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în aceste zile se desfășoară 
adunările generale ale salariați
lor care marchează un stadiu 
superior al participării colecti
velor de ingineri, tehnicieni șl 
muncitori, a întregului personal 
din întreprinderi Ia organizarea 
și conducerea activității econo
mice în totalitatea sa. Acest eve
niment consemnează în același 
timp preocuparea consecventă a 
partidului și statului nostru de 
a lărgi și adinei continuu apli
carea principiilor democratismu
lui socialist în viața economică 
și socială a țării. Evitând carac
terul festivist sau strict bilan- 
țier în adunările salariaților se 
fac analize aprofundate a princi
palelor probleme și rezultate ale 
activității economico-financiare 
din primul semestru, se reliefea
ză realizările ca și neajunsurile 
existente în diversele comparti
mente de activitate ale întreprin 
derilor, se stabilesc măsurile ce 
se impun pentru asigurarea în
deplinirii planului în condiții 
superioare în cea de-a doua ju
mătate a anului. Astfel de a- 
dunări au avut loc ieri la Uzi
nele „Republica" din Capitală și 
la fabrica de încălțăminte și pie
lărie „Clujana".

ÎNTREPRINDERI
La uzina Republica din Capitală, partici

păm la prima dare de seamă întocmită și 
prezentată de comitetul de direcție în fața 
reprezentanților colectivului de oameni ai 
muncii din această importantă întreprindere 
bucureșteană.

Din informarea prezentată de tovarășul in
giner Nicolae Matei, președintele comitetu
lui de direcție, reiese că uzina se prezintă 
cu un bilanț pozitiv în activitatea economică 
și financiară : planul producției globale și 
producțieî-marfă vîndută și încasată a fost

Muncitorii, inginerii și tehnicienii, de la 
Fabrica de pielărie și încălțăminte „Clu
jana" din Cluj, s-au întrunit într-o ședință 
de lucru, al cărei scop a fost de a privi 
retrospectiv activitatea din primul semestru, 
de a hotărî măsurile necesare pentru înde
plinirea sarcinilor în perioada următoare, 
incepînd cu anul acesta, la Clujana se des
fășoară importante transformări. Datorită 
acestora, în următorii doi ani, producția 
globală a întreprinderii se va dubla. După 
cum sublinia tovarășul inginer Gheorghe Mă-
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Fără îndoială, zorii — primii |nQ NlCOlâO naturale ale țării, necesitatea

mb duminici de aumist — înscrisă în zestrării flotei noastre comer

de subingi
I duminici de august — înscrisă în 

calendarul sărbătorilor noastre ca

Ziua Marinei Republicii Socialiste 
■ România îi vor întâmpina pe vaj

nicii marinari pe întinsul îndepăr-

Ing,
adjunct al ministrului transpor

turilor auto, navale și aeriene.

neri ale
tat al mărilor și oceanelor, îi vor 

■ găsi, pe mulți, primind botezul
trecerii acelei „linii imaginare" ce 
împarte globul în două emisfere 
— ecuatorul; pe alții poate, abia . 
desprinși de țărmul însorit al pa
triei — transportând produsele 
românești spre cele mai îndepăr-

■ tate porturi ale lumii. Marinarii

POLITEHNICII] “““
Interviu cu prof. ing.

SUZANA GÂDEA
prorector al Institutului Politehnic din București

trîni și tineri, tineri și bătrîni, a- 
colo unde se află, poartă cu cins
te pavilionul scumpei noastre pa
trii peste mări și țări. Acolo, din
colo de întinsul apelor, în portu- 

Irile îndepărtate ale lumii, în cele 
4 colțuri ale pămîntului ei duo 
faima și prestigiul produselor fa- 

Ibricate în România. Acolo, sub 
arșița de foo a ecuatorului, în lu
ciul cristalin al apelor liniștite, în

I

că în prezent avem legături eco
nomice cu peste 100 de țări ale 
lumii — nu poate fi asigurată 
fără a avea o bază tehnico-ma- 
terială corespunzătoare în ramu
ra transporturilor, indiferent de 
felul acestora. Cu atît mai preg
nant se pune problema transpor
turilor pe apă — maritime și flu
viale — ale căror caracteristici 
privind eficența economică sînt 
bine cunoscute în prezent

Stabilind coordonatele princi
pale ale dezvoltării de viitor a 
țării, Congresul al IX-lea al parti
dului a prevăzut, în deplină con
cordanță cu dezvoltarea celorlal
te ramuri ale economiei, ținînd 
seama de condițiile geografice și

, necesitatea în
zestrării flotei noastre comerciale 
cu vase de mare capacitate, me
nite să asigure legături rapide cu 
toate porturile lumii. în ultimii 
trei ani, de exemplu, s-a trecut 
la dotarea parcului cu mai multe 
tipuri de nave de mare tonaj: 
mineraliere de 25 000 tone, pe
troliere de 36 000 tone, cargouri 
de 15 000 tone etc. Față de anul 
1965, flota noastră maritimă dis
pune astăzi de o capacitate de 
transport de peste trei ori mai 
mare.

Prin eforturile susținute, depuse 
de întreg colectivul de muncă de 
la Șantierul naval-Galați, re
cent a fost livrat primul minera
lier de 12 500 tone construit în 
întregime în țară.

înzestrarea flotei noastre co
merciale cu nave de maro capa-

îndeplinit în proporție de 101 la sută și, res
pectiv 101,2 la sută, iar la productivitatea 
muncii — indicator sintetic al activității eco
nomice s-a realizat un spor, peste prevederi, 
de 1,4 la sută. Cu nimic mai prejos sînt și 
rezultatele la indicatorii financiari ai între
prinderii. La prețul de cost, de pildă, s-au 
realizat, peste plan, economii în valoare de 
peste 3 800 000 lei. Sînt rezultate care reflec
tă preocuparea sporită a conducerii uzinei 
pentru creșterea necontenită a volumului 
producției, a productivității muncii și, în 
consecință, a eficienței generale a activității 
economice.

Dincolo de aceste rezultate, însă, fiecare 
participant a relevat în cuvîntul său, o se
rie de deficiențe care mai dăinuie încă în 
activitatea productivă a diferitelor secții din 
întreprindere. „Folosirea rațională, cu maxi
mum de randament a utilajelor — arăta 
maistrul Ion Dobre de la filetaj (laminorul 
de 6 țoii), este hotărîtoare în asigurarea 
folosirii, în întregime, a capacităților de 
producție, a fondului de timp, contribuie,

PETRE G. BRATU

(Continuare în pag. a IV-a)
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— Nu demult, printro 
Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, în baza noii Legi 
a învățămîntului, au fost 
fixate rețeaua, durata și ci
frele de școlarizare pentru 

secțiile de subingineri. Ince- 
pînd cu anul universitar 
1968—1969 urmează a fi pre
gătiți subingineri, pentru 20 
de specialități, în institute
le politehnice de la Bucu
rești, Brașov, Galați, Iași, 
Cluj și Timișoara, precum 
și la Institutul de construc
ții, Institutul de petrol, 
gaze și geologie, Institutul 
de mine — Petroșeni și In
stitutul de petrol — Ploiești. 
Care este profilul secțiilor 
de subingineri ale Politeh
nicii bucureștene ?

nu-— în acest an universitar__
mai la 4 din cele șase secții 
(excepție făcînd „Furnale și o- 
țelării", „Chimia și tehnologia 
materialelor de c---- '----
Durata lor este de _ .
dică un an mai mult____ —
cursurile de zi.

— La noi în institut vor 
fuj?cițona 6 secții de subingi- 
neri, în cadrul facultăților de 
profil: Tehnologia prelucrării 
Ia rece (Facultatea de tehnolo
gia construcțiilor de mașini) ; 
Furnale și oțelării (Facultatea 
de metalurgie) ; Electroenergeti- 
că; Termoenergetică (Faculta
tea de energetică) ; Chimia și 
tehnologia materialelor de con
strucții (Facultatea de chimie 
industrială) ; întreținere și re
parații auto (Facultatea de 
transporturi). în anii următori, 
urmează să fie înființate și 
pentru alte specialități secții de 
subingineri.

— Vor fi și cursuri se
rale ?

La recoltat, în sere
Foto: AGERPRES

rinceanu, președintele Comitetului de direc
ție, realizările din primele 6 luni ale anului, 
au fost obținute în condițiile repartizării 
eforturilor în două direcții : în vederea 
realizării planului de producție și a planului 
de investiții care vizează aproape toate 
secțiile fabricii. In perioada amintită, pro
ducția globală a fost realizată în proporție 
de 104,87 la sută, iar producția marfă în 
proporție de 106,94 la sută. Valoarea produ
selor realizate peste plan se cifrează la 
14.835 000 lei. Planul de investiții și repara
ții capitale a fost depășit cu 2,75 la sută, 
îndeplinirea sarcinilor fizice și valorice la 
nivelul specificat s-a realizat concomitent cu 
îndeplinirea în proporție de 100,46 la sută, 
a indicatorului de productivitatea muncii șl 
cu o economie de 32,18 lei la fiecare mie de 
lei producție-marfă vîndută și încasată. 
Participanții la analiza activității din se
mestrul I, amintind succesele obținute care 
sînt mult mai numeroase, au dat dovadă de 
un incontestabil simț de răspundere concre
tizat într-o serioasă disecare ț lipsurilor 
existente.

IOAN RUSU
(Continuare in pag. a LV-a)

ALIANȚA DINTRE CLASA
MUNCITOARE Șl ȚĂRĂNIME

furia nestăvilită a valurilor în
spumate, gîndul lor se îndreaptă 
ASTĂZI, poate mai mult ca ori- 
cînd, spre patrie, la cei dragi a- 

Iflați undeva departe, în zările do 
necuprins. E ziua lori

★

■ ...Dezvoltarea armonioasă și e- 
chilibrată a economiei naționale, 

introducerea progresului tehnic în 
toate ramurile econmiei, asimila
rea unor produse cu caracteristici 

tehnico-funcționali la nivelul ce- 
cuceriri științifice 

’ — i tot
mai accentuată a producției ma

teriale, paralel cu sporirea neîn- 
‘ . im

pun, fără îndoială, creșterea co
respunzătoare a tuturor mijloa-

(Continuare tn pag. a IlI-a)

SOCIETĂȚII NOASTREconstrucții"), m
3‘/> ani, a- ■ 

îuJt decît la ■

Ilor mai noi cuceriri ștâin 
contemporane, diversificarea 
mai accentuată a Droductâei

la
se

— Pentru prezentare* 
concursul de admitere, 
cer îndeplinite condiții spe
ciale ?

— Cei care doresc să se în
scrie la concursul din 5—15 
septembrie, candidînd pentru

Itenaie» paralei cu sporirea ne: 
cetată a eficienței economice, ii 
nun. fără îndoială, creșterea <

ION TRONAC
Irespunzatoare a tuturor mijloa

celor de transport Este limpede 
pentru oricine că patriciparea din

I ce în ce mai intensă a țării noas
tre la circuitul economic mondial

— ilustrat, de altfel, și de faptul
(Continuare în pag. a IV-a)

carierismANCHETA
NOASTRĂ

Vom spune de la început că vrem să reabilităm un 
cuvînt compromis, carieră.

Dînd curs unor propuneri pe care cititorii le-au a- 
dresat ziarului, în a cărui preocupare exista această 
temă, publicăm aceste opinii în legătură cu implicațiile 
sociale pozitive pe care le generează înțelegerea exactă 
a noțiunii de carieră (și, deci, destinarea forțelor spiri
tuale și fizice dedicării ei) și rolul nefast, acoperind im
postura, pe care îl are carierismul. Fără îndoială că ceea 
ce numim carierism a lucrat și lucrează eficace la submi
narea rădăcinii sale lingvistice, carieră. E unul din ca
zurile în care confuzionarea termenilor, a cuvintelor, ex-

primă doar procesul real, din planul social. Carierismul 
a compromis cariera.

în ziarul de astăzi deschidem această dezbatere pu- 
blicînd părerile: dr. GHEORGHE DRĂGAN, prim secre
tar al Comitetului de partid al Sectorului 7, președinte 
al Consiliului provizoriu ; conf. univ. ELENA MAFTEI, 
de la Universitatea București; dr. DAN COSTESCU, 
medic primar, directorul Policlinicii Panduri, ing. VIR
GIL GANCIU Institutul de hidroameliorații și îmbună
tățiri funciare.

CITIȚI IN PAGINA 2-A OPINIILE PARTICI- 
PANȚILOR LA DEZBATEREA ORGANIZATĂ DE 
ZIARUL NOSTRU

România socialistă prezintă 
astăzi tabloul unei țări aflate în 
plin efort constructiv, în care 
poporul, sub conducerea parti
dului, înfăptuiește cu succes 
programul de dezvoltare multi
laterală a patriei pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialiste.

Perspectivele României, în 
această etapă își găsesc concre
tizarea în documentele adoptate 
de Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român, document© de o 
excepțională însemnătate teoreti
că și practică pentru viața parti
dului și poporului nostru. Pasul 
înainte pe care îl face țara 
noastră, angajată pe acest drum, 
este marcat atît de dezvoltarea 
forțelor de producție cît și a re-_ 
lațiilor de producție, de întări
rea continuă a alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime.

Clasa muncitoare și țărănimea 
sînt clase fundamentale ale so
cietății românești de astăzi. Cele 
două clase, ce dețin rolul hotă- 
rîtor în producția bunurilor ma
teriale și în dezvoltarea societă
ții, sînt unite printr-o prietenie 
și alianță trainică, cimentată 
prin lupta socială comună, ba
zată pe interese economice și 
politice unitare, pe relații de 
producție socialiste, existente 
atît în industrie cît și în agricul
tură.

Clasa muncitoare îndeplinește 
rolul de clasă conducătoare a în
tregii societăți. Situarea ei pe 
pozițiile cele mai înaintate ale 
luptei poporului pentru socia
lism se bazează pe experiența 
bogată acumulată în condu
cerea societății, pe capacitatea 
mobilizatoare, pe spiritul 
disciplină și organizare, 
secvența și fermitatea 
pe înalta sa conștiință 
ționară.

Țărănimea reprezintă 
clasă omogenă, animată de in-

de 
pe con- 
politică, 
revolu-

astăzi o

terese comune : dezvoltarea șl 
înflorirea proprietății coopera
tiste, construirea socialismului.

Revoulția săvârșită în relațiile 
de producție din agricultură. în 
viața socială a satului, au de
terminat adinei transformări și 
în mentalitatea țărănimii, în ati
tudinea ei față de muncă, de 
proprietatea obștească, de inte
resele generale ale statului. O 
vie manifestare a acestor trans
formări o constituie participarea 
la munca obștească din coopera
tiva agricolă, interesul manifes
tat față de dezvoltarea și apă
rarea avutului obștesc, față de 
desfășurarea întregii vieți social- 
politice a țării. Pe temelia ace
lorași relații noi, în rîndurile 
țărănimii are Ioc un proces de 
lărgire continuă a orizontului 
politic, cultural și științific, de 
ridicare a nivelului ei profesio
nal.

De o mare însemnătate pentru 
ridicarea generală a satului, 
pentru dezvoltarea învățămîntu
lui, îmbunătățirea asistenței me
dicale și ridicarea nivelului de 
cultură al maselor din mediul 
rural este aportul adus de inte
lectualitatea care își desfășoară 
activitatea alături de țărănimea 
cooperatistă, care s-a integrat 
în viața satului. Prin grija par
tidului și a statului nostru, în 
anii construcției socialiste au 
fost pregătite și repartizate la 
sate un număr impresionant de 
cadre cu pregătire superioară și 
medie. Din acestea zeci de mii 
de învățători, profesori, medici, 
ingineri și alți intelectuali pro
vin din înseși rîndurile țărăni
mii. Profundele transformări pe
trecute în viața țărănimii, în 
structura socială și fizionomia el 
spirituală au devenit posibile o- 
dată cu triumful socialismului la 
sate, grație căruia satul româ
nesc a fost scos din imobilismul

de veacuri șl așezat pe făgașul 
unei dezvoltări dinamice.

Alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea are un caracter dina
mic de dezvoltare. Extinderea 
relațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie a făcut ca 
alianța dintre cele două clase 
să dobîndească un conținut nou, 
să se cimenteze și mai mult, ri- 
dieîndu-se pe o treaptă superi-* 
oară.

în etapa actuală, conținutul 
alianței muncitorești-țărănești 
estfe indisolubil legat de sarcinile 
ce revin celor două clase în 
procesul desfășurării neîntre
rupte a construcției socialiste, 
„în condițiile României, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român, în care țărănimea a re
prezentat și reprezintă cea mai 
mare parte a populației, alianța 
mnncitorească-țărănească con
stituie principala forță motrice 
a orînduirii noastre socialiste, 
chezășia viabilității și trăiniciel 
regimului nostru, garanția îna
intării cu succes pe calea desă- 
vîrșirii socialismului, a înfloririi 
și propășirii multilaterale a pa
triei noastre".

Așa cum se știe, în centrul po-

VASILE NIȚA

(Continuare în pag. a Vil-a)
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MERSUL
LUCRĂRILOR

AGRICOLE
In cea mal mare parte a ju

dețelor, arăturile de vară s-au 
desfășurat mai intens în cursul 
acestei săptămîni. Unitățile a- 
gricole au concentrat tractoarele 
și au organizat mai bine munca. 
Drept urmare, în întreprinderile 
agricole de stat din trusturile 
Galați, București, Slobozia și 
Craiova arăturile s-au terminat. 
De asemenea, în cooperativele 
agricole din județele Galați, 
Buzău, Ialomița, Brăila, Dolj, 
Teleorman și Vrancea au fost a- 
rate între 81-91 la sută din tere
nurile prevăzute.

In întreaga țară, după cum 
rezultă din datele Consiliului

Superior al Agriculturii, între
prinderile agricole de stat au 
arat pînă la 1 august 83 la sută 
din terenurile prevăzute, iar 
cooperativele agricole 53 la sută, 
A continuat Insămînțarea plan
telor de nutreț în cultură du
blă, lucrare efectuată în între
prinderile agricole de stat In 
proporție de 93 la sută. In coo
perativele agricole au fost însă- 
mînțate 538 OOOha, cele mal 
bune rezultate obținlndu-se în 
județele Argeș, Brăila, Buzău, 
Prahova și Vrancea, caro au se
mănat toate suprafețele prevă
zute.

Muata noi tn urbanistica bibonand: (Mna do alumină Oradot
Foto: ACERPRE8

• ALERGlND

PRIN ORAȘ

(Fragment din romanul 
„SINGURI* de Aurel Dra- 

goș Munteanu)

• Pentru cine

scriu? Pentru

ce scriu?

Obiectivarea poetică 
Ritmuri natale
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^ANCHETAy
L^°astrm

Dr. GHEORGHE 
DRAGAM

A spune despre cineva 
că a făcut carieră se con
fundă mai întotdeauna, 
pentru foarte mulți dintre 
noi, cu a fi făcut ceva cu 
ajutorul cuiva, acesta din 
urmă fiind un fel de pro
motor ilicit, menit să te 
tragă în sus. Termenul e . 
aproape compromis și pen
tru că nu i se cunoaște 
întotdeauna acoperirea 
faptică, perimetrul în care 
sensul poate avea explica
ția normală. Pierzîndu-și 
puterea circulatorie, carie
ră a devenit sinonim cu 
carierism, fapt care face ca 
în înțelesul acestui cuvînt 
să-1 includem, eronat, și 
pe al celuilalt. Nu mai 
spun cită cerneală au con
sumat articolele și pamfle-

tele generate de această 
confuzie de termeni!

Ce înțeleg prin a face 
carieră, mai exact ce înțe- 
leg prin a realiza o ca
rieră ? Indiferent de profe- j 
sie, de loc de muncă, în- 
totdeauna selecția a ope- | 
rai în favoarea celor te
meinic instruiți, pregătiți • 
profesional, cu un came- • 
ter integru, capabili să-și i 
concentreze și să folo- j 
sească puterea de muncă, i 
cunoștințele în susținerea j 
și desăvârșirea unei acțiuni j 
pozitive. Chiar cu erori — 
perfecțiunea este un ideal 
unanim, spre perfecțiune 
tindem însă acționînd per
manent — indiferent de 
factorii exteriori care ar ! 
întîrzia-o sau ar încerca I

CUM SE PROFITĂ DE „SPIRITUL TOVĂRĂȘESC“
să-i ofere piste false, se- I 
lecția acționează irevoca- : 
bil în toate sectoarele de 
activitate și mai devreme 
sau mai tîrziu, își pronun- , 
ță verdictul prin calitate. | 
Un om capabil să opteze 
pentru o profesie care-l • 
atrage este deja pornit pe 
drumul împlinirii. Perse- . 
verența, acumularea cu- ! 
noștințelor profesionale, | 
temeinicia judecății, opor- i 
tunitatea acțiunii, fermita- j 
tea, spiritul creator, dîr- 
zenia, caracterul, cutezan
ța, conjugate cu dorința de 
a realiza, acolo unde mun
cești, mai mult decît se 
așteaptă de la tine, iată 
ce cred că definește pe 
cel ce face carieră. In 
acest sens un tînăr nici

nu poate să nu-și propună 
să facă carieră. Altfel spus, 
și mai aproape de înțele
gerea noastră, cariera în
seamnă împlinirea tuturor 
gmdurilor și țelurilor tale 
în mod cinstit, fără a fi 
presărat în urma ta vic
time. Sînt de părere că 
a-ți dobîndi cariera (nu 
este expresia cea mai fe
ricită) este tot una cu lup
ta pentru adevăr pentru 
ca în primă și ultimă in
stanță cariera, adevărată 
și realizat! pe merit, în
seamnă adevărul tău.

Desigur, nu te poți aș
tepta întotdeauna și în 
orice loc la înțelegere de
plină pentru dorința și ac
țiunile tale, nu întot
deauna, și uneori firesc —

am în vedere spiritul de 
concurență . înțeles - în 
accepția sa normală — 
porțile spre ceea ce tinzi 
ți se deschid cii larghețe. 
Nu vorbesc de rea voință 
ci de ceea ce stă în firea 
lucrurilor: întîmplări,
eșecuri, momentele tale de 

! neîncredere, suspiciunea
, unora din jurul tău care, 
depășite cu răbdare și în- 

i țelegere adaugă noi. încre- 
| dințari în victoria ta. As

tăzi, mai mult ca oricînd, 
drumul carierei, înțeleasă 
ca împlinire, îi este des
chis oricărui membru al 

' societății noastre socialiste, 
singura societate care po- 

ț tentează dorințele și iz- 
| bînzile reale ale fiecăruia 
I din noi. Pomenind despre 

unul din factorii determi- 
nanți ai împlinirii — so
cietatea, mă gîndesc și la 
unele erori existente în a- 
numite colective — o par
te a acestor colective — 
în care un anumit fel de a 
încuraja, de a avea încre
dere, de a stimula se do
vedește propice apariției 
carierismului, fatal pentru 
orice individ, șl uneori cul
tivării acestor anormalități 
rimp îndelungat. Las la o 
parte nepotismul și favo
ritismul prin relații care 
sînt nocive și pe care tre
buie să le stîrpim din ră
dăcini acolo unde încol
țesc. Vreau să aduc în dis
cuție un anumit tip de ca
rierist, la care în prima 
fază unii dintre cei care 

vor parveni nici nu s-au 
gîndit, anume tipul carie
ristului construit de o to
leranță rău înțeleasă, de 
un spirit tovărășesc între
ținut de false optici, de 
incompetență. Am să în
cerc a ilustra cu unul din 
exemplele pe care le cu
nosc, mai exact spus, mi-a 
fost relatat. Un om onest, 
acolo unde-1 puneai își fă
cea datoria în litera celor 
cerute, nici mai mult dar 
nici mai puțin, cu bun 
simț, binevoitor, liniștit, 
bun tovarăș, de-a lungul 
anilor a fost avansat, azi 
o treaptă, mîine alta, omul 
muncea, își dădea toată si
lința — cu asta au fost 
toți de acord — și din 
treaptă în treaptă, apre
ciat și pentru modestia sa, 
a ajuns conducătorul unei 
instituții. La 35 de ani era 
un om care făcuse „ca
rieră", se spunea, fără ca 
să dea din coate, fără să 
aibă conștiința încărcată. 

La alt nivel de exigențe, 
într-un circuit extern 
de-acum, în afara institu
ției vreau să spun, omul, 
cu toate eforturile depuse, 
a rămas ceea ce era, adică 
un om binevoitor, modest 
dar și nepriceput. Siste
mul de producție, munca 
de coordonare a atîtor și 
atîtor factori îl puneau în 
dificultate, capacitatea sa 
nu avea parametrii ceruți. 
Și în scurt timp cei din 
jur au înțeles, înaintea să, 
că au greșit, că incompe
tența nu poate fi înlo
cuită cu dorința, fie aceas» 
ta și sinceră de a face, 
și atunci l-au înlocuit, fi
resc, pentru cîștigul insti
tuției, a lor și...

De fapt aici începe dra
ma acestui om. Nu i s-a 
spus bărbătește pentru ce i 
este înlocuit, i s-a spus că" 
este trimis să întărească 
munca într-un alt loc. 
'Omul a simțit în cele din 

urmZf, de altfel și postul 
în care fusese trimis era 
de mai mică importanță, 
că pe undeva altfel stau 
lucrurile, s-a gîndit că el 
nu a muncit deajuns, nu 
a pus suflet. Și acolo unde 
a fost trimis — cu cele 
mai bune recomandări — 
datorită calităților sale de 
care am pomenit, a început 
din nou să fie avansai. Am 
uitat să spun că studiile 
sale, din fugă, nu erau su
perioare. Și cînd și-a dat 
seama că ajunge din nou 
într-o funcție de răspun
dere s-a oprit, concomitent 
cu cei care, la o matură 
chibzuință, au înțeles ce 
greșeală ar fi făcut pro- 
movîndu-1. Și la 38 de ani 
omul acesta a luat-o de la 
capăt fără să se rușineze, 
fără false orgolii. S-a apu
cat serios de treabă, mai 
are doi ani și termină fa
cultatea, a înțeles că din 
mucava nu se fac for

tărețe. Vroiam să Ilustrez 
ideea că în anumite situa
ții unele calități sînt con
fundate cu altele și apar 
victime ale unei încrederi 
nesănătoase, care naște și 
întreține tot o formă ae 
carierism. Omul acesta s-a 
dovedit a fi înțeles exact 
realitatea, a avut tăria de 
caracter să-și recunoască 
defectele și s-o ia de la 
capăt. Dar aceasta nu este 
regula și vina creării unor 
false personalități revine 
mai ales celor ce nu cu
nosc sau nu înțeleg sensul 
rigorilor exigenței. Indife
rent însă de „drumurile" 
carieristului, singurul în 
măsură să-1 sancționeze pe 
măsura imposturii care-l 
caracterizează pe carierist 
este colectivul cu simțul 
moralei nealterat, colecti
vul ce nu ignorează ade
văratele valori, colectivul 
de oameni cinstiți și onești, 
și dăruiți.

Conf. univ.
ELENA MAFTEI

V iața omului, — supre
mul său datum efemer — 
este, ca finalitate, conti
nuă devenire și autode
terminare. Cit este viu, 
conștient și rațional omul 
năzuiește spre împlinirea 
și desăvîrșirea ființei sale ; 
el este un pelerin spre ,ab- 
solttt, dornic să-și înscrie 
faptele, semnele existen
ței sub specie aetemitatis. 
In această luptă decisivă 
cu sine și deseori și cu 
vicisitudinile vieții, omul J 
se confruntă permanent cu ; 
realitatea, cu semenii săi, 
își raportează gîndurile și 
performanțele morale și 
acționale la anumite exi
gențe sociale, la o scara- 
amplă și clar configurată j 
de posibilități și de valori. | 

în acest proces com
plex și anevoios de echili- ! 
forare bio-psiho-sociala, de • 
fapt, omul se caută și se 
descoperă pe sine ca po- 
tențial spiritual, ca moda
litate de evoluție, creație 
și integrare determinîn-

CINE VEGHEZĂ LA „JOCUL DE CĂRȚI* ‘AL VIEȚII
du-și astfel cit mai rigu
ros, mai adecvat, locul și 
rolul său în lume, în or
ganizarea socială din care 
face parte, in viață, în pro
fesie.

Cariera prin care se con
sacră individual și social se 
identifică cu tensiunea 
morală, cu rostul major al • 
vieții lui. Ea exprimă i 
coordonatele esențiale ale . 
personalității, fondul te- j 
leologic al devenirii sale, i 
destinul ei biografic. Prin | 
predestinare, adică prin ; 
zestrea sa nativă omul de
ține premisele procesului 
de umanizare, multilatera
le posibilități de realizare. ’ 
Activizarea, valorificarea : 
și orientarea lor construe- i 
tivă depind însă de clima- j 
tul social-istoric, de nece- 1 
sitate, de condițiile și 
scopul educației. Socialis- ' 
mid, spre deosebire de toa- ' 
te orinduirile precedente, , 
constituie — ontologic și i 
teleologic — cadrul optim i 
de înflorire și realizare a 

potențialului uman, de in
formare, formare și intro
ducere a personalității in 
timpul aspirațiilor crea
toare și al valorilor ma
teriale și spirituale ale so
cietății. Dincolo de orice 
iluzie, amăgire, așteptare 
zădamică, e timpul să în
țelegem însă un adevăr 
elementar : mai cu seamă 
în socialism soarta omului, 
construcțiile sale nu mai 
sînt supuse unor determi
nări rigide, ineluctabile, 
unor stihii ostile. Și — se 
înțelege — tocmai de 
aceea nici în socialism 
omul nu se realizează au
tomat, necondiționat, ca 
reflex legic al unui datum 
ereditar și social. în acest 
nou context relațional el 
devine însă, în toată ple
nitudinea de sens, creato
rul conștient și activ al 
propriului său destin, edi- 
că devine cu adevărat li
ber să se autodetermine, | 
să se realizeze, să decidă. 
Prin aceasta, responsabili- > 

tatea lui morală și socială 
crește sensibil; el devine 
demiurgul lucid al unor 
anumite gînduri, atitudini, 
fapte, împliniri, al rostu
lui său în lume.

Opțiunea pentru o anu
mită carieră, act decisiv 
al tinereții, implică o mo
tivație superioară, o chib
zuință profundă, do fapt, 
angajarea integrală a per
sonalității. Această deci
zie se identifică în esență 
cu drumul și reperul car
dinal al vieții și al stră
daniilor % noastre. Prin a- 
ceasta ea ne și obligă să 
realizăm o cunoaștere a- 
decvată, nepărtinitoare a 
forțelor și mijloacelor de 
care dispunem, a dificili- ( 
tăților și obstacolelor po
sibile, a necesităților și-, 
perspectivelor sociale, j 
Condițiile optime, moda- 

' litățile eficiente de inte
grare și împlinire a nă
zuințelor umane în socie
tatea noastră au sporit 
considerabiL

Totul este să le valo
rificam cu pricepere, să 
știm precis ce vrem, înco
tro mergem și unde vrem 
să ajungem. De asemenea, 
pentru acest anevoios ur
cuș spiritual e necesară și 
o adecvată pregătire psi
hologică ; o intensa con
centrare și o prudentă | 
orientare a tuturor resur
selor spirituale : inteligen
tă, voință, pasiune, fante
zie, caracter.

Drumul vieții și al îm- ; 
plinirilor umane n-s fost 
și nici nu este pentru ni
meni rectiliniu, neted și 
presărat, numai cu roze,

Viața este - o cale ane
voioasă, sinuoasă, abrup- ! 

ta și de aceea pin- I 
dită de primejdii, *n- 

. .frângeri, de riscul rată- j 
cirii. Cei fără vigoare spi- 
rituclă, fără o filozofic 
dară asupra oieța, 4âră un 
reper accesibil și rațional 
al outomișcârii se împot
molesc repede, se depri
mă, rămin la periferia ei. 

Cînd toate forțele și re
sursele omului se corelea
ză însă optim, converg spre 
același țel, prin muncă per
severentă — singura mo
dalitate tot mai prețuită 
— prin gîndul și fapta o- 
nestâ, prin iscusință și în
țelepciunea ce se învață 
în tinerețe, el descoperă 
dramul propriei sale vo
cații, calea spre o carieră 
de consacrare autentică. 
Este, de altfel — să nu 
ne înșelăm — singura care 
conduce spre limanul râv
nit al fericirii, spre cele 
mai înalte și mai luminoa
se trepte ale desăvîrșirii, 
ale echilibrului moral și 
intelectual, ale progresu
lui individual și social.

Prin carieră oamenii se 
autodiferențiază și se au- 
toierarhizează ui scara 
vieții sociale.

Orice carieră, oricît de 
modestă, este însă presti
gioasă — fără excepție — 
dacă angajează ți realizea
ză întregul nostru poten

țial, dacă ne situează pe 
calea proprie împlinirilor 
utile vieții și semenilor 
noștri, dacă exprimă des
tinul nostru uman, cu 
strădaniile și înfrângerile, 
cu bucuriile și tristețile, 
cu lupta și năzuința fer
mă spre mai bine. Aceas
tă strategie a omului este 
firească, întrucît „a trăi — 
cum ne spune Renan — 
înseamnă a ști, a iubi, a 
admira, a face bine". Și 
se înțelege că trăiește cu 
adevărat și chiar supra
viețuiește col care prin cu
getul, inima și acțiunile 
sale a semănat pe lume 
virtuțile și însușirile uma
ne.

Carierismul este dimpo
trivă un semn al degra
dării, al decăderii ome- * 
neștf, deși pîndește vigi
lent cele mai înalte ran
guri din ierarhia vieții. El 
este cariul ce roade și 
subminează temeiul ordi
nai. al dreptei -ierarhii, al 
echității^ și al ^civilizației 
umane. -

Carierismul este plaga 
ce se extinde și se exaltă 
ca o buruiană pe terenul 
vieții unde nu se cultivă 
cu hărnicie și pricepere a

devăratele criterii și prin
cipii ale moralei, ale ordi- 
nei raționale, ale echității 
interumane. în condițiile 
vieții noastre socialiste este 
un fenomen minor ca în
tindere dar nociv prin for
ța de contagiune, prin e- 
fectele Sale alternante și 
frenatorii.

Carierismul este perpe-. . 
tuat și întreținut de indi
vizi care, de fapt, nu merg 
pe calea lor, ci se tîrăsc pe 
un drum impropriu, dru
mul ce duce facil spre glo
ria pretimpurie și deșartă, 
spre nesaturate beneficii 
ilicite, spite bunăstarea 
egoista, spre hipertrofierea 
maladivă a orgoliului,'spre 
sterilitatea eului. Osatura 
lor psihică, armătura lor 
spirituală este un amestec, 
o compoziție labila de vicii 
infamante: minciuna, slu
gărnicia, lingușirea, lașita
tea, invidia, n&instea, lă
comia, comoditatea, fățăr
nicia și demagogia.

Lipsiți de virtuți și de 
scrupule, ei acționează 
subteran, se strecoară prin 
găuri, se cațără pe nervii 

noștri spre trepte ale par
venirii și imposturii. în 
fața vieții, ei veghează ca 
la un joc de cărți sau dc 
întîmplări, scontînd fie pe 
noroc, fie pe imprudența, 
nepriceperea și toleranța 
noastră. Fără teamă sau 
rușine, fără elementar 
respect față de om, față 
de legile și îndatoririle 
vieții, carieriștii se îmbra
că după modă chiar și în- 
lăuntrul sufletului lor, 
fiind dispuși să laude nu 
ceea ce merită, ci ceea ce 
este lăudat, să infirme 
orice virtute hulită, rămî- 
nînd insensibili la adevă
ratele îndemnuri și che
mări morale. Ei sînt scla
vii umili ai tuturor celor 
de care au nevoie spre a 
ajunge la mărire și tiranii 
neînduplecați ai tuturor 
celor care depind de ei. 
Fără să se întrebe cine și 
ce sînt cu adevărat, îi 
preocupă obsesiv doar 
ceea ce crede lumea des
pre ei. Idolul căruia se în
chină este deșertăciunea 
și sora ei, zădărnicia. Prin 
forța viciului ei se ridică, 

cum uraganul înalță gu
noaiele pi colbul, învălmă
șind fața curată a lumii. 
„Măreția" și ascensiunea 
lor efemeră nu face decît 
zgomot și umbră pămîn- 
tului. Ei se adăpostesc 
sub penele de împrumut, 
se umflă în prostie și in
solență, sînt trufași și pe- 
danți, slujindu-și doar c te 
tigul cu ocară și prin jert-^ 
firea binelui, a adevărului 
uman.

Carierismul este poate 
cel mai mare și mai vigu
ros rău social. Prin refor
me și legi i se ascund doar 
qrmele. Rădăcinile nu i se 
pot extirpa însă decît 
printr-o educație întemeia
tă de facto pe consecven
ță, pe exemplul personal, 
pe autoritatea morală și 
intelectuală.

Spre a-și construi un au
tentic și fericit destin, 
copiii și tinerii noștri au, 
cum remarcă Joubert, 
„mai multă nevoie de mo
dele decît de critici". De
magogia vorbelor și a sen
timentelor n-a convin/1 
niciodată pe cineva. ’

Dr. DAN 
COSTESCU

Carieră șt canei mm. O 
derivare tristă pentru lim
ba noastră și, aparent pa
radoxal, antinomică. Pentru 
că de la bun început ex
clud posibilitatea alătură
rii, fie și numai pe hîrtie, 
a acestor cuvinte • cariera 
nu are nimic a face cu 
carierismul. Cariera nu are 
nevoie de nici un fard, ca
rierismul trăiește numai 
prin deghizări. înșir bana
lități dar au ajuns banali
tăți și pentru că nu le mai 
dăm importanta cuvenită, 
uneori âjungînd a le con
funda, ceea ce, să recu
noaștem nu este numai 
trist dar, și mai ales la un 
anumit grad de „înțele
gere" poate deveni pericu-

E G HIZ A REA OP 0 RTUNISMULUI
los pentru, climatul nostru 
social. Presupunînd că a 
face carieră nu ascunde 
multe secrete, aparent, voi 
încerca să îmbogățesc „in
sectarul" celei de a doua 
categorii cu tipul pe 
care eu l-am întîlnit cel 
mai des : carieristul de 
profesie, abil în a-și aco
perii spatele cu fapte și 
realizări „onorabile", carie
ristul „cu realizări care ne 
fac cinste" (Folosesc ex
presia tocmai pentru că s-a 
demonetizat prin uzitare 
pînă la desființarea sensu
lui inițial). Acest tip (vom 
observa că tenacitatea 
este una din armele sale) 
are răbdate. O răbdare 
confundată nu odată de 

noi cu „omul își vede lun
gul nasului, e un băiat 
care nu se amestecă, nu 
epatează etc. etc." Avînd 
răbdare el observă, adul
mecă dincotro și încotro 
bat clopotele. El chiar 
piei de un „tren" pentru că 
vrea să-și vadă „colegii** 
mai grăbiți la lucru, el nu 
vrea să greșească, vrea să 
meargă la sigur și atunci îl 
interesează experiența, reu
șita și nereușita unuia cu 
„sistemul nervos mai slab". 
In prima etapă se și îm
prietenește, s-ar părea fără 
discernămînt pentru nasul 
său fin, din strategie, după 
cum vom vedea. E ușor 
amabil și ușor îndatoritor, 
intervențiile sale de o neu

tralitate totală pînă la un 
moment dat sînt luate 
drept sincere, făcute de un 
om cu simțul dreptății și 
al onoarei. E sobru dar 
știe să și zîmbescă, știe să 
întoarcă capul sau să plece 
la timp — dovadă de ne
contestat a bunului său 
simț. Are și păreri, nu de
finitive, care încep cu „si
gur, dacă ar fi să mă pro
nunț, asta numai în cazul 
în care m-aș pricepe, mi-aș 
îngădui să spun..." și spu
ne ceva care nu înseamnă 
nimic ori, dacă își dă 
seama că nu mai poate 
întinde coarda, exact ceea 
ce gîndesc superiorii. Totul 
însă cu aerul că „nu se 
pricepe" și „nu-și îngădu

ie" dar că „s-a pronunțat 
pentru că a fost întrebat" 
și că (aici își începe „miș
cările") desigur „nu sîntem 
doar spectatori, e necesar 
să avem opiniile noastre". 
Prima etapă.

în etapa a doua omul cu 
opinii care și pînă atunci 
muncea serios, începe să 
tatoneze terenul, vrea să 
afle pe cine poate conta, 
la nevoie, și el .are nevoie, 
se interesează de preferin
țele, gusturile colegilor cu 
cel puțin o treaptă admi
nistrativă peste ce repre
zintă el. în acel moment, 
chiar află la ce face șeful 
alergie. Și dacă acestuia 
nu-i plac pantofii cu șire
turi „ omul nostru" va fi 

ireproșabil îmbrăcat în 
pantof — papuc. își va 
face o listă „de ce anume 
ar fi necesar să se între
prindă pentru ca institu
ția să meargă mai bine" și, 
cunoscîndu-și imaginația 
și puterea, va ataca în pe
rimetrul său : ceva, un lu
cru mărunt, vizibil însă — 
condiția vizibilității se în
țelege de la sine — și, 
după ce-și va stoarce cre
ierii s-o înveșmînteze nu 
„țipător" (el nu riscă deo
camdată) dar atît cît să 
placa, lansează atacul. 
„Propunerea" sa trebuie 
să lovească însă în cineva, 
cineva care ar fi trebuit să 
facă acest lucru mai de
mult, el este în instituție 

doar de puțin timp „că 
doar pentru asta sîntem 
plătiți, nu să fim funcțio
nari fără inițiativă și fără 
responsabilitate". El nu 
pronunță nici un nume, 
după ședință chiar va in
vita un grup de doi, trei, 
la o mică agapă to
vărășească printre care și 
cel „vizat", tocmai pentru 
a nu da de bănuit. Și ast
fel prima mișcare a fost fă
cută. Sobru, îndatoritor el 
va trece de acum și drept j 
om cu spiritul observației 
dezvoltat, preocupat de ( 
.bunul mers al instituției și 
după această „fandare" re- • 
cuzita sa devine inepuiza
bilă, seismograf electronic, 
el va acționa acolo unde 
există măcar ideea de fi
sură dacă nu fisura în rea
litate. El a învățat, con
form unui proverb arab 
adaptat la „idealurile sale" 
că drumul cel mai scurt 

între două puncte nu este 
linia dreaptă ci linia curbă. 
Deci el ocolește, are răb
dare, întocmește rapoartele 
de serviciu în termeni cu
viincioși și cu sintaxă ade
menitoare, hîrtiile semnate 
de el au iz de originalitate, 
de studiu serios și profund. 
(El se amuză juxtapunînd 
fraze și înțelesuri furate și 
colorîndu-le cu modestia-i 
cunoscută). Și nu se știe 
cînd, cineva (de acum are 
un învățăcel prins la mînă 
cu o’ mică găinărie) îl pro
pune în vreo comisie, în
tr-un prezidiu la o ședință 
de analiza muncii și iată-1 | 
devenit „oficial". Mulțu
mind pentru încredere și 
promițînd că va depune 
toate eforturile, nu-și va 
precupeți forțele pentru ca 
lucrările să se desfășoare 
cum trebuie, deși el nu 
are altceva de făcut decî» 
să stea pe scaun cît se în- 

tîmplă discuția. O face 
însă grav, poza impresio
nează, amplifică imaginea 
reală. Și-n tot acest timp, 
în a doua etapă, a strîns 
un volum întreg despre 
cine este, ce-a făcut, ce 
face și are de gînd să facă 
cutare și cutare, care sînt 
relațiile între cutare și 
cutare, și-n funcție de a- 
ceastă țesătură el pornește 
decis, dar mereu precaut, 
de la baza piramidei în
colo. Se face util, zimbetul 
său se micșorează, aeru-i 
grav sporește în densitate 
și totul de-acum, dacă are 
răbdare și tactică, și are, 
se desfășoară conform pla
nurilor sale. Momentul 
„intransigenței*, al liche
lismului de fapt nu întîr- 
zie, șantajul e mînuit per
manent — vorbe inventate 

transformate într-o sa
bie a lui Damocles și 
etapa a treia a început. 
Și aici totul este o chestiu
ne de a ști cum să folosești 
timpul. Pentru că el, carie
ristul lichea, are precau
ția să-ți pregătească și un 
eventual eșec, el are ci
nismul căderii „totul este 
trecător, nu vă impacien
tați". Și căzut el își rezervă 
„eventualități", mimînd se
ninătate și supușenie își as
cute ghearele pentru ur
mătoarea conjunctură. Go- 
rică Pîrgu debarasat de 
argou și ostentație, pe care 
le-a înlocuit cu „maniere* 
și „autocritică" scăldîn- 
du-se în propriile lături el 
ne împroașcă și nu numai 
atât, dacă nu i se pune 
botniță. Este, cred, prima 
operație din tratamentul la 
care trebuie supus.

litg. VIKSIL
GANCIU

Poate va părea mime
tism, voi spune însă că, 
folosind termenii puși în 
discuție, a face carieră în
seamnă, deopotrivă, a fi 
cinstit cu tine în ceea ce 
întreprinzi, a nu-ți suprali
cita capacitățile, pe care 
trebuie să ți le cunoști, și 
a stabili între tine și oa
menii ce te înconjoară ra
porturi de integritate și 
onestitate. Și dacă ar fi să 
mă pronunț pentru calita
tea indinspensabilă unui 
om hotărît, în sensul pozi
tiv, de a face carieră, aș

NU NUMAI SELECȚIA NATURALĂ ASIGURĂ 
DREAPTA IERARHIE A VALORILOR

spune că ceea ce trebuie 
să-1 caracterizeze perma
nent este moralitatea acte
lor sale. Înțeleg prin mora
litate suma de calități ca- 
re-l opresc 'pe om (tenta
țiile sînt multiple și îm
bracă uneori haina morali
tății) să săvîrșească acți
uni ce dăunează societății 
în ansamblu și celor din jur 
îndeosebi, să săvîrșească 
acte injustițiare pentru a 
ajunge uneon tot într-un

loc unde incapacitatea și 
labilitatea morală pot ge
nera dereglări mecanismu
lui nostru social, profunde 
drame sufletești.

Severitatea corecției, în 
asemenea cazuri, este de 
natură să extirpe o tumoare 
ce crește, din lipsa de cu
raj civic a unora, din în
țelegerea eronată a altora 
privind „posibilitățile de 
creștere" ale cutărui indi
vid, „încrederea și ajuto

rul pe care trebuie să i le 
acordăm".

Societatea noastră socia
listă asigură cadrul desfă
șurării și împlinirii perso
nalității umane catalizînd. 
la temperatura conștiinței, 
voința și perseverența, va
lențele pozitive ale fiecă
ruia din noi, stabilind o 
adevărată și permanentă 
ierarhie a valorilor, impusă 
și rezultat direct al echită
ții sociale socialiste. Con
sider carierismul un aten

tat la legile care diriguiesc 
destinele poporului, la rea
lizările sale, un act, poate 
va părea curioasă expresia, 
de piraterie. Să nu ne 
amăgim cu iluzia că exem
plarele dornice de parve
nire au dispărut. Carieris
mul, cum spuneam, nu se 
poate manifesta fără un 
cadru favorizant. Atitudi
nea cetățenească a fiecă
ruia din noi își dă ade
vărata măsură și demas- 
cînd la timp indivizii ce

vor tulbura și încurca ordi
nea socială, prin consecin
țele acțiunii lor incompa- 
tente și imorale. Rare, ex
trem de periculoase însă, 
exemplele avînd în sînge 
religia parvenitismului sînt 
străine eticii noastre și 
acolo unde mai apar tre
buie,și primesc, replica cu
venită.

Anchetă realizată de 
NICOLAE ADAM

VIVA MARIA
Rulează 13 Patria (orele U.30 ; 
13.45 ; 16.15 ; 18,45 ; 21 15).

PIRAMIDA ZflUlI SOARE
Rulează la Bu2«ști (orele 
14 : 16,30 . 18 ; 21.15) ; Ex-
celsioi (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,45;
15.15 , 17,45 : 20,15) ; Modem
(orele 9.30: 11,15; 14; 16,30; 
19 ; 21.15); Feroviar (orele 
9 ; 15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AuR_
Rulează la Republica (orele
6.15 10.15 ; 12.36 . 14,45 ; 17,00;
’9.15 ; 21 30) ; Festival (orele 
9 ; 11,15 13.30 18 ; 18.30 ; 21) :
Circul de y' trele 10: 13;
16,30 ; 18 ■ 20,v

LUI ACHILE
Rulează Ia Luceafărul (orele

CINEMATOGRAFE
9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 18 ; 18,15 ;
20,45).

JUDECATA
Ruleazâ la Capitol (orele 9,30 :
11.45 , 14 15 , 16,30 : 19).

DUELUL LUNG
Bucegi (oțele 9; 11.18; 13,30;
16 ; 18.30 ; 21). Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 13.15 ; 20,30) 
Miorița (orele 9 , 11.15 ; 13,30;
15.45 18,15 . 20,45) ; Melodia
(orele 8.30: 11: 13 30: 1(1 ;
18.30 ; 21).

NEBUNUL DIN LABORA
TORUL NB 4

Ruleazâ la Victoria (orele 8,45 ; 
11, ; 13,15 ; 15.45 • 18.15 î 20.45).

MESTEACĂNUL
Rulează la Central (orele 91
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.30 : 21).

STUDIU DESPRE FEMEI
RuleazS la Doina (orele 9 șl 10 
program pentru copii); 11.30: 
13,45 : 18 18 30 ; 20,45 tn con
tinuare >; Flacăra (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30)

OBSESIA
Rule'zâ la Union (orele 15 30 ;
20,30 ora 18 desene animate).

MONDO CANE

Ruleazi la Timpuri noi (orele 
9—2Q In continuare).

AVENTURIERII
Rulează la Grivița (orele 9,13;
12.15 ; 15,15 ; 18 : 20.45); Tomis 
(orele 9—15 în continuare
17.15 • 19,30); Flamura (orele 
8,45; 11; 15,30; 18 : 20.30).

EL DORADO
Rulează la Buzestl (orele 16.30 *
18). Lumina (orele 9 ; 15,45 în 
continuare 18,15 ; 20,45).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Rulează la înfrățirea între

popoare (orele 10; 13.301
17.45 ; 201.

INIMA NEBUNA. NEBUNA 
DE LEGAT-

Rulează Ia Dacia (orele 8,30;
16.30 ; tn continuare 18,48 : 21).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Unirea (orele 10 ; 
15,30; 18); Rahova (orele 15,30; 
18).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Ura (orele 15.30;
18) ; Volga (orele 9 ; 11 ; 13 1 
15 ; 18,15 20 30): Arta (orele
9.30—15,30 tn continuare:
17.45 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

Rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17.30 ; 20) ; Duminică ma
tineu ora ÎL

Gridina Botanică din Cluj. Aici pot fi văzute 
plante din toate coifurile lumii, aclimatizate prin 
strădania neobosită a oamenilor de ftiinfi li 
horticultorilor, ce se ocupi de grădină.

Anual, numărul vizitatorilor care vin si admire 
frumusețile vestitei grădini botanice, depășește 
cifra de 300 000.

în fotografie : sera cu plante tropicale

TELEVIZIUNE
SÎMBATA, 3 AUGUST 1968

PROGRAMUL I

17.30 — Lumea copiilor. Muzică populară vo
cală și instrumentală interpretată de 
copii din diferite Județe ale țării. 
Transmisiune de la Muzeul Satului.

18,00 — Stadion — emisiune de actualitate 
sportivă.

18.30 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune
de limba română.

19,00 — Pentru tineretul școlar. Acasă la ge- 
neral-colonel în rezervă Dumitru 
Dămăceanu.

10.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publici

tate.
20,00 — Tele-enciclopedia. în cuprins: Orga

nizația națională de sănătate. Supra- 
realism. Pădurea. Măști vesele.

21.00 — Vom reveni... peste șase luni.
21,10 — Film serial „Răzbunătorii". 
22,00 — Emisiune muzicai-distractivă.
22.30 — Rezumat filmat de la Festivalul ti

neretului de la Sofia.
22.50 — Varietăți filmate.
23.15 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 — Cursuri... In plină vacanță. Reportaj 
de la cursurile și colocviile de limbă 
și literatură română, organizate pen
tru străini, la Sinaia.

20.15 — Intermezzo — emisiune muzical-co-
regrafică.

20.45 — Telejurnal.
21.00 — Bis... pe 16 mm. Fetele din Takera- 

zuke.
22,00 — Râman foileton : „Lagardăre" (III). 
23,00 — închiderea emisiunii. I
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Cu marinari în
„DANA

Două nave stau ancorate una lîngă alta, în port. In „dană 
dublă" — cum se spune obișnuit pe aici. „Bacău" și „Craiova". 
Prima este pe punctul de a pleca în cursa. Diseară, cînd se va 
lăsa întunericul, va fi deja în larg. Și, de fapt, la ora cînd apar 
aceste rînduri, este de mult în drum spre Hamburg sau Rotter
dam, iar rîndurile nu vor fi citite decît cîndva, la întoarcere, 
Celălalt vas, „Craiova", abia a venit de două zile. Nici n-a des
cărcat încă. Șeful de echipaj Ion Roșea, care are în’spatele său 
18 ani de marinărie, ne spune că s-au întors dintr-o călătorie de 
„numai" 55 de zile dar deja i se pare că stă cam mult în port 
și e nerăbdător să descarce mai repede.

Am stat de vorbă cu oamenii de pe aceste cargouri româ
nești, înfrățite la chei pentru scurtă vreme, și am avut de mai 
multe ori o reprezentare exactă a ceea ce numim de obicei 
sentimentul DATORIEI. Cuvîntul revenea cu insistență, spon
tan, în expresiile folosite curent de unul sau de altul : „Este 
ile datoria noastră", „Ne facem datoria” sau „Nu ne facem 
DECÎT datoria". Dar, mai înainte de a auzi cuvîntul, aveam i- 
maginea, sensibil conturată, a sentimentului, sau poate a unei 
atitudini, care răzbătea din faptele, din întîmplările, din viața 
de zi cu zi a marinarilor.

Comandantul vasului „Bacău", căpitanul de cursă lungă Da
niel Nistorescu, ne prezintă cîteva date generale, care să ne in
troducă în temă. Aflăm, de pildă, pe unde au colindat în călă
toria anterioară, că nu s-a întîmplat nimic deosebit în ea, că 
după mai multe călătorii din acestea, în — care — nu — se — 
întîmplă — nimic — deosebit, „ducem marfa de ici-colo și atît", 
planul navei a fost îndeplinit în procent de 108 la sută, ceea ce 
a situat-o pe locul I în flotă după încheierea primului semestru.

Și chiar numai atît, de ici-colo și gata ?
— Cam așa. Timpul se scurge între încărcat și descărcat.
— înseamnă că vă este indiferent ce transportați ?
A, nu, asta nu. Călătoria care va începe diseară este în același 

timp primul transport de aluminiu românesc pe care îl face 
nava. Un sentiment puțin altfel, puțin deosebit, însoțește grija 
și atenția cu care este supravegheată și așa, de fiecare dată, 
marfa. Poate este o grijă și o atenție deosebită dar. cu siguranță, 
nu numai atît. O coincidență ne este semnalată: primul trans
port de aluminiu se suprapune cu cea de a 50-a călătorie a na
vei. Evenimentul ni se pare un mic jubileu. Dar semnificațiile 
momentului le descoperim mai curînd noi, gazetarii. Oamenii 
vasului își concentrează luarea aminte mai mult asupra încărcă
turii.

— Este în joc mîndria noastră, la urma urmei, ne spunea și 
strungarul navei Petre Neagu, nu e vorba numai de o obligație 
de a transporta, pur și simplu, ci și de a transporta în cele mai 
bune condiții. Prestigiul de care ne bucurăm în toate porturile 
lumii ne și obligă totodată.

Aflăm cu ocazia aceasta, încă un amănunt. La întoarcere, o 
furtună a imobilizat nava pentru două zile într-un adăpost, sau 
mai bine zis nava s-a imobilizat singură fiindcă altfel ar fj 
avut de suferit marfa. Așadar, călătoria aceasta, în — care — 
ași — se —'întîmplase — nimic — deosebit, a durat cu două zile 
jnai mult, a făcut mai lung drumul spre casă „pentru că trebuia 
protejată marfa".

DUBLA'1
N-a avut, desigur, nimeni nimic de zis. A fost și aceasta o 

întimplare ca oricare alta mai puțin importantă chiar decît 
multe altele. Si, în plus, transportul mărfii nu era doar în răs
punderea comandantului, ci a tuturor. Acea răspundere colec
tivă, de care ne vorbea șeful de echipaj Ion Roșea, nu este o 
simplă sumă aritmetică a răspunderilor personale, ci mult mai 
mult Fiecare membru al echipajului se simte răspunzător nu 
numai de sectorul său, ci de tot, de întreg ansamblul. O răs
pundere unică, mare, apasă la fel'de exact pe umerii fiecăruia. 
Cuvintele ofițerului mecanic Mihai Tutoveanu includ un mare 
adevăr in sensul acesta :

Munca pe vapor își are specificul său bine delimitat, nu se 
poate compara'cu nici un alt sector de activitate. Eu, de pildă, 
nu pot refuza să intru în sala mașinilor, dacă s-a întîmplat ceva 
la ora cinci, pe motiv că mi-am terminat cartul la patru. Avaria 
poate avea repercusiuni asupra întregului vas. poate întîrzia 
încărcătura.

NI se și povestește o situație tocmai de acest gen : o defecțiune 
la pompa instalației frigorifice. Ofițerul care era de cart avea 
în răspunderea sa bunul mers al întregii nave, nu-și putea părăsi 
postul. Și, bineînțeles, a fost chemat el. Ne interesăm dacă s-au 
ivit vreodată avarii mai dificile care să pună în cumpănă ceva 
sau altceva. Dar aceeași grijă neîntreruptă a tuturor și a fie
căruia veghează pentru a preîntîmpina din timp posibilele îm
prejurări de acest fel.

Așa cum veghează și timonierul Ion Cristina, sau chiar mais
trul tîmplar Ștefan Simon. Acesta, de pildă, știe foarte bine că 
fără el nu se poate în nici una din situațiile care îl privesc di
rect, că la manevre postul său este la ancoră („Sînt mărfuri di
ficile, pretențioase, trebuie să le mîngîi, nu să le trîntești") și că 
de acolo nu poate lipsi orice s-ar întîmpla („îmi cunosc sarcinile 
și știu că numai eu trebuie să le îndeplinesc. Este de datoria 
mea"). Iar la rîndul său, timonierul, care stă ore întregi „la 
roată", cu ochii neclintit! în noaptea dinaintea sa, chiar dacă a- 
cum spune cu modestie că numai pe vreme de ceață e ceva mai 
greu, nu se poate să nu-și zică în gînd cîteodată, în ceasurile a- 
celea de singurătate, că de el depinde, în ultimă instanță, sosirea 
întregii încărcături la destinație. Este mîndria firească ce te 
înconjoară întotdeauna alături de satisfacția că ești șl tu o 
părticică din efortul tuturor. Și de o altă satisfacție, o altă 
mîndrie, un alt sentiment, care constituie, dincolo de greutățile 
de moment, trecătoare, țelurile supreme ale muncii lor.

Oamenii aceștia, care se întîlnesc pe mările și oceanele lumii, 
așa cum ne întîlnim noi, ceilalți, cu cîte un prieten undeva în- 
tr-un sat sau intr-o sală de cinema, oamenii aceștia care stau 
mai multe zile prin marile porturi ale globului decît acasă, sînt 
totuși gata din-nou de drum, imediat după ce abia au ajuns. Și 
sînt nerăbdători să plece mereu de undeva în altă parte pen
tru că îi așteaptă întotdeauna DATORIA.

Scrisoare câtre prieten
Stlmulotd de noua tntiinire 

cu marea, memoria se des- 
tiinule:

— S-o luăm cu... începutul, 
îmi propune NICOLAE MIREA, 
suflind ginditor în cafea. Des
pre mine n-am prea multe de 
spus. Sînt de fel din Caracal, 
oltean. Poate te vei mira, dar 
am ajus la marină datorită 
„Scînteii tineretului", care 
popularizase cu cîțiva ani în 
urmă Școala medie tehnicii de 
marină din Constanța. Am citit 
și eu articolul si am plecat 
acolo. Marea n-o văzusem 
niciodată; doar Dunărea. Cind 
am ajuns pe țărm, am exclamat 
și eu ca olteanul: „Uite, muică, 
ce de Jil lu. Am trecut, apoi, 
prin toate muncile marinărești. 
Mt-au plăcut însă. In 1961 la 
26 de ani, eram cel mai tînăr 
comandant de nară. Nu voi uita 
niciodată prima călătorie în 
această funcție. Deși pe Me- 
diterana mergi ca-n automobil, 
tocmai aici ne-a prins furtuna.

MARELE PAVOAZ
LA CA TÂRG

DRUM BUN,
CĂPITANE!

Omul pe care 
l-am cunoscut, că
pitanul - locotenent 
Gheorghe Cucu, se 
află acum pe pun
tea de comandă a 
Vînătorului său. Ii 
friai pot încă des
luși, de aici, de pe 
țărm, gesturile, îi 
mai pot încă auzi 
vocea. Simt și acum 
în palmă stringerea 
bărbătească a miinii 
sale. Cu o jumătate 
de oră in urmă ne 
aflam încă față in 
față, la cîțiva centi
metri unul de altul. 
Manevrele așează 
acum din ce în ce 
mai mult spațiu în
tre noi: 20, 25, 30 
de metri.

Obișnuită să as
culte, nava se înde
părtează încet, su- 
punîndu-se parcă 
numai 'vocii coman
dantului ei. Și mi 
se pare ciudat la 
început cum o navă 
care știe să acopere 
prin viteza sa mul
te noduri pe oră, 
poate acum să se 
deplaseze atît de 
încet, abia simțit de 
aici, cu o înceti
neală plină de gra
ție. Se observă însă 
de pe acum, în tre
pidația care a cu
prins-o ca un ecou, 
nervozitatea nerăb
dării.

Comandantul na
vei a devenit trep
tat o siluetă. Amă
nuntele înfățișării 
sale s-au risipit în 
distanțele care ne 
înconjoară. îl mai 
urmăresc, atîta vre
me cit pot, cu pri
virile, știind că nu 
peste multe minute 
nu-l voi mai putea 
însoți decît cu gîn- 
dul. îmi răsună 
încă în urechi cu
vintele pe care mi 
le-a spus, ca pe o 
destăinuire a celor 
mai intime convin
geri.

— Cel mai bun 
prieten al mării e 
ziua.

Nu l-am înțeles 
exact în primele 
momente. Dar pen
tru comandantul 
care își petrecuse 
II din cei 34 de ani 
ai săi numai pe apă 
existau, bine deli
mitate ca noțiuni, 
două feluri de mi
siuni de luptă: mi
siuni de zi și de 
noapte. Ambele la 
fel de importante 
și rod al unor efor
turi de pregătire 
pe aceeași treaptă 
a conștiinciozității 
profesionale ; și to
tuși, fiecare cu tră
sături distincte, cu 
o biografie care îi 
dă un caracter per
sonal, deosebit de 
la una la alta. Am 
cerut explicații și 
mi le-a dat cu de
zinvoltura cunoscă
torului profund.

Mi-a vorbit mu
țind de ici-colo. ca 
pe o tablă de șah, 
pachetele de țigări 
și chibriturile, pen
tru a fi mai convin
gător: ziua am to
tul in fața mea ca 
pe masa asta, și pot 
să acționez cu mai 
multă siguranță.

Pe cind noaptea, 
fără îndoială, noap
tea e cu totul alt
ceva. Greutățile 
cele mai multe apar 
întotdeauna noap
tea. Ca și furtuna 
aceea, de pildă, 
care a făcut ca fie
care om să-și înze
cească eforturile. 
Bineînțeles și atunci 
totul s-a terminat 
cu bine, ca de obi
cei. De ce se nasc 
oare furtunile de o- 
bicei in timpul nop
ții ?

Și cu toate aces
tea, noaptea are și 
ea avantajele sale* 
pe care 
tntîlni 
zilei:

— Pe 
noapte 
se execută ca 
tr-un adăpost. Te 
poți ascunde după

nu le poți 
în timpul

vreme de 
manevrele 

în-

>•••••• • • •

Mă străduiam să 
meni de pe vas 
Cind furtuna era 
umăr mina unui 
nar: „Lasă, _________ „
trece"... Și a trecut cu bine. De 
atunci am căpătat încredere în 
mine. De atunci am, simțit 
întotdeauna ajutorul cald, tovă- 
șesc al membrilor echipajului

Au trecut de atunci doi ani. 
Pe Nicolae Mirea nu l-am, mai 
întîlnit. Ne-am întîlnit însă, cu 
regularitate, în scrisori. Din fie
care port, din fiecare popas 
primeam un semn din partea 
lui. prin care îmi vestea despre 
munca și viața Iul, a echipaju
lui. Un subtilizat radar al gîn- 
durilor ne ținea, în ciuda dis
tanțelor, apropiați.

Zilele trecute am fost din nou 
în portul Constanța. L-am 
căutat, ca de atîtea ori cînd ve
neam aici. Șî tot ca de atîtea 
ori, mi s-a răspurjs : Păcat, nu-l 
puteți întîlni, e în voiaj". Am 
aflat. însă, vești mai proaspete 
despre el. Pentru măiestria de 
care a dat dovadă, i s-a încre
dințat o răspundere deosebită : 
comanda unei nave de 12 000 
toile. Călătoriile lui sînt acum 
mai îndelungate, de luni și luni 
în șir.

La sosire în redacție, mă 
aștepta o ilustrată : Salutări din 
drum spre Tokio. Nicolae Mirea, 
comandantul navei „Carpați".

nu observe ni- 
că am emoții, 
în toi, simt pe 
bătrîn mari- 

comandante,

l’ziUA
IMARINEI
I

I 
I

(Urmare din pag. I)

citate și cu viteze sporite de de
plasare constitue o preocupare 
permanentă, de viitor, a condu
cerii ministerului nostru. Trebuie 
să amintim că, începînd din acest 
an, specialiștii de la șantierul na
val-Galați, împreună cu cercetă
torii și proiectanții de la 
ICEPRONAV studiază posibili
tățile de asimilare a cargourilor 
de 6 000—7 000 tone —• nave cu 
o eficiență sporită în transpoitul 
mărfurilor specifice exportului 
românesc.

Dar, paralel cu dezvoltarea și 
asimilarea continuă a diferitelor 
tipuri de nave, corespunzătoare 
unor cerințe din ce în ce mai 
mari de export, se impune, fără 
îndoiala, modernizarea porturilor 
fluviale și maritime. Prin investi
rea în ultimii ani a peste 380 de 
milioane lei în acțiunea de extin
dere și modernizare a portului 
Constanța, de exemplu, s-a reali
zat sporirea capacității de opera
re a portului, în comparație cu

Ianul I960, de aproape 3 ori, 
iar la finele acțiunii de lăr

ea ca după un pa
ravan...

Mai mult decît 
atît, trebuie să ghi
cești cu mai mare 
rapiditate amănun
tele, intențiile duș
manului, ceea ce 
ascute 
observație, 
curajul. Și 
la fel ca 
sorții de 
Succesul nu depin
de de ceasul in 
care pleci in mi
siune, ci de toată 
pregătirea de pină 
atunci. Iar în aceas
tă privință marina
rii noștri sint ori- 
cind pregătiți să 
facă încă o dată do
vada capacității l'tr, 
a priceperii și cu
rajului lor. semn al 
hotăririi de a sluH 
cu neabătut devo
tament patria socia
listă.

...întreaga navă a 
devenit de acum o 
siluetă. Căpitanul- 
locotenent Gheor
ghe Gucu a plecat 
într-o nouă misiune 
de zi, după care va 
urma o alta, de 
noapte, apoi alta, 
de zi sau de noap
te și așa mai depar
te. De fiecare dată 
la fel și de 
dată altfel, 
mina într-o 
rare de gest 
el nu o mai poate 
vedea și zic:

— Drum bun, că
pitane ! Succes în
tregului echipaj !

Urarea este insă 
ca oricare alta, o 
simplă urare de 
bun rămas. Pentru 
că succesul îi va în
soți și acum ca de 
obicei, ca întotdea
una, cu certitudine.

ceea 
spiritul de 

atenția, 
apropie 
Si ziua 

izbîndă.

fiecare
Ridic 
flutu- 

pe care

TUNARUL DE LA
Plouase două zile, și vîn- 

tul continua să trimită rafale 
înciudate învolburînd apele 
•lu viului..

...Manevra de plecare des
prinde nava de chei și con
voiul se pune în mișcare In 
țcurt timp, telegrafistul re
cepționează de la eșalonul 
superior, un ata-c de la mal 
întregul echipaj este pregă
tit pentru „ripostă". Ser- 
vanții tunurilor si mitralie
relor sînt în post. Mar-

șui trebuie continuat și tot
odată neutralizat jocul „ina
micului". La tunul din prova 
navei, servantul scrutează în
cordat mulul drept al flu
viului, acolo unde se va con
tura ambrazura unei caze
mate.

— Asupra țintei din ba
bord, foc !

Atît a mai reținut. Ceea 
ce a urmat... Simțea numai 
nerăbdarea cu care apăsa

Popasul nostru a fost scurt... Pregătirile unei noi ple^

cări în larg delimitau cu strictețe timpul pe care navele îl

mai aveau de stat la țărm. Cele cîteva momente surprinse

sînt msă secvențe grăitoare ale unui film care se derulează

PROVĂ
pedala tunului automat O 
serie... A doua... A treia... 
Raportează, apoi, îndeplini
rea misiunii.

După scurt timp nava re
cepționează prin stație, din 
partea eșalonului superior, 
felicitări pentru tunarul de 
la prova.

La tunul de la 
ționase soldatul 
Stefănescu din

prova ac- 
Gheorghe 

anul întîl.

aici, la mare, fără întrerupere. Un film ai cărui eroi, în

adevăratul sens al cuvîntului, sînt cei ce, stînd de strajă

la hotarele țării, pun curajul și abnegația marinărească în

slujba patriei noastre socialiste.

Vî NĂTORII
încercăm de la bun Început 

să intrăm In ceea ce credem 
noi că trebuie să constituie 
„miezul" acestui reportaj. Dar 
comandanții se eschivează ca 
tntr-o manevră obișnuită, fără 
prea mare efort Căpitanul de 
rangul 3 Ion Munteanu ride 
și ne spune că el. de fapt nu 
e fotogenic. Poate doar cei de 
la Televiziune să izbutească 
ceva... Și iar ride. Ride cu 
toată gura, din toată inima, 
molipsitor. însoțitorul nostru. 
Constantin Giolgan, secretar 
de redacție la gazeta flotei, ne 
simte descumpăniți. încearcă 
să ne vină în ajutor, solicitlnd 
și el aceleași fapte. $i atunci 
celălalt comandant de navă, 
căpitanul-locotenent Gheorghe 
Cucu, ne retează toate spe
ranțele i

— Vedeți dumneavoastră, 
pentru noi care Ie trăim In 
fiecare zi, înttmplările ne slnt 
familiare.

Este evocată, te sfirșit, o 
furtună. O furtună de gra
dul 6—7, cu valuri de cîte 
3 metri, veritabile, care te 
aruncau dintr-o singură o- 
pintire la 60—70 de me-

tri. Nimic de zis, întîmpla- 
rea era captivantă, deși se ri
dica 
cîte 
ceva 
tăți.
mai atît — ți se povestește o 
furtună. întotdeauna, fără nici 
o excepție. Și, în plus, chiar 
furtuna de mai sus fusese de 
fapt cu vreo 10—11 ani în ur
mă („în noaptea de 13 spre 14 
septembrie", precizează co
mandanții și acest singur a- 
mănunt, memorat atîția 
ar trebui să ne pună pe 
duru-X

Altceva totuși 7
Curios — ceea ce eram 

tați să socotim drept o parti
cularitate a celor doi coman-

o altă nedumerire i de 
ori îi ceri unui marinar 
interesant, sau ceva greu- 
sau ceva frumos și nu-

ani, 
gin-

ten-

anul— Noi am Ieșit bine și 
trecut ’

Aproape resemnați de acum,

gire și modernizare, capacitatea

I 

ne adresăm și hidrometristu- . 
lui Ilie Constantin. Asemăna- I 
rea cu numele poetului nu ■ 
este, am zice, întîmplâtoare i . 
tînârul fruntaș scrie și el poe- I 
zie. Și poate darul acesta îl ■

I
ajută să ne povestească, în 
sfîrșit, cu mai multe amănunte 
o misiune de luptă :

— Eu trebuia să descopăr 
tinta. Toți ochii erau îndrep
tați asupra mea.

Și ne imaginăm împreună 
cu el. ochii aceia, încrezători 
sau neliniștiți, curioși sau ori
cum altfel, dar în nici un caz 
indiferenți, ochii colegilor săi 
de echipaj sau ai superiorilor,

IN LARG

Altfel nu se putea...
Micul bac ancorează sub 

o salcie pletoasă, în raionul 
unde urmează să se desfă
șoare exercițiul demonstra
tiv de căutarea unei „mine*. 
In timp record, barca ce 
transportă lestul șl parîma 
de coborîre se desprinde 
de bac îndreptîndu-se spre 
mijlocul Dunării. Caporalul 
Iordache își pune costumul 
de scafandru, mai privește o 
dată prin vizorul căștii și 
dispare în valuri. Prin tele
fon, raportează că a început 
căutarea. Zece minute... do- 
năzeci... patruzeci... Trei sute 
de metri pătrați sînt cerce
tați palmă cu palmă. Șl to
tul pe întuneric, împotriva 
anul carent de cîțiva metri 
pe secundă. După o oră de 
muncă epuizantă. solicită

scoaterea la suprafață. Fără 
nici uq rezultat. Deocamda
tă. Pentru că, după cîteva mi
nute de odihnă, Iordache co
boară din nou. Alte minute 
de încordare, alți metri pă- 
trați cercetați cu amănun
tul. La capătul altei ore de 
trudă, receptorul smulge ves
tea din adîncuri : „Mina* a 
fost descoperită !

întrebat de ce a efectuat șî 
a doua scufundare, la care 
nu mai era obligat, capora
lul Iordache a răspuns sec: 
„Sînt comandantul postului 
de luptă. Cum aș fi privit, 
după eșec, în ochii subordo
naților pe care îi Instruiesc ? 
Ce exemplu le-aș fi dat? 
Trebuia să cobor. Trebuia să 
găsesc „mina*. Altfel nu se 
putea !■

danți se atestă a fi o trăsătu
ra a întregului echipaj. Stăm 
de vorbă cu soldatul Ion Pe- 
trache, despre care însuși co
mandantul ne-a mărturisit a- 
poi că este „un militar foarte 
bun". Da, dar cum ?

Aflăm și noi că e bucureș- 
tean. că e de meserie turnător 
și speră că nu și-a uitat me
seria, deși „aproape că n-aș 
mai pleca de aici, de la mare". 
Despre drumul străbătut ca 
să ajungă la această calitate 
nici un cuvfnt Sau doar două- 
trei_

— în profesia noastră de 
cea mai mare importanță este 
pregătirea teoretică și prac
tică.

Bineînțeles, sigur că da, nici 
nu ne îndoim că ar putea fi 
altfel.

îl întrebăm șl pe timonie
rul Adrian Dumitrașcu, care 
dintre misiuni i s-a părut cea 
mai interesantă. Ne vorbește 
despre o aplicație, care...

— Și cum a fost ?
— Gred că am lucrat bine 

atunci.
Atîta tot? Ba nu, mal a- 

daugă ceva i

ochii între care i-a recunoscut 
parcă, ia un moment dat, și 
pe cei ai părinților săi, ochii 
aceia care i se agățaserâ de 
haine și de mîini și așteptau 
hotârîrea sa. Și concluzia :

— Eram obligat s-o găsesc. 
Nu puteam greși.

într-adevăr i „nu puteam 
greși." Era imposibil. Era ab
surd. Pentru că ochii aceia 
așteptau de la el nu să gre
șească. ci dimpotrivă. încrede
rea celorlalți l-a obligat să fie 
la înălțime, atunci și după a- 
ceea.

„.Ne cerem iertare celor doi 
comandanți de navă. Modestia 
lor nu ne-a indus în eroare. 
Am plecat cu convingerea câ, 
asemeni tuturor î 
țării, sînt caracterizați prin cu
raj și pasiune, prin priceperea ■ 
dobîndită în zeci și zeci de I 
ore de efort neprecupețit, prin 
încrederea pe care o are 1 
care în celălalt, calități ce au 
devenit treptat lucruri firești, 
obișnuite, pe lîngă care poți 
trece și fără să le bagi în sea
mă.

Ide operare a portului va avea 
pregătite în întregime condițiile 
ca aceasta să crească de 4 ori 
față de 1968. Sînt, de asemenea, 
în curs de execuție lucrări por
tuare de mare amploare la Galați 
și Orșova, iar în curînd, pe tirul 
argintiu al Dunării va apare un 
nou port — la Mahmudia — do 
unde peste 2 000 000 tone de 
calcar vor lua drumul noii Cetăți 
a oțelului românesc — Combina
tul Siderurgic-Galați.

înzestrarea flotei noastre co
merciale cu vase de mare tonaj, 
cu viteză sporită de deplasare, 
eforturile ce le face în acest do
meniu conducerea de partid și de 
stat trebuie dublate însă de o fo
losire cît mai rațională a navelor, 
a capacităților de operare a por
turilor. Și, trebuie să spunem de 
la bun început că în această di
recție mai sînt încă multe de fă
cut, că se află în stare... latentă, 
nevalorificate, rezerve importante 
de capacități.

De aceea, întreaga noastră a- 
tenție va trebui să se îndrepte, în 
viitor, în direcția scurtării terme
nelor de staționare a navelor în 
porturi — contribuind astfel la 
îmbunătățirea substanțială a in
dicilor de utilizare a capacităților 
de operare și creșterea eficienței 
economice pe fiecare nava în 
parte — folosirii mai raționale a 
tuturor utilajelor și agregatelor de 
încărcare-descărcare în cadrul 
schimburilor și, mai ales, pe tim
pul nopții. în acest context, un 
rol deosebit de important îl au, 
în sporirea productivității muncii, 
în desfășurarea operațiilor por
tuare, întreprinderile de comerț 
exterior, îndeosebi, în direcția a- 
sigurării ritmice a mărfurilor la 
export, a oportunității în descăr
carea vaselor sosite în porturile 
maritime și fluviale.
~De o atenție deosebită trebuie 

să se bucure pregătirea profesio
nală și moral-politică a cadrelor 
de pe toate vasele fluviale, ma
ritime și oceanice. Datorită în
zestrării sectorului nostru maritim 
cu nave — produse ale tehnicii 
mondiale contemporane, cu ca
racteristici tehnice de funcționa
re dintre cele mai ridicate, des
fășurării activității echipajelor 
departe de patrie — ancorăm în 
prezent în peste 200 de porturi 
ale lumii — la zeci de mii de ki
lometri și în condiții climaterice 

I deosebite, pe linia exploatării și 
1 întreținerii, un rol deosebit îl au 

echipajele și, în primul rînd, con
ducerea navelor.

Sărbătorindu-și ziua și bucu- 
rîndu-se de cinstea întregului 
nostru popor, lucrătorii din tran
sporturile pe apă raportează în
tregii țări rezutlatele lor deosebi
te în realizarea planului flotefi 
maritime și fluviale (în 7 luni s-II 
realizat 65 la sută din planul a»» 
nual de transporturi maritime, iaf 
planul transporturilor fluviale estfl

I

I
ingerea ca, ■ 
marinarilor I 
:ati Drin ou- ■
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fie- I
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Icu 6,7 la sută peste cifra planij 
ficată). Sînt rezutlatele eforturilor 
de zi cu zi prin care marinarii,

I alături de întregul nostru popor, 
contribuie la edificarea socialistă 
a țării, la prosperitatea și progre- 

| sul scumpei noastre patrii, Romă® 
nia socialistă.
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Crizbav, sat de mărime mijlocie așezat 
Ia numai 25 km de Brașov. Călătorind 
intr-o dimineață spre el, cu una din cele 
șase curse zilnice de autobuz care fac le
gătura cu -marele oraș industrial, nu am 
rămas surprins că aproape toate locurile 
erau ocupate de tinerii ce se întorceau 
acasă după o tură de noapte, în una din 
uzine. Firească mi s-a părut la început 
și discuția în care l-am găsit atunci pe 
inginerul cooperativei agricole, care în
cerca să-1 rețină Pe un brigadier ce își 
depusese demisia pentru a pleca să lu
creze în Brașov. Normal, mecanizarea în 
agricultură eliberează forță de muncă, 
iar dezvoltarea industriei brașovene, vo
lumul mare de construcții, sînt puternici 
magneți ce Qtrag zilnic în oraș, din sa
tele din jur, un număr sporit de oameni.

Ascultam discuția și cu privirea par
curgeam anunțurile din ziarul județean : 
„Stația de utilaj greu Brașov angajează 
25 muncitori necalificați*4, „întreprinderea 
de prefabricate Brașov angajează munci
tori necalificați, cazare la cămin pentru 
nefamiliști*4 ; „Grupul de șantiere 1 Bra
șov al I.C.I.M. Brașov angajează de ur
gență 600 muncitori necalificați“ ; Uzina 
de autocamioane și alte două întreprin
deri solicitau muncitori necalificați cu 
perspective de calificare. Și totuși, ce se 
întâmplă aici. Ia Crizbav nu mai este 
normal.

...La începutul lunii ianuarie. Mircea 
Toma, un brigadier tînăr, harnic și pri
ceput a depus o cerere în care anunța 
că se angajează în oraș. A fost rugat să 
rămînă pînă la adunarea generală anuală, 
pînă se alege un altul în locul lui. Nu 
a rămas. Un număr de oameni cu munci 
de răspundere, cu atribuții precise de 
care a depins în bună măsură soarta re
coltelor au plecat în vara trecută, în 
toiul muncilor, fără să anunțe pe nimeni, 
au plecat în primăvară, mai .pleacă și 
acum. într-o dimineață, Iosif Solo, atunci 
membru al consiliului de conducere, și-a 
strîns o ceată de 20 de cooperatori și a 
plecat la un I.F. în pădure. într-o altă 
dimineață membrii unei echipe din bri
gada a doua s-au trezit pe cîmp, umblind 
fără rost. Nu știau unde și ce au de lu
cru. Peste cîteva ore au aflat că loan 
Duțea, cel oare pînă în seara din ajun 
fusese șeful lor, plecase cu o echipă pe 
un șantier. în alte zile cîte o pereche — 
două de cai au rămas în grajd, conduc
torii plecînd fără să anunțe, fără să aș

tepte pînă ce consiliul de conducere gă
sea un înlocuitor. Circa 300 de oameni, 
cam tot atîția pe cît se mai poate bizui 
cooperativa, majoritatea tineri, fac na
veta pentru a lucra la oraș. Organizația 
U.T.C., cu cîțiva membri în scripte, este 
practic ca .și inexistenta.

Crizbav, sat cu uliți largi, cu case 
mari, solid durate, ce se va întîmpla cu 
el ? Va deveni Crizbavul doar un „dor
mitor*4 al Brașovului ?

— Pot fi oare reținuți oamenii la muncă 
în cooperativa agricolă, împotriva pro
priilor interese ? — m-a întrebat Peter 
Iosif, președintele unității.

Surprinzător. Dar interesele cooperati
vei agricole nu sînt și ale membrilor ei? 
De ce la Crizbav interesele personale nu 
se suprapun cu cele colective, ale unită
ții ? De ce interesele personale nu se în
sumează pentru a asigura dezvoltarea 

La Crizbav, județul Brașov

BAREAZĂ CALEA TINERILOR 
SPRE COOPERATIVA AGRICOLĂ

încălcarea principiilor democrației cooperatiste

cooperativei agricole șl, implicit, pe 
această cale realizarea propriilor idea
luri?

— Eu rămîn să lucrez în cooperativă 
— îmi spunea Ion Duțea — dacă mi se 
asigură o retribuție lunară, în bani de 
400 lei. Am copil la școală la oraș și 
numai centru gâxdă trebuie sâ plătesc, 
lunar, cite 400 de lei. Dar pentru că la 
cooperativa noastră agricolă nu se plă
tesc avansuri lunare, n-am avut încotro 
și a trebuit să plec.

Nu poate cooperativa ’agricolă din Criz
bav să asigure lunar unui cooperator, 
unui șef de echipă harnic și priceput o 
retribuție în bani corespunzătoare mun
cii efectuate? Oricît ar părea de neve
rosimil. poate, dar. nu asigură. Fără su
prafața care se atribuie ca loturi per
sonale. cooperativa deține pentru pro
ducție 1663 hectare. Nu este cernoziom 
dar e un pămînt bun pentru cultura car
tofilor, a cicoared, a sfeclei de zahăr, a 
căpșunilor ; se obțin bune recolte de grfu 
și alte cereale. Din rodul acestui pă
mînt s-a durat satul cu case mari, so
lide, frumoase. Cu ani în urmă el a hră
nit și mii de animale, ducind pînă de
parte faima sătenilor din Crizbav. Sec
torul zootehnic are acum numai 200 de 

vaci cu lapte, 400 de porcine, 930 ovine 
și cîteva sute de păsări. Anul trecut 
însă, planificată a fi 13 lei, valoarea zi- 
Lei-muncă s-a realizat doar la 14 lei, din 
care 7 în numerar. Si totuși cooperativa 
agricolă din Crizbav asigură cîștiguri 
mari, nu de 400 de lei, ci chiar de 1 800 
lei lunar. Dar nu pentru membrii săi. (Da, 
nu e o glumă, este o realitate atestată cu 
acte contabile în regulă, vizate de foruri 
tutelare superioare).

Iată cîteva exemple. în lunile de iarnă, 
sectorul cel mai deficitar în oameni a 
fost cel. zootehnic. Lucrează aci 6 mul
gători — anul trecut au lucrat mult mai 
mulți — țărani din alte sate angajați cu 
salarii. Le convine acestora să lucreze 
și localnicilor nu ? De ce ? Să răsfoim 
cîteva state de plată. Lui Vasile Farcaș, 
pentru 2 480 litri lapte muls în timp de 
36 de zile, de la vacile date în primire și 

pentru doi vițel obținuți prin fătările din 
perioada respectivă, i s-a plătit 1’814 lei. 
Și F arcaș nu este o excepție. Cel mai 
prost plătit, Ion Cîmpineanu care în 
aceeași perloajăă a muls numai 1 243 litri 
lapte, a încasat 1154 lei. Pentru îngri
jirea a 134 de vaci, 6 viței și 8 771 litri 
lapte m/ils, cooperativa a plătit numai 
într-o singuri lună 8 569 lei. Optzeci de 
oameni în perioada de primăvară. Iar a- 
cum peste o sută, lucrează ca salariat! la 
muncile cîmpuluL

Notînd că anul trecut s-au plătit salarii 
angajaților ce au depășit suma de 420 000 
lei nu am spus insă că în plus coopera
tiva a trebuit să le asigure străinilor 
masă și dormit care a însumat alte mari 
cheltuieli. O situație asemănătoare se pe
trece și ari.

Forma de retribuție la Crizbav, ca 
peste tot, eate cea cunoscută, ziua-muncă 
— cu avansuri bănești lunare (cîrxi 
există în conturi sumele necesare) și în 
produse de două ori pe an. Dar la fel 
ca In multe alte cazuri similare, coope
rativa din Crizbav a primit dezlegarea 
(unitățile nu au un act scris în această 
privință) să angajeze $1 să plătească cu 
salarii în bani oameni străini. Astfel că, 
la timp ce șeful de echipă Ion Duțea 

a părăsit cooperativa — și ca el atâția alții 
— pentru că nu i s-a putut asigura un 
cîștig lunar de 400 lei în bani, Mihai 
Lakotos, țăran din alt sat, a cîștigat în 
mai puțin de o săptămînă la cosit iarba 
650 de lei.

Este limpede că un asemenea princi
piu de retribuție care diminuează drep
turile cooperatorilor și favorizează pe ale 
angajaților a erodat serios atașamentul 
oamenilor față de unitate.

Mi-a fost greu să stabilesc ce lucrează 
în oraș navetiștii. Călătorind însă cîteva 
zile cu autobuzul pe această linie, am 
ajuns să stabilesc că circa un pluton de 
flăcăi, de bărbați zdraveni, sînt încadrați 
ca paznici. Iată așa dar că oamenii care 
ar putea lucra în zootehnie cu rezultate 
net superioare angajaților, fac naveta la 
oraș pentru a fi paznici cu un salariu ce 
nu depășește o mie de lei.

Mi s-a demonstrat, argumentîndu-șe 
cu fapte concrete, că sistemul de re
tribuție a muncii ar fi cauza cauzelor 
care determină plecarea oamenilor. Este 
un punct de vedere împărtășit în special 
de conducerea cooperativei.

Fără a ignora acest punct de vedere o 
sumă de fapte argumentează că situația 
precară a cooperativei agricole din Criz
bav se datorește, înainte de toate, fap
tului că oamenii au ajuns să-și piardă 
încrederea în ea. Or. cît ar părea de 
grav, trebuie spus că mulți săteni nu 
mai cred că muncind în cooperativa 
agricolă din Crizbav își vor putea asi
gura cele necesare unui trai modest. Din 
analiza unui șir întreg de situații rezultă 
că această erodare a încrederii oamenilor 
în cooperativa agricolă se datorește atît 
proastei gospodăriri a avutului obștesc, a 
nerespectării întocmai a unor norme sta
tutare cît și a favoritismului practicat de 
oameni din conducere

Să disociem cîteva fa/pte aparent fără 
legătură cu discuția noastră.

La Crizbav șochează, în primul rînd, 
faptul că cei care lucrează în oraș au 
In gospodăriile lor personale mai multe 
animale decît ceilalți. De ce ?

— Pentru că au mai mult timp să se 

ocupe de îngrijirea lor, mi-a răspuns v.n 
conducător al unității.

Dar nu acesta este adevărul. Tot despre 
timp este vorba, dar nu pentru îngriji
rea animalelor, Crizbavul, ca toate uni
tățile din partea loculu-i, posedă supra
fețe întinse de finețe naturale. Or, modul 
în care se face recoltatul acestor finețe 
— principală sursă de furajare a ani
malelor — dă cîștig de cauză celor care 
lucrează în oraș, celor cu mai mult timp 
liber. Cositul se face după sistemul „în 
parte**. Instrucțiunile prevăd , că 30 la sută 
capătă cosașul, restul cooperativa. 
Mai trebuie reținut că perioada 
de recoltare a fînețelor coincide 
aici cu cea a recoltării orzului, a griului 
și a altor lucrări de mare urgență. Coope
ratorul activ, cel pe care-1 doare inima 
de bunul mers al unității, se duce însă să 
adune griul sî nu are cînd, nu poate să 
mai meargă la cositul ierbii de Ia fîneață. 
E drept, eei din conducerea unității știu 
să-și ia măsurile corespunzătoare. Anul 
trecut președintele a angajat (spun oa
menii zece cosași pentru a recolta în nu

mele Iul, zece cosași care au mîncat și 
dormit pe gratis, alături de ceilalți toc
miți la muncă pentru cooperativă.

Dar, dreptul de a cosi iarba îl au aici 
absolut toți sătenii, indiferent că lucrează 
sau nu în cooperativă. Plutoanele de băr
bați, de la paza comună a orașului Brașov, 
ziua sînt în „corpore*4 la fîneață. Mulți 
dintre cei care lucrează la oraș își iau în 
această perioadă concedii. Așa se face că 
șurile acestor oameni, care nu au efectuat 
măcar o zi-muncă țn cadrul altor lucrări 
agricole, sînt an de an. pline de fîn, adu
nate de pe fîneața cooperativei, în vreme 
ce membrii activi ai unității nu au cu 
ce-și hrăni animalele. Semnificativ este și 
faptul că de la începutul anului, neavînd 
cu ce să le hrănească, membrii coopera
tori au predat gratuit unității 15 vițelușe. 
Evident, este o anomalie, dar ea este în
curajată și de organele care îndrumă acea*- 
stă unitate. Uniunea județeană a coopera
tivelor agricole, de pildă, dacă ar fi făcut 
analize atente, la esența lucrurilor, ar fi 
înțeles că liberalized dreptul de a cosi fîn 
în parte — urmărindu-se doar recoltarea 
lui rapidă — se încalcă, cu grave reper
cusiuni, principii cooperatiste fundamen
tale.

De altfel, în multe alte privințe aici la 
Crizbav nu există o diferențiere între cei 
care lucrează efectiv în cooperativă și ce! 
angajați în oraș. Bunăoară, toată lumea, 
fără deosebire, primește lot în folosință 
personală și de aceeași mărime. Pentru a 
dobîndi lot în folosință personală, cei care 
sînt salariați în oraș vin și se angajează 
față de conducera uității, că ei, sau soțiile 
Iot, vor lucra cîțiva ari de cicoare. Con
ducerea cooperativei, de ani de zile, con
semnează angajamentul și-i dă omului lot 
în folosință personală. Că nici măcar acest 
angajament nu este pînă la urmă realizat, 
asta este o altă poveste. Acum, la jumă

tatea anului, de pdldă, sînt destule familii 
care au primit loturi în folosință dar care 
nu au prestat nici o zi-muncă în coopera
tivă.

Tot în virtutea acestui angajament, cînd 
vrea omul primește animale de muncă de 
la cooperativă — pentru dus la moară sau 
Ia alte ' treburi — mașină pentru adus 
lemne din pădure etc., etc.

Cooperatorii aduc critici severe condu
cerii unității pentru modul în care s-a 
ocupat pînă acum de dezvoltarea și ex
ploatarea sectorului zootehnic, pentru mo
dul în care sînt folosiți angajații cu sala
rii, pentru valorificarea necorespiinză- 
toare a legumelor și zarzavaturilor.

Crizbavul era vestit pentru producțiile 
sale de orzoaică pe care oamenii încasau 
bani buni. De ani de zile cooperativa în
cearcă și nu mai reușește acum să obțină 
o producție de orzoaica. De ce ? întreabă 
oamenii. De ce mai avem și acum cartofi 
timpurii neseoși ? De ce au rămas atâtea 
ridichi în pămînt ? De ce salariații sînt 
folosiți ’a sortatul legumelor, lucrare pe 
care ar putea s-o facă tot atît de bine bă- 
trînii ? i

— Ce viitor, ce planuri de viață își pot 
face tinerii legîndu-și soarta do coopera
tiva noastră agricolă ? — mi-au spus mai 
mulți oameni cu amărăciune în glas — 
cînd pentru pregătirea cadrelor sînt alo
cați anual 2 000 led și nici aceștia nu sînt 
folosiți, pentru că nimeni nu se îngrijește 
de pregătirea tinerilor, de promovarea lor. 
în schimb este ținut la mare cinste un 
contabil șef ce nu are decît șapte clase 
elementare.

•— Ce încredere poate oferi unui tînăr 
perspectiva de a lucra sub conducerea 
unui brigadier condamnat pentru hoție, 
sau că bunurile cooperativei se află, de 
anj și ani, sub cheia unui magazioner, 
supranumit bețivul satului ?

— Șeful contabil își favorizează rudele, 
președintele pe ale lui. în cooperativă, 
bunăoară, mai lucrează doi frați ai conta
bilului șef. Unul este cantaragiu, iar celă
lalt șofer și primește de regulă cursele 
lungi, cele mai bune. Ce spun ceilalți șo
feri ? Cît timp pot accepta o astfel de si
tuație ?

— Așa este posibil ca un electrician, re
tribuit cu 1 300 lei lunar să nu fie văzut 
cu săptămînlle prin cooperativă, la fel ca 
și mecanicul angajat pentru aceeași sumă.

Iată doar cîteva din adevăratele cauze 
care i-au determinat și-i determină pe 
mulți cooperatori din Crizbav să pără
sească unitatea, să refuze să mai lucreze 
pămîntul din roadele căruia s-â ridicat 
satul acesta mare $i frumos. Asemenea 
stări de lucruri, din păcate continuă să 
treacă neobservate atît la comitetul jude
țean U.T.C., la direcția agricolă și la 
Uniunea cooperativelor agricole, Pentru 
că nu o dată mi-a fost dat să ascult — înț| 
discuțiile purtate aici — explicații avînd^ 
ca premisă falsa idee, profund dăună
toare, a opoziției dintre puternica dez
voltare industrială a județului și dez
voltarea agriculturii cooperatiste.

Adevărul nu poate fi mistificat. Munca în 
cooperativa agricolă — victorie istorică a 
socialismului — este pentru toți tinerii 
țărani o perspectivă sigură de viață, calea 
spre bunăstare ce nu poate fi barată decît 
încălcîndu-se principiile și normele fun
damentale pe care a fost clădită.
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S-a eorbit tn presă, cu di- 
ferite prilejuri, despre mai 
buna organizare a cursurilor 
tn fCOUle profesionale fi teh
nice. Au fost făcute propu
neri de reexaminare a pro
gramelor școlare astfel Incit 
acestea să dea un conținut 
cit mai bogat fiecărei specia
lități ; s-a discutat cu privire 
la raportul optim tntre nu
mărul de ore afectat pregă
tirii teoretice fi celei prac
tice, disciplinelor de cultură 
generală și tehnică generală 
și celor de cultură fi tehnica 
specială.

Preocupări cît se poate de 
firești fi de binevenite. Am 
dori, tn aceste rînduri să a- 
tragem atenția asupra unei 
laturi a pregătirii viitorilor 
muncitori tehnicieni fi in
gineri din industria petrolu
lui fi petrochimiei. In șco
lile de toate gradele ce pre
gătesc specialiști tn aceste 
ramuri obiectul de studiu e 
tn mare petrolul: origine, 
geologie, proprietăți, extrac
ție, tehnologie de prelucrare... 
Materialul didactic Ilustra
tiv ? Fiole cu țiței fi deri
vate ale acestuia, fărîme de 
roci de la sondele tn foraj, 
machete de utilaje diverse 
și desigur multe planșe fi 
scheme. Dar nu e deajuns. 
țițeiul se află la adîncimi 
de sute fi mii de metri, 
„Dacă am putea pătrunde 
tn puțul sondei, dacă am ve
dea ce se întîmplă acolo", ci
tești tn ochii elevilor, obiș- 
nuiți, la vîrsta lor, să se 
miște tn concret și nu prin
tre abstracțiuni.

Ei bine, un 
puț de sondă 
ochiului omenesc, 
vorba de mina de . 
la Monteoru — una dintre 
puținele de acest fel din 
Europa și din lume. Manua
lele o menționează însă nu
mai sub aspectul rarității. 
Or, ea ar trebui folosită 
foarte bine, fi din plin, și 
în scopuri didactice. In ul
timul timp a fost reamena- 
jată. Aerajul e acum bine 
asigurat. Galeriile, pe sute 
de metri, au fost armate cu 
bolțuri de beton, le poți 
parcurge în picioare, fără 
echipament special fi fără 
riscuri de accidentare.

De asemenea, la Ploiești 
există Muzeul republican al 
petrolului. -El a luat ființă 
ou cîțiva ani in urmă ca o 
necesitate evidentă: există 
o industrie românească a pe
trolului cu îndelungi tradiții 
și ea trebuie ilustrată, ecou
rile ei trebuie să ajungă, în 
formele cele mai concrete 
și mai sugestive, pînă la ti
nerele generații și în pri
mul rînd pînă la tinerii pe
troliști. Numai că pe parcurs 
tocmai acest lucru a cam 
fost scăpat din vedere. Nu 
s-a făcut din păcate mare

asemenea 
accesibil 

există. E 
petrol de

l
lucru pentru atragerea «4«- H 
tematică <n aceste vaste la-® 
boratoare a elevilor din re* 
țeava de școli ce pregătesc ■ 
specialiștii într-o ramură ■ 
sau alta a industriei petro
liere. Aceasta cădea nu nu
mai tn sarcina colectivului 
muzeului, dar și a condu
cerii școlilor, a direcțiilor 
generale respective din mi
nisterele Petrolului, Chimiei 
fi Invățămintului. Miile de 
elevi din aceste școli ca

i
I

fi studenții Institutului dev 
petrol, gaze fi geologie (fi ■ 
nu numai ei, ci orice petro
list, oricare i-ar fi pregăti-» 
rea) ar avea multe de vă- 9 
zut și de învățat pentru tn- ■ 
tregirea viziunii lor de an
samblu asupra materiei de ■ 
bază cu care lucrează — pe- H 
trolul — vizitînd atît sonda- ® 
mină de la Monteoru, cît fi 
sălile Muzeului republican 9 
al petrolului din Ploiești. Q t

La Monteoru, in numai 
cinci minute ajungi în meo- m 
țian la 250 de metri adîn- 9 
cime (adîncimea medie a 9 
zăcămintelor petroliere mai _ 
vechi de la Moreni, Cîmpi- 9 
na, Băicoi). Straturile petro- B 
lifere le poți pipdi aici cu 
mina. Tînărul venit aici M 
pentru a-fi completa fi 9 
adinei cunoștințele teore-1 
tice se va pătrunde de im
portanța metodelor fi pro
cedeelor raționale ce stau 
azi la baza exploatării zăcă
mintelor petroliere. Menține
rea presiunii în strat cu a- 
jutorul injecției de apă sau 
gaze, fisurarea hidraulică, 
tratamentele cu solvenți și 
substanțe tensioactive, ca și 
combaterea prin diferite 
procedee a miturilor de — 
nisip pot fi studiate — la 9 
fața locului, fără dificultăți ■ 
de înțelegere — în acest 
uriaș și minunat laborator “ 
natural, care e mina de pe
trol Monteoru. Iar la Muzeul — 
republican al petrolului va 
lua cunoștință — prin mate 
rialul documentar și i __ 
lustrativ, prin utilajele, 
mai toate unice, afla
te aici — de principiul de 
funcționare al primelor dis
tilerii românești, de proce
dee tehnologice dintre cele 
mai interesante ca cel al 
solventării petrolului cu 
bioxid de sulf, experimen- , ,
tat pentru prima dată de 9 Pte^tarea necorespunzat 
chimistul român Lazăr Ede- 9 mașinilor fi instalațiilor 
leanu și aplicat apoi în Otrîbait în cea mai mare 
toată lumea. Cei care — l* menținerea unei ri 
vor lucra în sectorul de fo- 9 neeoreepuneătonre (spre 
raj și în uzinele construe- ™ plificare s-a arătat în ad 
toare de utilaj petrolier vor 
avea în față întreaga ebo-9 
luție a tehnicii de săpare a n 
sondelor. Cîteva generații de w 
petroliști români (primele 
te privesc din vechi daghe- M 
rotipii decolorate)' au con
tribuit la perfecționarea ei. B căruia a fost reținută ate 9 adunării îl constituie slaba

FI*. AVRAM — liflcare e lucrătorilor, în
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■ astfel, la menținerea unei ritmi

cități sporite, corespunzătoare. 
Atîta timp însă cit In uzină nu 
ne sosesc materiale în confor
mitate cu specificațiile întocmi
te de noi, atîta timp cît în 
acest sector al activității între- 

H prinderii persistă o serie de de- 9 ficiențe, nici pe departe nu se 
Ă B poate vorbi de asigurarea unui 

ritm continuu, vioi, al produc- 
m ției materiale, în fiecare com- 

i. 9 partiment uzinal*4.
. ’ ™ De altfel, numeroasele între- I ruperi în funcționarea utilaje

lor, în special la laminorul do 
3 țoii (volumul acestora se ri
dică la peste 500 de ore — 

■ ceea ce reprezintă dublarea nu
mărului de opriri față de se
mestrul I 1967 !), reparațiile de 
slabă calitate, precum și ex
ploatarea necorespunzătoare a 

_____________• au con- 
__________mare parte 

Ia menținerea unei ritmicități 
_________ j exem
plificare s-a arătat în adunare că 
pe trimestrul II a.c. aceasta se 
prezintă astfel : I = 17,3 la 
sută ; II =* 30,5 la sută; 
III = 52,2 Ia sută !), la crește
rea nejustificată a procentului 
de rebut (8,1 la sută).

Un punct „nevralgic44 în acti
vitatea diurnă a uzinei, asupra 

“ * “ 1 ‘ * *w atenția
______ _ „ _______ ’ i ca
lificare a lucrătorilor, în spe-

Muzeul de etnografie din Focșani
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dunări generale ale salariatilor din întreprinderi
ciai la laminorul de trei țoii, 
conjugată cu menținerea unei 
atitudini îngăduitoare, de tole
rare a repetatelor acte de in
disciplină ce se manifestă In 
unele din secțiile uzineL Astfel, 
se explică de ce, la sfîrșitul 
celui de al doilea trimestru al 
anului în curs, întreruperile din 
cadrul schimbului au crescut de 
la 18 369 om-ore la... 32 822 om- 
ore ; în condițiile în care indi
cele de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil a scăzut 
de la 93,5 la sută (trimestrul I) 
la 92,2 la sută (trimestrul II).

Pe bună dreptate, arată în 
cuvîntul său inginerul șef al 
uzinei, tovarășul Ervin Rînea, 
că la unele .secții nu se consta
tă un spirit lucrativ, de împleti
re a experienței acelora cu mai 
multă vechime în producție, cu 
energia și elanul specific tine
retului.

în acest domeniu, că și în 
altele, de altfel, vor trebui ori
entate preocupările de viitor ale 
comitetului de direcție.

Folosirea cu maximum de e- 
ficiență a întregului potențial 
tehnic al uzinei este, indiscuta
bil, determinată de repartiza
rea și folosirea judicioasă a ca
drelor tehnice cu pregătire me
die și superioară. „Se constată 
multe deficiențe în acest sens 
— arată șeful serviciului tehnic, 
inginerul Mibai Sălăjean. După 
cîte știu, lucrarea privind folo
sirea cadrelor tehnice din uzi
nă a ajuns la comitetul de di
recție care, nici pînă în prezent 
n-a luat-o în discuție. Mai mult, 
după unele ședințe ale comite
tului de direcție se discută pro
bleme care au fost... ocolite, 
neabordate în plenul ședințelor. 

creînd, astfel, un cadru îngust, 
lipsit de finalitate și eficiență 
în activitatea comitetului de di
recție.

De altfel, în același spirit 
critic, trebuie să arătăm că 
unor probleme fundamentale, 
de importanță hotăritoare pen
tru bunul mers al activității în
treprinderii — cum este orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii, folosirea deplină a 
capacităților de producție, co
mitetul de direcție nu i-a acor
dat pînă acum importanța cu
venită î în cele 6 ședințe ale 
comitetului, au fost discutate 
doar 3 studii destul de subți
rele, de altfel.

...Ceea ce trebuie să remar
căm este faptul că în această 
adunare, a reprezentanților oa
menilor muncii, fiecare partici
pant la discuție n-a ocolit pro
blemele dificile existente în ac
tivitatea întreprinderii, ci au 
analizat cu mult simț de răs
pundere și competență diverse
le laturi ale procesului de pro
ducție.

Aria complexă a discuțiilor, 
varietatea acestora, precum și 
importanța lor pentru desfășu
rarea în bune condiții a activi
tății economice din întreprinde
re, sînt, fără îndoială, imposi
bile de cuprins în cadrul aces
tui articol. Imaginea cu care 
am plecat însă, de la această 
dezbatere fructuoasă este aceea 
că adunarea salariaților — mo
dalitate concretă de afirmare a 
democratismului socialist — 
constituie un important mijloc 
de participare colectivă, fruc
tuoasă, a întregului colectiv al 
salariaților la rezolvarea celor 
mai dificil» probleme pe care

(Urmare din pag. 1)

al
cu

titlul și calitatea de student 
unei secții de sublngineri — 
toate drepturile, obligațiile 
decurg din aceasta — o pot 
face respectîr.d prevederile în 
vigoare pentru 'nvățămîntul 
tehnic superior. Precizări detai
late, inclusiv programa discipli
nelor de examene, pot fi, deci, 
găsite în broșura „Admiterea 
în lnvățămîntul superior" edi
ția 1968 și. bineînțeles, la se
cretariatul fiecărei facultăți. La 
concursul de admitere se pot 
prezenta acei tineri care sînt: 
absolvenți cu diplomă de baca
laureat (sau maturitate) ai li
ceelor (școlilor medii de cultu
ră generală) ,* absolvenți cu exa
men de diplomă ai școlilor me
dii tehnice (care au funcționat 
după 1948) și ai școlilor tehnice 
cu durata de 4 ani (care au 
funcționat în perioada 1955— 
1962) ; absolvenți cu examen de 
bacalaureat ai fostelor licee 
teoretice, industriale sau comer
ciale, precum și absolvenți cu 
diplomă (certificat) ai altor 
școli, care au fost echivalate de 
Ministerul învățămîntului cu 
liceul, cu dreptul de a continua 
studiile în învăță mîntul supe
rior. Pentru cursurile serale, 
obligatoriu, studenții trebuie să 
fi lucrat în domeniul speciali
tăți) respective, ca muncitori 
calificați, tehnicieni, proiectant!, 
etc., indiferent de vechime.

— Cum este structurata 
pregătirea viitorilor subin- 
gineri — ca periodizare a 
studiilor, discipline, modali
tăți de activitate didactică ? 
Există similitudini și deose
biri importante, în compa/ 
rație cu modul în care 
sînt pregătiți inginerii de 
aceeași specialitate ?

— Dat fiind scopul pregătirii 

le ridică desfășurarea normală 
în ritm susținut a întregii pro
ducții materiale.

FABRICA CLUJANA

„Pe bună dreptate, remarca 
maistrul Maria Luca, că uneori 
am trecut prea ușor pe lingă 
anumite lipsuri. Cele mai mari 
deficiențe s-au manifestai pe li
nia neindeplinirii ritmice a pla
nului de producție. Programele 
de cooperare între unele secții 
nu s-au încadrat în multe ca
zuri in termenele calendaristice 
stabilite**. „Nu se pot trece cu 
vederea lipsurile proprii m or
ganizarea, pregătirii și respec
tarea tehnologiei — sublinia to
varășul inginer Florian Maruș- 
ca. Avem încă suficiente rezer
ve a căror valorificare mai 
ales pe linia îmbunătățirii cali
tății produselor se impune a 
fi făcută intr-un timp cît mai 
scurt posibil. S-a dat dovadă 
de o slabă orientare în alegerea 
oamenilor care conduc nemijlo
cit activitatea în secții. Așa se 
explică faptul că în jurul ben
zilor se găsesc adesea 2—3 
muncitori care stau și vorbesc. 
După părerea mea, organizarea 
muncii la benzi, suportă corec
tive serioase. La început ar fi 
nimerit să asigurăm cel puțin ■■ 
la o bandă de cusut o organi
zare ireproșabilă, după care 
avind un model verificat, să 
urmeze celelalte. în această pe
rioadă, conducătorii do benzi 

acestei categorii de specialiști 
— ca verigă intermediară între 
maiștri și Ingineri, în calitate de 
coordonatori direcți ai procese
lor tehnologice în ateliere șl 
secții — durata școlarizării este 
redusă. Activitatea didactică, se 
desfășoară folosind baza mate
rială, laboratoarele institutului, 
sub îndrumarea cadrelor didac
tice care pregătesc șl viitorii in
gineri. Conținutul cursurilor 
este mai restrîns, uneori pînă 
la cumularea de două discipli-

Secțiile
ne, dșr se asigură necesarul de 
informație util unui cadru teh
nic superior. Se va pane accent 
pe o pregătire teoretică adec
vată, însă strîns combinată cu 
pregătirea practică strict deli
mitată în cadrul specialității, 
accentuînd numai laturile ei 
specifice. Iată, spre edificare 
completă, detalii în legătură cu 
studiile în cadrul secțiilor 
„Elcctroenergetică4* și „Termo- 
cnergetîcă4* (cursurile de zi) : 
durata școlarizării 2,/2 ani (5 
semestre). în primul an sînt 
studiate discipline de bază — 
„Matematici superioare" (180 
bre), „Fizică și mecanică44 (120 
ore), „Rezistența materialelor și 
organe de mașini*4 (150 ore), 
„Bazele electrotehnicii" (165 ore). 
Cursurile acestea de cultură 

n-au fost suficient de exigenți, 
ceea ce s-a concretizat în exe
cutarea greșită a unor operații. 
La nici o bandă nu a fost pre
gătit lucrul, pentru ziua urmă
toare, fapt pentru care asaltul 
a fost inevitabil, iar calitatea 
produselor firește, necorespun.- 
zătoare*.

In darea de seamă prezenta
tă de Comitetul de direcție se 
sublinia că suma cheltuită cu 
remaniercle în semestrul I, a 
fost de 251.000 lei. „Cele mai 
grave lipsuri din activitatea 
noastră, vizează calitatea pro
duselor, ne spunea maistrul 
principal Ileana Peter. Nu pu
tem justifica creșterea volumu
lui remanierelor prin sporirea 
sarcinilor de producție. E o op
tică ’greșită. O exigență sporită 
din partea fiecărui muncitor 
poate bara drumul lipsei de rit
micitate, al muncii în salturi, 
al abaterilor de la disciplina de 
muncă și de Ia cea tehnologică44, 
„în fabrică, au intrat mulți 
muncitori noi, majoritatea ti
neri, relatează maistrul Anton 
Zaît, care n-au încă suficient de 
dezvoltat un simț al discipli
nei tehnologico și de producție. 
Oamenii noi trebuie repartizați 
pe Jîngă muncitori vechi, ei au 
încă nevoie de ajutor. Mulți lu
crează la mașini moderne, pe 
caro tiu Te știu încă regla corect. 
Pînă să vină mecanicii să-i 
ajute, se pierde timp, iar pe 
urmă . sînt necesare remanieri 
la unele operații executate44. 
.,Se vorbea aici despre refuzuri, 
sublinia controlorul tehnic de 
calitate Ton Olteana. Si într-ade- 
văf, după cum specifică darea 
de seamă, în prezent întreprin
derea are refuzuri nelichidate 

tehnică generală slut necesare, 
pregătitoare pentru înțelegerea 
și însușirea celor tehnice de 
strictă specialitate din anul al 
II-lea — „Rețele electrice*4 
(195 ore), „Centrale electrice44 
(180 ore), „Automatizări1 (120 
ore). Al V-lea semestru este a- 
fectat studierii a 4—5 discipli
ne fundamentale de specialitate 
și întocmirii lucrării de diplo- V 
mă. în timpul studiilor pot fi I 
urmate și cursuri facultative de 
„Metodica și logica cercetării 
științifice**, o limba străină și 
educație fizică. După anul al 
II-lea se efectuează o lună do 
practică în producție.

— Care este numărul ore
lor de cursori, săptămînal ? 
Cîte examene trebuie susți
nute anual ? Ce raport exis
tă între ponderea orelor de 
predare și activități aplica
tive — seminar, proiect, la
borator ?

— De-a lungul întregii dura
te a studiilor, numărul de ore 
săptămînal de activitate didac
tică obligatorie variază, în func
ție de specialitate și semestru, 
între 28 și 30. Pentru lucrarea 
de diplomă sînt rezervate 130 
ore. La întocmirea programelor 
analitice se urmărește realiza
rea unui raport de echilibru 
între prelegeri, seminare, labo
ratoare și proiecte, astfel îneît 
să se ajungă la încărcarea uni
formă a cursurilor de strictă 
specialitate. Proiectelor de an 
(cîte 2, în semestrele IV și V) 
le-au fost rezervate 35-—45 ore 
semestrial. Temele vor fi alese 
pentru o elaborare restrînsă, nu 
de amploarea și complexitatea 
studiilor pretinse la întocmirea 
proiectelor studenților de la 
secțiile de ingineri. Examenele 
(7 anual) sînt. programate ast
fel : semestrul I — 2 ; II — 5 ; 
III — 3 ; IV — 4 ; V — 5.

în valoare de peste un milion și 
jumătate. O parte a cauzelor 
s-au arătat. Vreau să adaug un 
lucru : la lansarea unui model 
in fabricație, nu există o preo
cupare suficientă. Uneori nu se 
respectă modelul. Din lipsa a- 
provizionării ritmice, se lucrea
ză în salturi". ,,De multe ori 
s-au făcut sesizări, completează 
Vasile Rusu, președintele Comi
tetului sindicatului în legătură 
cu dereglări mărunte, ivite în 
procesul de producție a căror 
rezolvare nu a survenit ime
diat. Acestea s-au adunat afec- 
tînd calitatea unor produse. 
Cred că nu tiebule să mai de
monstrăm că pregătirea munci
torilor influențează direct cali
tatea produselor. Față de mun
citorii angajați recent (șl aceas
ta va trebui să fie una dintre 
sarcinile importante ale sindi
catului și U.T.C.-ului) nu a 
existat o preocupare continuă*4.

Numeroși vorbitori s-au re
ferit pe larg în mod critic și 
autocritic Ia activitatea depusă 
în primul semestru. Activitatea 
fabricii în semestrul II se va 
apropia de nivelul prevăzut în 
proiect. Adunarea generală a 
reprezentanților salariatilor de 
la Cluj ana a fost o dezbatere 
critică a unor minusuri din 
activitatea întreprinderii. Nu
meroasele sugestii $1 propuneri 
făcute vor contribui fără îndo
ială la îmbunătățirea activității 
în semestrul TI la realizarea 
exemplară a planului anual. 
Acest colectiv de muncă de la 
Cluj ana a hotărît să muncească 
mai bine, pentru a menține la 
același nivel renumele unei 
mărci cunoscută în țară și 
străinătate.
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Romanul Singuri în curs 
de apariție la Editura pen
tru literatură, a avut la în
ceput un pretext abstract 
Intenționam să caut o di
mensiune spațială a timpu
lui și trebuie să mărturi
sesc, odată romanul în
cheiat, că am găsit-o. Fie
care moment din carte are 
mai multe nivele, iar isto
ria, devenirea, nu mai cu
nosc o singură direcție, din 
viitor spre trecut, dar și al
tele. Efortul constant a fost 
de a mișca personajele îna-

Mă simt bine tn autobus și am să fac 
drumul invers, de data aceasta nu mă 
voi opri pînă acasă. Mă duc și mă 
afund acolo pînă la anul. Nu mai 
vreau să văd pe nimeni, mi-e urît de 
lume și am observat tîrziu că astăzi 
e o zi frumoasă și că trebuie să-1 în- 
tîlnesc pe Gaston. S-a supărat pe mine 
și-I va ține multă vreme, e sigur, cel 
puțin, două, trei luni. Și după aceea 
va reveni și ne vom împăca. Voi fi eu 
atent și voi observa cînd va fi dispus 
la împăcare și atunci îi voi face o vi
zită de pocăință, el îmi va ține o pre
dică și totul va fi bine. Va fi bine și 
în acest timp nu mă va întreba ’de car
tea aceea. Sigur că da, voi fi mai li
niștit. Și n-am să citesc nimic, nici
odată n-am să citesc nimic, am să dau 
totul în fnă-sa. Este bine, știu acum 
ce am de făcut, clar, nu mâ mai ilu
zionez cu jocuri de copii am să mă 
gîndesc serios să dau examen de admi
tere la o facultate pozitivă și am să 
las fumurile filozofice. Mama se va 
bucura și totul va fi bine. Nu-mi mai 
e frică de nimic, mașina asta va ajun
ge cu siguranță acolo unde trebuie și 
totul va fi bine, eu mă voi duce, de 
asemenea, unde trebuie și totul va fi 
în ordine. De ce pînă acum niciodată 
n-a fost nimic în ordine, de ce n-am 
putut vedea niciodată lucrurile la locu
rile lor, de ce, cînd totul e atît de 
simplu si eu sînt un băiat atît de tî- 
nâr ? întotdeauna se spusese despre 
mine că sînt atît de tînâr, e atît de 
tînâr, și de multe ori scâpasem de la 
wșine pe acest motiv și în fond cit 

mai fi tînâr și la drept vorbind ce 
fînseamnă asta ? Uite, tot pe Gaston îi 
căutasem atunci cînd mă dusesem gol 
pînă la brîu, umblasem așa prin tot 
Sfatul, de se uita toată lumea Ia 
mine. Nu știu ce aveam atunci, nu mai 
suportam hainele pe mine, făceam un 
fel de iritație a pielii. Mai mult, citi
sem ceva sau îmi imaginasem eu, dar 
socoteam foarte normal ca oamenii să 
umble goi, mai ales vara, nu-mi era 
nici un fel de rușine, socoteam hainele 
drept un fel de barbarie, un fel de 
deviere a simțului natural. Trebuia să-1 
caut pe Gaston la serviciu și am ple
cat numai în pantaloni, gol pînă la 
brîu. împrumutasem o bicicletă de la 
un vecin care era d^, noapte la fabrică 
și o pornisem pe la zece dimineața, 
în niște pantaloni lungi. Am străbătut 
așa tot orașul, e de mirare cum nu 
m-a oprit nicî un milițian, dar lumea 
nu-mi avea de loc .grija. Nu mi se pă
rea de loc că aș face ceva necuviin

cios, îmi purtam bustul cu o grație 
■esăvîrșită. tot așa cum un prinț și-ar 
yurta fracul la o recepție guverna
mentală. Știu și că la un moment dat 
m-am oprit să mâ uit în vitrina li
brăriei, după noutăți, mi-am rezemat 
bicicleta de stîlpul de afișaj din față 
și am intrat înăuntru, unde am con
versat cîteva minute cu un vînzător 
despre o carte epuizată repede. Erau 
de fapt, doi vînzăteri și o casieriță la 
librăria aceea, unul avea în sarcină și 
cărțile străine. El fusese cel care îmi 
dăduse odată o carte subțire, un fel de 
abecedar cu semne ciudate din care 
am început să învăț o limbă hibridă. 
Mă proteja întotdeauna la apariții 
rare, spunea că sînt un cititor de soi 
și nici atunci nu a dat semne de mi
rare pentru ținuta mea. Vorbea, ca 
întotdeauna, foarte serios cu mine, 
chiar cu un fel de afectare și mi-a 
promis că neapărat îmi va găsi primul 
volum. Era vorba de nuvelele lui 
Cehov și-1 rugasem foarte mult să 
mi le caute. Am fost chiar tentat să-1 I

tale, de a le înzestra cu 
posibilitatea să trăiască în 
infinitul viu al timpului 
care ne așteaptă, cel de po
sibilități, opus trecutului 
opac și amorf. De aceea, 
romanul, ieșit acum de sub 
stăpînirea mea, îmi apare 
ca un țipăt de libertate dio
nisiacă, ca explozie de vita
lism. Fiecare din rîndurile 
acestei cărți pledează cu 
dezinvoltură pentru sănăta
te morală și pentru o exis
tență plenitudinară.

Sînt numeroase cazurile

în literatura modernă cînd 
scriitorii fac mărturisiri re
feritoare la caracterul re
bel al unor cărți. Ia faptul 
că ele nu s-au supus pla
nului initial impunînd des
tinelor o anumită traiecto
rie, adesea împotriva voin
ței botărîte a autorului. 
Trebuie să arăt că Singuri 
a fost intr-adevăr mai pu
ternică decît mine și că 
m-a condus ea, cartea, pe 
mine, după cincizeci de pa
gini. Ceea ce a fost însă mai 
straniu constă în sentimen

mituiesc, așa se spune, că ăștia pentru 
bani fac orice, dar mi-am dat seama 
că m-aș fi compromis foarte grav în 
ochii lui fiindcă omul avea un mare 
respect pentru carte și pentru cititor. 
Nu știu dacă citea și el, în orice caz 
știa să-ți spună tot ce doreai în legă
tură cu vînzarea unei cărți, te informa 
dacă a apărut, știa întotdeauna dacă 
mai are, unde se găsește, cînd mai pri
mește, cît de citit este autorul, de ce 
interesează pe unul sau pe altul. Era 
un bun negustor și cunoștea pe toți 
clienții mai vechi, tn general, îi 
plăceau cărțile cartonate și în
totdeauna mă sfătuia : „Așteptați, vine 
cartonată44. Am auzit nu de mult că 
a murit, dispăruse de mai multă vreme 
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șl nu știam ce s-a întîmpiat, mi-a spus 
cineva: ,,Știi că a murit buchinistul 7“ 
și nu mi-a venit să cred. îi spuneam 
așa. deși nu era anticar. Omul acela 
cu fața puțin lividă, slăbuț și destul de 
tinăr, de care sînt legate atîtoa din lec
turile mele. N-am știut niciodată cum 
îl cheamă și nici n-am să știu vreodată, 
dar cine are o imagine mai vie în 
inima mea 7 Așa cum era el, cu vorba 
puțin tărăgănată, cu degetele lungi, de 
boier. Avea un accent ușor străin și-și 
ritma frazele prin mișcări ale mîinii 
sale fine, ca un vechi profesor de mu
zică. Doamne cînd te gîndești că a mu
rit * Discutase și atunci cu mine, așa, 
pe tonul lui obișnuit, probabil că nici 
nu remarcase ținuta puțin ciudată în 
care mă aflam. Eram gol pînă la brî'i 
și făceam o mutră serioasă, desigur că 
nici eu nu-mi dădeam seama că pot 
să stîrnese jena și Indignarea celor
lalți oameni. Am plecat de Ia librărie 
direct la Gaston, dar nu știam precis 
unde se află, în care birou. Nu mai fu
sesem niciodată la el și se vede că 
explicațiile lui fuseseră insuficiente. 
Intrasem liniștit pe poartă, după ce-mi 
lăsasem bicicleta undeva în spate, 
într-un loc anume, aproape de intrarea 
în muzeul orașului. Portarul mă oprise 
și mă întrebase pe cine caut, fără a 
observa însă la mine ceva nefiresc și 
l-am răspuns că sînt așteptat. Și-a 
adus aminte că I se spusese de către 
cineva să fiu lăsat mai repede decît 
ora 11 și mi-a dat drumul, după care 
am urcat un etaj, plimbîndit-mă în 
căutarea biroului lui Gaston, fără să 
izbutesc să dau de el. N-am Îndrăznit 
să intru nicăieri m-am învirtit încoace 
și încolo, minunîndu-mă îndeosebi de 
mesele acelea înalte, ca la poștă, cu 
scobituri speciale pentru călimări și 
mi-am zis că trebuie să fie foarte 
comod să scrii la ele și m-am apropiat 
de cîteva ori. luînd între decete un toc 
roșu de pe una din ele. Puteai să te 
lași cînd pe un picior, cînd pe altul, 
mi se părea ceva grozav și regretam 
că nu avem și rroi la școală așa ceva, 
m-am îndepărtat apoi și mi-am adus 

tele puternice pe care mi 
le-au inspirat propriile mele 
personaje. Ana Lazăr, fe
meia traumatizată și pro
fundă mă atașase aproape 
senzual, de Febean, geniul 
tenebros, mă temeam, dar 
nu puteam să-1 evit, Gaston 
mi-era ca un frate, îl sti
mam și-1 iubeam, iar Mi- 
hăiță întruchipa neliniștile 
unei vîrste fecunde.

E atît de greu ca un au
tor să vorbească despre ro
manul său !
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aminte pentru ce venisem. Mi-am zis 
că n-am nimic alțceva de făcut, decît 
să intru undeva și să întreb de domnul 
Gaston, fiindcă era imposibil să nu gă
sesc pe cineva care sâ mă poată în
druma spre locul unde se află. Așa, 
am bătut Ia o ușă, am împins-o apoi 
încet In birou nu era nimeni, dar în 
peretele din stînga se întredeschidea o 
altă ușa, la care am bătut, de asemenea, 
intrînd și aici. La o masă se afla o 
doamnă și m-a privit, întrebîndu-mă :

— Ce dorești, băiatule ?
întrebarea mă descumpănise și fiind

că era una din puținele dăți, în ultimii 
ani, cînd cineva mi se adresase cu 
„Băiatule am rămas de-a dreptul cu 
gura căscată.

Tipul ăsta de lîngă mine este un do
bitoc și geanta Iui mă distruge, îmi 
taie respirația, ce dracu o fi avînd și 
de ce nu-i ajunge locul lui 7 S-a lăbăr
țat peste toată bancheta, am să plec, 
ani să-1 las dracului, să meargă singur, 
poate că așa i-or ajunge două locuri, 
fir-ar să fie de cretin. „Pardon" 1 Ce-l 
iei pe ăsta cu pardon, ar fi trebuit să-i 
pui mina pe geantă și să i-o împingi 
ntai încolo. Poate că este beat, de buna 
dimineață, cine știe, de la tipii cu o 
asemenea mustață te poți aștepta la 
orice. Ăștia ar trebui rași, domnule, 
cine le dă voie să poarte o mustață ca 
asta, ehe. unde se trezesc. Și se îm
bulzește, al dracului ce se mai îmbul
zește !

— Scuzați, vă rog 1
Mai sînt și politicos după toate astea. 

Și nu pricepe, nu pricepe domnule. 
Oare ce-o ti avînd în geanta asta de 
o ferește atîta și mi-o bagă mie în 
coaste 7 Or fi ceva fiare, că prea le 
ține greu 7 ' In orice caz, mă nenoro
cește dacă mai merge mult. Ori mâ 
scol eu.

Mașina coboară, coboară și mi se 
pare că mă afund, scaunul este moale 
și omul s-a ferit, nu mă mai jenează, 
iar poziția asta este mai comodă, pi
cioarele îmi intră sub bancheta din 
față, numai să nu .le întind pînă la 
călcâiele celor ce stau acolo, aș putea 
să-i descaiț și ce urît este să nu-ți 
încapi locului, vai, vai ce urît este să 
pari rău crescut și la început n-am 
putut să-i spun doamnei aceleia nimic 
și se uita sub ochelari ia mine, mă 
fixa cum stăteam pironit și nu puteam 
să scot nici un cuvînt.

— Aș vrea, aș vrea să vă rog să-mi 
spuneți unde lucrează domnul Gaston.

începu să rîdâ Avea ceva de învă
țătoare. cu pârul alb sau aproape alb 
și cu ochelarii vechi lăsați puțin pe 
nas. Lucra cu un toc din lemn de școa
lă. Nu o puteam distinse prea bine, nu 
știam dacă mă privește cu severitate 
sau îmi zimbește intr-adevăr cu bună
voință. Mi se făcuse brusc frică și mâ 

simțeam într-un fel de singurătate, ca 
și cum m-aș fi îr.tîlnit noaptea cu ci
neva într-un cimitir. Nu apărea nimeni 
de nicăieri și mi-era frig, m-am simțit 
dintr-odată gol .gol și ridicol. Nu-mi 
puteam ridica ochii, voiam să mă uit 
la doamna aceea și nu puteam. Apoi 
am avut impresia că totul se rotește. 
Doamna îmi spunea ceva, dar nu au
zeam, nu-mi dădeam seama ce spune. 
Spunea ceva 7 Spunea, spunea ceva și 
mi puteam să înțeleg, iar cînd a intrat 
omul acela in cameră am crezut la 
început că vine să mă scape. Mi-am 
dat seama însă că mă privește cu ură 
și nu știam pe unde aș putea să ies 
și m-am speriat și mai tare clnd a 
urlat la mine :

— Cine ți-a dat voie să intri aici 
așa ? Nu-ți dai seama că te afli într-o 
instituție 7 Ar trebui să chemăm mi
liția. Derbedeule Mai funcționează le
gea aceea pentru cazuri de urgență 7

Doamna nu înțelesese la început ie
șirea omului. Cînd își dădu seama că 
eram în pericol, s-a adresat cetățeanu
lui, încercînd să-1 îmbuneze ■

— Lăsați-1, tovarășe 1 Doar e un co
pil. Șl e drăguț. Din biroul alăturat au 
apărut atuncea alte două doamne, mai 
tinere, care se uitară curioase ce se 
întîmpla. Cetățeanul urla cu spume la 
gură, iar eu stăteam înfipt în podea, 
rotindu-mă tot mai tare și neștiind 
cum aș putea să mă mișc de-acolo. 
Mă simțeam ca șl cum aș fi fost de 
tot în pielea goală sau ca o maimuță 
la grădina zoologică. Femeile mă pri
veau curioase și zîmbeau sau așa mi 

s-a părut mie. Tăbărîră apoi cu gura 
asupra cetățeanului, care-mi cerea 
ghilotinarea, explicîndu-mi în același 
timp cum puteam să-1 găsesc pe 
Gaston. Nu mai voiam nimic, nu ce
ream decît să mă lase să plec, era 
pentru mine suprema indulgență. Tă
cură dintr-odată cu toții, privindu-mă 
măi liniștiți, așteptînd probabil să fac 
și eu ceva, să spun de pildă, „sărut 
mîna" și să plec. Rămăsesem inert, 
parcă mă lovise cineva tn moalele 
capului, stăteam în biroul acela, gol și 
pur, ca unul venit atunci din Patago
nia. M-am întors brusc și am luat-o 
la fugă, trîntind ușa. Am alergat așa 
pe scări, sărind cîte trei deodată, am 
trecut în fugă pe lîngă portar și 
m-am repezit la bicicletă, dueîndu-mă 
undeva să nu mai văd pe nimeni, 
fiindcă mi se părea că toată lumea 
știe de rușinea pe care o pățisem.★

Picotesc. întotdeauna cînd merg 
mult cu autobuzul simt că mă învăluie 
somnul, că mă trage ca o haină grea 
și capul îmi cade cu putere, de parcă 
ar fi un pietroi uriaș pe care îl spri
jinim cu multă dificultate Nu se 
poate, nu, și e o, rușine, nu. dar totul 
merge așa cum e scris și toți facem 
ce facem și adorm greoi, așa cum sînt 
eu totul, și mă trag în jos, în jos. cum 
merge totul, apa asta nu mă îneacă, 
ci mă amețește și mă îmbătrînește. 
Și simt că am. am o mie de ani, este 
atît de greu să fii bătrîn cînd ești atît 
de tînăr, greu, greoi, dorm, adorm și 
cad de parcă nu mă mai opresc, cum 
cad, așa adorm întotdeauna și dimi
nețile sînt de somn, acorm. Nu știu 
eu ce este bine și ce este rău, mă duc 
acum și nu-mi este de loc rușine, ca 
și cum, nu-mi este de loc, rușinea 
este sau. Ceea ce contează. Of, of, asta, 
asta, huu 1 Tresar încet încet, ho. ho! 
Ochii îmi sînt lipiți și nu știu, nu știu. 
Sînt ej sînt pe lume. Cine știe cum 
și ce 7 De cînd sînt 7 Așa ceva este 
asta. Capul mi-este greu și sînt bătrin 
și am să mor curlnd, nu mai am mult 

și am să mor, ce, ce contează, ici-colea, 
mai am mam iamam, bu, bu, bu, he, 
he, he. Mi se pare că ochii îmi sînt 
lipiți, lipiți și e atit de greu sâ-i des
fac, greu și nu mă mai ajută nimeni, 
e atît de greu, vai e. Adorm, simt că 
adorm și nu se face, așa pățesc eu 
întotdeauna, așa. dorm. Și mă rostogo
lesc, mă rostogolesc, esc, mă, duc, mă 
duc și cad de pe un munte mai mare 
pe unul mai mic și de aici sar din nou 
pe unul mai înalt, ca o minge și în 
vale se cască un hău și acolo voi 
ajunge și nu mă doare nimic, deși cad, 
mă rostogolesc, acolo, acolo, doamne !, 
cad și prăpastia este adîncă, dar, vai, 
ce Încet mă rostogolesc, nu se poate, 
desigur că visez, visez, ar trebui să 
mă pișe, nu eu cad, sau nu cad cu 
adevărat așa visez. Of, ce plăcut este 
să visezi și apoi să te trezești și să-ți 
dai seama că totul n-a fost decît o 
părere, totul n-a fost1 Din nou s-a așe
zat cineva lîngă mine, dar e atît de 
bine, totul n-a fost decît un vis, ce 
plăcut este să te trezești I Puteam să 
visez că am murit și nu era nimic, pu
team visa orice, totul n-a fost și e 
bine și-mi dau seama că mergem cu 
autobuzul și că voi ajunge în curînd 
acasă și mă voi băga cu capul sub 
pernă și voi putea dormi oricît sau 
mă voi putea duce în grădină sau unde 
îmi va plăcea și va fi bine, bine acasă, 
nicăieri nu e ca acasă, mai repede, 
acasă, și nu știu de ce mai oprește 
autobusul ăsta, mama lui, mai repede. 
Ah, mă doare cumplit câpul și cum 
îl ridic de pe banchetă mi se pare că 
îmi crapă, mă doare capul, tîmnlele 
astea de sticlă în care ceva se bate, 
se bate pină se sparge. E mai bine 
așa. dacă stau cu capul drept mi se 
așează toate și e mai bine, ce să fac, 
mă doare așa de tare capul și n-ara 
băut nimic și n-am fumat, se zice că 
pe copii îi doare capul cînd fumează, 
dar eu nu mai sînt un copil și n-am 
fumat. Am mai avut dureri de cap, tot 
timpul am avut, dar așa niciodată, mă 
doare, și săptămîna trecută ziceam că 
așa dureri n-am avut niciodată și uite 
că acum mă doare și mai tare, sigur 
că da, mă doare de la tîmple și îmi 
învelește capul cu o basma, capul tot 
mi se lasă în durerea asta ca într-o 
apă și nu mai știu ce să fac, aș bea 
ceva, un sirenon sau altceva, nu mai 
pot și mașina asta scutură și la fiecare 
scuturătură mi se pare că am mercur 
în cap. Și uite că am ajuns, abia la 
Teiu, sigur că da, numai aici, unde 
credeam de fapt că sînt, mai avem 
încă și autobus”’ ăsta oprește la fiecare

GRIGORE PITUȚ

LINIȘTE
Treaz ochii mari 
pe ornicul din perete — 
din el un bătrîn 
își resfiră barba albă 
prin toată casa mea ;
orice pas ce-1 fac 
să-mi desfac încîlceala 
îmi răspunde straniu 
rîzînd din arătătoarele nimicului • 
ce vrei, întreabă 
fruntea lui ca un papirus 
afumat de nomazi, 
cit crezi tu, pînă unde ?
Calc pe fire de barbă, 
calc pe moartea materiei 
și vocea de foarte departe 
abia dacă pot s-o aud 
tradueîndu-mi dorința 
de a fi piatră.
Așa să arate timpul 
ca o barbă căruntă 
ce nu se mai termină 
niciodată 
iar noi înlănțuiți 
în frigul ei 
să ne mișcăm 
din ce în ce mai repede ?
O mină
îmi întoarce ochii brusc
în scorburile mele^.
aici trăiește lumea 

colț și mă enervează, iar capul mă 
doare, mă doare tot mai tare și nu știu 
ce să mă fac. Afară e bine și verde, 
aici, la ferma asta a școlii se udă des 
și lotul rămî.ne verde, știu foarte sigur 
asta, și eu am muncit la ferma asta 
și ne dădea și douăzeci de lei pe zi 
uneori, depinde, ne dădea. La zece ne 
dădea și mîncare. aveau o slănină albă 
și bună, furam ceapă și mîncam, era 
bine de tot. Nici nu ne omoram și la 
urma urmei nici nu-i interesa, era așa. 
Și aici erau fetele alea două care pen
tru un leu își ridicau fusta și ne uitam 
comentînd Iar una ne povestea cum a 
făcut copilul din flori și nouă ne era 
rușine la început, după aceea ne-a plă
cut și o rugam să ne spună de mai 
multe ori. Capul ăsta, iară scutură fi 
nu mai pot. dincolo de pomii aceia e 
apa și pe vremea plivitului acolo era 
o țeavă și un motor și se scotea apa. 
Acolo făceam baie la amiază și cu 
timpul apa devenise tot mai adîncă 
din cauza pompei și nu ne mai lăsau 
să facem baie. Acolo s-a înecat fata 
cea mai mică, una subțire, cu picioare 
slabe, ii dădusem de mai multe ori un 
leu și ml se părea drăguță și era 
foarte tînâră, nici păr nu avea. Se 
înecase vrînd să facă baie, probabil că 
nu știa să înoate și n-o văzuse nimeni 
cînd se dusese la apă, n-o văzuse ni
meni și se înecase. Fugisem toți de la 
lucru și văzusem cum o trăgeau cu 
plasa, mai jos. Era umflată și albă, 
albă. Pielea i se întinsese și se albise 
și mi se făcuse greață și am vărsat, iar 
unii mi-au zis : Pleacă de aici, măi 
copile, pleacă de aici. îmi părea râu, 
nimeni nu știa cum de s-a putut îneca 
fata și a venit miliția, unii riceau că 
administratorul fermei ar fl aruncat-o 
în apă fiindcă nu ar fi vrut Atunci 
era necăjit și 'țiPa foarte tare, urla că 
de ce i-a făcut una ca asta și-șl zmul- 
gea părul. E drept că pe nici unul nu 
ne-au mai lăsat de acasă să mai mer
gem acolo Ia lucru și în anul acela 
toate au mers anapoda. în anul acela 
toată lumea vorbea prostii și nimeni 
nu știa ce urmează și ne cuprinsese 
pe toți o frică. Tata spunea să nu mă 
mai duc toamna la școală, că cine știa 
și am plîns, foarte mult, am plîns și 
mă durea capul ca acum, de la plînsul 
acela m-a durut capul multă vreme șl 
m-am dus la școală, mai mult de aceea, 
se speriaseră că mor sau așa ceva. 
N-a fost pînă la urmă nimic, doar că 
se înecase fata. Pe aici, pe undeva, 
o scoseseră, da, în dreptul ăsta pe 
undeva, o trăseseră afară cu o plasă 
și rămăsese așa pînă venise miliția.

*} Fragment din romanul „Singuri"

ca un sunet 
părinții mei sînt puși la adăpost 
să piîngă într-o casă veche 
cu cît gîndesc mai mult 
se face timp în plus, 
de dragul lumii, 
eu, în sinea mea 
îngădui să existe 
absente timbre de la viață 
dar gîndul că voi fi înfulecat 
de-o scroafă neagră 
învinge timpul 
iar eu m-agăț de frunze, 
de arbori, fug pe ape 
vîslesc pe golul nopții 
în luntrea condamnaților 
ce vor să scape, 
visez sub stele negre 
popoare glorioase— 
de unde frumusețe 
maica Soarelui 
cînd înțelegi 
că moartea ta se trage 
din faptul că-nainte 
de-a fi n-ai fost nicictad ; 
aici în casa mea 
cînd vin duherî 
prin zori zgribuliți de somn 
Imi cad pereții Ia pămînt 
și-acoperișul 
a-nceput să zboare 
tunînd peste orașe arse.

KN'TFIJ CINE i
ldeea de obiectivare în artă 

presupune un acoid mai deplin 
intre ceea ce vrei să scrii și ceea 
ce reușești să scrii cu adevărat. 
Cu alte cuvinte, tn cazul scriito
rului lucid, realizarea sub raport 
teoretic a cîtorva repere de bază, 
alese și susținute organic, potri
vite temperamentului său. Acest 
drum. această cale nu trebuie fe
tișizată însă, uneori, artistul 
ajunge să-și închege un punct de 
vedere asupra lumii, și nu din
tre cele mai puțin profunde, bi- 
zuindu-se numai pe intuiție. Și, 
dacă am parafraza un gînditor 
francez, intuiția artistică se dove
dește adeseori a fi o formă supe
rioară a inteligenței artistice.

In cazul poeziei, obiectivarea, 
acest efort de detașare față de 
tine însuți față de cei cărora te 
adresezi, datorită particularității 
ei, faptului de a fi prin însăși 
esența ei subiectivă, sugerează 
conexiuni mai subtile în această 
ordine de idei, pentru mine poe
zia este un mod concentrat de 
existență. Scriu pentru a-mi do
vedi mie însumi propria existență. 
O existență pe care-o trăiesc me
reu mai amplu. Scriu în același, 
timp pentru a sublinia asemănă 
rile dintre mine și ceilalți oameni. 
Poezie este deci rememorarea 
propriei mele personalități, pri
vită adeseori din afară, cu ochii 
tuturor. Afinitățile posibile din
tre mine și cititori devin viabile 
numai în măsura în care creator 
și receptor, depășindu-se pe sine, 
caută să se înțeleagă unul pe al 
tul in spațiul propus de o trăire 
specializată.

Să privim puțin mai atent rela
ția pe care am amintit-o. în mo
mentul în care scrii, acești doi 
oameni se confundă, se suprapun 
Sînt în același timp două entități 
fictive. Nu scriu numai despre

I_ GRIGORE HAGIU

OBIECTIVAREA POETICĂ
mine cel care am fost. Mă gîn
desc la mine așa cum aș vrea să 
fiu. Poezia mă desemnează drept 
alternativa mea superioară, în 
continuă evoluție, transformare și 
depășire. Poezia este exploatarea 
personalității tale pe cale de de
venire. Ea anticipă datorită forței 
ei vizionare și reușește să te 
proiecteze mai repede într-un 
spațiu pe care nu-l poți cuceri cu 
întreaga ființă decît treptat. Te 
adresezi, de asemenea, unui citi
tor așa cum îl știi și-l cunoști, dar 
mai ales unuia pe care-l dorești, 
Cititor ideal, apt să te înțeleagă 
în intimitate, la nuanță. El este, 
într-un fel, rodul propriei tale 
imaginații, dar cît de fericit te 
simți în momentul cînd el devine 
real, exterior ție și totuși atît de 
apropiat. Este momentul cînd 
trebuie să tinzi către altceva, spre 
o nouă poezie, aprofundîndu-te. 
Cercul se deschide iarăși, cu • 

rază mei mare, și relația poet-ci- 
titor își dezvoltă resursele intr-un 
spațiu mai pur.

Poetul scrie întotdeauna despre 
sine, dar sir,ele lui reprezintă un 
grup uman, o colectivitate și 
uneori, in cazurile majore, un po
por întreg. Deliberarea toacă un 
toi important. Nu este de loc tn- 
tîmplător dacă ne alegem una 
sau alta din dimensiunile noastre 
sufletești. Poetul poate, fără sâ se 

înșele pe sine, deveni ceea ce își 
propune să devină, bineînțeles în 
cazul în care își cunoaște contu
rurile adevărate, vitale. In planul 
practic infinit al opțiunii, el tre
buie să-și găsească singur liniile 
de forță. El se înfățișează citito
rului gata format, indiferent dacă 
cititorul său este avizat sau nu 
să-l citească. In fiecare cititor se 
află un prezent, real, și altul vii
tor, posibil. Mă adresez în aceeași 
măsură celor doi cititori, cu 
știință sau nu, pentru a nu greși 
în fața niciunuia. Mă gîndesc și 
la timp. El va decide poate mai 
bine decît mine în ce măsură am 
reușit, cît de fidel am fost cu 
mine însumi.

în sfîrșit, poetul mai scrie pen
tru toți marii artiști care-au creat 
vreodată, în aceeași limbă sau în 
altele, străine. Ei sînt cititorii lui 
cei mai autoritari. Am senzația 
acută că sînt citit da ai ori da 

cite ori imi reușește un vers mai 
izbutit. Ei ma citesc fără ființă, 
fără trup, cu propriile lor versuri, 
cu însăși nemurirea lor. Și cum 
versurile lor trăiesc în mine lao
laltă cu celelalte*., ale mele, îmi 
sînt cititor și creator deopotrivă. 
Nu pot gîndi un cuvînt despre 
moarte fără să nu mi se 
uite peste umăr, în pagi
na abia acoperită de cîteva 
semne, pătrunzătorii ochi ai lui.

„Nu credeam să-învăț a muri 
vreodată**. Nu mă pot gîndi la 
ploaie fără să n-aud răsunînd pe 
suprafața pămîntului ecoul halu
cinantului „Aud materia plîngînd* 
Nu-mi pot aminti copilăria fără 
să rostesc mai întîi „Eu cred că 
veșnicia s-a născut la sat**. Nu 
trezesc în mine nici-o imagine 
fără să simt prezența inefabilă, 
din du-mi ocol în cercuri line, a 
versului „Intrata prin oglindă în 
mîntuit azur**. Scriu pentru a 
scăpa de obsesia acestor mari 
prezențe, dîndu-le drept hrană 
propriile mele cuvinte. Obiecti
varea poetică, în acest din urmă 
caz, poate cel mai concludent 
din toate cîte le-am notat pînă 
acum, înseamnă, la nivelul celor 
mai înalte formulări de poezii, 
căutarea personalității tale, con
vertită în cîteva expresii memo
rabile.

Acest pămint și acest popor, 
acest timp și aceste ploi și 
aceste pîini și acest aer, toate 
acestea ne conțin și ele nu 
greșesc față de noi nici o clipă 
încă de ia începutul ființei 
noastre. Noi ne putem permite 
orice cu ele ; le putem slăvi 
sau ignora, le putem amplifica 
sau lăsa în uitare, dar ele nici 
o dată nu vor fi decît puternice 
și ne vor conține așa cum sîn- 
tem : vii sau murind. Ne vor 
da piatră și loc de casă, ne 
vor liniști somnul și vor ști 
să ne vindece necazurile sau 
rănile dacă le-am purta. S-au 
făcut și sînt frumoase, s-au 
făcut și sînt puternice ca să ne 
învețe cum să fim ca ele. Căci 
pe nimeni și nimic n-ai ce 
învăța dacă nu ești mai întîi 
cineva de urmat, dacă nu ești, 
într-un fel, simbol...

La pămînt și la națiune și 
la timp și la aer s-or fi uitat 
ochii marilor noastre genii 
românești c-au ajuns să-și 
ridice fruntea lîngă stele. 
Fără pămînt și națiune toate 
poemele sînt triste și singure 
și mor parcă nici n-au fost 
făcute. Bulgărele nostru de 
trup dus la Paris ori într-un 
pisc de zgîrie nori, tot româ
nește cîntă și nu va fi nimănui 
mai bine pe potrivă decît nouă 
înșine, și nici într-un fel nu 
va suna sau nu va vedea decît 
românește. Se vorbește curent 
despre „cuvînt“ și despre criza 
cuvintelor, despre trecerea 
prin cuvînt dincolo de el• 
bine, dar astea sînt niște ges
turi mici făcute în lipsă de 
altceva, niște gesturi prețioase 
făcute de cei lăsați să vor
bească într-una și oricum. Să 
fim serioși! Nu s-au terminat 
cuvintele de folosit și nu s-au 
tocit ele într-atît că trebuie 
trecut prin ele „dincolo44. 
Vreau șî eu să-1 văd pe mon

strul acela ? Și să nu uităm 
că limba noastră e foarte 
tînâră. deci inedită încă... Și 
încă ceva. Niște confrați îu-

ION CRÎNGULEANU

RITMURI NATALE
cearcă teze și definiții despre 
oniric, despre „cunoașterea" 
prin vis, ca și cum, noi, 
oamenii, am fi niște desmem- 
brați, niște cauciucuri cu chip 
uman și vorbim prin somn, ori 
ne uităm bizar sau suspect la 
lume, în fază de trezie. Nimic 
mai fals și antireal, nimic mai 
antiuman ca să nu mai zic și 
altceva. Rămîn Ia convingerea 
că acești „inventatori" de 
teze vagi nu vor înțelege 
niciodată care-i adevăratul 
rost național al literaturii și 
nu vor pătrunde nici cum 
spiritul de creație și gîndire 
românesc. N-are nici un rost 
să teoretizezi ceea ce de la 
sine e o irealitate, o somno
lență sau o stare amorfă spre 
defunct în activitatea spiritu
ală, ori cîte exemple străine ai 
cita ; că nu-i bine să definim 
visul, el, care prin excelență 
respinge concretul, limita, 
certitudinea. Definim numai 

ce este și numai ce trăiește și 
numai ce e posibil. Cînd o 
idee, o stare, un sentimapt 
devin sau sînt „visuri" e cu 
totul altceva — ele țin ce 
meditație. Eminescu spunea 
„a cădea pe gînduri44. Visul-vis 
e mai mult activitate biologică 
a trupului aflat în somn...

Am făcut această mică 
paranteză pentru că vreau să 
subliniez și prin ea că sînt 
preferați de lume numai acei 
poeți care înțeleg și pătrund 
emotiv și lucid realul, la di
mensiunile lui, la condițiile pe 
care acesta le comportă. Chiar 
viața în abstract se constituie 
numai din real.

Dacă ne uităm bine, de Ia 

început și pînă azi, poeții mari 
ai românilor au făcut, de fapt, 
o poezie legată de izvorul și 
soarta acestui pămînt, că 
geniul lor nu s-a poticnit ta 
tot felul de „invenții" aspați- 
ale și dacă au devenit univer-, 
săli — o știm prea bine ! — 
s-a tntîmplat aceasta pentru 
că au fost români în pri
mul rînd. Iar dacă au tre
cut și pe la noi „în țara asta 
de-au cerut pămînt și apă" 
printre alții, și negustori de 
formule sau mode literare 
străine „cum veniră se făcură 
toți o apă și-un pămînt." Cît 
de bine și frumos e definită 
aici puterea acestui pămînt. 
așa cum prin închipuire și 
meditație e definit atît de 
uman Făt-Frumos din lacrimă, 
travestit azi, tn chip hidos și 
Incult, tn erou aparținînd 
caracudei romanelor polițiste I 

Credem românește, gîndim și 
trăim românește, deci sîntem 
conținuți ai acestui pămînt și 
n-avem voie să-i desfigurăm 
realitatea și frumusețea lui. 
Căci Făt-Frumos este român 
și nu se poate numi Hans ori 
Gritz din cutare roman de 
aventuri trăgînd cu pistolul în 
cocotele de circ ambulant. El 
este o frumusețe meditată și 
reală și nicidecum onirică ; el 
este o necesitate și nicidecum 
o arătare aventurieră.

îmi dau seama că poetul 
pierde mult sau totul dacă 
nu-i al pămîntului și al 

națiunii lui, dacă nu știe să se 
uite bine la ele. Pînă Ia urmă 
dacă nu înțelege acest lucru 
devine o ființă tragică sau 
inexistentă ca spirit. Mă gră
besc să-mi însușesc această 
lege a poeziei noastre și să 
n-am timp de treburile lătu
ralnice donchijotești. C**ed, 
mai întîi în cultura națir'-''’lă 

și-apoi în altele, așa cum cred 
tn pîinea noastră și pe urmă 
în alte pîini. Și de ce n-aș 
spune-o, cred mai mult și m i 
întîi în Dosoftei, în Eminescu, 
în Blaga, în Goga sau în 
Labiș. Și, sînt convins că toți 
cei pomeniți, ai noștri, sînt 
foarte universali și aparțin 
multor timpuri viitoare. Din
tre noi, trebuie sâ se ridice 
cineva Ia umărul lor! Și 
lumea cititorilor asta așteaptă, 
această lume atît de cinst tă 
și reală, oricît ne-am tot feri 
s-o recunoaștem; cînd zic 
lume, înțeleg mulțime. Adevă
ratul mare poet aparține a- 
cestei lumi care-i este natală 
și ritmurile Iui nu pot fi de
cît „Ritmuri natale", fie că se 
aud pînă la luceafăr și dincolo 
de meridian. Prezentul în
seamnă pentru noi foarte mult 
trecut și foarte mult viitor. 
Tocmai poetul acestui timp » 
așteptat
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CAPITOLUL X I I
Motto : „Toți cretanii 9 
sînt mincinoși (Epimeni
de) „Și Epimenide 
cretan" 
(Bertrand Russel)

• SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR •
Katta 
supus

— Ah, Stropha, își începu, în acea seară, profesorul 
confesiunile, dacă ai putea bănui la ce chinuri atroce e »upua _ 
spiritul uman, te-ai cutremura ca în fața celei mai cumplite 
și răscolitoare tragedii. Ce părere ai de cele două premize puse 

în fruntea acestui al doisprezec elea capitol pe care îl trăim, cu
noști paradoxul lui Epimenide ?

— Nu, maestre.
Un surîs enigmatic, biruitor, înflori pe chipul savantului. A
— Nu mă miră. Tineretul de astăzi e din ce în ce mai puțin w 

sensibil la înțelepciunea anticilor, și descifrez în indiferența 
asta vinovată una din sursele nefericirilor contemporane. Deci, 
reține —- Epimenide a spus : „toți cretanii sînt mincinoși". Pînă 
aici, nimic special, nimic extraordinar. Un adevăr comun, de _ 
o dezarmantă banalitate. Da, dar, Bertrand Russel, mi se pare,
a remarcat a doua premiză : că și Epimenide era cretan. Și 
de aici înainte intrăm în marea dramă. Pentru că — fii te rog 
atent și urmărește-mă — dacă și Epimenide era cretan, înseamnă 
că și el era mincinos, nu ?

— Da, maestre.
— Or, dacă Epimenide era mincinos, înseamnă că afirmația V 

toți cretanii sînt mincinoși" e o minciună, de acord ?

CLĂTEȘTE

Aventurile profesorului 
KARA și ale asisten-

AUREL BARANGA

Un om de afaceri 
moare lent. Asocia- 

• tnl stă alături, cu 
ochii înlăcrimați. 
Totuși, pentru o cli- 

A pă, muribundul iese 
din comă, își vede 
prietenul răvășit de 
durere și îi mărturi
sește într-un suflet:

— Trebuie să știi. 
Casa de bani spartă 
— eu am făcut-o... 
Falimentul de anul 
trecut — tot din cau- 

_ za mea. Și... chiar... 
țp amantul soției tale, 

tot eu...

•
 — Nu-i nimic, răs
punse celălalt. Poți 
muri liniștit. Arse- 

£ nicul în tăiței — eu 
ți l-am pus...

El: — Draga mea, 
te rog spune-mi că 
sînt cu adevărat pri
mul om pe care îl 
iubești...

ANEC
DOTE

Ea : — Dar se-nțe- 
lege, dragul meu. Mă 
întreb ce au bărbații 
de pun mereu 
ceeași întrebare !

— Dragul 
spune-mi ce preferi. 
O soție drăguță sau 
una inteligentă ?

— Nici una, nici 
alta, dragă! Știi bine 
că nu te iubesc de- 
cît pe tine.

Un cub de zahăr 
îndrăgostit nebun de 
o linguriță, o întrea
bă cu inima bătîn- 
du-î tare ;

— Unde am putea 
avea un randez- 
vouz ?

Iar lingurița, ipo
crită :

— Intr-o cafea...

Rn

Am crezut dintot- 
deauna că a realiza 
un film de aventuri 
e o problemă tare 
complicată, motiv 
pentru care de cite 
ori vizionam un ase
menea film rămî- 
neam cu gura căsca
tă timp de aproape 
două ore, trăiam 
care va să zică acțiu
nea filmului. De la o 
vreme, nițel cîte ni
țel, am ajuns nu nu
mai să cred că un 
asemenea film se 
poate face destul de 
ușor, dar și că sub
semnatul poate găsi 
cazuri mult mai in
teresante. Să luăm 
de pilda filmul : „Vi
contele plătește... po
lița". Ei și, ce-i cu 
asta ? Dacă are omul 
de plătit polițe e și 
firesc să le plăteas
că, că altfel i se apli
că majorări. La fel 
plătesc și eu cînd nu 
decontez la timp. 
Dacă ar fi fost însă : 
„Vicontele nu plă
tește polița" era cu 
totul altă poveste. 
Mă rog frumos, ce 
face acest viconte ? 
Urmărește, lovește 
cîte o dată, iubește 
și pînă la urmă to
tul se termină cu 
bine.

Eu propun spre 
studiu scenariștilor, 
regizorilor un film 
de aventuri intitulat: 
„Vicontele plătește...

pensia 
lîngă faptul că are o 
acțiune mult mai in
teresantă, nici nu se 
termină cu bine. 
Poate n-ar fi rău ca 
filmul să aibă vreo 10 
serii. Scenariul ar 
putea fi cam așa : El 
o întîlnește pentru 
prima oară la coadă 
la ceapă (poate să fie 
și la usturoi, că tot 
nu se prea găsesc la 
Aprozar). El îi duce

ta Lădunca din Moi- 
nești). Ea îl iubește. 
El, se face că o iu
bește. Ea îi face... o 
fetiță. El o șterge ie- 
pnrește. Ea îl chea
mă la procuratură. 
El vine. Ea cere pen
sie copilului. El zice 
da, dar tot el o 
șterge, azi aici, mîi- 
ne-n Focșani. Veți 
zice cu siguranță : 
„Ei, și ce-i cu asta ? 
Am văzut și noi ase-

răspunsul. La 10 de
cembrie 1967 o nouă 
recomandată la care 
I.C.M.S.G. răspunde... 
la 28 februarie 1968 ! 
Dacă ar fi răspuns : 
Mancaș T. Vasile lu
crează la noi „filmul" 
s-ar fi sfîrșit cu bine 
și „Vicontele" plătea 
pensia și serialul 
s-ar fi sfîrșit. Dar 
nu. I.C.M.S.G. a răs
puns că nu l-a putut 
identifica pe „Vicon- 
te“ întrucît nu au 
avut date, adică date 
personale.

Deci serialul: VA 
URMA :

SATI
VASILE BĂRAN

• EȘECUL

UN NOU FILM
DE AVENTURI

De acord, maestre. . . ... . "
— Și dacă afirmația : „toți cretanii sînt mincinoși" e o min- 

ciună, înseamnă că toți cretanii spun adevărul, recunoști? £
— Evident. „ „ . _ .
— Dacă, deci cretanii spun adevărul, înseamnă ca și Epime- 

nide, care e și el cretan, spune adevărul.
— Clar.
— Atunci, dacă Epimenide spune adevărul, decurge obligato- a

riu că „toți cretanii sînt mincinoși". "

— Dragă, de Ia cine 
e scrisoarea 
te pregătești 
tești?

— De ce, 
mea ?

— Cum, de ce ? Știi 
că ești foarte curios...

sau nu A

pe care 
s-o cî-

scnmp»

TÎU că „LU VI UXCLaXXXX OlXXt xnxxxvxxxvyx •
— Stați maestre, că amețesc. Nu mai înțeleg nimic.
— Vezi ? întrebarea care se pune este : cretanii sînt 

sînt mincinoși ?
— Nu-mi dau seama, maestre. Nu mai știu.
— Asta e și catastrofa, Stropha : ca nu mai știm. Ca 

putem ști. Cu aceleași cuvinte afirmi două adevăruri
nu mai " 

putem ști. C-U aceleași uuvinie axxxxxxx uvu» «w«vc»x-x*. contra- 
dictorii. Cu aceleași cuvinte, poți spune și un adevăr și o min- 
ciună. Logica a sucombat Stropha. nu mai avem în universul 
r.ostru spulberat nici un punct de sprijin, rătăcim pe un ocean _ 
bîntuit de furtuni, fără nici o busolă, steaua polară a murit, 
sîntem singuri, abandonați, uitați, pierduți. Acum înțelegi pri
cina angoaselor mele ? Aș vrea ca cel puțin, dumneata să mă 
pricepi Z angoasa e altceva decît banala, depășita frică. J?e
vremuri omului îi era frică de molime, de cutremure, de răz
boaie, de moarte Era o frică logică, benignă, familiară, de 
înțeles. Mie nu mi-e fric4. Stropha : sînt angoast. Mi-e frică...

— De cine, maestre ?
— De faptul că mi-e frică.
— Nu înțeleg.
— Fiindcă nu știi ce e an

goasa. Nu e frica motivată și 
legitimă. Un om căruia îi este 
frică — vorbesc de frica obiș
nuită, mediocră — din clipa 
în care dispare cauza fricii
— amenințarea — îi dispare 
și spaima. Angoasa e frica 
fără motiv, fără o cauză de
terminată. Mi-e frică, Stro
pha, fiindcă mi-e frica. Și. 
ceea ce este mai straniu : nu 
mi-e frică de necunoscut, ca 
omului primitiv, scuzabil în 
inocența lui surprinsă, mi-e 
frică de ceea ce cunosc, și, 
în primul rînd, de mine. Nu 
de mine, cel ce stă în fața 
dumitale și dizertează inutil
— fiindcă orice, comunicare 
umană e o iluzie — ci 
mine, de celălalt.

— De care, maestre ?
— De celălalt Katta, 

mă vede și mă judecă, necru
țător, cu luciditatea lui coro
sivă. Stropha. vrei să-ți fac 
o mărturisire ? Cel mai tare 
mi-e frică de clipa cînd n-o 
să mai îmi fie frică. Acum 
ai priceput?

— Nu, maestre.
— Fiindcă ești refractar 

spiritului de modernitate. 
Angoasa e un sentiment emi
namente contemporan. An
goasa e față de frică, ceea 
ce e camamberul față de 
urdă. De cine ți-a fost vreo
dată frică, Stropha ?

— De tata.
— Complexul lui Oedip. e 

limpede. Și pe urmă ?
— De poliție.
La pronunțarea acestui cu

vînt Stropha îl privi cu o a- 
semenea compătimire dispre
țuitoare că orice continuare 
a discuției deveni inutilă.

Doi somnambuli își 
fae confidențe în
tre două pahare de 
vin roșu :

— Și ce zice soția 
ta eind te întorci 
foarte tîrziu ?

— N-am soție !
— Ei, asta-i bună ! 

Dar atunci, de ee în
torci așa tîrziu ?

sacoșa pînă Ia tram
vai. De pe 
tramvaiului 
spune „PA !". 
strigă: „Te
vrei să fi 
mea Ea, nu-i 
te răspunde... 
închide ușa. Asta ar 
fi prima serie.

A doua poate ar fi 
așa : „Ei vin de la 
„starea civilă" feri
ciți". Dar mai bine 
să luăm un exemplu 
concret. El (MAN
CAȘ T. VASILE din 
Gugești) se căsă- 
rește cu Ea (George-

scara 
ea îi 
El îi 

iubesc, 
soția 

■i poa- 
că se

menea „vlconți" care 
nu plătesc pensie a- 
limentară copiilor 
lor“. Nu vă pripiți că 
vin acum cu noi eroi 
care să complice în 
așa fel situația ca fil
mul să nu se termine 
cu bine. De pildă, în 
august 1967, familia 
părăsită e anunțată 
că „Vicontele" s-a 
încadrat la I.C.M.S.- 
Galați. La 4 noiem
brie cei părăsiți tri
mit o recomandată 
cu confirmarea de 
primire la I.C.M.S.G., 
care confirmă primi
rea dar nu dau șl

P. S.
Oricum, hai să mai 

încercăm o serie pe 
care s-n numim: 
„Datele Vicontelui"...

Mancaș T. Vasile e 
fiul lui Teodor și 
Valeria. Născut la 19 
aprilie 1938, în co
muna Gugeștî-Huși. 
înregistrat la nr. 23 
din 1938 în registrul 
de stare civilă. Are 
buletin de identitate 
seria I. 546 427, elibe
rat de Miliția din 
Hunedoara la 20 iu
lie 1962, cu nr. 5 272.

Dacă nici datele a- 
cestea nu vă ajung, 
atunci începem un 
nou serial.

— Du-te repede și caută un 
artist, îl rugă responsabilul 
cultural. Eu trebuie să rămîn 
aici, să-i țin de vorbă, să nu 
plece, adu-mi repede un ar
tist, du-te la Filarmonică, uite 
și adresa asta.

Și el se duse la Filarmoni
că dar se întoarse singur 
fiindcă, din cîte îșjjk dăduse 
seama, niciunul de Wcolo nu 
știa să stea în mîini și nici să 
scoată țigări aprinse din bu
zunar.

e RENUNȚARE

GH. NEAGU

Urangutanul aruncă bana
nele ca pe niște fructe oare
care și se dădu jos din copac 
în două picioare.

Și se duse într-o grotă. Și 
apăsă pe un buton și pe masa

O să vi se parcă curios, dar 
o dată cu toată lumea și prie
tenii noștri birocrați pleacă 
în concediu. La drept vor
bind, liberi și nesiliți de ni
meni n-ar pleca, nu s-ar des
părți ei de minunatele lor 
ștampile rotunde și de iubi
tele lor aparate de găurit, 
capsat, lipit și liniat hîrtia. 
mecanisme și accesorii care 
le procură atîtea plăceri es
tetice, dar șefii birourilor or
ganizarea muncii nu prea știu 
multe, ci îi iau de guler și cu 
ajutorul celor de la asigură
rile sociale ii expediază pe 
toral. în anexa unor bilete 
trimitere la odihnă (în loc 
tratament...).

Așa că îndurerat pînă la 
crimi și profund îngrijorat de

ti
de 
de

la*

mai plină de o constructivă 
activitate. Comod așezat pe 
nisip sub umbrela de soare de 
care agățase un aviz: „Ore 
de primire — în permanență 
și duminica inclusiv", Gladiol 
Vasilescu începu să rezolve 
cererile primite din partea fa
miliei și a altor cetățeni. Așa 
de exemplu, dacă junele Cri- 
nișor Vasilescu își manifesta 
dorința de a intra în apă, el 
trebuia să înainteze o cerere 
lui Gladiol Vasilescu care o 
aproba in calitate de șef de 
familie, aplicînd faimoasa 
ștampilă și, bineînțeles, după 
ce îi dădea număr de înre
gistrare. Apoi emitea o fițuică 
prin care „se adeverește că 
tov. Crinișor Vasilescu are 
voie să intre în apele Mării

sini

DEM. BĂNICĂ;

ȘTIU EU UN DRUM
N. STROE: UN LICHIOR.. SCURT

CAM TARE0 PLOAIE,
ELECTRICĂ!

PUIU
CÂLINESCU:

22 DE PRĂJITURI

La Rm. Vîlcea, orașul

DE PREA CALD,

DIN CULISELE TEA TRULUI

de
ar

Filmam. ceva mai de
mult. în .Directorul nos
tru", al lui Jean Geor
gescu. Scena de film era

slip, cu tablele în cap, 
cu toți copii zgîindu-se la

RĂDULESCU:

în rubrica pe care o inaugurăm azi ne pro
punem să înmănunchiem, citeva întîmplări cu 
iaz din lumea teatrului, istorisite de cițiva dintre 
cei mai populari actori de comedie.

următoarea : eram la o 
cantină, luam masa și 
imediat după aceea tre
buia să fie o ședință. Toți

MIȘU FOTINO;

Turneele estivale cu 
Teatrul din Brașov au dat 
naștere mereu la întîm
plări hazlii. Odată, într-o 
haltă în vagonul

întîmplări consemnate de 
OCTAVIAN URSULESCU 

desene de NEAGU RĂDULESCU

Eram în turneu la Hu
nedoara. Regizorul ne-a

CLI HAZ

SATIRA • UMOR • SATIRĂ

prea privesc 
obicei în urmă. Nu că 
fi prea mulți ani de re
văzut. o. nu ! Nu de alta, 
dar dacă mă uit prea mult 
înapoi, mi se sucește 
gîtul... Să încerc totuși 
să-mi amintesc o mai re
centă întîmplare cu haz.

Anul trecut. în august, 
făceam un turneu în Mol
dova cu tînăra orchestră

încep să tremure pe sce
nă. curentați, de ți-era 
maț mare dragul. Bine
înțeles. tinerii din public, 
în delir. Regizorul se a- 
propie de mine și-mi spu
ne admirativ :

— Ați văzut, maestre, 
ce cwvînt gieu aveți...

— Ei. da, ripostez. Mai 
ales, cînd sînt ajutat de 
220 volți !

(Va urma)

Parcarea interzisa 
desen de MARCEL ȚAPU

de ghitare electrice „An- 
dantino" și cu compozito
rul melodiei „Ploaia și 
noi". V. Vasilache-jr. Ju
cam la grădini, și... ploaia 
după noi. Noi jucam la 
Tecuci, și ploua la Vaslui. 
Cînd jucam la Vaslui, 
ploua la Tecuci, cînd ju
cam la Bîrlad, ploua la 
Iași.

Deci, ploaia și noi... 
Doar la Suceava ploaia 
n-a mai greșit adresa: 
am început spectacolul si 
a început să toarne ca în 
poezia lui Minulescu. Tî
năra cîntăreață Elena 
Neagu, interpreta „Ploaia 
si noi", noi priveam ploa
ia... Dar, în fine, asta n-ar 
fi fost nimic însă cu 
o seară înainte, regizorul 
de culise Doclița mă ru
gase :

— Maestre, spune-le 
dumneata băieților aceștia 
cu ghitarele să se miște 
mai mult, mai vioi, tine
retul asta vrea !

Zis și făcut. Le spun eu. 
și începe spectacolul din 
ziua de pomină cu ploaia. 
Ghinionul e că umezeala 
înlesnește circulația „ce
va mai lejera" a curentu
lui prin lemnul ghitare
lor si bieții noștri băieți

mîncau deci Tn grabă, se 
strîngeau mesele. Eu toc
mai eram la desert, o 
prăjitură, pe care trebuia 
s-o înghit aproape dintr-o 
dată. Jean Georgescu, 
foarte exigent, conside- 
rînd că nu interpretez în
deajuns de convingător 
scena, a repetat-o, de... 
22 de ori! Am mîncat deci

22 de prăjituri și bine
înțeles că după aceea am 
plecat imediat acasă. Da
torită camerelor de gardă 
ale spitalelor mai 
încă in viață.-

trebuia să stea cam o oră, 
am aflat că pe la vreo 
50 m e un rîu. în slip, 
cu undițe (!) ne-am dus 
vreo 4—5 la baie. Cînd 
ne-am întors noi am aflat 
că trenul plecase demult. 
Șoseaua era la 10 km. alt 
tren nu mai oprea acolo. 
Am reușit să dăm un 
telefon la Brașov și să 
obținem permis ca să 
oprească puțin automoto
rul în halta cea neînsem
nată. ca să ne ia pe noi, 
în costume de baie. Vă 
închipuiți figurile călăto
rilor... Nici nu vreau 
să-mi imaginez la ce se 
gîndeau atunci !

Tot o chestie asemănă
toare : într-o gară mică 
vagonul nostru, atașat la 
o garnitură de marfă, 
trebuia să stea vreo ju
mătate de oră. Un coleg 
observă o platformă de 
marfă, goală, ceva mai în 
susul trenului. Luăm o 
pătură și începem să 
jucăm table în aer liber, 
rîzînd de cei rămași în 
vagonul supraîncălzit. De
odată trenul pleacă. în 
față o cisternă. în spate 
alta, deci eram siliți să 
rămînem acolo. Și începe 
și o ploaie teribilă ! Vă 
închipuiți un drum de 
două ore, în ploaie, în

noi prin gări ca Ia circ ! 
Am răcit și nu l-am mai 
ascultat niciodată pe bu
nul meu amic.

I

ȘTEFAN
APROBĂ!

trista soartă a cererilor oa
menilor muncii, care mai mult 
decit sigur nu vor fi îndea
juns gîdilate de mult prea o- 
perativii săi colegi, Gladiol 
Vasilescu părăsi biroul său de 
brad cu destinația Eforie Sud 
unde și ajunse cu trenul și 
cu întreaga familie, într-o 
frumoasă dimineață de au
gust.

Prima zi de plajă trecu 
greu. Greu de tot trecu ea, și 
nu pentru că ar fi fost mai 
lungă decit zilele de lucru, ci 
deoarece Gladiol Vasilescu se 
plictisi cumplit. Dar asta a 
fost doar în prima zi, căci 
seara el intră intr-o librărie, 
achiziționă cu elan un cap
sator. un perforator, de 
lei hîrtie velină, pastă
de lipit Pescăruș, zece dosare 
cu șină și o gumă moale din 
care își confecționa cu la
ma și cu imaginație o splen
didă ștampilă cu „APROBAT".

A doua zi fu mai scurtă și

trei 
albă

Negre în zona Eforie Sud dar 
numai pînă la geamandură", 
drept care semna propriu și 
indescifrabil.

După 12 zile de fructuoasă 
activitate, tovarășul Gladiol 
Vasilescu se inapoie acasă 
mulțumit, și ajuns acolo trans
formă cămara în arhivă și de
pozită în ea cele zece dosare 
cu șină conținînd adeverințe 
în copii conforme cu origina
lul. adeverințe ce consfințeau, 
printre altele, dreptul unor 
tovarăși de a juca șah cu șa
hul tov. Gladiol 
care îl primeau 
și proces verbal 
primire, dreptul 
lica Vasilescu de a 
în calitate de soție doi pepeni 
galbeni și vreo 36 de adeve
rințe din care rezulta expres 
că fiica tovarășului Vasilescu, 
preșcolara Stinjenica Vasiles- 
cu are permisiunea de a se 
folosi de ele.

FLORIN IONESCU

Vasilescu pe 
cu 
de 
tov.

inventar 
predare- 
Zambi- 

cumpăra

de piatră apăru o trusă, adică 
o cutie cu foarfeci, pilișoare, 
pensete, pudrieră etc., etc.

Și își tăie ghearele de la 
mîini și de la picioare.

Și părul.
Și își făcu față de om.
Și trăi așa 7 000 000 de ani.
Pe urmă se plictisi. Și le 

dădu dracului de foarfeci. Și 
de brice de ras.

• A INVAȚA
învățăm să murim ' 
generalul, ureîndu-se

— Să 
ordonă _ 
pe o movilă. Ostașul e o frun
ză. Chiar așa 
„Soldații sînt

s-a și spus : 
ca frunzele

toamna..Să învățăm...
Un glonte inamic îi trecu 

prin gît și generalul căzu cu 
fața în iarba uscată.

— Să învățăm să trăim I 
bolborosi el, întoreîndu-și fața 
spre fețele triste ale soldați- 
lor.

desene de
DORIN D1MITRIU

meu de baștină, jucam 
într-o trupă de amatori, 
la liceu, (apropo, aici 
mi s-a spus pentru prima 
oară „Bibanul" !). Pe vre
mea aceea nu prea se 
găseau materiale de ma
chiaj. Un coleg făcuse 
însă rost de o sticluță de 
eter mastic (cu care se 
lipesc bărbile și mustățile 
false). In piesa ..Moșteni
rea fatală", apăream în 
frac și trebuia să beau un 
lichior. Mi s-a părut mie 
curios că în seara aceea 
nu l-au turnat în scenă, 
dar... Am luat de la valet 
paharul, am spus „Doam
nă marchiză...", am gustat 
și nu mi s-a mai descleiat 
gura. Lasă pe mine. în 
seara următoare, la Dră- 
gășani, amicul care mi-o 
făcuse trebuia să ia un 
pahar de pe o tavă și să 
bea. A luat paharul... și 
l-a luat cu tavă cu tot 
(tava din carton, desi
gur !). îl lipisem de 
tavă...

spus în mod special : 
„Băieți, trenul nu mai 
pleacă la 2, ci la orele 24“. 
După spectacol ne-am dus 
să mîncăm la restaurant. 
Era cam ora 23. La 23.20 
ceilalți 3 colegi cu care 
eram^ dau să plece. Eu, 
care într-adevăr la venire 
folosisem un drum foarte 
scurt de la gară, peste un 
cîmp. i-am asigurat că 
„știu eu, dom’le, un drum 
scurt, facem numai 5 mi
nute !“ Plecăm noi la 
23.50, o luăm pe cîmp. 
dar nu mai reușeam să 
găsesc locșorul cel priel
nic. Ceilalți 3 amici o iau 
atunci la fugă peste cîmp, 
care încotro, fiecare spe- 
rînd să nimerească. Eu, 
mai norocos, am ajuns la 
timp, dar zadarnic am în
cercat să-1 conving pe 
șeful gării să amîne ple
carea trenului. Au rămas 
o noapte acolo...

JOCURI DISTRACTIVE
CINTECE DE DRAGOSTE
ORIZONTAL

1. Compozitor român, autorul 
cîntecului „Te iubesc, draga 
mea" — Personaj din opereta 
„N-a fost nuntă mai frumoasă" 
de N. Kircuiescu. 2. Enigma 
sfinxului — „Am iubit doi ochi 
albaștri" și „Iubito, de depar- 
te-ți scriu" — însă. 3. Diminu
tiv de la Nicolae — înfățișare
— Hipodrom. 4. „Cînd... vor
bește". melodie de Florentin 
Delmar — Autorul operelor 
„Traviata" și „Othelo" etc. 5. 
Țesătură — Operă de G. Verdi. 
6. Există — ... Venturiano, în
drăgostitul din comedia muzica
lă „O noapte furtunoasă" de 
Paul Constantinescu — Refren 
vocal. 7. Tecuci (abr.) — Ro
manță de Gheorghe Florescu, pe 
versuri de V. Alecsandri — 
Frunza bradului. 8. Prăjitură — 
Nume arab. 9. Pătrat agrar — 
Arbore — Partea superioară a 
corpului omenesc 10. „O cheamă 
flăcăii din casă / la vorbă sa 
vină, să iasă. Măcar o frîntură 
de ceas" — în vorbă ! 11. A- 
vantaj — Literă grecească — 
Povești de dragoste. 12. Iubita 
lui Ernesto din opera „Don 
Pasquale" de Donizetti — 
„...mascat" operetă de Hartulary
— Darclee. 13. Soția lui Ford, 
curtată de Falstaff, în opera lui 
Verdi — „Dragoste de țigan" de 
Lehar.

PATRAT

— Localitate în Franța. 10. 
Clar, precis (fig). — „Harap..." 
suită de balet de Alfred Men
delsohn, care se sfîrșește cu o 
măreață nuntă — Cuvînt întîl- 
nit în numeroase romanțe și 
cîntece populare. 11. Urare — 
„...de toamnă", cîntec de Chans- 
son. 12. — Inimă — Rea, la 
Iași ! — Pa 13. Romanță de 
Ion Vasilescu. pe versuri de 
Eugen Mirea (3 cuv.) — Dîn-

ORIZONTAL Șl VERTICAL

VERTICAL
1. Autorul operei comice 

„Elixirul dragostei" — ...Lugo- 
jana, operetă de Filaret Barbu.

cărui poezii s-au compus ro
manțele „Adio". ..Pe lîngă plo
pii fără soț" etc. — Grup de pă
sări în zbor. 3. „Ai să iubești 
si tu“ de Radu Șerban — „Și 
dacă... bat în geam", romanță de 
Driamandi Gheciu, pe versuri 
de M. Eminescu. 4. în dragoste ! 
— Compozitoare — Unic ! 5.
Autorul cîntecului „M-am în
drăgostit" — Sfîrșit de roman
ță ! — Roman de Chateaubriand 
6. Mie — Posedă — „...de zăpa
da" operă de Rimski — Korsa
kov, al cărei libret este o du
ioasă poveste de dragoste de 
A. N. Ostrovski. 7. Titlu de res
pect pentru o femeie la țară, 
care apare adeseori în cîntece- 
le populare de dragoste — Iu
bita lui Făt-Frumos pe care o 
întîlnim în titlul unui cîntec de 
Gavril Musicescu. 8. Rîu în 
U.R.S.S. — Acum — Gherase 
Dendrino — Ape ! 9. „Odată 
în...“, melodie de N. Kircuiescu

A văzut lumina tiparului 
Purtător de cuvînt demoidat 
Energie. în... pilule 
Făcut de ochi dulci 
în pas cu tehnica 
Eșafodul gospodinei 
Ființă de vis.

TOMA MICHINICI
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Vineri 8-a înapoiat în Capita
lă, venind de la Havană, dele
gația Republicii Socialiste Româ
nia, alcătuită din tovarășii Du
mitru Popescu, membru -supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., redactor șef al ziaru
lui „Scînteia", conducătorul de
legației, și Gheorghe Pacoste, ad
junct al ministrului petrolului, 
care a luat parte la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XV-a ani
versare a Insurecției naționale 
cubane.

în timpul vizitei în Cuba, de
legația română a vizitat, printre 
altele, șantierul petrolier de la 
Guanabao, zona agricolă din ju
rul Havanei, centrul zootehnic 
din localitatea Cartagena, precum 
și stațiunea balneară Varadero.

La încheierea vizitei, tovară
șul Dumitru Popescu a avut o 
convorbire cu tovarășul Armando 
Hart, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central 
al P.C. din Cuba,

★
în dorința consolidării și dez

voltării continue a relațiilor de 
prietenie și solidarității militante 
dintre poporul român și popu
lația din Vietnamul de sud, po
trivit înțelegerii intervenite în 
noiembrie 1965, ie va deschide 
în viitorul apropiat Reprezentau- I 
ța permanentă a Frontului Na- I 
țional de Eliberare din Vietna- I 
mul de sud în Republica Socia- I 
listă România.

★
Vineri dimineața a plecat spre 

R. S. Cehoslovacă o delegație a 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., condusă de tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal de partid, care, la 
invitația Comitetului orășenesc. 
Praga al P. C. Cehoslovac, va 
face o vizită în această țară.

★
Vineri dimineața a plecat spre I 

Moscova prof. dr. V. Hamaj, | 
președintele Federației interna- B 
ționale a asociațiilor de apicul- | 
uâu. — Apimondfa —< președin- | 
tJF- Asociației crescătorilor de I 
albine din tara noastră. Dentru | 
a participa la lucrările Congre- | 
sulul international de 
gie și la simpozionul 
gie apicolă organizat 
prilej de Apimondia.

★
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația de cineaști itali
eni, care a făcut o vizită în ț4- 
ra noastră, ca răspuns la vizita 
făcută la Napoli de un grup de 
cineaști români.

★
In cel mai nou cartier al_mu- 

nicipiului Constanța — 
Nord, — care va avea 
10 000' de apartamente ** 1— 
deschis noi fronturi de 
Astfel, tn microraionul E . 
început construcția primelor pa
tru blocuri și se trasează funda
țiile " ........................

flexiuni cu brațele în lateral și
1 serie de 12 genuflexiuni cu 
brațele în sus.

EX. 10. Din aceeași poziție cu 
brațele în față executăm genu
flexiuni avind sprijin pe toată tal
pa 2 X 12.

EX. 11. Vn exercițiu izometric 
pentru dezvoltarea musculaturii 
cefii.

Din poziția stind cu spatele că
tre tocul ușii avind o înclinare 
de 20°—30° a trunchiului față de 
cot: menținem această poziție 
sprijinită pe ceafă timp de 6 se
cunde. Executăm 3 repetări cu 
inspirația blocată.

Pentru protejarea cefH folosim 
• bucată de burete sau o pernuță.

avea« ...
lucrările de finisare a unui mo
dern local de școală cu 16 săli 
de clasă, care-și va deschide 
porțile odată cu începerea nou
lui an de învățământ.

entomolo- 
de biolo- 
cu acest

Tomis S 
circa g 
s-au Lj 

lucru. B 
19 a R

altora. Noul microraion va 
3 641 apartamentey dintre

335 vor fi date in folosință 
in acest an.
același cartier se execută

Biserica Neagră din Brașov

ZILNIC
15 MINUTE

DĂRUITE

Cu lecția a șaptea intrăm în 
cea de a doua jumătate a ciclu
rilor noastre destinate dezvoltării 
armonioase. Accentul va cădea 
in continuare asupra dezvoltării 
musculaturii membrelor superioa
ră abdomenului, spatelui -și 
membrelor inferioare. O caracte
ristică a ciclului șapte este aceea 
că la sfîrșitul exercițiilor zilnice 
se va face în plus exercițiul nr. 1 
din ciclul al cincilea.

EX l. Din poziția sttnd, îm
pingem alternativ halterele mici 
de la umeri in sus. Executăm 3 
serii a 8 repetări.

• FOTBAL: Corespondență specială din Valea Jiului
Deși în ultimele 

zile la'Petrdșeni plo
uă abundent, jucăto
rii Jtalui și-au reluat 
antrenamentele. Fi
ind martori în una 
din zile, la antrena
mente âm reținut 
ambiția cu care ju
cătorii se pregătesc 
pentru startul care 
se va da la 11 august. 
După terminarea 
campionatului,’ ei au 
făcut un rurneu de 
15 zile în Congo (Bra- 
zaville) unde au sus
ținut trei meciuri. A- 
poi, întoreîndu-se în 
țară au intrat în va
canță. Vacanța a fost 
însă scurtă de nici 
10 zile, căci la 8 iu- 

Cu Ozon pe stadion
lie echipa Și-a reluat 
antrenamentele, sub 
conducerea unor an
trenori noi :TITUS 
OZON ajutat de 
EMIL CIURDARES- 
CU, uâ nume la fel 
de cunoscut iubitori
lor fotbalului din 
Valea Jiului, căci în
tre timp vechiul cu
plu de* antrenori 
COIDUM — DR. 
FRÎNCULESCU s-eu 
mutat la Universita
tea Craiova. Noul 
antrenor a întocmit 
echipe! un program 
foarte bogat de pre
gătire. La cîteva zile 
după reluarea antre
namentelor, jucătorii 
au fost cantonați 
timp de 7 sile la ca
bana Lunca Florii a- 
flată ta apropiere, 
unde s-a pus accent 
pe uniformizarea sti
lului de joc șl omo
genizarea echipei. La 
întoarcere a avut loc

un joc școală între 
prima echipă și cea 
de tineret, apoi un 
meci în compania 
„Metalului" Hune
doara din divizia se
cundă, și altul cu U- 
niversitatea Cluj, 
ambele cîștigate cu 
scorurile de 2—1 și 
respectiv 4—0. în 
viitor sînt prevăzute 
întîlniri cu „Metalul" 
Tr. Severin acasă, și 
în deplasare cu „Me
talul* la Hunedoara 
și eventual cu „Poii- 
tehnica*' Timișoara 
în deplasare. La 4 
august dată la care 
se încheie faza pre
gătirilor, echipa va 
susține Ia Petroșenl

un meci internațio
nal în compania u- 
nei echipe din prima 
divizie din Iugoslavia 
sau Ungaria. înca- 
drîndu-se în acest fel 
festivităților care au 
loc cu ocazia împli
nirii a 100 de ani de 
exploatare a cărbu
nelui în Valea Jiu
lui.

în privința compo- 
nenților lotului, nou
tățile sînt puține. Au 
fost achiziționați doar 
trei jucători noi: 
Georgescu de la „Pro
gresul" București, 
portarul Stan de la 
Argeșul si Iile Ion, 
un talentat apărător 
al buturilor care a 
activat la o ecnipă 
de categorie inferioa
ră din județ.

Concomitent, a fost 
cedat portarul Cău- 
nel la U.T.A. și s-a 
dat dezlegare jucă
torilor Stoichițolu și

• SĂNĂTĂȚII
• rnUMUSEȚII
• FORȚEI

EX. 2. Din poziția stind cu 
trunchiul înclinat la 90° execu
tăm flexia și extensia antebrațului 
din articulația cotului, cu greu
tăți mici. In timpul extensiei se 
ca face și o răsucire a brațului 
interior. Executăm & serii ab re
petări.

EX. 3, Din poziția stind cu ex- 
tensorul în regiunea pieptului e- 
xecutăm alternativ extensia cu un 
braț. Executăm cite 2 serii de 
fiecare braț ori 8 repetări cu 
2 benzi. La 3 zile mai adăugăm 
cîte o bandă astfel ca la sfitșiiul 
Săptămînii să executăm exercițiul 
cu 4 benzi.

EX» 4 Un exercițiu izometria 
foarte important: din poziția 
stind pe scindură avind lungi
mea lanțului sau a frînghiei pină 
la nivelul bazinului cu priza da 
jos a minerului executăm flexia 
in articulația cotului. Trei repe
tări a șase secunde cu inspirația 
blocată. După fiecare repetare e- 
xecutăm exerciții de relaxare.

EX. 5. Din poziția stind cu bra
țele cu greutăți mid întinse ta 
față, ducem brațele înspre stinsa 
ți dreapta cu o ușoară genufle
xiune. Executăm 3 serii a 6 -epa
tări.

EX. 6. Din poziția culcat pe 
spate avînd greutăți mici legate 
la picioare se execută alternativ 
forfecări in sens vertical aproape 
de 90° într-un tempo rar. Execu
tăm 3 serii a 8 repetări.

EX. 7. Din poziția țezlnd pe 
scaun cu palmele sprijinite cu 
fața In jos pe o masă împingem 

Ion Vasile. Jucătorii 
și antrenorii așteaptă 
cu nerăbdare dar și 
cu emoție prima eta
pă a campionatului.

„Știți — ne-a spus 
antrenorul Titus O- 
zon — primul meci 
îl avem în deplasare 
cu Vagonul Arad, o 
echipă care venind 
din B, trage cu dinții 
ca să supraviețuias
că. A doua etapă o 
avem acasă dar cu... 
antrenorul Coidum 
(Universitatea Cra
iova) care cunoaște 
stilul de joc al echi
pei. Cu toate aceste 
„in-coveniente", ca să 
le numim astfel, în
treg lotul în frunte 

cu cei doi antrenori 
sînt optimiști, încre
zători în forțele lor.

în sînui echipei 
domnește o atmosfe
ră sănătoasă, propice 
obținerii unor bune 
rezultate.

— Nu întimplător 
am venit la Fetro- 
șeni, ne spunea în 
continuare același in
terlocutor. Am con
statat că există aici 
un excelent materiei 
uman cu care se poa
te lucra. Vrem să im
primăm echipei un 
joc spectaculos, plă
cut.

La fel ne-a decla
rat și Peronescu, u- 
nul dintre jucătorii 
de bază ai echipei.

— Sîntem hotărîți 
ca la sfîrșitul cam
pionatului să ne si
tuăm în prima jumă
tate a clasamentului.
AL. BĂLGRADEAN 

puternic în masă timp de 6 se
cunde, 3 repetări cu inspirația 
blocată. La 2 zile vom adăuga 
cîte o secundă astfel ca la sfîrși
tul săptămînii să avem 3 serii 
a 9 secunde.

EX-8. Din poziția sprijinit cu 
brațele pe 2 scaune la nivelul 
pieptului avrnd în prelungirea 
corpului al treilea scaun pe caro 

sprijinim picioarele executăm fio- 
tăn din brațe avind greutățile 
mici legate de ceafă.

Executăm 3 serii a șase repe
tări.

EX. 9. Din poziția stind, bra
țele cu haltere mici în lateral, e- 
xecutăm genuflexiuni, pe virful 
picioarelor; 1 serie de 12 genu-

NOUTĂȚI

OLIMPICE
• FREGATA ..Guana jotoM, 

din marina mexicană, va 
transporta flacăra olimpică 
între insula San Salvador 
(Bahamas) și portul Vera 
Cruz. De la Vera. .Cruz la 
Ciudad de Mexico flacăra va 
fi purtată de 942 de atlet! (o 
ștafetă la fiecare mie de ki
lometri). iar la sosire în sta
tul Puebla va fi preluată de 
ștafetele feminine.

• DUPĂ înscrierea Elve
ției, 72 de țări, cu un efec
tiv total de 405 pugiliști. vor 
lua parte la turneul olimpic 
de box de la Ciudad de 
Mexico.

• POLIGONUL unde se 
vor desfășura probele olim
pice de tir este aproape ter
minat. Construit pe o supra
față de 200 000 metri pătrați 
el cuprinde 100 de standuri 
pentru armă liberă calibru 
redus și probe de pistol și 50 
de standuri pentru alte pro
be.

• COMITETUL de organi
zare a J.O. de la Ciudad de 
Mexico a definitivat lista e- 
chipelor participante la tur
neele de volei. în competiția 
masculină vor concura 10 e- 
chipe : U.R.S.S., Cehoslova
cia, Japonia. România. R. D. 
Germană, Polonia. S.U.A., 
Bulgaria. Brazilia si Mexic, 
iar în cea feminină 8 echipe : 
Japonia. U.R.S.S., S.U.A,, Co
reea de sud, Polonia. Ceho
slovacia. Peru și Mexic.

cu asistentul 

univ. DUMITRU HÎTRU 

de la catedra de 

atletică grea a I.C.F.

DRUM SPRE
AFRICA NEAGRA

De la Gibraltar la Senegal 
drumul, urmînd coasta de 
vest a Africii, rotundă ca un 
sfert de arc, cuprinde, fie și 
dintr-o privire din zbor toate 
trecerile succesive de la civi
lizația europeană la intimi
tatea propriu-zisă a lumii, 
negre. Se spune, de pilda, că 
acei care debarcă în portul 
Dakar rămin impresionați de 
frumusețea orașului: clădiri 
în cele mai moderne stiluri, 
o vie animație, ușor pestriță 
dar interesant policromizata 
prin prezența negrilor, ca și 
numeroșilor marinari străini 
încmcișînd aici drumurile a- 
pelor nordului ori Meditera- 
nei cu acelea ce vin dinspre 
Polul Sud, ori «dinspre India. 
O briză ușoară, respirație a 
apelor, atenuează întrucîtva 
căldura și face ca un anumit 
miros, specific multor așezări 
urbane din Africa, să fie 
purtat de curenți în larg. Im
presia aceasta nu este însă 
foarte exactă pentru transfor
mările care s-ar fi putut pro
duce în lumea neagră din 
această zonă. Fiindcă este de 
ajuns să parcurgi drumul in
vers — de la aeroport Ia 
oraș — pentru a te întîlni cu 
6 imagine total contrară î un 
zid adevărat desparte orașul 
„european" de cel „african" 
(cartierul Medina, cu cîteva 
sute de mii de locuitori), în 
care trăiește populația băști
nașa legată de secolul XX 
poate doar prin bucata de 
pinză care acoperă trupurile, o 
grămadă de ligheane și mici 
obiecte — cuțite, piepteni.

mărgele — ce alcătuiesc su
marul unei vieți numai deco
rativ deosebită de viața savane
lor. Afirmația lui Geo Bogza 
se verifică : avind cit de cit 
în ce sa lucreze, lipsurile par 
șl mai înspăimântătoare in 
comparație fie și cu sărăcia 
dusă Ia extrema totală — 
trupul complet gol dind une
ori africanului o ținută de 
mai mare noblețe decît viața 
în cocioabele care stau în 
jurul Dakarului „european" 
precum o pilitură de obiele 
în jurul unui magnet bine 
turnat Medina — o treaptă 
intermediară intre sălbăticia 
lăsată de milenii și viața în 
vilele luxoase, cu stații de 
climatizare, cu frigidere și 
televizoare, cu covoare și du
șuri suedeze, existente pe 
steaua de coral care este Da
karul dinspre ocean, dar de 
care se bucură deopotrivă un 
număr de negri bogați. pro
prietari de Mercedes-uri, ca- 
re-și duc copiii la școală to
lăniți pe sofalele mașinilor, 
care au blocuri la Bruxelles 
și aur în băncile Elveției

Drumul spre Conakry, în 
Guineea, apoi zborul spre 
Bamako, capitala Republicii 
Mali, mi-au confirmat supo
ziția î în suta de ani de colo
nialism contactul real al a- 
cestei regiuni a Africii cu ci
vilizația nu s-a făcut decît în 
cîteva puncte, și acelea modi
ficate după nevoile imediate 
ale albilor care, dacă au mo
dernizat ceva, au făcut-o nu
mai în limita propriilor do
rințe.

NOTE DE 

DRUM

Abia ridicat de pe un ae
roport, orice urmă de secol 
XX dispare, Africa arătînd 
precum în ilustrațiile din căr
țile de istorie: printre cîm- 
purile de Ia sud de Dakar, în 
interiorul montagnese al Gui
neei, ori in brusele din veci
nătatea Bamako-ului grupuri 
de „payote" sau „case" (ci
tește „eaze"), colibe de lut 
cu acoperișuri țuguiate, ase
menea unor pălării vietname
ze, din crengi, coborînd pînă 
la o jumătate de metru de 
pămînt și în care se intră cel 
mai adesea aplecat pînă la 
mersul în mîini Cîte un cerc 
realizat prin smulgerea vege
tației și punctarea lui cu 

mușuroaie de lut înconjoară 
grupurile de locuințe.

Cercuri în junglă, ușor ob
servabile din zborul avionu
lui. Poate singurele reprodu
ceri ale perfecțiunii soarelui 
în aceste colțuri izolate.

De Ia Dakar Ia Conakry — 
cîteva sute de kilometri — 
peisajul pare al unei uriașe 
delte. Nenumărate ape, mari 
cît brațele unor fluvii, se în
crucișează intr-un desen care 
amintește o colecție de șerpi 
boa. Nigerul ? ,',Nu, mlaștini", 
mi se spune. Spre sfîrșitul 
acestui imperiu al țînțarilor 
palustri cîteva piste albastre, 
de bitum, converg spre o 
clădire cu etaj și balustrade 
împinse curajos în afara pla
nurilor centrale-verticale : a- 
•rogara din capitala Guineei.

Abia deschisă ușa, pătrun
de spre noi o atmosferă de 
baie de aburi. Plămînii fac 
dintr-o dată un exercițiu nou 
pentru ei, se desfac mai mult, 
iar fruntea e cuprinsă imediat 
de un cerc de dogoare. în 
rece minute, pînă la verifi
carea pașapoartelor și mai 
ales a certificatelor prin 

care se atestă vaccinarea con
tra variolei și a febrei gal
bene, hainele devin de plumb, 
dunga pantalonilor dispare. 
Umezeală!.

„Ați ales bine timpul de 
vizită, îmi spune un tovarăș 
de la ambasada noastră, care 
mă întâmpină, prima voce ro
mânească pe care o aud după 
șase mii de kilometri de la 
București, Acum, în iulie, la 
Conakry este deja iarnă, căl
dura nu atinge decît treizeci 
și ceva de grade../*. Numai ? 
Mi se păreau șaizeci1 Dar, 
mi se explica : iarna e ano
timpul ploilor. Aburul nevă
zut, cald, dă starea de înă
bușeală. Uitîndu-mă la cerul 
incendiat mă întreb cum o fi 
aici vata...

Plecăm spre oraș. Vegetația 
întrece cu mult cel mai abun
dent anotimp european. Nu
cile de cocos stau ciorchine 
în arborii înalți, curați pînă 
Ia coroană, fructele fiind sin
gura posibilitate de a-i deo
sebi, deocamdată, de palmieri, 
care au frunze cu totul ase
mănătoare pentru ochiul meu. 
Pe marginea șosetei, aflată în 
lucru, case aidotați* ^felOr din 
Medina Dakâr-ulur. Majori
tatea familiilor stau în fața 
intrărilor fără uși — soții cu 
nevestele, eu armata de copii 
— își pregătesc mîncarea, în 
timp ce alți bărbați și femei 
de un negru lucios, asemenea 
abanosului, merg pe margi
nea șoselei cu mișcări de un 
calm aproape leneș. Atrag a- 
tentia femeile trupuri
înalte, subțiri, acoperite pînă 
în dreptul sinilor de fuste 
lungi, strimte, care obligă la 
pași mici și care, asociați cu 
mișcările umerilor goi și ale 
brațelor prelungi le dau, cît 
sînt tinere, vestita ,,ținută de 
regină" a femeilor africane.

Orașul e departe ? îl întreb 
pe tovarășul care conduce 
mașina. „Orașul a început la 
aeroport, îmi spune el. Sîn- 
tem într-un cartier. Trebuie 
să vă obișnuiți cu specificul 
localităților urbane africane, 
care par a nu se vedea din 
cauza vegetației, cu construc
ții depărtate unele de altele".

Centrul, cu „Place , de Ja. 
Republique", este intr-adevăr 
ceva mai concentrat urbanis
tic. dar spnsele tovarășului 
meu se adeveresc. Cîțiva boa- 
Ițabi uriași se ridică vînjoși, 
bine fixați în pămînt, chiar in 
marginea acestei piețe cen
trale a capitalei guinetne. 
dominată de un bloc cu 11 
etaje, iar bulevardul princi
pal care trece prin fața Pa
latului Prezidențial mă în
deamnă, în prima noapte — 
neobișnuit, evident, cu liniș
tea și vegetația de savana 
pătrunsă pînă aici, și mai ales 
cu figurile trecătorilor negri, 
indistincte în penumbra co
pacilor —- să nu îndrăznesc a 
mă aventura mai mult de o 
sută «de metri în fața moder
nului „Hotel de France", 
unde locuiesc. Asta, deși, în 
cealaltă parte. în întuneric, 
Atlanticul este Ia numai do
uăzeci de pași; îl aud zbătîn- 
du-se sub un alt boabab și 
sub o lizieră de palmieri care 
freamătă ușor sub fereastra 
camerei mele.

Bineînțeles, o copilărie, 
căci primele cunoștințe cu 
orașul, de a (doua zi și mai 
ales primele discuții cu negrii 
m-au încurajat împotriva ori
căror rezerve față de miste
rele africane,

EUGEN FLOKESCU

(Urmart din pag. I)

llttdl «ala partidul nostru a si
tuat industrializarea țării, dez
voltarea cu precădere a indus
triei grele, tn special a indus- 
trie! constructoare de mașini. 
Aceasta a constituit factorul ho- 
tărîtor pe care, în decursul ani
lor, s-a cimentat tot mai mult 
alianța muncitorească-țărănescă 
și care astăzi stă la temelia ri
dicării pe o treaptă superioară 
a aceste! alianțe, a legăturilor 
dintre oraș și saț. Și aceasta 
pentru că între industrie și agri
cultură există o strînsă legătură.

Industria este cea care asigură 
mecanizarea și chimizarea lucră
rilor agricole, creînd, în felul 
acesta, condiții dintre cele mai 
favorabile pentru creșterea pro
ducției Ia unitatea de suprafață 
și pentru reducerea prețului de 
cost al producției agricole. 
Totodată, industria face posibilă 
extinderea pe scară largă a lu
crărilor de hidroameliorații și in 
primul rînd a celor de irigații, 
care reprezintă unul din mij
loacele cele mai importante pen
tru obținerea unor producții 
mari și constante.

Dezvoltarea industriei și în 
cadrul ei a celei prelucrătoare 
de materii prime agricole, asi
gură valorificarea superioară a 
acestora, mărind prin aceasta 
aportul agriculturii la creșterea 
venitului național. în același 
timp, pe baza industrializării se 
creează condițiile pentru lichida
rea rămînerii ta urmă de 
veacuri a satului față de oraș, 
pentru reducerea treptată a de
osebirilor dintre oraș și sat, 
pentru ridicarea social-Culturală 
a satului la nivel de viață civi
lizat.

La rîndul ei, agricultura înde
plinește un rol de seamă în ca
drul complexului economic uni
tar al țării noastre și în crește
rea nivelului de trai al populației. 
Aportul agriculturii la ridicarea 

nivelului de viață al poporului 
rezidă în faptul că acestei ra
muri îl revine rolul principal în 
producerea, cantitativ și calita
tiv, ă unor bunuri de consum 
necesare oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Totodată, agricultura este prin
cipala furnizoare de materii 
prime pentru o serie de indus
trii, cum ar fi: ușoară, alimen
tară, farmaceutică. Dar rolul 
agriculturii nu se rezumă numai 
la a fi furnizor de produse ali
mentare și materii prime, ci-și 
o importantă piață de desfacere 
pentru produsele industriale. în 
plus, mai adăugăm că agricul
tura joacă un rol important în 
crearea fondurilor de export 
ale țării noastre, contribuind, în 
felul acesta, la întărirea balâri- 
ței comerțului exterior și la 
dezvoltarea legăturilor comer
ciale internaționale.

Prin urmare, activitatea oa
menilor muncii de la orașe—și 
sate, desfășurată în cadrul ali
anței muncitorești-țărănești,. .și 
sub conducerea partidului* co
respunde unor cerințe concrete 
ale societății, răspunde unor ne
voi reale ale vieții materiale și 
spirituale ale poporului, asigu- 
rînd, în același timp, creșterea 
continuă a avuției naționale, în
florirea națiunii noastre socia
liste.

în politica sa, Partidul Comu
nist Român acordă o atenție 
deosebită întăririi continue a ali
anței clasei muncitoare cu țără
nimea, ceea ce își găsește ex
presia, între altele, în dez
voltarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, pe temelia 
trainică a politicii de industria
lizare socialistă a țării.

Ca rezultat al eforturilor fă
cute de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din industria con
structoare de mașini, a fonduri
lor alocate de statul socialist, la 
sfîrșitul anului 1967 agricultura 
dispunea de peste 99 000 de trac

TEMELIA DE GRANIT 
A SOCIETĂȚII NOASTRE

toare, de 41 273 de semănători 
rnecanicet de 45 266 de combine 

și tractate) și de alte 
mașini moderne. Ca urmare, su
prafața arabilă ce revenea în 
medie pe un tractor fizic a scă
zut de la 121 ha in 1965, la 100 ha 
în 1967.

O dată cu creșterea gradului 
de înzestrare energetică a agri
culturii, o utilizare tot mai largă 
capătă astăzi îngrășămintele chi
micei . insecto-fungicidele și 
ierbicidele, a căror producție 
urmează să se extindă tot mai 
mult, imprlmînd producției agri
cole un caracter tot mai inten
siv, modern; Dovadă a acestui 
fapt' sînt cele peste 1 100 000 de 
tone de îngrășăminte chimice, ce 
urmează a fi puse la dispoziția 
agriculturii la sfîrșitul anului 
1970, ceea ce înseamnă că la un 
hectar teren arabil, vor reveni 
circa 110 kg îngrășăminte chi-

• mice.
Paralel cu dezvoltarea meca

nizării și chimizării, partidul șl 
statul nostru acordă o atenție 
sporită și altor componente ale 
bazei tehnice-materiale ale agri
culturii de care depinde în mod 
direct creșterea producției agri
cole. De o deosebită importanță, 
în această privință, sînt lucră
rile de irigații. Extinderea aces
tor lucrări în actualul cincinal 
are la bază un studiu temeinic 
efectuat de partid în această 
privință, studiu ce prevede des
fășurarea unor ample lucrări de 
irigare a auprafețalor expuse 

secetei și a celor din zonele cu 
un regim scăzut de precipitații.

Dezvoltarea bazei tehnice-ma
teriale a agriculturii, o dată cu 
procesul de industrializare și cu 
intensificarea schimbului de ac
tivități dintre oraș și sat, deter
mină schimbări însemnate în 
caracterul muncii din agricul
tură și în condițiile de muncă. 
Transformările calitative ce sur
vin în această ramură a produc
ției materiale se oglindesc în 
trecerea de la metodele mește
șugărești ale producției agricole, 
la metodele industriale, ceea ce 
reprezintă calea cea mai sigură 
de creștere a eficienței muncii 
sociale din agricultură.

In același timp, intensificarea 
producției agricole — ca expre
sie a sprijinului primit de țără
nime din partea clasei munci
toare, a intelectualității — de
termină, în măsură tot mai 
mare, apariția unor activități 
noi și reorganizarea unor ra
muri tradiționale, vechi. Trece
rea la producția care se bazează 
tot mai mult pe elemente ale 
mecanizării, chimizării, irigării 
creează posibilități materiale 
obiective pentru obținerea unui 
salt calitativ important în creș
terea productivității muncii în 
agricultură.

Dezvoltarea bazei tehnice-ma
teriale a agriculturii — expresie 
a pătrunderii progresului teh
nic în această ramură — exer
cită o influență puternică nu 
numai asupra factorilor de pro
ducția, el ți asupra tuturor latu

rilor vieții sociale, achimbă tot 
mal mult activitatea oamenilor, 
accelerează procesul de urbani
zare. Totodată, ea reprezintă 
terenul pe care are loc îmbogă
țirea nivelului de cunoștințe al 
lucrătorilor de pe ogoare, o în
noire a vieții lor spirituale, prin 
apropierea tot mai mult a carac
terului muncii agricole de cel al 
muncii industriale.

Sprijinul pe care îl primește 
țărănimea cooperatistă de la 
clasa muncitoare își găsește con
cretizare și în activitatea pe 
care o desfășoară, la sate, între
prinderile . pentru mecanizarea 
agriculturii, organizării și func
ționării cărora li s-au adus re
cent noi îmbunătățiri, menite să 
sporească și mai mult rolul 
acestora în procesul de moder
nizare a agriculturii românești.

Dezvoltarea parcului de trac
toare și mașini agricole, puse la 
dispoziția întreprinderilor pen
tru mecanizarea agri culturii, in
tensificarea activității lor, au 
făcut ca în 1967 acestea să rea
lizeze un volum de lucrări cu 
12,1 la sută mai mult decît în 
1966 și cu 11,7 la sută mai mult 
decît sarcina de plan.

Expresie a legăturilor pe li
nie de producție dintre oraș șl 
sat, întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii au ca 
obiect principal executarea me
canizată a lucrărilor agricole 
necesare cooperativelor agricole 
de producție, membrilor aces
tora, altor organizații socialista 
91 gospodăriilor populației. De 

asemenea, ele execută lucrări de 
mică mecanizare, de reparații la 
tractoare, motoare, mașini agri
cole etc.

In cadrul alianței muncito
rești-țărănești un loc central re
vine schimbului dintre oraș și 
sat. Preocupările partidului și 
statului în această direcție și-au 
găsit concretizarea în perfec
ționarea continuă a formelor de 
schimb în așezarea lor pe 
baze comerciale. Temelia aces
tor relații o constituie sistemul 
de contractare a produselor agri
cole. Reflectînd grija partidului 
și a statului nostru pentru spo
rirea cointeresării materiale a 
cooperativelor agricole și a 
membrilor cooperatori în creș
terea producției și în partici
parea lor cu cantități tot mai 
mari de produse vegetale și ani
male la fondul central al statu
lui, sistemul contractărilor a cu
noscut o continuă îmbunătățire.

Eficiența sistemului de con
tractare nu se realizează însă de 
Ia sine. Este nevoie de asigu
rarea și întărirea disciplinei 
contractuale, fără de care siste
mul de contractare este golit de 
conținutul său economic, de ro
lul său major : schimbul de ac
tivități.

Sprijinului multilateral primit 
din partea oamenilor muncii de 
la orașe în aprovizionarea sa
telor cu produse industriale, 
țărănimea trebuie să-i răspundă 
prin respectarea întocmai a o- 
bligațiilor contractuale. De alt
fel, aceasta este șl ta interesul 
ei, cooperativele agricole bene

ficiind de numeroase avantaje 
oferite de stat. In aceit context 
apar pe deplin firești modifică
rile aduse recent unor prevederi 
referitoare la impozitele pe te
renurile unităților agricole coo
peratiste și pe impozitele pe ve
niturile agricole ale populației, 
precum și la reglementarea uni
tară a sistemului de impozite 
pentru veniturile realizate din 
alte surse decît salariul. Măsuri
le luate în acest sens vin să 
contribuie la limitarea unor dis- 

' proporții care apar în cursul 
dezvoltării economiei intre di
feritele categorii de venituri, 
ceea ce se înscrie pe linia reali
zării unei înalte echități sociale.

Premise noi pentru întărirea 
alianței muncitorești-țărănești, 
creează și sistemul uniunilor 
cooperatiste, care asigură apli
carea în cooperative a politicii 
partidului de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, consti
tuind astfel forma potrivită de 
îndrumare a cooperativelor a- 
gricole în concordanță cu ne
voile generale ale statului, de 
armonizare a intereselor țără
nimii cu interesele clasei mun
citoare, ale poporului. Prin în
treaga lor activitate, uniunile 
cooperatiste creează condiții 
dintre cele mai prielnice ca ță
rănimea să aducă, alături de 
clasa muncitoare, o contribuție 
sporită la creșterea avuției na
ționale. în felul acesta, solidari
tatea care leagă cele două cla
se ale societății noastre devine 
și mai puternică.

O contribuție însemnată la 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime, în etapa ac
tuală, o aduc măsurile adoptate 
de partid cu privire la îmbună
tățirea organizării administrativ- 
teritoriale și sistematizarea lo
calităților rurale. acțiune cu 
multiple rezonanțe în viața 
noastră socială. Ridicarea rolu
lui comunelor, ca unități admi
nistrative puternice, capabile să 

asigure cadrul necesar valorifi
cării resurselor materiale și u- 
mane din mediul rural, ca $1 
acțiunea de sistematizare a lo
calităților rurale, stimulează in 
șj mai „mare măsură participa
rea țărănimii la dezvoltarea so- 
cial-economică a țării și, în a- 
celași timp, fac să crească res
ponsabilitatea ei în conducerea 
treburilor locale.

Evoluția alianței muncitorești- 
țărănești spre un studiu superi
or este gtrîns legată de adînci- 
rea democrației socialiste, feno
men de o mare profunzime și 
complexitate. Adîncirea demo
crației socialiste constituie un 
teren fertil pentru. întărirea a- 
liantei dintre cele două clase în- 
trucît edificarea și desăvîrșirea 
societății socialiste este de ne
conceput fără participarea acti
vă, conștientă a maselor celor 
mai largi — muncitori, țărani, 
Intelectuali —- jar această parti
cipare poate avea loc numai prin 
punerea viguroasă în mișcare a 
tuturor resorturilor democratis
mului socialist, direcție în care 
Partidul Comunist Român — ca 
forță conducătoare a societății 
noastre — a manifestat o preocu
pare susținută. Aceasta s-a. con
cretizat tatr-o serie de măsuri, 
luate de-a lungul anilor, menite 
să îmbogățească conținutul și 
formele democratismului.

Măsurile adoptate de Congre
sul al IX-lea și Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea pe 
mai departe a construcției so
cialiste Jn țara noastră fac ca 
alianța muncitorească-țărăneas- 
că, avîhd în frunte clasa mun
citoare și partidul'- comunist, să 
se afirme tot măi tault ca bază 
a puterii poporului, ca o forță 
ce se manifestă cti puteră, ple
nar, în viața politică- $1. socială 
a țării, ca o torță ce asigură 
ridicarea Româniep pe o nouă 
treaptă de dezvoltare, înflorirea 
națiunii, valorificarea forțelor 
creatoare. ale poporului român.



□
Cuvîntarea radiodifuzată

Comitetului Municipal
București al P. C. R

a lui Alexander Dubcek ! Flori pentru tinerele fete
Delegația Comitetului Muni

cipal București al P.C.R., condu
să de tov Virgil Cazacu, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului Municipal București 
al P.C.R., a sosit vineri la Praga 
la invitația Comitetului Orășe
nesc Praga al Partidului Comu- 
nist din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Ruzyne din Pra
ga membrii delegației au fost 
întâmpinați de J. Perutka, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Orășenesc Praga al P.C.C. și de 
alți reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc de partid, precum și 
de B. Havlicet, locțiitor al pri
marului orașului Praga.

în cuvîntul său de salut, J. 
Perutka a mulțumit conducerii 
de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România pentru spri
jinul neprețuit pe care îl acordă 
actualului proces de renaștere 
din Cehoslovacia, în fruntea că
ruia se află Partidul Comunist 
din Cehoslovacia. Evoluția actu
ală a Cehoslovaciei corespunde 
concepțiilor și aspirațiilor po
poarelor din Cehoslovacia. Vi
zita' dumneavoastră pe care o 
salutăm cu bucurie, va contribui 
la întărirea relațiilor reciproce, 
înțelegerii

partidele și popoarele noastre, a 
subliniat vorbitorul.

în cuvîntul său de răspuns, tov. 
Virgil Cazacu și-a exprimat con
vingerea că actuala vizită o- 
feră o posibilitate favorabilă u- 
nui schimb tovărășesc de vederi 
și va aduce foloase partidelor 
comuniste și popoarelor din cele 
două țări, cauzei păcii și socia
lismului. ★

în aceeași zi, delegația Com' 
tetului Municipal P.C.R. Bucu 
rești a fost primită de tovarășul 
Cestmir Cisar, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

în cadrul unei convorbiri pri
etenești, C. Cisar i-a informat pe 
oaspeții români asupra proble
melor actuale ale politicii P.C.C.. 
le-a vorbit despre programul de 
acțiune și despre pregătirile pen
tru Congresul al XIV-lea extra
ordinar al Partidului.

Oaspeții români l-au infor
mat, la rindul lor, despre acti
vitatea organizației municipale 
de partid din București.

La primire a fost prezent am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, Ion Obrado-

PRAGA 2 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, tran
smite : Vineri la amiază Alexan
der Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
rostit o cuvîntare la posturile 
cehoslovace de radio. Alexander 
Dubcek a subliniat că delegația 
cehoslovacă a plecat la convor
birile care au avut loc între 
Prezidiul C.C. al P.C.C. și Bi
roul Politic al C.C. al P.C.U.S., 
bucurîndu-se de deplina încre
dere a cetățenilor cehoslovaci și 
conștientă de importanța sarcini
lor pe care trebuia să le soluți
oneze. V-am promis, a spus 
A Dubcek, adresîndu-se ascul
tătorilor, că ne vom situa ferm 
pe pozițiile politicii începute 
după ianuarie, în cadrul căreia 
ne-am trasat sarcina de a crea 
în țara noastră o societate socia
listă, profund democratică, echi
tabilă din punct de vedere social 
și ancorată în actualitate, o soci
etate în care să se îmbine strîns 
valorile socialiste cu valorile na
ționale, în care toți cetățenii să 
hotărască suveran propria lor 
soartă,, conform experienței și 
conștiinței lor.

V-am promis totodată, în spi
ritul împuternicirilor pe care ni 
le-ați dat, că vom rămâne ca șiși solidarității dintre

sud-vietnamezi gata de a riposta agresoruluiPatrioți

pînă acum credincioși prietenilor 
noștri și că nu vom trăda prin
cipiile internaționalismului pro
letar, ale colaborării și luptei 
comune a forțelor progresiste, în 
primul rind a forțelor socialis
mului.

Am făcut cu tovarășii sovietici 
un schimb absolut deschis de pă
reri într-un cerc larg de proble
me ale relațiilor noastre. în con
vorbirile noastre ne-am condus 
în primul rînd după politica 
noastră elaborată de plenara din 
ianuarie și după faptul că ducem 
convorbiri cu un partid comunist 
frățesc, dintr-o țară prietenă 
nouă, de care ne unesc profunde 
legături internaționaliste.

Vă spun sincer că puteți fi pe 
deplin satisfăcuți. Ne-am înde
plinit promisiunile pe care vi 
le-am făcut și ne întoarcem cu 
aceeași convingere cu care am 
plecat la convorbiri. Vom merge 
consecvent pe calea pe care au 
Îîășit Partidul Comunist din Ce- 
îoslovacia și întregul nostru po
por în ianuarie anul acesta. Altă 
alternativă pentru popoarele 
noastre și pentru oamenii muncii 
din țara noastră nu poate exista. 
Vorbind despre aceste rezultate 
îmbucurătoare pentru noi, trebuie 
să spunem deschis și să relevăm 
bunăvoința și dorința prietenilor 
sovietici de a înțelege probleme
le noastre, de a ne respecta spe-’ 
cificul, ca și dreptul inalienabil 
al fiecărui partid de a-și soluți
ona de sine stătător problemele 
sale.

Prietenii sovietici s-au convins 
în cursul convorbirilor că noi 
apărăm împreună principiile so
cialiste și că prin contribuția 
noastră dorim să consolidăm 
mișcarea socialistă. îndatorirea 
noastră intemaționalistă este de 
a dovedi pe viitor în practică 
că nu ne vom abate niciodată 
de la calea socialismului, pe care 
îl sprijină majoritatea covîrși- 
toare a poporului nostru, comu
niști și necomuniști, întregul 
Front Național. Noi am transmis 
tovarășilor sovietici — a spus Al. 
Dubcek — convingerea, exprima
tă deja de multe ori de concetă
țenii noștri, că evoluția ulterioară 
a patriei noastre se va fundamen-

ta pe legăturile frățești, reciproce, B 
de alianță cu Uniunea Sovietică | 
și cu celelalte state socialiste.

Vorbitorul a arătat că cele 
două părți vor continua colabo
rarea pe baza principiilor care 
trebuie să existe în relațiile din
tre țările socialiste frățești și ale 
internaționalismului autentic, care 
includ unitatea și colaborarea, 
precum și respectarea suverani
tății de stat și a principiului că 
fiecare partid comunist își înde
plinește politica socialistă în țara 
sa spre binele poporului, în fața 
căruia poartă deplina răspundere. 
Cele două părți, a arătat Al. 
Dubcek, s-au declarat gata să 
întreprindă noi pași practici pen
tru consolidarea colaborării reci
proce în cadrul acordurilor 
C.A.E.R. și Tratatului de la 
Varșovia. Partidul Comunist din 
Cehoslovacia nu a trădat nicio
dată aceste pțincipii și le consi
deră și pe viitor o parte com
ponentă a politicii sale. Armata 
noastră, a spus el, este nu numai 
o verigă trainică în apărarea co
munității socialiste, dar și o ga
ranție suficientă pentru apărarea 
frontierelor noastre de stat și 
implicit a frontierelor socialis
mului.

Sînt convins, a declarat Al. 
Dubcek, că pe baza rezultatelor 
convorbirilor noastre avem nu 
numai deplina îndreptățire, dar 
și obligația de a privi în primul 
rînd înainte de a ne concentra 
forțele asupra sarcinilor cuprinse 
în programul de acțiune al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia și pentru realizarea cărora 
s-au deschis cu adevărat orizon
turi noi în cadrul convorbirilor 
de la Ciema nad Tisou.

Referindu-se la întâlnirea care 
va avea loc sîmbătă la Bratis
lava, Al. Dubcek a arătat că 
atenția va fi concentrată asupra 
intereselor comune ale partidelor 
comuniste și că el înțelege aceas
tă întîlnire ca un pas practic în 
interesul internaționalismului și 
mișcării comuniste mondiale.

La scurt timp după întîlnirea 
de la Bratislava vor avea loc 
convorbiri cu prietenii noștri din 
Iugoslavia și România a spus 
A. Dubcek.

I
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Declarațiile lui 
Nguyen Thanh Le

Purtătorul de cuvint al dele
gației R.D. Vietnam la convor
birile oficiale de la Paris, Nguyen 
Thanh Le, a declarat vineri în
tr-o conferință de presă, că 
S.U.A își însoțesc cuvintele de 
pace cu o intensificare a opera
țiunilor militare în Vietnam.

El a spus că răspunderea pen
tru lipsa unor progrese în con
vorbirile oficiale de la Paris re
vine în întregime S.U.A. 
Washingtonul, a subliniat pur
tătorul de cuvînt, trebuie să în
ceteze neîntîrziat și necondițio
nat bombardamentele și celelalte 
acte de război împotriva R.D. 
Vietnam pentru ca să se treacă 
cît mai repede la convorbiri asu
pra altor probleme prezentînd 
interes pentru cele două părți.

Patrioții sud-vietnamezi 
își intensifică acțiunile
In ultimele 24 de ore, trans

mit agențiile de presă, s-a înre
gistrat o intensificare a luptelor 
între detașamentele F.N.E. și 
trupele americano-saigoneze în 
mai multe regiuni din Vietnamul 
de sud. Astfel, în provincia 
Quang Nam, în apropiere de Da 
Nang, au avut loc joi după-.i- 
miază, timp de peste trei ore, 
ciocniri violente între unități ale 
diviziei I aeropurtate a S.U.A. 
și patrioții sud-vietnamezi. în 
luptă au intervenit aviația și ar
tileria americană. Ciocnirile cele 
mai dure s-au desfășurat în lo
calitatea An Hoa, la aproximativ 
30 de kilometri de Da Nang. In

Alianța 
condamnaților

Două informații au venit să aducă in lumină, pe plan oficial ali
anța politico-militară dintre Lisabona și Pretoria. In capitala’sod- 
africană se anunța zilele trecute, „desfășurarea cu succes" a unor 
manevre comune combinate, terestre și aeriene la care au luat parte 
„undeva pe teritoriul Republicii Sud-Africane“, trupe sud-africane și 
ale corpului expediționar portughez din Africa. Aproape concomi
tent, în capitala portugheză era anunțată apropiata constituire a 

”“(rga"ism consultativ comun pentru chestiuni de coordonare 
militară" care urmează să întrunească reprezentanți ai Pretoriei și 
Lisabonei.

Bazele acestei alianțe au fost puse în 1958 cînd doi înalți demnitari 
ai ministrului de externe sud-african au dus tratative secrete Ia Li
sabona. în 1961, în timpul vizitei în capitala Portugaliei, fostul pre
mier al Federației Rhodeziei și Nyasalandului, Welensld, a primit 
mandat din partea prietenului său Werwoerd să discute cu Salazar 
chestiuni privind „urgentarea unei cooperări militare între Lisabona 
Și Pretoria". în primăvara lui 1962, amiralul Rodriguez, guvernatorul 
Mozambicului „în voiaj de vacanță" prin R.S.A. a avut „convorbiri 
discrete confidențiale" cu forurile militare sud-africane. Prin aceste 
tratative „în umbră" a fost perfectat mecanismul colaborării milita
re portughezo-sud-africane. Cităm doar cîteva din datele concrete 
ale acestei alianțe militare în acțiune:

— în 1961 trupe portugheze (provenind din Mozambic) au parti
cipat la manevre militare desfășurate în Republica Sqd-Africană; 
totul s-a petrecut în cel mai strict secret, iar militarii portughezi au 
folosit uniforme ale armatei sud-africane.

— în mai 1962, tot în cel mai strict secret s-au desfășurat în Mo
zambic aplicațiile comune ale trupelor de parașutiști portugheze și 
sud-africane.

— Un acord secret încheiat în 1965 stabilea construirea în comun 
de către Lisabona și Pretoria a unui mare aerodrom militar Ia Ca-, 
privi Strip (Ia granița dintre Angola și Africa de Sud-Vest).

Cum se explică faptul că mențiunea „strict secret care însoțea 
pînă acum toate acțiunile legate de alianța militară dintre Portu
galia și R.S.A. a fost brusc abandonată ? Generalul Rihter, locțiito
rul șefului statului major al armatei sud-africane lăsa să se întrevadă 
într-o declarație făcuta săptămîna trecută mobilurile care au determi
nat schimbarea. EI spunea : „Alianța militară dintre Lisabona și Pre
toria trebuie cunoscută ca o forță majoră pe continentul african. Nu 
e greu de văzut aci încercarea, nevoalată, ide a intimida popoarele a- 
fricane. Aceasta, nu întîmplător, exact în momentul în care în Ango
la, Mozambic, Rhodesia de sud, ultimele poziții colonialiste de pe 
continentul african sînt asaltate de valul mereu mai puternic al lup
tei de eliberare. „Desfășurarea de forță" care stă în intenția celor ce 
au ridicat vălul secretului de pe alianța militară Lisabona — Pre
toria nu au nici-o șansă de a reduce cîtuși de puțin dificultățile pro
tagoniștilor ei. Pentru că această alianță, care reflectă neliniștea duș
manilor mișcării ide eliberare a popoarelor africane este, de fapt, o a- 
lianță a condamnărilor.

EM. RUCAR

Situație încordată 
în Congo (Brazzaville)

Nopțile sînt scurte în orașul 
Festivalului și m-am obișnuit ca 
pînă tîrziu să privesc în fața can
tonamentului nostru spectacolul 
„Peuniței". O vizită matinală a 
modificat programul obișnuit: Un 
grup de tineri bulgari au bătut 
la porți, aducînd buchete de flori 
fetelor din delegație, căci astăzi 
Festivalul a sărbătorit pe tinerele 
fete. în ziua aceasta fetele se 
bucură de atenția tuturor, deși la 
drept vorbind, la Festival în nici 
o zi nu se pot plînge că era lipsă 
de interes față de ele.

Băieți de-ai noștri s-au sculat 
mai devreme decît de obicei, 
s-au îmbrăcat frumos și au ple
cat să cumpere flori pe care le-au 
oferit vietnamezelor.

Căminul studențesc din vecină
tatea noastră, în care locuiește 
delegația vietnameză, a fost mar
tor al unei călduroase manifestări 
de solidaritate cu un popor eroic, 
cu tinerele sale care știu să lupte 
cu dîrzenie, cu arma în mînă, și 
știu totodată să muncească cu 
abnegație în spatele frontului de 
multe ori sub bombele ce cad din 
înaltul cerului.

Ziua începută la cantonamentul 
nostru cu Perinița, continuată cu 
concertul prezentat de Ansamblu
rile feminine și cu o „paradă a 
modei" s-a încheiat în sala Uni
versiada cu alegerea lui Miss 
Festival. Nu am aflat pînă la ora 
transmiterii acestui reportaj cine 
e fericita cîștigătoare a acestui 
concurs, dar cred că membrii ju
riului au avut o sarcină destul de 
dificila

Deși fetele au reprezentat 
„capul de afiș" al zilei în cadrul 
Festivalului, au continuat în nu
măr mare dezbaterile asupra unor 
teme actuale. în diferite aule u- 
niversitare s-au purtat discuții 
privind foametea, analfabetismul, 
șomajul, rasismul, lupta pentru 

„ i și multe alte pro
bleme ale vieții contemporane. 
Tinerii care au luat cuvîntul au 

t acte ce reliefează impor
tanța pe care o prezintă pentru 
umanitate soluționarea probleme- 

Itării, au 
stabilit cu precizie diagnosticul 

I’ bolilor grave de care suferă țările 
ce au cunoscut secole de domina
ție colonială. S-a vorbit despre 
multe realități tragice, însă do- 

Iminantă a fost credința că plăgile 
subdezvoltării pot fi înlăturate 
mai ales prin eforturile proprii 

Iale popoarelor.
Dintre numeroasele dezbateri 

pe care le găzduiește Sofia, re- 
I ține atenția cea privind unitatea
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provincia Uang Ngai, la 70 kilo
metri sud de Da Nang, precum 
și în delta fluviului Mekong, la 
100 kilometri sud-vest de Sai
gon, tirul mortierelor forțelor pa
triotice au lovit în plin mai 
multe poziții deținute de trupele 
saigoneze. In urma acestor bom
bardamente, au fost înregistrate 
pierderi grele de partea saigo- 
neză. O luptă scurtă, dar deose
bit de violentă, s-a produs la 
numai 47 kilometri sud-vest de 
Saigon, între trupele saigoneze 
și unități ale patrioților, care 
încercau să pătrundă în oraș. Un 
purtător de cuvînt al armatei 
saigoneze, scrie agenția France 
Presse, a declarat că au fost în
registrate pierderi în efectivul 
trupelor saigoneze.

De asemenea, în noaptea de 
joi spre vineri, patrioții au ata
cat mai multe obiective militare 
din orașul Binh Tuy, la 120 ki
lometri nord-est de Saigon.

In același timp, avioane ame
ricane de tip „B-52" au conti
nuat bombardamentele în regiu
nile din jurul Saigonului, unde, 
s-au semnalat concentrări ale’ 
forțelor patriotice.

în Republica Congo (Brazza
ville) situația se menține încor
dată. Postul de radio „Vocea 
Revoluției" a difuzat un nou co
municat oficial arătind că situa
ția este gravă" și că „sprijini
tori ai imperialismului urmăresc 
să se folosească de neînțelege
rile dintre triburi pentru a prelua 
puterea". Postul de radio congo- 
lez a adresat populației un nou 
apel la calm și unitate. Comu
nicatul a reamintit că delegați ai 
tuturor organismelor Mișcării Na
ționale Revoluționare, unicul 
partid din Congo (B), vor fi con- 
vocați la o conferință ce va avea 
loc sub președinția șefului statu
lui, Alphonse Massamba Debat. 
După cum s-a anunțat, în cadrul 
acestei conferințe ar urma să fie 
desemnați membrii Comitetului 
pentru Apărarea Revoluției.

Guvernul a luat măsuri spe-

ciale pentru asigurarea securității 
cetățenilor și menținerii ordinii, 
în tot cursul nopții de joi spre 
vineri circulația a fost interzisă 
în capitala țării. Pe principalele 
artere din Brazzaville patrulează 
fără întrerupere unități militare. 
Toate străzile ce duc spre Pala
tul prezidențial au fost blocate. 
De asemenea, au fost sistate co
municațiile feroviare și telefonice 
dintre Brazzaville și Kinshasa.

Pentru moment situația este 
confuză. Dacă numai cu o zi în 
urmă toate știrile confirmau că 
președintele Massamba Debat 
deține în întregime controlul a- 
supra situației — scrie corespon
dentul agenției France Presse, 
în prezent se pare că a inter
venit o sciziune în sînul armatei, 
în același timp, agenția Reuter 
informează că în apropierea în
chisorii din Brazzaville au avutchisorii din Brazzaville au 
loc lupte violente.

Criza boliviana
Arguedas a acceptat să revină in țară

costă

o inimă nouă?
Newell France, administra

torul spitalului Saint Luke, 
„cel mai ocupat spital de 
transplantări din lume", a 
declarat miercuri că costul 
transplantărilor de inimă 
scade ajungînd similar ace
luia al unei operații pe cor
dul ' deschis. Timpul necesar 
unei asemenea operații este 
egal cu acela necesar extra
gerii unei pietre de la ri
nichi. El a adăugat că „de 
acum înainte se poate cere 
companiilor de asigurări să 
plătească costul acestor ope
rații, dat fiind că ele sînt 
terapeutice si nu numai ex
perimentale".

în medie, efectuarea unei 
operații de transplantare a 
inimii la spitalul Saint Luke 
necesită o oră și 45 minute, 
în timp ce extragerea unei 
pietre de la rinichi se efec
tuează în aproximativ 90 
minute, a arătat France.

în altă ordine de idei, 
France a declarat că, „o ope
rație pe cord deschis costă 
aproximativ 2 200 dolari pen
tru o internare de 9 zile, 
adică aproximativ 244 de do
lari pe zi; totuși prețul di
feră de la caz la caz". El a 
adăugat că transplantările 
costă între 200-300 de dolari 
pe xL

In capitala Boliviei are loc, în 
prezent, o febrilă activitate poli
tica între liderii diverselor parti
de pentru a se găsi o rezolvare 
a actualei crize. Cele patru parti
de ale fostei coaliții guvernamen
tale, potrivit unor informații ofi
cioase, ar fi hotărît să colaboreze 
cu generalul Barrientos.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că președintele 
Rene Barrientos a avut joi o con
vorbire cu vicepreședintele Luis 
Siles Salinas. Se pare însă, că cei 
doi oameni politici n-au putut 
să ajungă la un acord în proble
ma redeschiderii Parlamentului.

Pe de altă parte, generalul 
Barrientos a dezmințit categorio

știrea potrivit căreia ar intenționa 
să abandoneze puterea și să se 
refugieze în Elveția.
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IAmbasada Boliviei din Londra 

a anunțat joi că fostul ministru 
de interne bolivian, Antonio Ar- I 
guedas, care se află în prezent g 
în capitala britanică, a acceptat 
să revină Ia La Paz. Arguedas, B 
de numele căruia este legată ac
tuala criză politică din Bolivia, B 
a luat această hotărîre în urma 8 
unui mesaj din partea președin- _ 
telui Rene Barrientos, care îl a- | 
sigură că „va beneficia de toate B 
garanțiile datorate unui cetățean 
bolivian".

Primele 
medalii 
de aur

SOFIA (prin telefon 
la trimisul nostru). — Prima 
medalie de aur la jocurile 
sportive ale Festivalului ne-a 
adus-o o fetișcană ce nu are 
decît 17 ani. Despre Rafira 
Sița, s-a mai scris. Elevă de 
la Liceul nr. 4 din Galați a 
făcut primul pas spre consa
crare abia în octombrie 1967. 
Cîștigînd crosul tineretului, 
ea a fost selecționată în lo
tul sportiv pentru Festival. 
La 800 m aici, la Sofia, a 
reușit să cîștige medalia de 
argint. Fusese teribil de e- 
moțzonată pentru că a avut 
concurente puternice de în
fruntat. La 2 000 m Rafira 
Sița și-a învins emoțiile și a 
cîștigat crosul într-o ma
nieră entuziastă. Ea a adus 
astfel lotului nostru prima 
medalie de aur.

La același cros și locul III 
a fost cucerit tot de o spor
tivă din delegația română: 
Eva Marcoș. Elevă în clasa a 
Xl-a la Miercurea Ciuc, Eva 
e de fapt... schioară. Succesul 
de la Sofia bănuim, o va de
termina să persevereze și în 
atletism.

Pe stadionul „Vasil Lev- 
ski" din Sofia, a început 
ieri concursul de atletism. 
Un frumos succes a obținut 
tînărul atlet român Gheor
ghe Costache, cîștigător al 
medaliei de aur în proba de 
aruncarea ciocanului cu re
zultatul de 64,48 m.

de

I

ITALIA. Imagine din Milano

forțelor antiimperialiste în lupta 
pentru pace și independență.

„Generația tînără a zilelor noas
tre oferă pe plan mondial un 
impresionant mozaic de tendințe 
și orientări, de adeziune la con
cepții filozofice, etice și politice 
din cele mai diverse.

Acest fapt nu poate împiedica 
găsirea de către tinerii de pretu
tindeni a elementelor unei plat
forme comune pe baza căreia să 
se unească în lupta pentru o pac3 
trainică, progres social, împotri
va imperialismului" — sublinia în 
intervenția sa reprezentantul ro
mân Gheorghe Prisăcaru, secretar 
al Comitetului județean Iași al 
U.T.C.

Au luat cuvîntul numeroși de
legați care au expus punctul lor 
de vedere.

Reprezentantul Coreei, sublinia 
că unitatea forțelor antiimperia
liste are o importanță decisivă în 
lupta împotriva acelor cercuri 
imperialiste ce vor să împingă o- 
menirea într-un nou război.

Ideea unității am regăsit-o în 
multe intervenții. Reprezentantul 
Iugoslaviei sublinia, de asemenea, 
importanța pe care o are respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și decide orientarea, de a sta
bili nestingherit, potrivit proprii
lor aspirații regimul social-poli
tic în care dorește să trăiască. So-

lidaritatea cu Vietnamul eroic a 
dominat intervențiile. „Manifes
tările de sprijin față de poporul 
vietnamez pe care le-am înregis
trat și cu prilejul acestui Festival, 
largul curent de opinie publică în 
favoarea unei reglementări paș
nice ale conflictului care însînge- 
rează Asia de Sud-Est, creează 
condiții favorabile pentru acțiuni 
unite ale tuturor tinerilor indife
rent de apartenețe politice sau 
sociale" — releva reprezentantul 
României. Intervențiile reprezen
tanților români au suscitat un vă
dit interes. De multe ori delega
ții noștri primesc felicitări pentru 
expunerile lor.

„Românii au expus un punct da 
vedere constructiv, au abordat 
problemele într-o manieră care 
demonstrează dorința lor de a 
promova spiritul înțelegerii și 
stimei reciproce" — îmi spunea 
un tînăr student din Glasgow. 
„Cunoaștem și apreciem politica 
externă realistă a României, poli
tică care sprijină drepturile legi
time ale tuturor popoarelor" —i 
afirma președintele mișcării na
ționale din Sierra Leone.

Sînt cuvinte pe care reporterul 
Ie poate consemna deseori aici la 
Sofia...
Sofia, 2 august.

EUGENIU OBREA

purității
Timp de 3 ore 100 de •copii bulgari — unii literalmente de^ 

șchioapă — răzbat pe aleile parcului de lingă Mausoleul I-JB 
Gheorghi Dimitrov. Ei au împărtășit trecătorilor o superbs^b 
confesiune. „Desenul meu închinat Festivalului" aceasta a fost' 
tema susținută de ei cu toate culorile curcubeului pe fila de 
asfalt ce 16-a fost rezervată. Asediați de camerele de luat 
vederi, copiii oficiau nestingheriți dar gravi, extemporalul. Inge- 
nunchiați sau pur și simplu făcînd trup comun cu asfaltul. îi 
vedem în cele mai neverosimile poziții de meditație și lucru și 
înainte chiar de „vernisaj" am avut împreună cu miile de pri
vitori impunătorul spectacol al candorii în acțiune.

La prînz, cînd după juriu strada a luat în primire „expoziția" 
am asistat la alt spectacol ; precizia a mii și mii de oameni 
călcînd întocmai ca printre flori printre desenele copiilor.

Nu mă îndoiesc că pentru toți vizitatorii, acest splendid cîmp 
de culoare, sutele de desene alcătuiesc o singură operă, 
întocmai unui mozaic susceptibil de un singur mare premiu 
special, acela al purității și generozității. Și nu mă îndoiesc că 
pe asfaltul parcului chiar după ce timpul, ploile și vîntul vor 
șterge perisabila glorie de artă, în pașii tuturor celor care au 
vizitat-o astăzi, va stărui și delicatețe și pietate.

Sofia 2 august
MIRCEA SlNTIMBREANU

Un popor care luptă: f
Festivalul ne-a prilejuit întâl

niri cu tineri din țări pe care 
datorită distanțelor avem mai pu
ține prilejuri de a-i întîlni. Pe 
reprezentanții tineretului din 
Zimbabwe i-am cunoscut la Fo
rumul de Politică Internațională, 
în comisia care dezbătea proble
me ale luptei tineretului și stu
denților împotriva diferitelor 
forme de rasism. Cu acest pri
lej, Molsa Noko, care reprezenta 
la Festival Liga Tineretului 
Uniunii poporului african Zim
babwe (ZAPU), ne-a vorbit des
pre lupta tineretului și poporului 
său împotriva regimului rasist 
al lui Ian Smith.

— Liga Tineretului din Zimba
bwe activează intens pentru or
ganizarea luptei armate în țară, 
pentru atragerea unui număr cît 
mai mare de participanți la a- 
ceastă luptă. Avem în prezent 
2000 de membri activi dar mulți 
dintre tinerii noștri zac în închi
sori, sînt prigoniți de autorități. 
Organizăm adunări ilegale pen
tru instruiri și organizăm grupuri 
de luptă care să se alăture părin
ților și fraților noștri mai vîrst- 
nici.

O datorie de onoare care ne 
revine e și aceea de a îngriji pe 
familiile celor ce luptă în rezis
tență. Centrele noastre de rezis
tență se găsesc mai ales în partea 
de Nord în împrejurimile orașe-

lor și satelor : Sinoa, KarOi, Mia- 
ni, Sipolilo, precum și în regiu
nea de Vest în localitățile Wan- 
kie, Plum-Tree, Poeng, Lumpani.

Lupta de rezistență din țara 
noastră nu se desfășoară doar în 
aceste zone, ci pretutindeni în 
țară, în fiecare sat și fiecare oraș, 
împotriva noastră autoritățile ra- 
'siste săvîrșesc acte de mare cru
zime. Avioane sud-africane și 
rhodesiene . bombardează satele 
pașnice, orașele, asasinează oa
meni nevinovați. Autoritățile ră
pesc cu forța populației mijloace
le de existență : scot vitele din 
sate din faimoasele „rezervații" 
ale africanilor, pe muncitori îi 
concediază. De asemenea, în
cearcă să ne înfometeze, să ne o- 
blige să muncim pentru ei și să 
renunțăm la luptă.

Măsurilor represive, poporul 
nostru le răspunde printr-o luptă 
armată curajoasă. El va lupta cu 
hotărîre pînă la victoria finală, 
împotriva asupritorilor țării. Spri
jinul pe care îl primim din partes 
opiniei publice internaționale, 
din partea multor țări, printre 
care și România, ne e foarte pre
țios. Tineretului și poporului ro
mân le transmitem un salut prie
tenesc din partea tineretului 
luptător din Zimbabwe.
Sofia, 2 august.

DOINA TOPOR

I
Agenția C.T.K. informează 

că în ziarul „Rude Pravo" din 
august a apărut un articol 

consacrat creșterii rindurilor 
membrilor Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Potri
vit ziarului, în primele șase 
luni ale acestui an au fost 
primiți în rîndurile Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia aproximativ 18 000 de 
noi membri. Aproape 70 la 
sută din numărul noilor mem
bri de partid sînt tineri sub 
30 de ani.

La 1 iulie 1968 P.C. din 
Cehoslovacia număra 1 687 565 
membri.

transporturi aeriene 
„Scandinavian Airlines System" 
(S.A.S.) a anulat acordurile pe 
care le încheiase cu compania 
rhodesiană de transporturi aeri
ene.

IN SECTORUL Igritta, unde 
se deschide principala cale de 
acces spre portul Harcourt, au 
avut loc lupte violente între for
țele federale nigeriene și tru
pele biafreze. Postul de radio 
„Vocea Biafrei" a anunțat că 
trupele biafreze rezistă ofensi
vei declanșate de forțele fede
rale. Potrivit postului de radio 
amintit, luptele ce au avut Ioo 
în sectorul Igritta au fost cele 
mai sîngeroase din ultima săp- 4 
tămînă.

Intr-o notă adresată secreta
rului general al O.N.U., U Th
ant, guvernul Danemarcei a 
anunțat că va trimite experți în 
Zambia pentru a ajuta această 
țară să facă fată efectelor sanc
țiunilor economice aplicate îm
potriva Rhodesiei.

După cum se știe, Zambia, 
care nu are ieșire la mare, a 
fost afectată serios de sancțiu
nile împotriva Rhodesiei, care 
era principalul el partener co
mercial.

în nota guvernului danez se 
arată, de asemenea, că compa-

AGENȚIA FRANCE PRESSE 
transmite că numeroase forțe 
guvernamentale sud-yemenite 
au trecut în dezordine în ulti
ma perioadă granița cu Repu
blica Arabă Yemen, după ce au 
suferit înfrîngeri grele din par
tea elementelor răsculate în cî- 
teva din provinciile de nord- 
vest ale țării. Agenția relatează 
că printre militarii refugiați pî
nă în prezent la Taez. a doua 
capitală yemenită, se află pesta 
20 de ofițeri sud-yemeniți.
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