapidă prezentare a tu
turor capodoperelor creației lui 
Richard Wagner.

îndepărtați stilistic, 
unor accente ver-

premieră wagneria- 
de Operă și Balet

5i 
mai 

au

IOSIF SAVA

De cîte ori mă duc treburile 
prin Bolintin Vale, m-abat și pe 
la tinerii Maria și Florea Curt. 
Uneori, îi găsesc în fața televi
zorului, alteori aplecați asupra 
cărților citind, însemnînd, făcînd 
calcule. E greu să ți-1 închipui 
pe acest flăcău, bine legat, cu
treierând satele, spoind crătițele. 
Și totuși, cu ani în urmă... Dar 
vine-o zi cînd te convingi că tre
buie să-ți folosești tinerețea, să-ți 
alegi un drum în viață, o profe
sie. La toate acestea s-a gîndit 
Florea cu 7 ani în urmă cînd s-a 
stabilit în comună. Sectorul zoo
tehnic al cooperativei agricole 
era în plină dezvoltare.

— O să-ngrijim de porci 1
— Bine I au spus oamenii. De 

atunci, cum se ivesc zorii, tine
rii pornesc spre cooperativă, își 
suflecă mînecile și se apucă de 
lucru. Li se pare că orele trec 
prea repede și mai au încă atî- 
tea de făcut. E sentimentul fi
resc al omului veșnic frămîntat 
de întrebarea „cum se pot obți
ne rezultate mai bune ?“

Anul trecut cooperativa le-a 
încredințat aproape jumătate din 
sectorul porcin. Să cureți, să în
grijești, să hrănești 180 de anima

le «u-i glumă. Totul făcut așa 
cum scrie la carte le-a adus re
zultatele dorite : nici o mortali
tate, depășirea planului la came 
cu 402 kg. Familia Curt a tota
lizat 855 zile-muncă pentru care 
a primit numerar și produse în 
natură însumînd aproape 25 000 
lei.

în Bolintin Vale s-au ridicat 
din temelii trei case noi. Una 
pentru Curt și două pentru fiii 
lor — Gheorghe și Vasile. Cami
oane au cărat de la oraș mobilă, 
covoare persane și multe, multe 
cărți ; meseria de crescător de 
animale cere știință. Pe un pe
rete, așezate la loc de cinste se 
afla medalia cooperativizării a- 
griculturii cu care a fost distins 
Florea și insignele de fruntaș în 
gospodărirea satelor ce le-au fost 
conferite soților Curt.

Am scris despre ei pentru că 
merită să le fie cunoscută 
nicia, străduința, dragostea 
tru averea obștească. Să 
spună cineva că meseria de
cători de porci nu e frumoasă I

hâr- 
pen- 
mai 

cres-

IONEL PROTOPOPESCU 
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CINCINALUL"
INTERVENȚIE 

LA MIEZUL NOPȚII
Abia 

schimb, 
biroul 
secția hidrotehnică a 
combinatului reșițean 
doi oameni — Simion 
Pateșan și Dumitru Ru- 
su — se sfătuiau.

Trebuie chemat Ște
fan Groza, frezorul. E 
nevoie urgentă de el. 
îi ascult și mă gîndesc 
dacă n-au scăpat cum
va din vedere că Ște
fan a lucrat în schim
bul de dimineață. Le 
amintesc, dar răspun
sul e scurt.

— Groza e un om de 
nădejde, o să înțeleagă.

Trebuia să-l caut în 
miez de noapte. Am su
nat și în cîteva minute 
eram la drum. Ce se in-

intrasem în 
Era noapte. în 
maiștrilor din

tîmplase în secție f 
Două garnituri elastice 
ale cuplajelor de la mo
torul electric și ventila
torul nr. 2 (din stația 
de amestec bigaz) se 
uzaseră. Era nevoie 
de o intervenție ra
pidă. Un grup de 
muncitori acționaseră 
energic executînd în
cărcarea cu șudură a 
cuplajelor. Se cerea în
să și frezarea lor. Croza 
a primit indicațiile și 
s-a apucat de lucru- 
Trei ore de muncă în
cordată și agregatele au 
început să funcționeze 
din plin. Groza își făcu
se datoria 1

CALIN NASTASE 
lăcătuș

FORAJ
Nu cutremurați pămîntul
Cu niciun cuvînt.
Turlă iși ia zborul,
Sapa se lasă in mările negre 
Să se reîntoarcă biruitoare 
Albă de izbtndă 1

Nn tulburați lansarea sapei în adine 
Se va zdruncina turla între doi umeri 
Strivindu-se...

ION DUMITRESCU 
Ploiești

Sub conducerea lui Iosif 
Conta, Orchestra radioteleviziunii 
ne-a prezentat un atrăgător con
cert, bine ales și perfect echili
brat. Am ascultat cu acest prilej 
în primă audiție ,Trei dansuri 
pentru orchestră" din comedia 
coregrafică „Hanul Dulcineea" 
de Mihail Jora.

Din acest amplu poem core
grafic de curînd isprăvit da 
maestrul liedului și baletului 
românesc am ascultat 3 dansuri 
însăilate într-un deosebit de 
inspirat triptic simfonic. Prima 
imagine „Dansul morilor de 
vînt“, cu o minunata paletă or
chestrală cromatică, ne înfățișează 
dansul lui „Don Quichote văzut 
de Dulcineea". O mișcare de o 
amplă respirație o va constitui 
partea mediană „Dansul cavale
rilor", ca în final, „Dansul Dulci- 
neei", freamătul corzilor să rea
ducă un discurs muzical dinamic, 
strălucitor. Ca și în baletul „în
toarcerea din adîncuri" conceput 
tot pe libretul Marianei Dumi
trescu, Mihail Jora utilizează un 
limbaj foarte cromatic, sinteză 
expresivă dintre limbajul ro
mantic și expresionist german și 
specificul 
mult 
ginal al creatorului este 
zent ------ *" ---- ~
orare, 
o mai mare transparență a 
mentelor timbrale și cu o 
senină culoare armonică. In 
cuvinte o muzică de bună cali
tate, rod al unei experiențe de o 
viață în acest domeniu și care ne 
dovedește în același timp că 
autorul ei refuză a se repeta și 
caută a obține ml atît o noutate 
a mijloacelor de expresie, cît o 
înnoire a expresiei însăși.

In ultima parte a concertului, 
soprana Marina Krîlovici și Iosif 
Conta ne-au prezentat nemuri
toarea muzică a Preludiului la 
actul I și „Moartea Isoldei" din 
opera „Tristan șl Isolda" de 
Wagner. A fost o adevărată 
îneîntare, îneît nu știm ce să 
admirăm mai mult, calitatea ex
cepțională a vocii soliste și re
marcabilul simț al stilului wagne
rian, sau participarea pasionată a 
orchestrei, care a creat acel extaz 
erotic tristanesc, reliefînd cîițd 
timbrele stranii, tulburătoare}^ 
cînd masivitatea paletei instru
mentale. A urmat uvertura la 
opera „Tannbăuser", într-o tăl
măcire în care, cînd dirijorul a 
opus cîntul senin, serafic, de o 
ușoară inocență, ca un cor de 
băieți, al coralului expus la su
flători. senzualismului debordant 
al corzilor, excelent conduse. De
sigur o înfățișare originală, dar 
convingătoare 1...

folcloric autohton 
transfigurat. Stilul

și în această nouă 
de data aceasta
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ALINA MUȘAT 
studentă Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“

Se finisează tronsoanele pentru liniile de ciment 
Foto i V. COLONELU

ÎNCREDERE
La prima vedere faptul pare 

(lestul de obișnuit : „o ședință, 
în care 32 de oameni au ales un 
șef al echipei". Mi s-ar putea re
proșa de ce m-arn oprit la o ase
menea temă pentru concurs, cînd 
în jurul meu , se petrec atîtea 
fapte demne de a fi consemna
te în cronica cincinalului. Am 
cunoscut pe „șeful" echipei. O 
fetișcană de 18 am, o adolescen
tă pentru care munca reprezintă 
frămîntare, căutare, biruință. In 
comună o știu tinerii și cei care 
luînd cuvîntul la ședință lăudîn- 
du-i priceperea, hărnicia, dra
gostea pentru cooperativă, pu
teau să-i fie părinți. Oamenii 
din brigada nr. 3 au vorbit pu
țin, și alegerea ei însemna pre
țuire și încredere.

„Tănțica" — așa-i spun oame
nii Constantinei Cîrjaliu, s-a spe
riat la început. Cu ce să în
ceapă ? Ce trebuie să facă ? Cum 
să procedeze ? Răspunsul l-a gă
sit în colectivul echipei, în ex
periența de muncă și viață a oa*

menilor. Zi de zi, fie soare sati 
ploaie, echipa era nelipsită de la 
muncă. Adesea, deși osteniți, oa
menii întîrziau să se ducă la ca
sele lor ; Se adunau roată în ju
rul „șefului", se sfătuiau cum 
pot obține rezultate mai bune. 
Au aplicat cunoștințele însu
șite la cursurile agrozootehnice, 
din lectura diferitelor broșuri sau 
din conferințele la care partici
pau,, îndrumările date de specia
liști, au împrăștiat îngrășăminte 
și rezultatele n-au întîrziat. 
Cooperativa lor din Brebeni, re
giunea Argeș, a încheiat anul 
1966 cu roade bogate. Eu aș dori 
să le amintesc doar pe cele ale 
echipei condusă de fetișcana de... 
Tănțica : 2 450 kg grîu și 3 427 
kg porumb boabe, peste 21000 
kg de sfeclă la ha. etc. Dar ceea 
ce a „recoltat" Constantina la 
vîrsta el, din inima oamenilor, 
nu se măsoară în kilograme.

TEODORA DUMITRESCU 
profesor



Intr-o agricultură modernă, mecanizarea reprezintă acel factor 
dinamic care condiționează în bună măsură creșterea producției pe 
unitatea de suprafață. Statul nostru acordă o grijă deosebită me
canizării agriculturii, sume mari fiind alocate dezvoltării și moder
nizării bazei tehnice materiale. In actualul cincinal o parte impor
tantă din investițiile statului în agricultură — care se cifrează la 
35 miliarde lei, — va fi folosită pentru extinderea și diversificarea 
mecanizării lucrărilor agricole.

Exploatarea rațională, îngrijirea și păstrarea acestei uriașe 
averi sînt îndatoriri de mare răspundere ale miilor de mecanizatori 
— foarte mulți tineri — cărora le-a fost încredințată.

Ce măsuri au fost și sînt luate în unități pentru îngrijirea 
și stocarea corespunzătoare a tractoarelor și mașinilor agricole ? 
Cum se ocupă organizațiile U.T.C. de educarea și dezvol
tarea în rîndul tinerilor a spiritului gospodăresc, a grijii și răspun
derii pentru mașinile cu care lucrează ? Cum se achită tinerii 
mecanizatori de aceste răspunderi ?

Iată tema raidului întreprins de ziar în raionul Fetești, în co
laborare cu Comitetul regional București al U.T.C., în zilele în care 
tractoarele și mașinile trebuiau să se găsească aliniate la start, gata 
să pornească în prima campanie agricolă a anului.

ADEVĂRATA 

FATĂ A UNUI 

„MIC DERANJ"

Scos din propriul atelier, 
sectorul mecanic al G.A.S. 
Fetești s-a refugiat într-o 
remiză. In același timp, pe 
considerentul că are mai 
multe mașini, G.A.S. Gră
diștea, mai tîrziu creată, 
s-a instalat în atelierul me
canic din curtea G.A.S. 
Fetești. Dar să nu intrăm 
în amănunte. Să privim în 
jur. Un tablou de contras
te. în jurul remizei din 
fund, frumos orînduite în- 
tr-un pătrat — tractoare, 
combine, semănători și alte 
mașini. Cu excepția trac
toarelor, toate utilajele sînt 
suspendate, gresate, părțile 
supuse coroziunii acoperi
te cu vaselină. Sînt trac
toarele și mașinile aparți- 
nînd G.A.S. Fetești.

In spatele remizei, 
o surpriză : un autocamion 
extrem de puțin rulat, a- 
menajat cu un cazan și 
instalații pentru Operații de 
dezinfecție în zootehnie, 
tras la linie și ridicat pe 
chituci, rămas necurățat de 
soluțiile corozive cu care 
a lucrat, este acum acope
rit cu un strat gros de ru
gină. Cu mașina a lucrat 
tînărul șofer Nicolae Ca- 
raș.

In jurul atelierului me
canic, (care, așa cum am 

'^arătat, aparține gospodăriei 
de stat Grădiștea), un 
cimitir de fiare în ca
re cu greu poți deslu
și unde începe și unde se 
termină o mașină, un uti
laj. Agregate de împrăș
tiat îngrășăminte chimice 
roase de rugină zac răs
turnate în noroi. Părți din 
agregate zac claie peste 
grămadă într-o băltoacă. 
Combine de porumb și de 
cereale așezate direct pe 
pămînt, cu curelele trape- 
zoidale și lanțuri Gali ne- 
scoase, unele pline de ru
gină. Tractoarele, unele 
dintre ele chiar noi, stau 
în noroi pînă la osii. In a- 
telierul mecanic poți să 
ajungi) în două feluri. Ori 
să inis în noroi pînă la 
genunahi, cum am făcut 
noi, dri cu un tractor, cum 
am văzut că procedau unii 
dintre mecanizatori.

Înaintînd anevoie prin 
noroiul mare, ne-am rea
mintit relatarea, pe care 
ne-o făcuse cu o săptămînă 
în urmă, la o consfătuire, 
Aristide Neagu, secretarul 

organizației U.T.C. : ..în
grijirea tehnică nu se face 
de loc, mașinile sînt lăsate 
așa cum au lucrat cu ele". 
Ca remediu propunerea : 
„Consiliul Superior al A- 
griculturii să stabilească 
duminica patru ore pentru 
îngrijiri tehnice".

Era ora prinzului șl în 
atelier nu am mai găsit 
pe nimeni. La birouri îl 
găsim pe locțiitorul se
cretarului U.T.C., Con
stantin Beli — sudor în 
atelierul mecanic.

— Mașinile sînt bine 
stocate — ne spune dînsul. 
(Nu i-am spus că am fost 
la atelier n.n.). Este acum 
un mic deranj. Nu avem 
parc de tractoare, nu avem 
loc.

De la început ni s-a pă
rut fără sorți de izbîndă o 
discuție cu un cadru de 
conducere al organizației 
de bază U.T.C. care a- 
preciază un morman de 
fiare amestecate cu noroi, 
„un mic deranj". Ce ne-ar 
fi putut spune despre 
preocupările organizației 
privind educarea la tineri 
a grijii și răspunderii pen
tru utilajele ce le sînt în
credințate. Intr-adevăr, nu 
am reușit să aflăm decît 
că : „In adunarea gene
rală sînt discutate proble
me de producție".

In timpul discuției și-a 
făcut apariția, val-vîrtej, 
Ion Nicola, mecanicul șef, 
care aflase de Ia paznic 
că-i fotogiafiasem cimitirul 
de fiare.

— Noi primim critica, 
este un ajutor prețios pen
tru noi.

Explicația, poziția sa ni 
se par mai mult decît 
stranii. Adică, cum, a fost 
de-ajuns să apăsăm de trei 
ori pe declanșatorul apara
tului de fotografiat pentru 
ca omul să înțeleagă ime
diat situația jalnică în care 
se aflau stocate mașinile 
ce le avea în primire ? 
Sau, probabil, consideră 
suficientă autocritica iefti
nă, după modelul — aveți 
dreptate, am greșit, dar 
promit să mă îndrept ? 
De ce toți acei care au în 
primire utilaje pe care le 
deteriorează nu sînt puși 
să suporte daunele ? Dacă 
tot sînt de acord cu criti
ca, de ce să nu fie de acord 
și cu plata pagubelor su
portată din punga pro
prie ?

CU PROMPTI

TUDINEA

BUNULUI 

GOSPODAR

Sîntem la S.M.T. Fetești. 
Regretăm că umbra înse
rării face imposibilă înre
gistrarea pe peliculă a și
rurilor de mașini frumos 
orînduite, corect stocate.

In mijlocul careului de 
mașini un adevărat munte 
de zăpadă. Aflăm că după 
încetarea viscolului orga
nizația U.T.C. i-a mobili
zat pe toți tinerii mecani
zatori la deszăpezirea ma
șinilor. S-a lucrat cîteva 
zile. Acțiuni asemănătoare 
au fost întreprinse la sedii
le brigăzilor. Tovarășul 
Mihai Armășescu, ingine
rul șef, își spune punctul 
de vedere :

— Fără mașini, existen
ța noastră este de necon
ceput. Toate eforturile sta
tului pentru înzestrarea a- 
griculturii cu tractoare și 
mașini moderne, de mare 
randament, pot deveni 
ineficiente dacă oamenii 
cărora le-au fost încredin
țate nu le exploatează și 
nu le îngrijesc rațional. 
Răspîndite în cîmp, la bri
găzi, este foarte greu să 
controlezi și să urmărești 
îngrijirea și stocarea fie
cărei mașini. Mecani
zatorul, cu conștiința și 
răspunderea sa profesiona
lă este factorul hotărîtor. 
Atenția 
centrată

ne este con- 
spre a educa 

la toți mecanizatorii a- 
ceste calități. Organizația 
U.T.C. desfășoară în a- 
ceastă privință o activitate 
foarte eficientă. Nu rare 
sînt cazurile cînd grupele 
U.T.C. din brigăzi pun în 
discuție pe acei tineri ce 
se abat de la normele de 
îngrijire tehnică, pe aceia 
care dovedesc neglijență 
în exploatarea și îngrijirea 
mașinilor.

Mecanizatorii însă nu au 
la brigăzi asigurate toate 
condițiile necesare pentru 
îngrijirea și stocarea co
respunzătoare a utilajelor. 
Nici una din cooperativele 
pe care le deservim nu a 
construit o casă pentru 
brigada de tractoare. Ca să 
stochezi un utilaj, în cele 
mai multe cazuri trebuie 
să-l speli cu apă, să-l cu
reți de pămînt.
spălarea unui tractor 
trebuie cel

Pentru 
îfi 

puțin un metru 

cub de apă sub presiune. 
Cisterne de apă nu există, 
deși sînt foarte necesare.

Consider că nici legisla
ția actuală, normele interne 
de muncă în S.M.T. nu ne 
pun la îndemînă o pîrghie 
serioasă pentru a asigura 
respectarea normativelor 
tehnice de îngrijiri, conser
vare și stocare. Acum, cînd 
constatăm o neregulă, în

CINE PLĂTEȘTE
MILIOANELE

ARUNCATE
APA BORCEI ?

cheiem un proces verbal de 
care, în cele mai bune ca
zuri, se ține seama la fine
le anului, la calcularea pri
mei de producție. O ase
menea măsură este inefi
cientă.

VISCOLUL 
TRECE 

NEGLIJENȚA
RĂMÎNE

Am sosit la G.A.S. Vlă
deni "la 16 zile după ulti
mul viscol. Precizarea e 
necesară întrucît o mare 
parte din mașini se mai a- 
flau încă sub zăpadă. 22 
de combine de cereale și 

altele de porumb îngropa
te pînă la jumătate în tro
iene de zăpadă care se to
peau. Combinele au cu
relele trapezoidale, lanțu
rile Gali și cuțitele ne- 
scoase. Lîngă un gard, 
o mașină de împrăștiat 
îngrășăminte, ruginită, e- 
vident necurățată de chi
micalele cu care a lucrat. 
Aflățn că în această stare 

a lăsat-o tînărul tractorist 
Sandu Niculescu. Facem și 
o cunoștință — cu Ion Ni
culescu, mecanic de parc. 
Om de specialitate, plătit 
cu un salariu de peste 
1000 lei pe lună, cu sar
cina să primească de la 
mecanizatori mașinile și 
agregatele după ce aceș
tia le-au curățat, gresat, 
stocat corespunzător, sub 
îndrumarea și supraveghe
rea sa. II întrebăm despre 
atribuțiile sale. Are grijă 
ca la sosirea unei mașini 
în parc să încheie cu me
canizatorul un act de con
statare privind piesele lip
să și stricate.' Despre con
servare și stocare, nimic.

Și o surpriză. Lîngă un 
tractor îl întîlnim pe tînă
rul Sandu Niculescu.

— De ce ai lăsat necu
rățat agregatul de împrăș
tiat îngrășăminte cu care 
ai lucrat ?

— M-am grăbit. Dar o 
să-l curețe, frate-miu, în 
timpul liber.

— Ai un frate care lu
crează în gospodărie ?

— Da, șeful parcului de 
mașini.

Gomentariul ni se pare 
de prisos. Punem, totuși, o 
întrebare Ia care, din pă
cate, ni se răspunde, dar cu 
o ridicare din umeri. Ce a 
întreprins organizația
U.T.C. pentru a dezvolta 
la tineri grija și răspunde
rea pentru utilajele cu 
care lucrează ?

Nu intenționam să ne 
oprim la brigada de trao 
toare de la cooperativa a- 
gricolă din Vlădeni. Ne 
gîndeam să mergem mai 
întîi la S.M.T., la Făcăeni, 
să discutăm cu tovarăși din 
conducere și apoi împreu
nă să mergem la brigăzi. 
In marginea satului, niște 
tractoare și mașini îngro
pate în nosoi și purtînd pe 
ele însemnele S.M.T. Fă
căeni ne-au făcut să ne 
schimbăm intenția. După 

t

să-i 
privit 
înre- 

starea 
nouă 

ele li- 
în

un efort considerabil, în 
care mi-am rupt o gheată, 
iar la cealaltă era 
pierd talpa, le-am 
de aproape. Le-am 
gistrat pe peliculă 
jalnică. Erau aici 
tractoare, două din 
teralmente scufundate 
noroi, două mașini de îm
prăștiat îngrășăminte chi
mice — ruginite, un trac
tor căruia cu greu îi ghi
ceai identitatea sub un 
strat gros de noroi, o cis
ternă cu capacul scos și 
plină de apa ploilor, pînă 
la butuci băgată în pă
mînt, două vagoane că
rora vîntul le trîntea ușile 
de pereți, piese murdare, 
zvîrlite în dezordine. O 
brigadă îngropată în pă
mînt. Cine o fi băgat-o 
aici ?

— Am avut unele greu
tăți la brigada de la Vlă- 
deni, dar acum s-au rezol
vat — ne spune inginerul 
șef de la S.M.T. Făcăeni, 
A. Nachiu. Personal am 
fost la mutarea acestei bri
găzi pe un teren corespun
zător, în vatra satului. Ma
șinile sînt „șnur", lg toate

destule nereguli 
în parcul de la 
Am răsfoit • însă 
verbal încheiat de 
de suprarecepție.

brigăzile așteptăm doar să 
se dea semnalul de înce
pere. De altfel, comisia de 
suprarecepție a reparații
lor a apreciat modul cum 
s-a făcut la noi conserva
rea și stocarea mașinilor.

Deci, inginerul Nachiu 
este autorul acestei înmor- 
mîntări. Cum erau stocate 
mașinile la celelalte bri
găzi, nu știam, dar văzu
sem, la Vlădeni și mai con
statasem 
chiar și 
stațiune, 
procesul 
comisia 
Comisia fusese formată din 
ing. Ion Țiculescu, direc
torul S.M.T. Roseți, ing. 
Ion Hereică, de la Consi
liul agricol raional Fetești, 
inginerul șef al stațiunii și 
Melnic Jean, mecanic con
trolor.

Aflăm că suprarecepția 
și-a formulat aprecierile 
pe baza verificării a 32 de 
tractoare (S.M.T. Făcăeni 
are 122 de tractoare) și în 
urma unei vizite la urra din 
brigăzile de la cooperativa 
agricolă din aceeași comu
nă. Aici lucrează, de fapt, 
două brigăzi ; inginerul 
șef ne spune că din cauza 
zăpezii nu s-a putut ajun
ge și la cealaltă.

Textual, procesul verbal 

I

consemnează : „Semănăto- 
rile S.U.-29, nu s-au ve
rificat fiind la brigăzi. Nu 
s-au verificat cultivatoare
le, grapele cu discuri, sa
pele rotative, mașinile de 
stropit și prăfuit". Se no
tează că nici la unica bri
gadă vizitată nu s-au con
trolat toate mașinile, a- 
cestea aflîndu-se sub zăpa
dă. Și asta se cheamă su
prarecepție. Era viscol, se 
scuză directorul. Dar era 
musai ca suprarecepția să 
se facă în acea zi ? Dele
gații au semnat un proces 
verbal, și-au încasat diur
nele și au plecat. Apoi șe
ful comisiei, director de 
S.M.T., doar nu era să se 
pună rău cu inginerul șef 
și directorul de la Făcăeni. 
Te pomenești că într-o 
e rîndul lor să vină în 
prarecepție la Roseți, 
cine știe ce o mai fi 
tunci.

Dintr-un document 
cheiat în urma unui con
trol al băncii și care ne-a 
fost mai greu pus la dis
poziție, aflăm că : în 1966 
din totalul lucrărilor prin
cipale — 68 457 hectare a- 

zi 
su-

?>
a-

în-

raiuri normale —- numai 
44 736 sînt de foarte bună 
calitate, adică 65 la sută. 
Prețul de cost planificat al 
hectarului de arătură nor
mală a fost depășit cu 3,22 
lei. Timpul nepioductiv se 
ridică la 25 915 ore, adică 
10,5 la sută din orele fo
losite ; din care, pentru re
parații în cîmp 4 218 ore, 
adică 16,2 la sută din ore
le neproductive și 2 873 
ore nelucrate din lipsa 
tractoriștilor de la brigăzi 
(absenți).

Două documente înche
iate în urma a două con
troale, e drept, pe proble
me diferite, dar nu fără 
legătură între ele. '

„LUSTRU 

CĂ VINE

INSPECȚIA"

Către prinz, cînd am a- 
juus la G. A. S. Stelnica, 
toată lumea era în fier
bere. Unii împingeau la 
combine, alții cărau nă
molul ce acoperise platoul 
de beton din jurul noului 
atelier mecanic. Tractoare
le, trase la linie, erau șmo- 
truite de o mulțime de ti
neri. Mai să nu recunoa
ștem locurile pe unde tre
cusem dimineață în drum 
spre Vlădeni. Toate aces
te mașini se înghesuiau a- 
tunci în jurul atelierului 
mecanic într-o dezordine 
cumplită. Ce se întâmplase 
între timp, ce determinase 
la o șmotruială atît de asi
duă ? Răspunsul l-am a- 
flat întâmplător. Un tînăr 
care nu ne sesizase pre
zența a strigat la cîțiva 
colegi ce ștergeau pinioa- 
nele unei combine :

— Lustru, că vine ins
pecția 1

Inginerul Incu Șerban, 
mecanicul șef al Trustu
lui Gostat Fetești, pe care 
îl rugasem insistent să ne 
însoțească, zîmbea, evi
dent stînjenit.

— Știți — a încercat 
să se explice — am tre
cut dimineața pe aici și 
le-am spus să se pregăteas
că pentru că venim în in
specție.

Oare acesta trebuie să 
fie stimulentul care să de
termine îngrijirea și păs
trarea corespunzătoare a 
mașinilor ? Este nevoie de 
„inspecții" anunțate, sau 
de control și ajutor pe
riodic, sistematic, de or
ganizare judicioasă a mun
cii, de sancționarea fermă 
a neglijenței și nepăsării ?

CA LA CARIE

Vizita la G. A. S. Pie- 
toriu ne-a convins încă o 
dată că... omul sfințește 
locul, că dacă fiecare me
canizator, fiecare om din 
conducerea unității face 
din îngrijirea mașinilor și 
tractoarelor ce le sînt în
credințate o problemă de 
înaltă conștiință, de răs
pundere, greutăți de ne
trecut nu sînt. Avem cer
titudinea că cea mai exi
gentă comisie de specia
liști n-ar avea ce să le re
proșeze acestor oameni. 
Mașinile se aflau stocate 
într-o curățenie și ordine 

perfectă. Cauciucurile 
scoase din uz, în alte 
locuri împrăștiate pe unde 
vrei și pe unde nu vrei, 
serveau aici la suspenda
rea mașinilor, a unor părți 
de agregate. Nu am în- 
tîlnit agregat, sau vreo 
parte componentă a vre
unuia d;n ele fără să fie 
suspendată pe cauciucuri 
vechi. Șeful de parc, Pet- 
cu Aurel, un mecanic care 
lucrează în atelier și că
ruia, suplimentar, i s-a dat 
și această sarcină, ne-a 
vorbit de o regulă, de ne
clintit, încetățenită la ei : 
„Cînd un mecanizator vi
ne cu tractorul sau cu o 
altă mașină, se oprește mai 
întîi la rampa de spălare 
După ce a spălat mașina, 
a gresat-o, a garat-o și 
stocat-o conform normelor 
facem constatarea stării 
tehnice și încheiem un 
proces verbal".

CE NU A VRUT 

SĂ NE ARATE 

TRUSTUL

Cînd am plecat de la 
Făcăeni, am vrut să oprim 
la Lătești. Inginerul șei 
adjunct mecanic al trus
tului, în mașina căruia că
lătoream, a ținut să 
nu oprim. Ne-a spus că 
nu avem ce să vedem. 
După întîmplarea de la 
Stelnica, opoziția sa în le
gătură cu vizitarea G.A.S. 
Lătești ne-a ridicat multe 
semne de întrebare. Pen
tru a nu fi nedrepți, nici 
măcar cu un gînd, a doua 
zi de dimineață ne-am în
tors la Lătești. Dar și aici 
atelierul mecanic și-l îm
părțiseră două gospo
dării — Lătești și Bordu- 
șani. Și, ca un făcut ace
lași tablou de contraste. 
La G.A.S. Lătești, mașinile 
parcate și conservate du
pă normativ. La Bordu- 
șani, un haos din care am 
ieșit cu aparatul de foto
grafiat spart și cu genun
chi zdreliți de căzătură. 
Chiar sub ștreașina ate
lierului, mai multe semă
nători de porumb SPC 6, 
considerate reparate, ză
ceau îngrămădite, una 
peste alta, în noroi, cu fia
re vechi aruncate peste 
ele. In partea opusă a par
cului, pe un teren larg și 
ridicat, mașini desmem- 
brate și 3 combine de ce
reale cu curelele și lanțu
rile pe ele, neunse. In
ginerul mecanic, Ion Pe
trescu. ne explică ;

—• Fiare vechi. Combi- 
' nele nu sînt ale noastre, 

le-am împrumutat astă 
toamnă de la G.A.S. Bă- 
răganu. E drept, cam ru
ginesc, dar ce să le facem 
noi dacă nu vin să și le ia.

Au lucrat cu ele, și-au 
făcut treaba și acum aș
teaptă pe cei de la Bără- 
ganu să vină să le curețe 
și să le stocheze. Și tot 
așa nu am înțeles de ce 
nu sînt parcate mașinile 
reparate pe locul acela 
mai larg și uscat, unde 
stau aruncate fiarele 
vechi.

O parte din utilaje erau 
în Balta Ialomiței și nu 
le-am putut vedea. Direc
torul, aflînd de scopul vi
zitei, ne-a spus că nici 
pentru a doua zi nu-i si
gur dacă poate să ne pu
nă la dispoziție mijloace 
de transport pentru a tre
ce Borcea și a ajunge la 
secții, acolo unde se aflau

mașinile. Am aflat însă cî- 
te ceva despre ele dintr-un 
proces verbal încheiat în 
urma unui control efec
tuat de trust la 9 februa
rie. „Se vor scoate lanțu
rile Gali de pe mașini, se 
vor fierbe în ulei, se vor 
scurge și se vor stoca în 
magazie. Idem curelele 
trapczoidalc. Se vor spăla 
cu apă caldă și săpun, 
după care se vor șterge și 
depozita. Se va scoate 50 
la sută din aerul din an
velope". Toate aceste ma
șini găsite de control ne
stocate stăteau așa de la 
începutul lunii decembrie. 
Vreme de aproape două 
luni nu se găsise timp 
pentru curățarea și stoca
rea lor. Aceeași neglijență 
domnea și la brigăzi. La 
brigada a treia, în care lu
cra și Ralea Bogdan, se
cretarul organizației
U.T.C., au fost găsite cul
tivatoare îngropate în ză
padă.

100 METRI 

CARE N-AU 

PUTUT
FI STRĂBĂTUȚI 

DE COMISIA 

DE SUPRA

RECEPȚIE

Și dacă tot pornisem să 
ne lămurim incertitudini
le, ne-am abătut și pe la 
brigăzile de tractoare de 
la cooperativa agricolă din 
Făcăeni. Eram curioși să 
vedem cită mulțime de 
kilometri desparte brigada 
a patra de a cincea, do 
ce nu a putut ajunge 
comisia de suprarecepție 
de la una la alta.

Am pornit peste cîmp, 
la deal. La circa 3 km 
am întîlnit, în stînga și in 
dreapta drumului, vizavi, 
două împrejmuiri în incin
tele cărora se aflau orîn
duite mulțime de tractoa
re și mașini. Sediul uneia 
dintre brigăzi, ne-am zis. 
Unde o fi cealaltă ? Ne și 
pregătisem pașii spre a 
măsura kilometri care o 
despărțeau de surată. Un 
mecanizator, ieșit în în- 
tîmpinare, ne-a lămurit în
să că aici au sediul am
bele brigăzi. A patra în 
stînga drumului, iar a 
cincea în dreapta. Nu le 
despărțeau mai mult de 
100 de metri. A fost aici 
oare brigada de control ? 
cum de nu a putut stră
bate o cale de 100 de 
metri ?

O discuție cu mecaniza
torii celor două brigăzi, 
începută lîngă tractorul 
plin de rugină al tînăru- 
lui Ionel Panghe, ne-a 
elucidat alte cîteva pro
bleme. In primul rînd me
canizatorii, cei mai mulți 
absolvenți de un an sau 
doi, nu cunosc regulile e- 
lementare de îngrijire și 
stocare a mașinilor. Nu 
le stăpînesc nici chiar șefii 
brigăzilor. La sediul bri
găzilor nu se găsesc nici 
afișate și nici altfel extra
se din principalele reguli 
pentru îngrijirea și stoca
rea mașinilor.

In al doilea rînd, brigă
zilor nu li se asigură ma
terialele necesare pentru 
îngrijire și stocare.

Așa arată un tractor „îngrijit, parcat și stocat" la 
brigada S.M.T. Făcăeni, care lucrează la coope
rativa agricolă de producție din Vlădeni. (foto

grafia din stînga)

O secvență din „micul deranj" de lingă atelierul 
G.A.S. Grădiștea, (fotografia de jos)

Situațiile întîlnite pc teren conduc la concluzii importante 
de care trebuie să țină seama organizațiile U.T.C. din G.A.S. 
și S.M.T., Comitetul raional Fetești al U.T.C. De asemenea, 
ele trebuie să rețină atenția conducerilor acestor unități, 
Trustului Gostat Fetești, consiliului agricol raional, Departa
mentului Gostat și Departamentului Mecanizării din Consi
liul Superior al Agriculturii, cărora Ie revin răspunderi pre
cise privind exploatarea și îngrijirea rațională a parcului de 
mașini și tractoare, a acestei mari averi a statului.

Organele și organizațiile U.T.C. sînt chemate să între
prindă acțiuni energice pentru întărirea răspunderii mecani
zatorului față de mașinile care i-au fost încredințate. Fiecare 
tînăr mecanizator trebuie ajutat să înțeleagă că este direct 
răspunzător de mașina cu care lucrează și că orice deterio
rare a ei, provocată din neglijență și nepriceperea sa trebuie 
suportată din punga proprie. Este necesar să se organizeze 
activități concrete pentru formarea și dezvoltarea unei opinii 
de masă intransigente, împotriva celor din vina cărora ma
șini și utilaje se deteriorează. In cadrul adunărilor generale 
și ori de cite ori va fi nevoie trebuie stabilite asemenea mă
suri care să preîntimpine neglijențe ca cele semnalate și care 
păgubesc statul, pun piedici desfășurării normale a procesu
lui de producție în unitate.

Toate acestea trebuie să constituie acum, la începutul unui 
an de muncă, o temă de primă importanță in dezbaterea 
uteciștilor din G.A.S. și S.M.T. din raionul Fetești. Nu dis
cuții generale, de principiu, ci despre răspunderile precise 
ale fiecărui tinăr mecanizator, despre acțiunea promptă a 
opiniei colective, despre necesitatea ca neglijenții să plă
tească pagubele pe care le fac.

Important este insă să nu se considere că o singură dezba
tere va rezolva problema. Educarea răspunderii pentru în
grijirea mașinilor trebuie să fie o acțiune permanentă, do 
primă importanță a organizaților U.T.C.

Așa cum am spus, răspunzători pentru exploatarea și în
grijirea rațională a acestui mare parc de mașini și tractoare 
sînt, în principal, conducerile G.A.S. si S.M.T., forurile tute
lare respective. Directorul unității, inginerul mecanic, șeful 
de brigadă au obligații precise cu privire la îndrumarea și 
controlul activității mecanizatorilor, asigurarea condițiilor 
materiale necesare bunei desfășurări a procesului de produc
ție, organizarea științifică a muncii. Neglijențele în îndepli
nirea acestor obligații duc inevitabil la pagube materiale, pe 
care nu trebuie să le suporte statul, ci vinovatul. Din vina 
unor cadre de conducere, unii mecanizatori s-au transformat 
în niște birjari care coboară de pe o mașină ca să se urce 
pe alta, lăsînd în urma lor totul vraiște. Așa se face că în 
majoritatea unităților, amintite în raidul nostru, o brumă 
de îngrijiri tehnice și stocări se fac nu Ia terminarea lucru
lui cu fiecare mașină sau la termenele prevăzute de norma
tive, ci doar la sfirșit de campanie.

Trebuie, de asemenea, făcute eforturi pentru a asigura fie
cărei brigăzi materiale și condiții minime necesare pentru 
executarea curentă a îngrijirilor, pentru stocarea și conser
varea mașinilor. în această privință au de făcut multe lu
cruri și cooperativele agricole din raionul Fetești care tără
gănează de la an la an construirea unor case de cîmp pentru 
brigăzile de tractoare.

Departamentul Gostat, care este gospodarul principal al 
acestui mare parc de mașini și tractoare, în care statul a in
vestit multe sute de milioane de lei, nu trebuie să neglijeze 
faptul că in cadrul măsurilor pe care le întreprinde pentru 
exploatarea întregii capacități de lucru a tractoarelor un loc 
pe prim ordin trebuie să-l ocupe și crearea unor condiții co
respunzătoare pentru îngrijirea și stocarea acestora.

ION ȘERBU,;



însemnătatea unui eveniment istoric rezultă nu numai din propor
țiile sale, (care desigur nu-s indiferente) ci și din natura cauzelor sale, 
asupra cărora trecerea timpului și maturizarea gîndirii științifice oferă 
o perspectivă mereu mai clară. Răscoalele țărănești de la 1907 au con
stituit expresia violentă a unor relații multiseculare, a unei tensiuni care 
forța permanent aparentul echilibru al societății românești. De aci 
caracterul lor adine semnificativ : 1907 este o întreagă istorie — în timp 
accelerat și forme paroxistice — a luptei pentru pămint, care a opus 
țărănimea privilegiaților legii. Departe de a fi o anomalie, evenimen
tele lui 1907 se conturează ea o consecință obiectivă, necesară, a unui 
proces istoric îndelungat.

1907 0 PAGINĂ DE LUPTĂ EROICĂ A POPORULUI

PENTRU LIBERTATE Șl DREPTATE SOCIALĂ

„AȘA, DINSATÎNSAT, SE-NTINSE 
VĂPAIA GRÎNELOR APRINSE, 

CÂ FLACĂRA -NCEPEA SĂ JOACE 
DE-A RÎNDUL PE PĂTULE Șl CONACE“ 

[TUDOR ARGHEZI]
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Legați prin origine sau convingeri de masa 
țărănească mulți dintre artiștii noștri au avut 
asupra evenimentelor de la 1907 aceeași op
tică — au înțeles caracterul inevitabil, deci 
adînc tragic, al răscoalelor, au sesizat reven
dicări multiseculare. De aceea literatura noa
stră leagă cîteva din cele mai strălucite nu
me scriitoricești și titluri de 1907.

Prof.

| CONSTANTIN 
! C. GILFRESCU i

Răscoalele nu au fost o temporară și capri
cioasă răbufnire : amploarea, violența lor, pro
pagarea rapidă în întreaga țară demonstrează 
superficialitatea sau tendențiozitatea acelora 
care au încercat să le prezinte ca rezultat 
al unor campanii politice ocazionale, sau ca 
psihoză generată de cîteva spirite subversive.

I

Se împlinesc șaizeol de 
ani de cînd țărănimea ro
mână nemaiputînd răbda 
nedreptatea, împilarea și 
sărăcia, s-a ridicat să-și 
rînduiască ea singură o 
altă soartă. Cerul s-a în
roșit de văpaia focurilor, 
cei ce trăiseră ani îndelun
gați din munca grea a plu
garilor, au fugit, îngroziți, 
în orașe, de unde s-au în
tors apoi, însoțiți de oaste, 
să-și răzbune pagubele. Și 
pămîntul s-a înroșit de sîn
gele celor care ceruseră să 
nu mai fie socotiți drept 
vite de muncă, să aibă și 
ei dreptul de a trăi ome
nește în țara lor.

Cum s-a ajuns la trage
dia din 1907 ? Cum de 
s-au putut împușca mii de 
țărani, cum de s-a tras cu 
tunul în sate, făcîndu-le 
una cu pămîntul ? Răspun
sul ni-1 dă cercetarea

dreaptă a felului în care 
era stăpînit pămîntul și a 
felului în care trebuiau să 
lucreze țăranii pentru a-ș.i 
agonisi hrana.

Cu toate că Vodă Cuza, 
de fericită amintire, luase 
în 1864 din pămîntul mo
șierilor și împroprietărise 
pe țărani, totuși după pa
truzeci și trei de ani de la 
această însemnată faptă, si
tuația devenise din nou 
gravă. In 1907, în chiar 
anul răscoalei, repartiția 
pămîntului era următoa
rea : în timp ce 4 171 de 
moșieri stăpîneau 3 787 192 
de hectare, revenindu-le 
deci, în medie, cîte 908 
(nouă sute opt) hectare de 
fiecare, 1015 302 țărani 
stăpîneau numai 3 319 695 
de hectare, revenindu-le 
așătfar în medie circa 3 
(trei) hectare și un sfert. în 
realitate însă, existau ță
rani care de-abia dacă a- 
veau un hectar de pămînt.

Astfel, din cercetări recen
te, rezultă că majoritatea 
țăranilor arestați și trimiși 
în judecată în urma răs
coalelor aveau pînă la un 
hectar de pămînt. Iar în 
unele comune ca de pildă 
Bragadiru, din Teleorman, 
majoritatea n-aveau de fel 
pămînt.

Fiind deci obligați, spre 
a se putea hrăni, să ia cîte 
un lot de la moșieri, acești 
.țărani, lipsiți, trebuiau să 
admită condițiile pe care 
cei dintîi le fixau. Aceste 
condiții deveniseră, în de
cursul timpului, tot mai 
grele. Dacă în îndepărta
tul ev mediu, pămîntul 
era destul, fiindcă oame
nii erau puțini, dacă atunci 
țăranul dădea dijmă stă- 
pînului moșiei doar a ze
cea parte din produse, lu
crurile s-au înrăutățit din 
ce în ce, pe măsură ce se 
înmulțeau oamenii și creș
tea valoarea pămîntului. 
De la o zecime s-a ajuns

ca dijma să reprezinte 
treptat două zecimi, apoi 
o treime, apoi două cin
cimi și, în cele din urmă, 
pe o seamă de moșii, chiar 
jumătate din recoltă. De 
unde, la început, țăranul 
putea crește cîte vite și oi 
voia, dînd o dijmă potri
vită, -dreptul acesta al lui 
a fost apoi necontenit în
gustat, mai ales dinaintea 
răscoalei din 1907, inulți 
țărani nu mai puteau ține 
nici boi, nici măcar o 
zacă și nici oi.

Situația se înrăutățise și 
mai mult din cauza aren
dărilor. în loc să-și admi
nistreze singuri pămîntul, 
inulți dintre marii proprie
tari preferau să-l arendeze, 
ca să nu mai .aibă bătaie 
de cap. și să ducă o viață 
de huzur în capitală sau în 
străinătate. Dar acești a- 
rendași, în mare parte 
străini, aveau interes ca pe 
lîngă arendă, să scoată cît 
mai mult de pe moșii, de 
aci, o exploatare, adesea 
neomenească, a țăranilor, 
socotindu-li-se în schimb, 
dobînzi cămatărești la a- 
vansurile pentru hrană — 
de multe ori, în anii răi 
sau slabi, țăranii rămîneau, 
la sfîrșitul iernii, fără po
rumb sporindu-li-se dijma 
și nu arareori, făcîndu-li-se 
și măsurători nedrepte. Ad
ministrația locală — pri

marul satului și jandarmul 
— adesea cointeresați, erau 
de partea arendașului.

După cîțiva ani de re
colte abundente (1902—
1903, 1904, 1906), arenzile 
moșiilor crescură mult ; 
crescu, în proporție și ex
ploatarea țărănimii. Ne
mulțumirea sporind, se a- 
junse în februarie și mar
tie 1907, la răscoală. Tul
burările începură la Flă- 
mînzi —• nume simbolic — 
în partea de miazănoapte 
a Moldovei unde arendașii 
erau puternici : numai o 
singură familie exploata, în
1904, moșii și păduri în su
prafață de 236 863 de hec
tare sau 2 368 de kilome
tri pătrați, aproape supra
fața unui județ întreg. Din 
nordul Moldovei, focul se 
întinse repede și în restul 
țării, maximum de intensi
tate atingîndu-1 în cîmpia 
munteană, în județele 
Vlașca, Teleorman, Olt și 
Dolj. Multe conace fură 
prădate și incendiate ; în 
unele locuri — nu în mul
te — arendașii și oamenii 
lor plătiră ou viața ne
dreptățile și împilările ce 
înfăptuiseră.

în răscoala lor, țăranii 
n-au fost singuri. I-au în
țeles și le-au luat apărarea, 
în scris, cei mai buni din
tre învățații și scriitorii ță
rii, ca de piidă Caragiale,

Vlahuță, Sadoveanu, Iorga, 
Pîrvan, doctorul Cantacu- 
zino, doctorul Voinov. I-au 
înțeles și, unde au putut, 
le-au dat ajutor muncitorii, 
mai ales cei de la căile 
ferate —cazul de la Paș
cani — și petroliștii. I-au 
înțeles și le-au luat apăra
rea, cu cuvîntul, -în întru
niri „studenții". Afirmația 
răsculațîlor că în fruntea 
mișcării s-ar afla acești 
studenți, afirmație care re
flectă o dorință mai degra
bă decît o realitate, avea 
totuși un temei psihologic : 
țărănimea își dădea seama 
că tineretul luminat nu pu
tea să nu fie alături de 
ea, nu putea, cu sufletul 
ei generos, să nu simtă ne
dreptatea și obida. Dar 
disproporția de forțe era 
prea mare. Deoparte, țără
nimea acționînd răspîndit 
și fără arme, muncitorii 
care nu dispuneau încă de 
o organizație politică pu
ternică, apoi un mănunchi 
de cărturari luminați și ti
neretul studios, entuziast, 
dar neorganizat, de partea 
cealaltă tot aparatul de re
presiune al statului — ar
mată, poliție, jandarmeria, 
siguranța — pus la dispo
ziția moșierilor care-și 
vedeau amenințate nu nu
mai puterea lor economică 
dar și cea politică. Sfîrși

tul răscoalei a fost deci 
acela care se putea pre
vedea : „ordinea" și „liniș
tea" restabilite cu ajutorul 
armelor, mii de țărani că- 
zuți în fața înaintării tru
pelor, mulți împușcați apoi 
fără judecată sau după un 
simulacru de judecată.

Dar, ca orice jertfă, cînd 
e pusă în slujba unei idei 
drepte, în slujba progresu
lui social, ea nu a rămas 
fără urmări pozitive. Zgu
duirea produsă de răscoale
— a doua zi după sărbă
torirea de patruzeci de ani 
de domnie ai lui Carol 1
— zguduire arătînd ce tris
tă realitate se afla în dosul 
fațadei lustruite, a fost în
ceputul procesului refor
mist care avea să ducă 
mai întîi, la finele primu
lui război mondial, la vo
tul universal și la împro
prietărirea țăranilor — nu 
numai a celor români, dai 
și a celor aparținînd mino
rităților — iar apoi, la fi
nele celui de al doilea 
război mondial, prin orga
nizarea politică a munci
torimii, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, la crearea noii socie
tăți românești, în cadrul 
Republicii Populare Româ
ne, apoi a Republicii So
cialiste România.

LASCAR
SEBASTIAN

Istoria noastră literară dovedește vigoarea 
sursei artistice. Amplificarea cunoștințelor 
despre 1907, aprofundarea interpretării lor 
asigură o receptare mereu vie, mereu sensi
bilă la dramatismul acestor fapte. De aceea 
capitolul „1907“ al literaturii noastre, defini
tiv consacrat prin cîteva capodopere, nu se 
poate considera și definitiv închis.

ĂST

II

Se știe că în toiul răs
coalei țărănești din 1907, 
ca și îndată după stinge
rea ei în singe, au fost 
căutați 
mai ști , ,
siți. în persoana unui tînăr 
și genial istoric, dublat de 
un mare pamfletar : Nico- 
lae Iorga — și în aceea a 
unui poet cu faimă: Geor
ge Coșbuc. Despre partea 
socialiștilor de atunci, care 
visau și lucrau la revoluția 
mondială a proletariatului, 
nu mai încăpea nici o în- 
dială că se mulțumiseră 
deocamdată să ațîțe o răs
coală țărănească în mica 
Românie.

Ce-i drept e drept: Ni- 
colae Iorga scrisese, cu un 
an înainte, cîteva articole 
incendiare despre starea 
jalnică a țărănimii — și o 
făcea în mijlocul serbărilor 
dinastice, cînd cu expozi
ția jubiliară din 1908. Iar 
Coșbuc publicase cu 13 
ani înainte, o poezie și 
mai incendiară. „Noi vrem 
pămîntpe care socialiș
tii s-au și grăbit s-o repro
ducă în ziarul lor, iar pe 
la cluburile socialiste s-o 
declame cu înfocare.

Dar de la acest adevăr 
de netăgăduit că poetul și 
istoricul au scris ce-au scris 
și pînă la „instigarea" unei 
răscoale de amploarea ce
lei din 1907 ; de la mani
festarea personală protes
tatară — exprimînd, fireș
te, o stare de spirit aproa
pe generală — și pînă la a 
fi cauza declanșării răs
coalei, drumul e extrem de 
lung. Dacă ar fi altfel, 
dacă adică o poezie revo
luționară și cîteva articole 
înflăcărate ar fi putut dez- 
lănțui răscoala, de mult 
„chestiunea țărănească" ar 
fi fost rezolvată și în bine, 
și definitiv.

Numai interesul opreso
rilor de-a ascunde adevă
ratele cauze ale pîrjolului 
social și de-a îndrepta a- 
tenția departe de ele, a 
dus la descoperirea și pu
nerea la stîlpul infamiei... 
a acarului Păun. Căci lite
ratura, oricît de puternic 
revoluționară, avînd merite 
deosebite în pregătirea 
unui eveniment social, nu 
e niciodată cauza lui adîn- 
că. E numai expresia lui, 
fie profetică, fie pauco 
post, „puțin după", fie 
chiar mult mai tirziu, ca 
un ecou rămas răscolitor 
in inima țării.

In aceste zile, la ceasul

au fost 
i „instigatorii". Se 
‘ie că au și fost g«-

trecerii a șase decenii de ■ 
la răscoală, cînd trezim în 
noi amintirea îndurerată a 
miilor de jertfe pe care le-a 
dat țărănimea trudnică și 
împilată, dar cînd și glo
rificăm măreția înfricoșă
toare a strălucitei sale 
fapte pentru scurtarea u- 
nui jug de veacuri — în 
aceste zile, noi cunoaștem 
cauzele reale, adinei, ale 
răzvrătirii. Ni le-au dezvă
luit nu numai scrierile ră
mase clasice — poezie, ro
man, nuvelă, pamflet — 
ci mai ales concepția ma
terialistă a istoriei, pe care 
am îmbrățișat-o.

Anul 1907 a dat naștere 
unui act izbitor, ba chiar 
năucitor mai ales prin ca
tegoricul revendicărilor so
ciale. De aceea unor oa
meni de bună credință — 
interesații neputînd intra 
în discuție — li s-a pu
tut părea a fi „nemaipo
menit", „unic în istoria 
noastră". Că răscoala nu 
s-a născut sua aponte, 
„de la sine", nu mai tre
buie demonstrat. Dar se 
cuvine să amintim că ră
dăcinile ei se află tocmai 
în adîncul istoriei noastre. 
Trăsături sociale aflăm 
pînă și în răscoale de eli
berare națională din Ar
deal. ~ 
mers cu Domnul Tudor 
n-au luptat numai împo
triva jugului otoman, pen
tru independența țării, ci 
și împotriva boierimii o- 
presoare. Anul revoluționar 
1848 a avut un caracter 
net social. „Drepturile ță
rănimii", „împroprietărirea 
țăranilor" au constituit u- 
nul din obiectivele Vnirii, 
deși, în principal, obiecti
vul era unitatea românilor 
ca stat. Iar- răscoalele țără
nești care „voiau pămînt" 
ne întîmpină de-a lungul 
întregii noastre istorii. Ar 
fi de ajuns să amintim că 
nici cu 20 de ani înaintea 
lui 1907, aproape trei ani 
de-a rîndul, în 1888, 1889, 
1891, au izbucnit răscoale 
țărănești. Sînt tocmai răs
coalele care au ispitit nă
valnicele 
ciene.

Nu ne 
literatura 
să reflecteze asemenea eve
nimente istorice : dimpo
trivă. Dar s-ar putea pune 
o întrebare : mai poate as
tăzi constitui obiect 
unei creațiuni artistice 
eveniment din trecutul 
depărtat, cu țeluri astăzi 
depășite și care a mai fost 
cîntat în fel și chip p

Răspunsul e afirmativ. 
Se mai poate. Pentru că 
arta — și vorbesc în spe
cial de cea cu caracter a- 
păsat social — a știut tot
deauna să-și ia ca obiectiv 
luptele penttu libertate, 
faptele de glorie ale noroa
delor, ca și suferințele, ne
dreptățile îndurate de ele. 
„întoarcerea, cînd și cînd, 
la cele hune ale trecutului 
este dovada viabilității fi
nei națiuni" a spus Victor 
Hugo și n-avem nici un 
temei să-l contrazicem.

Gîndurile închinate lui 
1907, ca și încercarea per
manentă de a le exprima 
cu mijloacele artei, nu pot 
fi legate exclusiv de o ani
versare, ci de însemnăta
tea și înțelesurile grozavei, 
dar și înălțătoarei întîm- 
plări de acum șaizeci de 
ani.
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A. JIQUIDI t „Noi vrem pămînt"

IV
„Să nu-i dea Dumne

zeu omului cît poate 
răbda" — zice un bătrîn 
și înțelept proverb romă- I 
nesc, țișnit dintr-o lungă 
și dureroasă experiență 
istorică. Omului de la 
țară, în sufletul obidit al 
căruia s-a iscat această 
vorbă înțeleaptă, i-a dat 
de-a lungul uiiui șir de 
secole mai mult decît pu
tea răbda. I-au dat ex
ploatatorii și asupritorii 
interni, i-au dat cotropi
torii străini care i-au /e- 
fuit avutul și i-au pirjolit 
căminul. Și omul pămin- 
turilor strămoșești a răb
dat, nu cu resemnare 
oarbă și lașă, ci cu dem
nitate și rară strategie so
cială, cu un excepțional 
simț al legilor adinei ale 
istoriei. Omul acesta cu 
pieptul lui gol, sfîșiat de 
gloanțe uneori, a împins 
înainte istoria lui și a ță
rii. Cînd el și istoria țării 
se găseau la grele răs
plătii, truditorul pămîntu
lui, autorul anonim al doi
nei și al baladei, cel ce-a 
visat într-o apăsătoare 
noapte istorică basmul cu 
Făt-frumos, cu tinerețea 
fără bătrînețe și viața fără 
de moarte, se pornea să-și 
facă dreptate. Ultimele 
decenii ale secolului al 
XIX-lea au fost des punc
tate de asemenea treziri 
semnificative, care au 
culminat cu zguduitoarele 
răscoale țărănești din pri
măvara lui 1907. Atunci 
umiliții și obidiții sorții, 
ei cei urziți din lacrimi și 
sudoare, au pornit din- 
tr-un sat cu nume mai 
mult decît semnificativ, 
Flămînzi, și iureșul lor a 
răscolit jarul mocnit al 
durerilor și asupririlor, 
începînd să-și facă drep
tate. Lupta lor dîrză, ges
tul lor eroic, frumusețea 
idealurilor spre care nă
zuiau, puterea de rezis
tență în fața represaliilor, 
i-au dat răscoalei proporții 
de epopee.

Fermitatea cu care cei 
mulți și exploatați își 
cereau dreptul la viață, își 
căutau demnitatea umană, 
grav amenințată de strîm- 
ba orînduire, încercînd să 
impună legi mai drepte, 
mai echitabile, mai ome
nești, adînca umanitate a 
acestei lumi răscolite a in
spirat pana multor scrii
tori români cu orientări 
estetice dintre cele mai 
diverse. Iertfa celor 11 000 
de eroi a fost pentru scrii
torii vremii piatra de în
cercare a atitudinii lor 
cetățenești și patriotice.

Și intr-adevăr, eveniment 
social de răscruce, răs
coalele țărănești din 1907 
au constituit o inepuiza
bilă sursă de inspirație 
pentru poezia, proza și 
dramaturgia românească. 
Chiar în vremea răscoa- 
telor, scriitori de mare 
prestigiu precum I. L. 
Qaragiale, autoexilat la 
Berlin, Alexandru Vla
huță, Nicolae Iorga, Șt. 
O. Iosif, Octavian Goga, 
Spiridon Popescu, N. Ti- 
tulescu, Panait Cerna, 
I. T. Mironescu, Gala Ga- 
laction, Tudor Arghezi, 
N. D. Cocea, vor scrie 
pagini pline de durere și 
revoltă, de dragoste pen
tru răsculați și ură împo
triva oprimatorilor și ex
ploatatorilor. Sînt pagini 
de o rară forță pamfletară 
care au definit mai bine 
atitudinea socială și pa
triotică a lui I. L. Cara
giale, autorul memorabi
lului „1907 din primăvară 
pînă în toamnă", un act 
de demascare și acuzare 
a unei crude și jalnice 
realități. Sînt versuri ne
cruțătoare în poemul lui 
Vhaluță „1907“ care în
cepe cu acel acuzator: 
„Minciuna stă cu regele 
la masă". In creația lut 
Octavian Goga și a lui 
Panait Cerna răscoala 
marchează un moment 
crucial întărind nota so
cială din lirica lor. Un 
întreg volum al lui Goga 
este străbătut de duhul 
răscoalei, de drama pro
letarilor agricoli care cul
minează în acea sfâșietoa
re elegie „Un om", carac
terizată de Ibrăileanu ca 
„o simplă și dureroasă 
poveste a țăranului ro
mân" care ar putea să 
aibă drept moto vorbele 
lui Glocester din Regele 
Lear „Totul e întunecime 
și dezolare". In întuneci
mea aceasta au scăpărat 
fulgerele mîniei și ale nă
dejdii, hotărîrea de luptă. 
Desigur, nu toți scriitorii 
au înțeles exact spiritul-și 
sensul răscoalelor, necesi
tatea lor istorică. De pil
dă, în prima operă inspi
rată de ele*, nuvela „Rătă
cirea din Stohărani", scrii
torul poporanist vede răs
coalele ca o rătăcire, cum 
chiar titlul precizează. 
Dar înaintea acestei idei, 
care transpare și la alți 
scriitori (Goga, Cezar Pe
trescu), scriitorii înfățișea
ză cu un puternic realism 
cauzele răscoalelor, des
fășurarea și înăbușirea 
lor. Magistral regizor al 
mișcării maselor, Liviu Re- 
breanu scrie o capodoperă 
„Răscoala", pe această 
structură arhitectonică 
impusă de realitate. Ca și 
ceilalți scriitori de altfel, 
Rehreanu refuză roman- 
țarea răscoalelor. Romanul 
e de un sfîșietor realism.

„împrejurările în care au 
izbucnit răscoalele — va 
mărturisi Rehreanu în 
1935 — ca și documente
le autentice ale vremii au 
o valoare literară prin ele 
însele. Așa, de pildă, cînd 
frămîntarea în păturile 
rurale era in toi și cînd 
cazanul fierbea mai pu
ternic, în parlamentul ță
rii se vorbea despre ma- 
ximalizarea prețurilor la 
benzina de automobile. 
Să tot fi fost în România 
de atunci vreo trei sute 
de mașini". Dezinteresul 
pentru cei de jos și-a a- 
rătat efectele. Nici o vi
brație la adînca durere 
țărănească. Romanul lui 
Rehreanu, alcătuit din două 
volume: „Se mișcă țara" 
și „Focurile", surprinde 
evenimentele pe dimen
siuni di epopee, fără a fi 
scutit de o anume îngus
time ideologică în ceea ce 
privește înfățișarea tipu
lui de boier băștinaș, tra
dițional, stîlp al țării, cum 
îl vede pe Miron Iuga. 
După eliberarea patriei, 
evenimentul tragic al răs
coalelor din 1907 îi va in
spira pagini analoge lui 
Zaharia Stancu, tn rontf- 
nul „Desculț" și versuri 
de o valoare gnomică lui 
Tudor Arghezi, scrise par
că pentru a sta pe crucile 
nevăzute ale celor 11000 
de jertfiți, ca niște nemu
ritoare epitafe. In ansam
blul ei, literatura lui 
1907 evidențiază spiritul 
de dreptate, umanismul, 
demnitatea, ținuta morală, 
setea de împlinire a ce
lor mulți și obidiți care 
au dus de veacuri povara 
muncii, fără a se bucura 
de rodtd ei. Nu putem as
tăzi, la 60 de ani de la 
tragicul eveniment, să nu 
ne cutremurăm dar și să 
ne bucurăm că fertile 
răsculațîlor n-au fost za
darnice. Visurile milenare 
ale țărănimii s-au împli
nit în regimul socialist, 
sub conducerea încercată 
și înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român. Pentru 
prima dată în istoria aces
tei țări, țărănimea noas
tră este pe deplin stăpînă 
pe munca ei, e în măsură 
să-și organizeze munca, 
să beneficieze de bunurile 
ei, să-și facă planuri mă
rețe și să le îndeplineas
că. Pentru prima dată în 
istoria noastră țărănimea 
se bucură la bătrînețe de 
pensii, de o viață ome
nească. Sîngele celor uciși 
în 1907 iti-l răsplătește 
glia. Pietate pentru me
moria lor!

Tăranii care au

stihuri coșbu-

putem plinge că 
nostră n-a știut

al 
un 
în-

H.
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Includerea răscoalelor de la 1907 în amplul 
șir de evenimente care constituie dramati
ca istorie a pămîntului, dă acestui eveniment 
proporțiile cuvenite. Numai în această pers
pectivă, 1907 
mă, pe care 
tori, pe care 
Folclorul, ca
circumstanțele vieții, la frămîntările sufletu
lui popular, fixează în conștiința colectivă 
anul 1907 — printr-un cîntec de jale și ură 
care înfrățește — legămînt trainic pe toți cei 
încercați de tragedia răscoalelor.

dobîndește semnificația maxi- 
au înțeles-o marii noștri scrii- 
a știut-o dintotdeauna poporul, 
întotdeauna perfect aderent la

ili

ce,E vorba de ceea 
științific, numim o „bala
dă", dar căreia țăranii îi 
spun doar „cîntec".

Să mi se îngăduie să-i 
încep comentarea cu o a- 
mintire personală. împreu
nă cu Constantin Brăiloiu, 
culegeam acum vreo 30 
și mai bine de ani, folclor 
prin Gorj. Eram destul de 
mîndri de faptul că știam 
chipul în care poți căpă
ta, de la oricine, orice in
formații ai fi dorit, pînă 
și cele mai ascunse taine 
ale vrăjitoriei sătești, re
putate a-și pierde puterea 
atunci cînd sînt comuni
cate cuiva care n-ar fi el 
însuși confrate în tagma 
vrăjitorilor. Și cu toate a- 
cestea „cîntecul lui nouă 
sute șapte", nu-1 auzisem 
niciodată. Nu pentru că 
nu-1 căutasem. Ici și colo, 
uneori, cîte o vorba

strecurată, mai mult șopti
tă, pomenise de existența 
„unuia, a lui 907". Dar 
nu găseam pe nimeni să 
ni-1 spuie. După peste 
zece ani de „specialitate" 
era pentru noi nu numai 
un eșec profesional ci și 
o enigmă.

Pînă cînd, într-o zi de 
sfîrșit de iarnă, pe o la- 
poviță grea, găzduiam un 
biet lăutar pe care ni-1 a- 
duseseră sătenii. Era ves 
titul pe atunci „Județ", 
numit așa pentru că era 
vagabond,, fără casă, bă- 
tînd la rînd județele, va
ră și iarnă, cu vioara la 
subțioară, înfășată în cîr 
pe, el tot acoperit cu o 
pătură, peste haine în 
zdrențe. Dar ce admirabil 
cîntăreț 1 Ce bogăție de 
repertoriu 1 Poate că toc
mai datorită dromomaniei 
lui. Județ s-n încălzit și 
apoi ceasuri lungi ne-a 
tot cîntat și dictat balade

peste balade, amuzat de 
faptul că înregistram frag
mente din fiecare cîntec 
pe „fonograful Edison", 
pe suluri de ceară, foarte 
rudimentare. Totuși înre
gistrări I Constantin Brăi
loiu, într-un tîrziu, i-a a- 
runcat în treacăt — ca și 
cum nimic n-ar fi — „zi-1 
și pe 907“. Și spre mira
rea noastră, Județ a în
ceput să-l cînte. Ne-am 
dat de o parte, ne-am fă
cut că ne uităm pe fereas
tră, am stenografiat tex
tul cu spatele întors la 
el, nu cumva să-și. dea 
seama de ceea ce facem, 
să uite că sîntem și noi 
de față, să-l cînte așa cum 
îl ardea pe el la inimă. 
Cîntec grav, zguduitor, 
spus cu ură, cu glas scă
zut.

Și după ce a sfîrșit, Ju
deț s-h uitat împrejur, s-a 
trezit parcă din vis, ne-a 
văzut și s-a mustrat sin-

gur în gura mare : „Ce-am 
făcut ? ! L-am zis pe 
907“ ! A trîntit o înjură
tură lumii, soartei și evi
dent și nouă. Apoi, că
ciula pusă în cap, vioara 
luată la subțioară și ușa 
trîntită în urma lui, fără 
bună ziua, fără măcar să 
ia suma de bani făgădui
tă I

Județ cîntase pe 907 
pentru că Județ nu era în 
toate mințile lui. Dar cei
lalți oameni, cei cuminți, 
din toate satele țării, tă
cuseră îndărătnic, timp de 
o întreagă generație. Au 
:ăcut „ca pămîntul“, pă- 
mîntul acela care înghiți
se trupurile părinților și 
fraților lor uciși în răs
coale, pămîntul acela pes
te care, atît de zguduitor, 
poetul Cerna nădăjduia 
să iasă soarele dreptății, 
să sece sîngele proaspăt, 
ca „să n-afle-n groapa lor 
strămoșii, al cui a fost și 
cine l-a vărsat".

Țăranii din satele noa
stre vechi aveau psiholo
gia firească a oricărei cla
se oropsite. Dispuși să 
vorbească cu tine despre 
orice — de altfel vorbă
reți cum nu se mai află 
— și totuși muți atunci 
cînd vroiai să aduci vor
ba despre faptele spăimîn- 
tfttoare pe care le trăise 
ră și nu le putuseră nici 
uita, nici ierta.

Venit de la oraș și îm
brăcat domnește, cel mai 
bun prieten al lor, de cum 
pomenea de 907, se în
cărca cu tot ponosul urii

datorat dușmanului care 
îi măcelărise. Dacă nu tu 
personal (căci te vedeau 
că nu puteai fi din lea
tul celor din 907), poate 
că ai tăi, alții din orașul 
tău, fuseseră cei care pu
seseră tunurile pe ei și 
împușcaseră fără socoteală 
pe cine le ieșise în cale.

Balada lui 907 trebuia 
deci să existe, pentru că 
nu era cu .putință ca ase
menea spaime colective să 
nu-și fi găsit expresia li
terară. Dar tot din ace
eași pricină, cîntecul era 
menit să rămînă o taină 
a victimelor, care nu pu
tea fi cu nici un chip dată 
la iveală.

Iată de ce, după cîte 
știu, n-au putut fi înre
gistrate decît vreo cîteva 
rare exemplare de aseme
nea cîntece ale lui 907.

Și totuși, ce plin de în
vățăminte, ne este acest 
cîntec ! Să-i schițăm în 
cîteva cuvinte, înțelesul.

înainte de a începe po
vestirea evenimentelor din 
1907, balada cuprinde o a- 
devărată istorie socială a 
clasei țărănești, din vea
cul al XVIII-lea, începînd, 
centrată pe teza de bază 
a acestei clase, exprimată 
cu îndîrjire, încă de la în
ceput, de cînd țăranii au 
avut prilejul să vorbeas
că : mai întîi în așa-nu- 
mita „comisie a proprie
tății'' din 1848 și conti- 
nuînd cu divanurile ad- 
hoc. Teza lor e simplă și 
poate fi înțeleasă doar în 
contextul unei istorii a

tehnicelor noastre agrare. 
Practicam prin secolul 
trecut o agricultură așa- 
numită „itinerantă", „mu- 
tătoare", în sensul că, lu
mea fiind relativ puțină 
și încă mult pămînt ne
desțelenit, țăranii schim
bau periodic ogoarele, me
reu în căutarea altor te
renuri încă neistovite. Dă
deau boierului dijmă din 
plin și îi făceau și clacă 
grea. Dar totuși pămînt 
mai era cu prisosință. Vă- 
zînd apoi că drepturile 
lor la folosirea pămîntu- 
lui, se tot mărgineau, 
idealul lor era să-și apere 
dreptul acesta străvechi 
de a pune în lucrare ori- 
cît pămînt ar fi dorit. Do
reau deci să se oprească 
cultura cerealieră extensi
vă a moșiilor latifundiare 
boierești, care îi stînjenea, 
și să se răscumpere și de 
robia clăcii. în mentalita
tea lor „trecutul" adică 
epoca în care antagonis
mele acute ale capitalis
mului invadator nu se ivi
seră încă, apăreau ca o 
epocă de aur.

Balada lui 907 spune : 
„cînd era pe 53, cînd 
ne-a dat pămînt Știrbei, 
puneai plugul unde vrea: 
și arai pe cît puteai". A- 
cuma, legiuirea lui Știrbei 
e din 1851, nu din 1853 
Dar probabil, nevoia ri
mei a făcut să se comită 
această greșeală cronologi
că de 2 ani. Totuși e sur
prinzător faptul că la dis
tanță de o sută de ani le
giuirea lui Știrbei mai

era încă ținută minte. în 
realitate Știrbei nu dădu
se pămînt țăranilor, ci 
dimpotrivă adusese și el 
o mărginire a drepturilor 
țărănești la libera folosin
ță a pămînturilor. Totuși, 
situația de sub Știrbei pa- 
rea sătenilor ca un rai 
pierdut, față de împreju
rările care au urmat. Ba
lada face deci o compa
rație între ce fusese sub 
Știrbei și ce se întîmpla 
în 1907, sub regimul o- 
dioaselor „tocmeli agri
cole".

Desfășurarea acestui 
proces social este expli
cată foarte corect. Venise 
mai întîi vremea lui 
Cuza, domnitorul cel 
bun : „Cînd s-a coronat și 
Cuza, la ciocoi le plezni 
buza. Domnul Cuza, om 
cu cap, pe noi ne-a deli
mitat, din păduri ne-a a- 
dunat și-n linii ne-a așe
zat. Vezi-1 și auzi-1 doam
ne, ușurează-i mormînțe- 
lul, pomenește-i suflețe- 
lul". Ceea ce e o bună 
descriere a operațiilor dc 
la 1864, constînd în „de
limitare" și „aducere la 
linie". Apoi vremile s-au 
schimbat. „De-atunci a 
trecut mult timp, și 
ne-am pomenit muncind 
la ciocoi în plug trăgînd ; 
pentru-o vacă ce aveam, 
toată vara clăcuiam". Po
nosul îl poartă de data a- 
ceasta regele Carol I, cel 
din 1907. Balada nu lip
sește a spune despre el, •

că „ne-a băgat mai rău 
în lanț", explicînd pe în
delete în ce consta acest 
lanț.

Răscoala din 1907 ea 
însăși e descrisă ca un 
„blestem căzut pe țară", 
care însă nu mai putea fi 
evitat; „Focul care a ve
nit, Dumnezeu l-a po
runcit, n-a mai fost de su
ferit". Cronica evenimen
telor este apoi făcută cu 
amănunțime, ceea ce dă 
baladei un caracter de 
bun document istoric. Sat 
de sat, se descrie cum a 
pornit focul, cum s-a în
tins, cum a intervenit 
„oastea noastră româ
nească, nu alta, de-a pă- 
gînească", cum au fost 
oamenii împușcați, de-a 
valma, casele arse și 
„vreo zece-cinspe mii, i-a 
băgat în pușcării".

Balada sfîrșește prin a 
blestema pe toți cei a- 
mestecați în reprimare: 
„corpul să i se usuce, lim
ba din gură să-i pice, s-o 
ia cîinii s-o mănînce ; că 
n-a fost aceste fapte, de 
la dumnezeu lăsate".

Cîntectil întreg este 
deci o pledoarie și o răz
bunare în cuvinte, a ță
rănimii, împotriva unei 
fărădelegi strigătoare la 
cer, acoperind o crimă ca
re copsese de veacuri și 
la 1907 crăpase, în pîrjol 
și singe.



„SĂ MĂ
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TEASCĂ...“
(Urmare din pag.

O SAPTAMINA A TEATRULUI 
PENTRU TINERET

— In acest an, Zina interna
țională a teatrului, 27 martie, 
va fi dedicată in toată lumea 
educării tineretului. Cum în
tâmpină Teatrul „Ion Creangă" 
acest eveniment ?

— Pentru noi această zi va 
însemna de fapt o săptămînă 
întreagă, 21—27 martie, în care 
vom prezenta în cadrul a 16 
spectacole, șapte piese care se 
adresează tineretului. E vorba 
de : „Nota zero la purtare", de 
Virgil Stoenescu și Octavian 
Sava, „Cel 3 mușchetari", de 
Al. Dumas, „File de teatru — 
Vasile Alecsandri", „Sînziana și 
Pepelea", un recital de legen
de românești și universale in
titulat „Trec trubadurii", „Bună 
dimineața mîine", de Emilia 
Căldăraru și Natașa Gheorghiu 
și „Luceafărul dinspre ziuă" de 
Rodica Nicolescu.

Microinterviu
cu artistul emerit

ION LUCIAN

— Toate acestei fac parte din 
repertoriul cunoscut, ce pregă
tiți în premieră pentru această 
săptămînă ?

— O piesă de Dorel Dorian : 
„Glezna și sufletul", în care, pe 
scurt, e vorba de graba unora 
de a ajunge maturi la o vîrstă 
cînd cozile sau pantalonii scurți 
încă le stau bine. Nu vă pot da 
alte detalii... secret profesional. 
Ceea ce însă nu constituie un

secret e faptul că în această 
perioadă grupuri de actori ai 
teatrului nostru se vor deplasa 
în centre școlare și universita
re, în întreprinderi și uzine, 
unde vor organiza recitaluri 
artistice urmate de discuții cu 
tinerii spectatori.

— Teatrul Ion Creangă a or
ganizat pentru spectatorii școlari 
un concurs cu premii. In ce

constă acesta și cum se va des
fășura t

— Concursul care este dotat 
cu premii își propune să vină 
în ajutorul celor mai tineri 
spectatori. E vorba dS un con
curs literar. Bibliografia lui ? 
Repertoriul teatrului nostru. 
Spectatorii vor trebui să ne 
scrie părerile lor, sub forma 
unei cronici, despre textul, in
terpretarea sau plastica unei 
piese vizionate. De asemenea, la 
concurs se primesc și desene 
inspirate din acțiunea respec
tivelor spectacole. Spuneam că 
acest concurs vrem să vină în 
ajutorul spectatorilor școlari, 
în ce ar consta acest ajutor 1 
In primul rînd, pentru a-1 for
ma ca spectator, el trebuie o- 
bișnuit să vadă șl să înțeleagă 
un spectacol teatral, sub aces
te triple aspecte : text, inter
pretare, decor.

Ziarul „Scînteia tineretului" 
publică un supliment pentru e- 
levi — „Preludiu" — mărturi
sesc, în încheiere, că am fi 
foarte bucuroși dacă cele mai 
bune lucrări, cele premiate, ar 
putea fi găzduite de „Preludiu".

T. S.

SOLITAR ÎNTRE 
RESTAURANTE
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Sub îndrumarea profesorilor și 
a asistenților, studenții din 
anul V, Facultatea de stoma
tologie din Capitală — fac 
de practică, în clinica 

terapie buco-dentară.

ore 
de

SPORT
• TENISMENII 
ROMÂNI OBȚIN 
VICTORII DE PRES-
TIGIU PESTE

HOTARE

După ce l-a eliminat pe spaniolul Luis Fior, ju
cătorul român Petre Mărmureanu a obținut un nou 
succes în turneul internațional de la Alexandria. 
De data aceasta Mărmureanu l-a întîlnit pe valo
rosul tenisman cehoslovac Jiri Javorski de care a 
dispus cu 4—6, 6—3, 6—3.

Ilie Năstase, care a intrat direct în turul doi, 
l-a învins cu 6—2, 5—7, 6—4 pe Strobel (Ceho
slovacia). Suedezul L. Olander l-a întrecut cu 6—0, 
5—7, 6-—4 pe chilianul Rodriguez.

4• FOTBAL
• Echipa de fotbal sovietică Daugava Riga se 

află în turneu în Bulgaria. In primul joc disputat

Ce a arătat o „disecție11
a televizorului „Dacia11

(Urmare din pag. I)

defectul provenea din neatenția 
manevrării conectorului. La alte
le, defectele provin din supraîn
călzirea foliilor sau a bobinelor. 
Altele, fiindcă măștile cinescop 
sînt prea întinse fi plesnesc.

In cuvîntul mai multor parti- 
cipanți s-au făcut obiecții la a- 
dresa lucrătorilor de la C.T.C. 
Slaba lor exigență nu barează ne- 
flijențele de execuție și ajung la 

anda de montaj piese necores
punzătoare. Urmările sînt ușor de 
desprins. De aceea, apare fireas
că necesitatea de a întări simțul 
de răspundere la controlorii teh
nici de calitate.

VLAD DR AGOȘ — secreta
rul organizației V.T.C. din sec
ția televizoare, după ce își no
tează ceva în carnetul său își 
spune cuvîntul.

— Făcînd un sondaj am con
statat în cursul săptămînii trecu
te patru cazuri de asamblare 
greșită a pieselor. Cauza ? Ne
cunoașterea schemelor de asam
blare. De aceea propun ca toți 
tinerii veniți din școala de cali
ficare să fie repartizați pe lingă 
cei mai bine pregătiți. Dar atît 
repartizarea cît și supravegherea 
să fie de maximă exigență fiind
că, deși asemenea repartizări au 
fost făcute și pînă acum, ele nu 
uu fost urmărite îndeaproape.

In afară de aceasta, nu de pu
ține ori ie întîmplă ca în secție 
să fie o aprovizionare neritmică. 
Odată, de exemplu, pentru plăci
le de baleaj nu erau blockinguri. 
'Abia în jurul orei 12 au sosit... 
Pentru realizarea planului zilnic 
s-a accelerat lucrul, ceea ce a 
avut repercusiuni asupra calită
ții. Numărul defecțiunilor la 
control a fi sporit cu cîteva pro
cente. Este normal deci ca să 
existe o maximă preocupare pen
tru asigurarea ritmică ctt fuse și 
materiale la 
muifcă.

Și, ând pe 
s-au referit la
provoacă în măsură 
sau mai mică, greutăți lucrăto
rilor și necazuri beneficiarilor.

In tot acest timp, televizorul 
aflat în față a constituit un obi
ect de studiu „pe viu" exempli
ficările însoțind fiecare aspect 
pus în discuție.

Din grupul proiectanților a

vorbit inginerul TITVS PLEȘO- 
IANU. Dînsul a făcut o scurtă 
prezentare a calităților televizo
rului „Dacia" (reducerea greu
tății cu 13 kilograme față de ve
chile modele, creșterea parame
trilor de funcționare, consum 
mic de metal, circuit imprimat 
elaborat aproape în întregime 
automat, surse de căldură izo
late etc.). Dar cu toate acestea 
ceva îl nemulțumește : faptul că 
seria zero a fost făcută cu mare 
întîrziere, a forțat eliminarea 
timpului necesar pentru analiza 
produsului. De aici o serie de 
neajunsuri și mai ales o insufici
entă studiere asupra funcționării 
unor piese cum sînt: oscilatorul 
de linii, masca cinescop, poten- 
țiometrul, tolele și altele. Din 
necesități tehnologice s-a lum-at 
cu două tole inversate. Făcîn- 
du-se un studiu recent asupra 
lor s-a constatat că într-adevăr 
inversarea ușurează munca de 
asamblare dar influențează ne
gativ buna funcționare a apara
telor. De aceea s-a și hotărît e- 
liminarea inversării tolelor. E 
greșeala noastră că nu am pre
văzut acest fenomen negativ 
încă de la proiectare. Acum în 
urma aplicării unei noi scheme 
de asamblare a difuzorului, mi- 
crofonia va fi eliminată complet.

Cum 
rea cu 
dat de 
donator

— Principalul furnizor e în
treprinderea de piese radio și 
semiconductori Băneasa. Aceas
tă unitate ne livrează trei tipuri 
de condensatori. La unii, pentru 
a-i fixa, trebuie să tăiem șase 
cote în plus. Bobinele de 
litote a liniilor sînt foarte 
iar miezurile multora nu 
uniforme.

„Disecția" televizorului
cia" a constituit o utilă analiză 
a stadiului actual al tehnicității 
lui fl a pus tn lumină numeroa
se direcții privind îmbunătățirea 
calității.

In adunările care vor avea 
loc pe secții, urmează ca analiza 
să aibă 
calității 
pornind 
te ale
tineri (vîrsta medie a muncitori
lor din uzină este 27 de ani).

se desfășoară colabora- 
furnizorii ? Răspunsul e 
inginerul tehnolog coor- 
lon Stânescu.

stabi- 
slabe 

sînt

„Do-

ți
A™

fiecare loc de

rînd, 
acele

vorbitorii 
cauze care 
mai mare

în vedere îmbunătățirea 
televizorului „Dacia" 

de la aspectele concre- 
muncii întregii mase de

la Stara Zagora în compania echipei locale Beroe, 
fotbaliștii sovietici au fost învinși cu scorul de 1—0 
(0-0).

Intr-un alt meci internațional de fotbal disputat 
în Bulgaria, formația Minior Pemik a învins cu 
scorul de 7—2 (4—1) echipa iugoslavă Radnicki.

• In sferturile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin, Dukla Fraga a în
trecut pe D. H. F. K. Leipzig cu scorul de 21—10 
(U-6).

• PE SCURT
• Astăzi se desfășoară la Cluj primul meci al 

finalei „Cupei campionilor europeni" la tenis de 
masă masculin între echipele C.S.M. Cluj și Va- 
sutas Budapesta.

Oaspeții vor alinia o echipă puternică din care 
fac parte fostul campion european Berczik, Roz- 
sas și Covaci.

Formația C.S.M. Cluj va fi alcătuită din Giur- 
giucă, Negulescu, Reti și Cobîrzan.

• Cea de-a șaptea etapă a cursei cicliste Paris— 
Nisa, desfășurată pe distanța Hveres—Antibes (168 
km\ a fost cîștigată de rutierul francez Andre Des- 
vages cronometrat în 4h04’06”.

COMPLEX TURISTIC 
LA HOREZU

Horezu, îndrăgit de turiști 
pentru pitorescul său pregătește 
o nouă surpriză. Pe locul unde 
acum se pun bazele unui șantier 
se va da în folosință, în anul 
viitor, un mare complex turis
tic : restaurantul va ocupa o su
prafață de 150 mp, terasa acope
rită 100 mp și cea neacoperită 
200 mp. Amatorii de drumeții 
vor găsi un hotel amenajat ca 
mult gust, cofetărie, bufet, iar 
posesorii de turisme o platformă 
pentru parcarea autovehiculelor.

In jurul complexului se vor a- 
menaja spații verzi, la aproxima
tiv 200 m. distanță se va con
strui un ștrand. Printre aminti
rile plăcute cu care vor pleca 
vizitatorii se vor afla și produ
sele din renumita ceramică de 
Horezu, care vor fi prezentate 
în cadrul expoziției cu produse 
de artizanat.

EUGEN CIOCAN 
contabil

mul
irv. W w*

V

na*
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18.00 : Pentru cei mici. In loc 
de cinema : filmul „Vrăjitoa
rea" ; 18,10 : Studioul pionieri
lor ; 18,50 : Publicitate ; 18,58 : 
Ora exactă ; 19,00 : Telejurna
lul de seară ; 19,20 : Buletinul 
meteorologic ; 19,22 ; Mult e
dulce și frumoasă... Emisiune 
de limbă română contempora
nă : 19,35 : De la lume aduna
te : Doine, balade și cîntece 
haiducești ; 20,00 : Teleglob. E- 

• misiune de călătorii geografi
ce : Birmania. 20,50 : Clubul ti
nereții. întâlnire la muzeu ;
21,15 : Din culisele boxului 
profesionist; 22,00 : Medalion 
Dinu Lipatti. Emisiune de prof. 
Th. Bălan ; 22,30 : Telejurnalul 
de seară ; 22,40 : închiderea e- 
misiunii.

flffuzetrl OL Ntinovici (interior)

(Urmare din pag. Jț

legem că, în fond, acele basme, 
create cu milenii în urmă, atunci 
aveau și un puternic rol educativ» 
Ele erau destinate să educe tână
ra generație într-un anumit spirit, 
să-i dea anumite deprinderi răz
boinice, să-i cultive spiritul de a- 
ventură.

La fel, arcul cu care se mai 
joacă azi unii copii și cu care ei 
se jucau cu mii de ani în urmă, 
avea un sens aplicativ imediat în 
epoca în care s-a născut acest 
joc. După cum, plin de sens este 
și jocul fetelor cu păpuși : em
brionul instinctului matern își 
cere o manifestare și, într-un a- 
numit fel, cu păpușa, tânăra fată 
se pregătește pentru funcția ei 
viitoare de mamă.

Dar oare, în epoca noastră, ca
racterizată prin cibernetică și 
zboruri cosmice, epocă în care 
asistăm la o transformare atît de 
rapidă și de radicală a procedee
lor tehnologice, mai are sens să 
recurgem numai la vechile legen
de și numai la vechile jucării, 
sau se impune să adaptăm spiri
tului contemporan aceste jocuri 
care sînt atît de importante din 
punct de vedere educativ ?

Jocul este o activitate în parte 
nedirijată, în care copilul, vine în 
mod liber în contact cu diferite

CU 
că 
nu

Mărturisesc, 
mîna pe inimă, 
autorul Blitz-ului 
are preferințe deose
bite pentru cuvinte 
încrucișate. Cu atît 
mai puțin pentru 
„rebus" fotografic. 
Și. totuși, vorba poe
tului, Indignatio fa- 
cit versum...

Fotomontajul ală
turat. chiar dacă are 
ceva bizar în el, este 
inspirat de o situație 
reală, ea însăși mai 
mult decît bizară. în 
orașul Cîmpina exis
tă 30 de unități co
merciale. Cinci res
taurante. Sase bufe
te. Două patiserii. 
Etc. etc., etc. în ace
lași oraș — un sin
gur cinematograf. (în 
paranteză fie spus, 
mai înainte existau 
patru).

Sub raportul efici
enței economice, lu
crurile se prezintă 
astfel. în trimestrele 
III și IV ale anului 
trecut, multe unități 
comerciale n-au reu
șit să-și îndeplineas
că planul (s-au men
ținut din „rezerve"), 
în aceeași perioadă, 
însăși I.A.P.L.-ul a 
rămas deficitar. Pe 
luna ianuarie a aces-

tui an, alte cinci u- 
nități sînt „consec
vente" : sub pian. 

Cinematograful.
Cele 465 de locuri, 
deși repetate de pa
tru pînă la șapte ori 
pe zi (numărul zilnic 
al spectacolelor în
tre
12 noaptea) 
în 
suficiente 
numărul 
ților cîmpineni 
care 
gă încă pe-atîția din 
comunele învecina
te). Pe lingă faptul 
că într-o săptămînă 
rulează un unic 
același film.

Perspective 7 
„Pe trimestrele 

șl IV nici anul aces
ta nu cred că vom 
reuși să ne îndepli
nim planul". (Eugen 
Piciorea, directorul 
I.A.P.L, Cîmpina).

8 dimineața și 
rămîn 

continuare in- 
față de 
solicitan- 

da 
se mai adau-

Si

III

1970„Pînă în anul 
sîntem nevoiți să ne 
rezumăm la acest 
unic cinematograf. 
Nu sîntem prinși în 
planul de perspecti
vă" (dr. Viorel Sonea, 
vicepreședinte al Sfa
tului popular orășe
nesc). La care adău
găm : „Actuala sală 
de spectacol este su
prasolicitată 
45 690—56 606 
tori lunar și 
ceasta cauză 
gradul de uzură a 
unității, 
rului și 
existând 
ca în 
să se 
Dacă 
problema unor repa
rații capitale, care ar 
impune încetarea ac
tivității cinematogra
fului pe o perioadă, 
publicul spectator ar 
fi lipsit și de acest 
film" (dintr-un ra
port întocmit de Du
mitru Antohi, res
ponsabilul cinemato
grafului, înaintat 
Sfatului popular oră
șenesc).

...Mai rămîne vreo 
îndoială că Indigna
rea face... blits-uri ?

de 
specta- 
din a- 

crește

a mobilie- 
utilajului, 

posibilități 
scurt timp 

degradeze, 
s-ar pune

ION ANDREIȚĂ

Primăvară piteșteană
PITEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru).

La Pitești primă
vara este primită cu 
aceeași plăcere și a- 
tenție ca pretutin
deni. Parcului ștrand 
i se aranjează toale
ta. E curățat lacul și 
s-a făcut legătura cu 
rîul Argeș pentru 
primenirea apei, se 
repară bărcile, au 
fost refăcute toate

podurile din 
s-a curățat 
de înot 
cabinele, 
câți au 
îniocuiți, 
zi peste 
hori, arbuști orna
mentali și trandafiri.

Se amenajează, în 
același ttmp, locurile 
de joacă pentru 
copii. Se vor asfalta 
aleile pe 2 000 m l. 
Stadionul din parc 
va fi refăcut. Con

ștrand, 
bazinul 

și se repară 
Arborii us- 
fost scoși și 
se plantea- 

1500 ar. de
par-

comitent, se fac lu
crări pentru amena
jarea grădinii publi
ce din fața sfatului 
popular și s-au pro
iectat lucrări 
sistematizare a
cului natural Trivale.

Peste 2 milioane 
flori se pregătesc în 
seră. Alte 8 milioane 
de flori vor împo
dobi haina de pri
măvară a regiunii 
Argeș.

UN PEDAGOG SUBESTIMAT AL COPILĂRIEI
obiecte, dar în același timp își 
formează anumite deprinderi. 
Dacă astăzi trăim într-o epocă 
puternic mecanizată, nu este oare 
necesar ca pentru tânăra generație 
să avem și jucării mecanice ?

Jucăriile mecanice nu repre
zintă în nici un caz o invenție 
contemporană. Și eu m-am jucat 
cu jucării mecanice și probabil 
că multe generații au avut parte 
de păsări care ciuguleau și țopă- 
iau atunci cînd erau învîrtite cu 
cheia, după cum atâtea jocuri de 
construcții, alături de trenuri me
canice sau electrice, au format 
bucuria a generații și generații 
de copii.

In mod surprinzător însă, în 
momentul de față, magazinele cu 
jucării sînt practic lipsite de 
ceea ce poate reprezenta o jucă
rie contemporană. Există, pe ici, 
pe colo, cîteva încercări de a 
prezenta într-o variantă nouă 
vechi realizări meșteșugărești. Dar 
lipsesc jocurile de tip mecano, în 
care copilul găsește diverse ele
mente simple, pe care le poate 
îmbina în fel și fel de chipuri 
spre a realiza macarale sau ca
mioane, scripeți sau schelete me-

talice. Lipsesc toate jucăriile din 
material plastic care reprezintă 
modele reduse la scară, a unor 
prototipuri de mașini cît se poa
te de caracteristice epocii noas
tre : avioane, automobile, rache
te, capsule cosmice.

Mă întreb mereu de ce atunci 
cînd avem în țară o industrie 
electronică, nu există de loc truse 
cu un utilaj electronic, penttu co
pii, așa cum există truse pentru 
chimistul amator — care însă, 
după părerea noastră se vînd la 
prețuri exorbitante.

Posibilitățile pe care le oferă 
astăzi tehnica electronică în ma
terie de jucării sînt practic neli
mitate. Este suficient să ne gîn- 
dim Ia variatele tipuri de jucării 
formate clin piese de radio sau 
subansambluri, vîndute împreună 
cu o mică broșură explicativă, și 
pe care tînărul le poate cumpăra 
atît în magazine din Uniunea So
vietică, cît și din numeroase țări 
capitaliste, spre a-și forma un 
aparat de radio — zis „jucărie" 
— dar care are proprietățile unui 
adevărat aparat de radio : Cu a- 
cest aparat el prinde în orice caz 
posturile naționale și, chiar dacă

tânărul are impresia că se joacă, 
în realitate el asociază joaca cla
sică cu unh din cele mai intere
sante realizări ale tehnicii con
temporane.

Pe o treaptă inferioară, întâl
nim realizarea unor experiențe 
simple de electricitate și de elec
tronică. Putem astfel să realizăm 
deviații ale busolei, un ceas care 
face să sune soneria casei la o 
anumită oră, un fotoreleu care 
semnalizează apropierea de un o- 
biect prin întreruperea unei raze 
nevăzute de lumină etc. etc.

Pe trepte mai înalte, posibilită
țile sînt evident mult mai mari. 
Astfel, ne putem ușor imagina că, 
cu timpul, industria constructoa
re de jucării de la noi din țară, 
va trece la realizarea unor jucării 
electronice, care să fie teleco
mandate. Acest sport, care este 
modelismul aero și navo, poate fi 
transformat într-un sport de ma
să, generații întregi fiind astfel 
familiarizate, pe de o parte cu 
tehnica construcției navelor și 
avioanelor, iar pe de altă parte, 
dezvoltîndu-și puterea de a stă- 
pîni principiile electronicii, de a

te aplica în mod creator în rezol
varea unor probleme concrete.

Dacă în urmă cu cîteva mile
nii, în plină epocă mitică, aveau 
sens poveștile cu mituri, care cul
tivau credința în „puterile nevă
zute" ne apare firesc ca azi copiii 
să prefere povești cti cosmonauți, 
aviatori sau aventuri cu batisca- 
fe. E o tendință firească și sănă
toasă, care duce pe copil să se 
integreze în lumea în care trăim, 
lume dominată de știință și teh
nică. Lume care are propria sa 
poezie și propriul său farmec. E 
greșit să ne închipuim că nu e 
posibil să spunem copiilor povești 
care au un sîmbure fabulistic le
gat de epoca noastră în care lu
crurile se petrec în mod logic, 
care întăresc copiilor încrederea 
în puterea rațiunii și care nu în
seamnă de loc o renegare a valo
rilor culturale, a eticii, a senti
mentelor, ci aș spune, din contra.

Se vor găsi probabil persoane 
care vor protesta împotriva aces
tor idei, afirmînd că aceste jucă
rii mecanice strivesc farmecul co
pilăriei. Nu trebuie oare copiii să 
se joace mai departe cu ursuleți 
de pluș sau soldați de plumb ?

M-au 
de re- 
artico- 

dumneavoastră ridică o 
i serioasă... „Fără în

doială", îl aprob eu și simt că 
î interlocutorul meu se apropie 
■ de fondul întilnirii noastre.

„Am nimerit într-un atelier 
■ cum să vă zic — nici prea, 

prea, nici foarte-foarte, 
total 19 lăcătuși. Printre 
eu eram cel mai tînăr. 
început, s-au purtat frumos. 
După un timp însă, au aflat că 
am fost vagabond, hoț și ati
tudinea lor față de mine s-a. 
schimbat brusc. Au început să 
mă jignească, să-mi întoarcă 
spatele. De ce oare ? Doar 
munceam bine. Munceam cin
stit. Nu absentam, eram ascul
tător... Și iată că într-o zi, 
unuia îi dispar de la vestiar 
niște bani. Bănuielile au căzut 
de îndată asupra mea. Doar eu 
fusesem cindva client al 
Miliției! Î4.J fi putut să plec, 
să părăsesc atelierul... N-am 
făcut-o, am rămas locului... 
M-am apărat cum am putut. 
Am rezistat și eu tuturor acu
zațiilor... In nici un chip, nu 
voiam să mă dau bătut sau să 
mă întorc la vechile mele prie
tenii"...

Emil T. tace..., se uită stin
gher intr-o parte. Îmi permit 
să spun...: „Ce să-i faci, așa 
sînt oamenii..., uneori sînt 
pripiți, alteori plini de preju
decăți". Replica mea l-a 
nemulțumit. După un timp, 
mă întreabă : „Împotriva hoției 
se poate lupta, nu-i așa ? „Da, 
desigur", răspund. „Atunci de 
ce nu s-ar putea lupta și îm
potriva prejudecăților ?“. „Nu 
înțeleg, unde vrei să ajungi" ?, 
îmi mărturisesc nedumerirea. 
„O să mă înțelegeți imediat... 
Nu vreau ca și alți tineri, ca 
mine să treacă prin ce am tre
cut eu...“. Mă fixează cu ochi 
duri, de culoarea oțelului. 11 
întreb ; „Ce propui ?“ Emil T. 
nu-mi răspunde imediat. Ezită 
sau își caută cuvintele cele 
mai potrivite pentru a-și putea 
exprima cît mai clar gîndurile. 
„Există aproape în fiecare co
lectiv de muncă, oameni 
inimoși, gata să se dăruie, 
să-ți sară in ajutor, gata să te 
învețe sau să te apere. Ajuns 
la locul de muncă, fostul delic
vent ar trebui dat în grija 
unui asemenea om inimos — 
muncitor sau maistru — care 
să-i devină prieten, părinte, 
profesor, înger ocrotitor. Da, dă 
ați auzit foarte bine, un înger 
ocrotitor... să ocrotească, să 
mă ocrotească, atunci cînd 
prejudecata își arată colții și 
dă să muște... Emil T. a tăcut, 
însă cuvintele sale rostite 
apăsat: „să mă ocrotească... 
să mă Ocrotească" au continuat 
să mă urmărească multă 
vreme. înțelegeam, în sfîrșit, 
ce l-a determinat Să-mi tele
foneze fi să mă invite la un 
coniac...
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AGREGATE 
NOI

La Fabrica de radiatoare ți 
cabluri din Brașov a intrat în 
funcțiune o mașină de cablat 
— agregat unic de acest fel în 
țară — conceput și realizat de 
un colectiv de specialiști din 
întreprindere. Mașina produce 
cablu cu grosime de 450 mmp, 
întrebuințat la liniile aeriene 
de înaltă tensiune și la marile 
hidrocentrale și termocentrale.

Producția anuală, de circa 
' 000 tone, va satisface în 
întregime nevoile interne, 

| creînd și disponibilități pentru 
B export. Primele cantități de 
I cablu au și fost livrate unită

ților energetice din țară.

(Agerpres)

După cum se știe, în momen
tul de față, una dintre cele mai 
dezvoltate țări industriale este 
Japonia. Aci, copiii de vîrstă pre
școlară, la grădiniță, se joacă cu 
radio, televizor, telefon automat, 
picup și magnetofon. Acești copii 
se joacă cu jucăriile epocii noas
tre. Pentru că dacă acum 2000 
de ani, arcul era o unealtă a 
omului matur, astăzi jucăriile cu 
care se joacă copilul japonez, re
prezintă uneltele pe care le întâl
nim în viața de toate zilele a 
omului contemporan.

Trebuie să înțelegem că omeni
rea nu este încremenită în forme 
rigide. Viața socială își schimbă 
mereu aspectul. Cred că este • 
eroare faptul că, așa cum se poa
te observa, în acest domeniu, 
creatorii noștri de jucării dov* 
dese o timiditate exagerată. Este 
necesar să dăm copiilor jucării 
potrivite cu epoca noastră.

Să dăm deci copiilor jucării 
mecanice și jucării electrice ți 
electronice care le dezvoltă apti
tudinile științifice și artistice. Să 
găsim în magazinele cu jucării 
micromotoare electrice, piese din 
care ei ță-și poată construi nave 
sau avioane, aparate de radio, 
relee fotoelectrice sau articole fo
tografice — pentru că acestea 
sînt lucrurile pe care le vor fo
losi în societatea în care vor tră^
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LONDRA :

întrunire A.E.L.S
După cum informează agenția 

France Presse, luni va avea loc 
la Londra o întrunire a conducă- 
orilor organizațiilor patronale din 
cele șapte țări membre ale Aso
ciației europene a liberului 
schimb. Finlanda pa membru a- 
sociat la aceasta și Irlanda care

al patrioților 
sud-vietnamezi
la Da Nang

Operațiunile forțelor ame
ricane din Vietnamul de sud 
vizînd distrugerea recoltelor și 
defolierea junglei sînt escala
date în cadrul unui program 
de 100 de milioane dolari, 
scrie agenția Associated Press. 
La Ministerul Apărării 
S.U.A. s-a anunțat că în 
bugetul pentru anul fiscal în 
curs sînt prevăzute aproape 40 
milioane de dolari pentru fi
nanțarea acestor operațiuni, 
iar în bugetul viitor urmează 
să fie 
aproape

Citind 
United 
arată că operațiunile de dis
trugere a recoltelor și de deta
liere au depășit „stadiul expe
rimental" la începutul anului 
1965, iar în 1966 au 
te deja 10 milioane 
acest scop.

★

Detașamente ale 
sud-vietnamezi au supus marți 
noaptea unui puternic bombar
dament de artilerie baza mili
tară aeriană americană de la 
Da Nang. După cum anunță 
agenția France Presse, cîteva 
avioane staționate la bază au 
fost distruse sau avariate, iar 
pista de decolare a devenit 
impracticabilă. în rîndurile 
soldaților americani și sud- 
vietnamezi care deserveau baza 
au fost semnalați 42 de morți 
și aproximativ 100 de răniți. 
Este pentru a doua oară în ul
timele trei săptămîni cînd pa- 
trioții sud-vietnamezi atacă ba
za militară de la Da Nang, una 
din cele mai importante din 
Vietnamul de sud, în ciuda mă
surilor de securitate adoptate 
de comandamentul american.

al

alocată o sumă de 
50 milioane.
surse oficiale, agenția 
Press International

fost aloca- 
dolari în

patrioților

PISTA TAUANDEZĂ

ultimele 
și Tai-

formează o zonă separată a libe
rului schimb cu Anglia. Partici- 
panții la această întrunire vor 
face un schimb de vederi asupra 
eventualei aderări a Angliei la 
Piața comună. Adunarea a fost 
organizată de Federația industri
ilor britanice și urmărește, tot
odată, să dea posibilitatea șefilor 
patronatului englez să explice 
puncul lor de vedere în lumina 
sondajelor efectuate recent de 
guvernul britanic în capitalele 
celor șase țări membre ale Pieței 
comune, și totodată, 
studiile aprofundate 
luarea eventualelor 
aderării la C.E.E.

să prezinte 
vizînd eva- 
urmări ale

R. D. GERMANA. — Tracta rul românesc S-650, Ia Tîrgul internațional de primăvara 
de la Leipzig

La New Orleans au început
audierile preliminare

Un juriu format din trei jude
cători a început marți la New 
Orleans audierile preliminare 
menite să stabilească dacă pro
curorul districtual Jim Garrison, 
deține probe suficiente pentru 
a-l acuza pe Clay Shaw, un cu
noscut om de afaceri din acest 
oraș, că a făcut parte dintr-o 
conspirație care urmărea asasi
narea fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy. Procuro
rul Garrison a prezentat un mar
tor, Perry Raymond Russo, agent 
de asigurări din Baton Rouge 
(Louisiana), care a declarat că a 
asistat la o întilnire a complotiș
tilor ce a avut loc în septembrie 
1963 la domiciliul din New Or- 
leaii a lui David Ferrie, proprie
tarul unui serviciu de avioane- 
taxi. decedat în urmă cu trei 
săptămîni în împrejurări miste
rioase. Russo a declarat că în ur
ma unei petreceri, la care au 
participat 8 sau 9 persoane, el a 
rămas în apartamentul lui Fer
rie, împreună cu doi inidivizi ce 
i-au fost prezentați drept „Clem 
Bertrand" și „Leon Oswald". El 
a explicat că a rămas acolo de
oarece nici unul dintre partici
pant! nu a putut să-l ia în au
tomobilul lor pentru a-l conduce 
la locuința sa. Interogat de procu
rorul Garrison, martorul după 
ce a privit o fotografie a lui 
Lee Harvey Oswald a confirmat 
că este vorba de individul ce i-a 
fost prezentat sub numele de 
„Leon Oswald". El a identificat 
de asemenea, pe Clay Shaw, a- 
fl.at in sala tribunalului, ca fiind 
persoana prezentată sub numele 
de „Clem Bertrand".

Russo a povestit cum, după 
ce Ferrie s-a scuzat celorlalți 
doi de prezența sa, ei au început 
să discute despre mijloacele de 
punere în aplicare a planului de

asasinare a președintelui Kenne
dy. Ferrie, Oswald și Clay au 
prevăzut ca președintele să fie 
țintit de trei trăgători, dintre 
care unul trebuia să fie princi
palul executant al asasinatului. 
El a adăugat că în momentul 
discuției, Oswald ținea în mină 
o pușcă prevăzută cu un vizor 
telescopic.

Russo este al doilea martor, 
după șoferul de taxi din Dallas, 
Ratjmon Cummings, care afirmă 
că Ferrie îl cunoștea pe Oswald. 
Cummings, care a fost audiat 
luni de procurorul Garrison a 
declarat că a transportat cu ta
xiul lui, la începutul anului 
1963, trei persoane: Oswald, 
Ferrie și un om în vîrstă despre 
care nu a putut indica cu preci
zie că era Shaw, la cabaretul din 
Dallas al lui Jack Ruby. Perry 
Russo a fost descris de patronul 
său drept un „băiat serios și 
— E’’ a vorbit nici-

ce știa înainte 
David Ferrie. 

martorului, șe- 
a fost suspeti-

sau drept un „i 
muncitor". El nu 
odată despre cele 
de moartea lui

După audierea 
dința tribunalului 
dată pină miercuri, cînd cei trei 
judecători urmează să stabileas
că dacă acuzațiile aduse lui 
Shaw sînt suficient de fondate 
pentru a justifica deschiderea 
unui proces. Agențiile de presă 
relatează că în preajma tribuna
lului din New Orleans, unde au 
loc audierile, domnește o atmos
feră încordată. Toate persoanele 
care pătrund în sala unde au loc 
audierile sînt supuse unui con
trol minuțios cu ajutorul „ma
șinii de detectat mine", pentru 
a se descoperi eventuale arme 
ascunse. Clădirea tribunalului 
este păzită de 20 de polițiști. 
Martorul Russo a fost luat sub 
protecția poliției.

Se spune că pe vremea războiului de secesiune din 
America, regele Siamului a oferit președintelui Abraham 
Lincoln un ajutor de 10 elefanți care urmau să fie folosiți 
de armata Nordului la diferite lucrări de fortificații sau
transport. Lincoln a refuzat foarte politicos acest ajutor, 
fiindu-i — zice-se — milă de animale. După 100 de ani, 
strategii Departamentului de Stat și ai Pentagonului, 
avînd în vedere interesele politicii americane în regiu
nea Siamului, și-au „amintit" de acest gest și au încer
cat la rîndul lor să ofere „un ajutor dezinteresat" Tai- 

t
landei (ceea ce în limba locuitorilor înseamnă „țara oa
menilor liberi"). Oficialitățile de la Bangkok nu i-au
refuzat...

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
LA WASHINGTON s-au des

chis marți lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a Comitetului Eco
nomic al Organizației Tratatu
lui Central (C.E.N.T.O.), care 
vor dura trei zile. La sesiune 
participă delegați din S.U.A., 
Anglia, Turcia, Pakistan și Iran. 
Secretarul general al C.E.N.T.O. 
dr. Abbas Aii Khalatbary, 
precizat, printre altele, că 
ceasta organizație trebuie 
aibă teluri similare cu 
N.A.T.O, și S.E.A.T.O. Șeful
legației iraniene, dr. Abbas Na- 
yeri, a precizat că activitatea 
dezvoltării legăturilor economi
ce între țările membre ale 
C.E.N.T.O. a stagnat în ultimii 
ani.

a 
a- 
să 

ale 
de-

ARHEOLOGII mexicani au 
descoperit recent în localitatea 
Cholula una din cele mai mari 
piramide din lume, avînd înăl
țimea de 120 metri. Dr. Miguel 
Messmacher, conducătorul lu
crărilor, a afirmat că în timpul 
acestor săpături au fost găsite 
la adîncimea de 10 metri patru 
piramide mai mici, zeci de case 
și statuia zeului aztec al ploii, 
Tlaloc, înaltă de 60 cm. Săpă
torii au dat peste un cimitir in

care au fost găsite numeroase 
schelete omenești. Se crede că 
acum 2 000 de ani ar fi existat 
aici un oraș al preoților antici. 
Localitatea Cholula a fost des
coperită de conquistadorul spa
niol Cortes în anul 1520. Obi
ceiul lui era de a distruge zeci 
de temple și piramide și de a 
pune să se construiască în locul 
lor biserici romano-catolice. In 
această localitate 
prezent' peste 300

se găsesc 
de biserici.

in 
în

Camere aleCELE DOUA 
Paralamentului iranian au • 
doptat in unanimitate un pro
iect de lege privind convocarea 
unei Adunări constituante care 
să aducă un amendament cons
tituției Iranului, pentru a da 
posibilitatea desemnării unui 
regent in timp ce șahinșahul se 
află în viață. Adunarea va fi 
aleasă prin vot universal, ale
gerile avînd, probabil, loc în 
luna mai a.c.

Constituția actuală stipulează 
că regentul va fi desemnat de 
către Parlament. în primele 
zece zile de la decesul suvera
nului.

Se consideră că, în cazul în 
care amendamentul va fi adop-

a-

fi
pu
pe

tat, împărăteasa Faran va 
investită cu titlul de regent, 
tind astfel să-1 înlocuiască 
șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, fie in cazul 
unei absențe temporare, fie în 
cazul decesului acestuia, pină ce 
prințul moștenitor al Iranului, 
acum în vîrstă de șase ani, va 
împlini vîrstă de 20 de ani.

CONFORM programului ex
pediției care, după cum s-a a- 
nunțat, a întreprins explorarea 
unei peșteri din apropierea 
Budapestei, marți dimineață au 
ieșit la suprafață cele două fe
mei din grupul speologilor un
guri. Ele au petrecut timp de 
28 de zile în condițiile vieții 
subterane. Supuse controlului 
medical, cele două membre ale 
expediției au fost găsite per
fect sănătoase.

Omul a cărui tristă 
faimă a întunecat isto
ria ultimului deceniu 
al Congoului, omul cu 
unul din cele mai vo
luminoase caziere de 
crime și mașinații mur
dare, omul tuturor 
imposturilor, Moise 
Chombe, a ajuns acum 
intr-o postură care-i 
încununează foarte ni
merit biografia: con
damnat la moarte in 
contumacie.

Procesul Chombe, 
desfășurat la Kinshasa 
în fața unui tribunal 
militar excepțional a 
durat cinci zile. Actul 
de acuzare a ex-pre- 
miertdui cuprinde nu 
tnai puțin de 300 pa
gini și a fost sintetizat 
plastic de coresponden
tul agenției FRANCE 
PRESSE în capitala 
congoleză: „este o în
șiruire foarte precisă 
de aproape o mie de 
crime și delicte, multe 
de maximă gravitate, 
săvîrșite intr-un timp 
record, de un deceniu" 
(ar fi de adăugat că 
dosarul asasinării lui 
Patrice Lumumba, în 
care Chombe figurea-

de vedetă, 
în curs de 

constitu-

ză cu rol 
este abia 
definitivare, 
ind obiectul unui mate 
proces in pregătite). 
Punctele principale de 
acuzare care au stat 
la baza sentinței de la 
Kinshasa pot fi rezu
mate în felul următor: 
provocarea secesiunii 
katangheze și consti
tuirea detașamentelor 
de mercenari ca in
strument al acestei se
cesiuni, pregătirea unei 
noi rebeliuni cu ajuto
rul detașamentelor re
trase in Angola, orga
nizarea rebeliunii de 
la Kinshasa și, în sfît- 
șit, întreaga activitate 
desfășurată actualmen
te în Europa, Africa 
de sud, Rhodesia și 
Angola pentru recruta
rea de noi mercenari 
și pregătirea unei sece
siuni în Katanga.

Acuzațiile acestea 
sînt în strînsă legătură 
cu cele avansate îm
potriva celorlalți com
plotiști implicați, jude
cați și condamnați în 
procesul de la tribu
nalul militar excepțio
nal. Toți: It. colonel 
Ferdinand Tshmipala,

căpitanul K alo nd 
Mwana, căpitanul Ban- 
za, locotenentul Denis 
Bangu fi cetățeanul 
congolez Emery Lu
ther Kateng, au primit 
instrucțiuni permanen
te de la Chombe și, 
mai ales, au beneficiat 
prin oficiile ex-premie- 
rului de „ajutor finan
ciar masiv". Tocmai 
despre acest „ajutor 
financiar" s-a vorbit 
pe larg în actul de a- 
cuzare. Se relevă, ast
fel, că atunci cind 
Moise Chombe a ple
cat pentru întîiul său 
exil după nereușita 
primei „operații sece
siune" nu a fost în 
măsură să ia cu el 
„nici un fel de valori". 
Exact la cîteva săptă
mîni după plecare el a 
început, personal, ope
rațiuni de recrutare de 
mercenari și achizițio
nare de armament pe 
baza unui masiv cont 
la bănci... elvețiene. 
Cu tot secretul „ope
rațiunilor financiare" 
tribunalul excepțional 
din capitala congoleză, 
a intrat în posesia ți
nui document relevînd 
sursa care a alimentat 
contul gras al ex-pre- 
mierului în primul său 
exil. Sursa aceasta, 
poartă numele unor 
interpuși ai vestitei 
U.M.H.K. (Union Mi
niere du Haut Katan
ga). Aceste fonduri au 
stat la temelia cunos
cutei răscoale organi
zate de secesioniști la 
Kisangani. De altfel, 
în timpul interogato
riului luat în instanță 
lui Tchimpola, șeful 
regimentului katan- 
ghez „Baka", martorul 
răscoalei din iulie tre
cut, au ieșit la iveală 
extrem de flagrant fi
rele externe ale com
plotiștilor. A devenit, 
astfel, cunoscut că fra-

tele ex-premierului, 
Thomas Chombe (con
damnat și el în contu
macie) a comunicat 
mercenarilor și jandar
milor răsculați din 
Kisangani că le vor fi 
urgent expediați un 
milion de dolari din 
fondurile „unei socie
tăți interesate in ex
ploatările din Ka
tanga".

Umbra lui U.M.H.K. 
se profila pe banca a- 
cuzaților precum re
iese din relatările par
venite despre 
sul Chombe". 
fila atît

. insistent 
ziariști 
Kinshasa 
precum 
tul lui
CHER ZEITUNG că 
„procesul poate fi nu
mit la fel de bine pro
cesul Union Miniere 
sau procesul acuzații
lor cuprului (dat fiind 
că principala bogăție 
congoleză exploatată 
ieri și rîvnită azi de 
U.M.H.K. este cuprul 
katanghez)".

Oricum, e 
cativ că în 
U.M.H.K. 
odată mai
banca acuzaților 
persoane 
guvernul de 
shasa depunea eforturi 
pentru punerea pe pi
cioare a noii societăți 
congoleze GECOMIN 
care urmează să se o- 
cupe de exploatarea 
bogățiilor cuprifere ale 
țării.

Sentința 
pronunțată 
lui Chombe apare mai 
mult decît un simplu 
verdict juridic. Ea 
simbolizează condam
narea la moarte a rân
duielilor bunului plac 
al societăților străine.

„proce-
Se pro- 

de masiv șt 
îneît rnulți 

prezenți la 
remarcau, 

coresponden- 
NEUE ZUR-

semnifi- 
timp ce 

compărea, 
mult, pe 

prin 
interpuse, 

la Kin-

capitală 
împotriva

EM. RUCAR

în repetate rînduri Washingto
nul și „aliații" de Ia Bankok au 
dezmințit toate știrile privind fo
losirea aerodromurilor din Tailan
da ca punct de plecare al esca
drilelor americane spre Vietnam. 
După ce cu cîtva timp în urmă 
ambasadorul american la Bang
kok, printr-o „imprudență" 
(FRANCE PRESSE) a recunoscut 
neoficial folosirea bazelor din 
Tailanda de către aviația ame
ricană, săptăniîna trecută purtă
torul de cuvînt al Pentagonului 
a afirmat pentru prima oară în 
fața corespondenților de presă 
de la Washington că piloții Air- 
Force efectuează misiuni de bom
bardament împotriva unor obiec
tive din Vietnam dccolînd de pe 
pistele tailandeze. Referitor Ia 
bombardierele „B-52“ 
știri anunțau că S.U.A.
landa au pus la punct detaliile 
privind transbordarea

BRAZILIA'. Vedere din Rio de Janeiro

Adio, fără regrete
Ceremonia a durat doar un sfert de oră. Drapelul cu dungi 

și stele a fost coborît de pe sediul cartierului general al coman
damentului forțelor .americane din Europa, situat în partea de 
nord-vest a regiunii parisiene la Camp des Loges, lingă Saint 
Germain. Generalul Lemnitzer, comandantul . suprem al forțelor 
N.A.T.O. și al trupelor americane în Europa a ținut o scurtă 
alocuțiune „adecvată momentului". A urmat îmbarcarea persona
lului care a luat drumul noului sediu : Stuttgart. De altfel, spre 
noi sedii se vor îndrepta, cu sau fără ceremonii de adio, și ultimii 
militari americani, ultimii funcționari ai N.A.T.O. din Franța ; la 
31 martie pe teritoriul francez nu va exista nici o bază 
americană, nici un organism „atlantic".

„A fost un adio tăcut" — notează agenția U.P.I. 
caracterizare cel puțin incompletă. Pentru că gazdele 
n-au dat dovadă nici de melancolie, nici de discreție, 
ajunul ceremoniei rezultatele scrutinului în alegerile legislative au 
indicat foarte limpede un lucru : catastrofa extremei drepte și 
eșecul răsunător al Centrului democratic. Adică infrîngerea cate
gorică, tocmai a acelor elemente care se pronunță pentru „atlan- 
tism“ și „integrarea în N.A.T.O.". Ceea ce ni se pare că sună, 
implicit, ca un adio colectiv, pe scară națională pentru prezența 
N.A.T.O. și, în genere, a oricăror baze străine pe teritoriul francez.

Un adio de loc tăcut. Un adio fără regrete.
în urmă cu 13 ani, cînd comandamentul european al N.A.T.O. 

era instalat pe teritoriul francez, generalul Ridgway, primul 
predecesor al lui Lemnitzer spunea: „Sperăm ca în deceniile 
următoare acest organism să funcționeze mereu aici în inima 
Franței și a Europei". Nu degeaba Ridgway avea reputația de 
optimist incorigibil...

militară

Este o 
franceze 

Exact în

E. R.

Mesajul adresat de președin
tele Johnson Congresului asu
pra asistenței economice ame
ricane destinate America Lati
ne a avut un ecou negativ in 
rîndul delegaților latino-ame- 
ricani la reuniunea de la 
Montevideo consacrată pregă
tirii conferinței șefilor de state 
din emisfera occidentală. Re
prezentanții Argentinei, Brazi
liei, Columbiei, Republicii Chi
le, Republicii Panama, Vene- 
zuelei și Uruguayului au avut 
o întilnire specială consacrată 
discutării mesajului, potrivit 
căruia S.U.A. intenționează să 
folosească în următorii cinci 
ani 1,5 miliarde dolari sub 
titlul de „ajutor" acordat 
America Latine. „Practic, scrie 
agenția Associated Press, toți 
participanta la întilnire au 
fost nemulțumiți de oferta 
americană". „Noi nu vrem un 
bacșiș din partea S.U.A",

Primele milioane au fost acor
date prin anul 1950 sub formă 
de prestări în domeniul militar. 
Urmarea ? După o scurtă peri
oadă, soldați tailandezi erau îm
barcați pentru războiul din Co
reea. Folosind ca pretext o pre
tinsă „prevenire a subversiunii" 
in anul 1962 Statele Unite au 
debarcat in Golful Siam un con
tingent de 5 000 militari, menit, 
conform „acordului Rusk-Ko- 
raan”, să asigure „securitatea Tai
landei". Aceste unități de sub in
dicativul „V/C 9 B“ aveau misi
unea de a pregăti un cap de pod 
în vederea viitoarelor acțiuni ale 
S.U.A. în Asia de sud-est. In
tr-un timp scurt pe teritoriul Tai
landei a apărut o vastă rețea de 
aerodromuri militare, locuri spe
ciale pentru acostarea submarine
lor atomice, depozite de carbu
ranți. Potrivit unor ziare ameri
cane efectivul trupelor americane 
staționate in Tailanda s-ar ridica 
la 35 000. După cum remarcă 
unii observatori, bazele constru
ite pe «portavionul tailandez» 
„pot dota în întregime un corp 
expediționar de 100 000 de oa
meni". Recent s-a anunțat că la 
Sattahip au fost construite piste 
de zbor pentru bombardierele 
strategice „B. 52", pentru care au 
fost cheltuite, după evaluările 
unor experți, circa 300 milioane 
de dolari.

Accentul pus de S.U.A. pe ba
zele militare din Tailanda 
este întâmplător. De pe insula 
Guam, care pînă 
constituia baza aeriană „numărul 
1“ în vederea bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam sau a re
giunilor controlate de forțele pa
triotice sud-vietnameze și pînă 
Ia punctul terminus al misiunilor 
de luptă sînt 8 000 km, în 
timp ce din Tailanda, numai 
1 000 km. Reducerea timpului de 
zbor de la 6 ore la o oră, consti
tuie un avantaj care nu putea 
scăpa Comandamentului mili
tar american din Pacific.

nu

nu de mult

i acestora 
din Guam la bazele construite, de 
americani la Sattahip, Tapac și 
Siam. Noul acord Bangkok— 
Washington a fost apreciat ca un 
nou pas în escaladarea războiului 
vietnamez. Aceste avioane vor 
deveni operaționale după 1 apri
lie a.c. Vizita ministrului de 
externe tailandez la Washington, 
însoțită de „programul dezvoltării 
accelerate" elaborat de S.U.A. 
special pentru Tailanda, anticipau 
ultimele evoluții ale aservirii 
acestei țări în carul politicii ame
ricane în regiunea sud-est- 
asiatică.

Această situație are consecințe 
negative asupra economiei țării, 
a nivelului de trai al locuitorilor. 
Comerțul a fost inundat, pur și 
simplu, de reprezentanții firme
lor americane, care au acaparat 
aproape întreaga rețea de desfa
cere, de la cărucioare pentru co
pii pînă la buldozere. Comenzile 
militare acoperă cea mai mare 
parte a afacerilor. Autoritățile Io-», 
cale care primesc comisioai, 
grase, au făcut totul pentru a asi
gura americanilor condiții cit mai 
bune de business. Monopolurile 
beneficiază de înlesniri ce le per
mit obținerea unor profituri de 
35-40 la sută.

Accentuarea penetrației ameri
cane a provocat nemulțumirea 
legitimă a tailandezilor. Au avut 
loc numeroase manifestații îm
potriva prezenței pe teritoriul 
Tailandei a celor 30 de baze mi
litare americane. Fenomenele au 
devenit atît de neliniștitoare pen
tru autoritățile de la Bangkok 
îneît acestea au fost nevoite să 
solicite „aliaților" ajutorul direct 
în vederea neutralizării mișcării 
de partizani din nord-estul țării.

Pregătirea unor detașamente 
speciale de represiune, intensifi
carea măsurilor polițienești, nu 
au putut infringe aspirațiile ce
lor 31 000 000 de tailandezi, care 
doresc să-și vadă țara într-a 15- 
văr liberă, pe un cu totul alt 
drum dccît cel pe care-l pregă
tesc „aliații" de la Washington.

IOAN TIMOFTE

„Time" 
întrevederea 

Johnson-R. Kennedy
Revista „Time” relatează in 

ultimul număr că convorbirea 
avută la 6 februarie între pre
ședintele Johnson și senatorul 
Robert Kennedy, care se îna- 
poiase in S.U.A. după o vizită 
făcută in Europa occidentală, 
a fost „furtunoasă".

Intr-o declarație făcută 
marți, senatorul Kennedy a 
afirmat că această convorbire 
nu a fost chiar așa de furtu
noasă cum a arătat revista 
„Urile", dar discuția nu a fost 
ferită de fricțiuni. Senatorul 
a dezmințit, in special, afirma- 

revistei, potrivit cărora, 
î ar fi folosit cuvinte 

injurioase la adresa lui și ar 
fi declarat că nu dorește să-l 
mai vadă vreodată. La o serie 
de alte întrebări ale ziariștilor 

' l a refuzat

0 nouă ipoteză cu privire | 
/a apariția vieții pe Pămînt I

S
I
I
I
Ițiile ret

Johnson

! “. .
— cuu, C un
senatorul Kennedy 
să răspundă.

Analizînd gazele 
toxice, cercetătorii 
Mathews și Moser 
au elaborat o nouă 
teorie privind origi
nea vieții pe Pămînt. 
Din rezultatele ex
periențelor celor doi 
oameni de știință se 
poate trage concluzia 
privind posibilitatea 
existenței vieții și pe 
alte planete. Dintr-un 
amestec de amoniac 
și metan a fost creată 
artificial o atmosferă 
asemănătoare cu cea 
de pe planetele în 
formare. Timp de 24

de ore ei au provocat 
în acest amestec des
cărcări electrice, imi- 
tînd acțiunile energi
ei solare, 
obținut 
cian, un 
trăvitor. 
oxid s-a 
materie dură de cu
loare neagră la care, 
adăugîndu-se apă 
s-au creat niște mo
lecule asemănătoare 
cu cele ale proteine
lor — substanță care 
stă la baza vieții pe 
pămînt. Cei doi sa- 
vanți au emis ipoteza

Astfel, au 
oxidul de 
nou gaz o- 
Din acest
format o

proteinele s-aucil 
format înaintea ami- 
noacizilor, principalii 
componenți ai albu- 
minelor cu toate că 
majoritatea cercetă
torilor au demonstrat 
contrariul.

Presupunînd exis
tența atmosferei com
pusă din metan și a- 
moniac pe toate pla
netele și a existenței 
altor sisteme solare, 
se apreciază că via
ța nu ar exista numai 
pe Pămînt, ci și pe 
alte planete.
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