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ÎN ZIARUL DE AZI

Faptul divers Aripi de înger disponibile...

ii Urcam, treaptă cu treaptă, scara calității exem

plare în Valea Roșie... munți de neglijență și nepri

cepere îH Ce tendințe promovăm în arta fotografică ?

Șoferii 
de 
munte

Am reîntîlnit de curînd cîțl- 
va oameni cărora li se cer con
diții psihice și morale deose
bite pentru a putea stăpîni vo
lanul pe serpentinele tăiate în 
marginile prăpastiilor, spre a a- 
junge în parchetele forestiere 
din nordul Olteniei. Am reîn
tîlnit oameni care au urcat spre 
munți cu tractoare și autoca
mioane, cu ferăstraie mecanice, 
cu țapine și cabluri, am reîn
tîlnit conducători de vehicule ce 
s-au alăturat sutelor de pădu
rari, corhănitori și ingineri sil
vici, urcați spre munte, să taie 
pădurile, unii ca să le coboare 
spre marele complex pentru in
dustrializarea lemnului de la 
Tg. Jiu, alții — ca să contri
buie la regenerarea, la planta
rea pădurilor tinere.

Am reîntîlnit — zic — acești 
oameni urcați spre munți să 
lupte adesea cu capriciile natu
rii pentru ca, pînă la urmă, să 
se îndrăgostească de ele și am 
înțeles încă o dată cît de prețios 
este aportul lor la opera ce o 
înfăptuim.

Pe măsură ce noi drumuri fo
restiere sînt tăiate cu brutali
tatea dinamitei în tăriile grani
tice, sporește și numărul șofe
rilor de munte. La Novaci, la 
Cărbunești, la Baia de Fier sau 
în Cheile Oltețului, unde l-am 
întîlnit, mi-a atras atenția fe
lul în care verifică mașinile îna
inte de a urca pe serpentine 
spre parchetele forestiere sau 
înainte de a coborî cu povara 
buștenilor. Cînd fac acest lu
cru ei au ceva grav în atitu
dine. îți dai seama că antici
pează tot ce se va întîmpla pe 
parcurs și că iau toate măsurile 
de prevenire a celui mai mic 
accident.

Urcam spre Cheile Oltețului 
alături de Ilie Diaconescu — 
șofer de la întreprinderea meca
nizare transporturi forestiere 
Cărbunești. (In zorii zilei cînd 
primul zumzet de motor tulbură 
liniștea așternută peste parche
te. corhănitori! și țapinarii își 
spun: „a sosit numărul unu“. 
Șoferul „numărul unu”, cum îi 
spun oamenii, acest „om o dată 
șl jumătate" cum pretind tăie
torii de păduri că este,, a urcat 
spre munți, din Cărpinișil Gor- 
jului, sat cu oameni harnici, dor
nici să facă din împlinirea dato
riei o mare satisfacție, deplin 
hotărîți să nu treacă prin viață 
fără să lase ceva bun pe urma 
lor). Urcam în tovărășia lui Ilie 
Diaconescu spre Cheile Oltețului.

încerca să-mi explice cum a- 
rătau drumurile forestiere în 
zilele dezghețurilor, cît de greu 
se circula, de cîtă atenție tre
buie să dea dovadă un condu
cător auto, cît de mult aveau 
de lucru cei de la întreținerea 
drumurilor, ce pericole prezen
tau avalanșele.

„Ca să cunoști șoferii de mun
te șl munca lor atît de intere
santă și plină de răspundere 
— încheia Ilie Diaconescu — 
trebuie neapărat să călătorești 
cu ei, să mănînci cu ei. să pe
treci cu ei“.

Intr-adevăr, în toate împreju
rările grele ale vieții lor teme
rarii aceștia sînt de o sociabi
litate aparte, cu toate că par 
sobri și taciturni. Știu sa îm
partă între ei o cutie de con
serve și o fac cu dragă inimă, 
știu să dea o mînă voinică de 
ajutor celui ce se grăbește, să 
remedieze o defecțiune de motor 
la mașină sau o pană de cau
ciuc. Țapinarul sau corhănito- 
rul. dar mai cu seamă rampa- 
giul, au un prieten apropiat în 
șoferul de munte, fiindcă acesta 
știe să fie, atunci cînd este ne
voie, și țapinar, și corhănitor, și 
rampagiu. Șoferul de munte este 
și factor poștal, fiindcă el aduce 
în fiecare zi scrisorile și ziarele 
pînă la cele mai îndepărtate ca-

Lucian ZATTI

In probe 
tehnologice

A Intrat în probe tehnologice 
secția de furnire estetice a în
treprinderii de produse finite din 
lemn ce se înalță în zona in
dustrială a orașului Constanța. 
Primele foi de furnir ieșite din 
mașina de decapat și-au con
tinuat, conform programului, 
fluxul tehnologic, de unde au 
poposit la magazie. Utilajele 
moderne — din import sau rea
lizate în țară — vor putea pro
duce anual peste 5 milioane me
tri pătrați de furnire estetice 
din bușteni exotici, cu o produc
ție orară de 1 000 metri pătrați 
de furnire.

Constructorii și montorii lu
crează în prezent Ia celelalte 
secții ale noii întreprinderi — 
secția de mobilă cu o capacitate 
de 30 000 garnituri pe an, și cea 
de mobilier din lemn combinat 
cu metal pentru unitățile, comer
ciale și social-culturale — care 
vor fi terminate pînă la sfîrșitul 
anului în curs. (Agerpres)

(Continuare în pag. a VII-a)
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
SANTIAGO CARRILLO

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, care a făcut o 
vizită de prietenie în Republica 
Socialistă România, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al C. C. al P. C. R., 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

In curînd se va da în folosință noul spital din Hunedoara Foto : Agerpres

ALE HEMORAGIEI
DE TIMP PRODUCTIV

Uzina constructoare de mașini din 
Reșița a fost dotată în ultimii 5 ani 
cu circa 400 de mașini și utilaje de 
înaltă productivitate, valoarea inves
tițiilor ridicîndu-se în perioada 1956— 
1966 la aproximativ 900 milioane lei. 
In acest fel s-au îmbunătățit condi
țiile de muncă și paralel au fost di
minuate eforturile fizice în cadrul 
procesului de producție. Concomi
tent cu introducerea și extinderea teh
nicii modeme, au fost pregătite ca
dre calificate, capabile să utilizeze cît 
mai productiv aceste mijloace. Pe 
fundalul acestor premise, acțiunea 
de organizare științifică a producției 
și a muncii, care în uzină se desfă
șoară cu intensitate, a fost îndrepta
tă tocmai spre valorificarea tuturor po
sibilităților de folosire completă și cit 
mai productivă a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, în 
scopul creșterii productivității muncii, 
reducerii nivelului prețului de cost și 
obținerii unei rentabilități sporite, 
peste sarcinile din cincinal.

S-a pornit de la ideea că organiza
rea științifică a producției și a muncii 
este de neconceput fără o disciplină 
riguroasă, care are o importanță 
vitală pentru industria moder
nă, pentru funcționarea ireproșabilă a 
mecanismului intern al fiecărei între
prinderi. Esențial pentru disciplina în 
activitatea economică este folosirea 
completă și productivă a timpului de 
lucru. Pentru utilizarea cu valoare su
perioară a timpului de lucru — fi
indcă la acest capitol vreau să mă 
opresc — în uzină s-a vizat necesi
tatea instaurării unei discipline rigu
roase în toate compartimentele, întru- 
cît 
ră, 
lui 
lui 
ai 
de 
șina să nu stagneze — accentul pu- 
nîndu-se pe folosirea la maximum a 
zilei de muncă. Acest punct de ple
care este în stare să elimine diferi
tele surse de irosire a timpului 
lucru.

Din analizele făcute în uzină 
desprins că timpul de lucru nu era 
complet și rațional utilizat, că în a- 
cest domeniu există încă importante 
rezerve nefolosite. Numai în a- 
nul trecut, în uzină s-au pierdut peste 
79 000 ore productive, datorită absen
țelor nemotivate și învoirilor, iar în 
acest an, în primele 3 luni, s-au iro-

sit alte 14 400 ore, din aceleași cauze. 
Dacă la aceste pierderi de timp am 
mai adăuga absențele generate de di
verse ședințe sau obligații în afara 
uzinei, de activitățile cultural-sporti
ve și altele, care se cifrează la circa 
42 600 ore, rezultă că

în anul 1966 s-a irosit o canti
tate de ore productive echiva
lentă cu realizarea unei pro
ducții de peste 13 milioane lei.

In acest an, datorită 
merate

s-au pierdut în 
peste 22 000 ore,

ap am 
de di-

cauzelor enu-

trimestrul I
ceea ce re-

//R I M
400"

tehnica nu poate fructifica singu- 
ci numai pe baza corelării omu- 
cu mașina, îmbunătățirii raportu- 
dintre acești doi factori esențiali 
producției materiale. Adică, timp 
480 minute, nici omul și nici ma-

prezintă manopera necesară 
pentru executarea unei pro
ducții de peste 3 milioane lei.

Ca urmare, fondul de timp maxim 
disponibil a fost folosit în uzină doar 
în proporție de 95,8 la sută. In rea
litate, volumul timpului nefolosit este 
mult mai mare, deoarece în calcule
le prezentate^'nu sînt cuprinse întîr-

Constantîn DUDOIU 
economist

(Continuare în pag. a IlI-a)

ancheta socia a

La „AREF", punctul de interconec
tare a Hidrocentralei de pe Argeș 

cu sistemul energetic național

Cimentul „Rim. 400", ob
ținut la fabrica din Fieni pen
tru prima oară în țara, are o 
rezistență de peste 400 kg pe 
cm pătrat și face priză la orice 
temperatură. Datorită acestor 
calități, el este mult solicitat in 
industria prefabricatelor din 
beton armat și la realizarea pe 
șantiere a betoanelor mono
lite. In vederea trecerii la pro
ducție pe calea industrială, a- 
gregațele care vor fabrica a- 
cest ciment au fost moderni
zate și echipate cu dispozitive 
automate de măsură și control. 
Intr-un stadiu avansat se află 
lucrările de mecanizare la ex
ploatarea, sortarea și trans
portul materiei prime.

(Agerpres)
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Culpa excesului 
de bunăvoință...

Așa cum nimeni din
tre noi nu ar lipsi de ri
postă daunele aduse pro
priei pungi, nu putem ră- 
mîne impasibili nici față de 
cele care micșorează, indi
ferent în ce măsură, punga 
tuturor — avutul societății.

Unii conducători de în
treprinderi, sentimentali 
nevoie mare, se arată gene
roși în pofida buzunarului 
public. In apărarea opticii 
lor deformate și primej
dioase, ei își clădesc un în
treg eșafodaj filozofic — 
de fapt un șubred castel pe 
nisip.

La ferma agricolă Oarja, 
raionul Pitești, a fost anga
jat ca gestionar Ia cantină 
Vasile Toma. Suferise o 
condamnare pentru delapi
dare, dar cei care, l-au an
gajat nu se interesau de a- 
semenea momente din viața

lui. în decurs de vreo lună 
și jumătate, ursul pus la 
miere și-a însușit din ges
tiune 11 000 de lei.

Firește, trebuia îndepăr
tat de stup. Și a fost. Noul 
gestionar, George Spătar, 
fusese și el condamnat (la 
5 ani !) pentru delapidare. 
Aceasta nu mai era însă o 
taină, ca în cazul celui 
schimbat. Ing. Alexandru 
Ispas, directorul gospodă
riei, lucrase cu Spătar la 
Cuparu, unde individul își 
vîrîse mîna pînă-n cot în a- 
vutul obștesc, așa că știa 
prea bine ce suport moral 
are acest element descom
pus. Și, 
pe mînă 
mînă ! — o gestiune. Antre- 
nîndu-se în chefuri, în 
scurt timp, Spătar a căzut 
în recidivă, sustrăgînd pes
te 20 000 de lei.

totuși, i s-a dat
— pe aceeași

In ziua de 2 iunie a. c. au avut 
loc convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român și o 
delegație a Partidului Comunist din 
Grecia, care face o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia.

Din partea Partidului Comunist 
din Grecia, la convorbiri au luat 
parte tovarășii: Apostolos Grozos, 
președintele C.C. al P.C. din Gre
cia, Panaiotis .Dimitriu, Zisis Zo- 
grafos, Panaiotis Mavromatis, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Grecia, Panaiotis Ifantis, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Grecia.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, membri ai Comitetului 
Executiv și ai 'Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secretari 
ai C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, delegația Parti
dului Comunist din Grecia a in
format despre situația creată în 
Grecia în urma loviturii de stat 
militare, organizată cu sprijinul 
Statelor Unite ale Americii, îndrep
tată împotriva drepturilor și liber
tăților democratice ale poporului 
grec, împotriva intereselor sale 
fundamentale.

Instaurarea dictaturii militare, 
valul de represiuni și teroare dez
lănțuit împotriva forțelor demo

cratice, progresiste și patriotice, în 
primul rînd împotriva comuniștilor 
și a forțelor de stînga, lovesc în 
interesele naționale ale poporului 
grec, aduc serioase prejudicii dez
voltării economice, politice, socia
le a țării, produc o vie îngrijorare 
și dezaprobare în întreaga lume. _

Delegația P.C.G. a înfățișat acti
vitatea partidului comunist în ve
derea mobilizării și unirii efortu
rilor clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor partidelor, 
cercurilor și personalităților poli
tice care se pronunță împotriva 
dictaturii militare, pentru elibera
rea deținuților politici, pentru o 
dezvoltare normală democratică a 
țării, restabilirea legalității, liber
tăților și drepturilor constituționa
le fundamentale ale omului.

Delegația P.C.R. a exprimat a- 
dînca îngrijorare a poporului ro
mân față de urmările loviturii de 
stat militare din Grecia, care cre
ează o stare de neliniște în Bal
cani, dăunează cursului pozitiv spre 
destindere în Europa, contravine 
cauzei democrației și păcii în lume.. 
Ea a reafirmat sentimentele de so
lidaritate profundă ale P.C.R., ale 
tuturor oamenilor muncii din 
România cu lupta P.C. din Gre
cia, a tuturor forțelor progresiste 
și patriotice, împotriva amestecu
lui imperialist în treburile interne 
ale Greciei, pentru restabilirea li
bertăților democratice ale poporu
lui grec.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, care caracterizează 
relațiile frățești dintre cele două 
partide.

REMARCABIL SUCCES AL BOXULUI 
ROMÂNESC LA „EUROPENE"

Boxul româ
nesc a repurtat 
un remarcabil și 
fărâ precedent 
succes la campi
onatele europe
ne, încheiate a- 
seară pe ringul 
din „Pallazzo 
dello sport' din 
Roma : o meda
lie de aur, una
de argint șl pa- N. GIJU 
tru de bronz.

Reprezentantul nostru la catego
ria cocoș, NICOLAE GÎJU, a cuce
rit centura de campion al Europei 
și medalia de aur, învingîndu-1 
detașat la puncte pe Horst Ras- 
cher (R.F.G.), fost campion euro
pean în anul 1959. Pugilistul nos

tru a dominat net, avînd inițiativa 
în toate cele trei reprize. Tehnic și 
abil, Gîju l-a ținut la distanță pe 
Rascher cu directe de dreapta, 
punctînd permanent și sigur cu 
puternice lovituri de stînga. Celă
lalt boxer român calificat în finală. 
Constantin Ciucă (categoria mus
că), a obținut medalia de argint 
fiind învins aseară de polonezul 
Hubert Skrzypcak. De remarcat că 
în prima repriză Ciucă l-a trimis 
la podea pe polonez. Medalii de 
bronz au cucerit: Ion Hodoșan 
(categoria semimijlocie), Ion Co
vaci (categoria mijlocie mică), 
Gheorghe Chivăr (categoria mij
locie) și Ion Monea (categoria 
semigrea).

(Alte rezultate în pag, a Vil-a).

NOTE DE DRUM DIN JAPONIA

Orașul

vaselor gigant
Mărturisesc că m-am grăbit să 

ajung la Innoshima. Eram stă- 
pînit de imaginea mării inte
rioare Seto, împînzită de cele o 
mie de insulițe, între care și 
Innoshima, unice în lume, des
pre care mi se povestise că sînt 
de o neasemuită frumusețe. Ma
joritatea din cei vreo 30 000 de 
locuitori, cîți numără orășelul,

De ce a aprobat ing. Is
pas angajarea lui Spătar ? 
Avea încrederea că el se va 
îndrepta ! Indiscutabil, în
crederea în oameni este to
nică, fortifiantă — atît pen
tru cei care o manifestă, cît 
și pentru cei care îi simt 
căldura. Dar ce-i de făcut 
atunci cînd încrederea nu 
este decît o înclinare sufle
tească stearpă, o ancoră 
care în locul unui țărm 
ferm nu găsește decît nisi
pul sfărîmicios al unor nă
ravuri antisociale ? Atunci 
încrederea aceasta nejustifi
cată — generată de naivi
tate sau de alte resorturi — 
nu constituie o culpă ? De
sigur că da ! Este o greșea
lă săvîrșită cu bună știință, 
din exces
Nu căutați această catego
rie în nici un cod sau dic
ționar. Mi-am permis s- 
creez ad-hoc pentru 
care, ca directorul a 
acordă bunăvoință 
unora, deși îi ști

de bunăvoință.

9

de nimic sau chiar infrac
tori.

Ca orice 
din grupa 
ar trebui 
sancțiunea 
tată, indiferent de funcții, 
atunci cînd paguba adusă 
avutului obștesc nu mai 
poate fi recuperată, 
se întîmplă 
Alexandru 
gestionar la 
care, după 
condamnare, 
ca gestionar 
mixt Golești 
rifica antecedentele. El și-a 
însușit din gestiune suma de 
18 064 lei, prejudiciu mate
rial care nu .a fost recu
perat (a se,vedea dosarul 
nr. 2 426/c

culpă, și aceea 
„benevolentiae" 

să-și primească 
materială meri-

Altfel 
ca în cazul lui 
Ionescu, fost 
I.A.P. Găești, 
ce a ispășit o 
a fost angajat 
la magazinul 
fără a i se ve-

lucrează la șantierul naval al 
firmei „Hitachi Zosen", iar res
tul în port — fac negoț sau se 
ocupă cu pescuitul.

In camera de oaspeți de la se
diul firmei „Hitachi Zosen”. una 
dintre cele patru mari firme 
constructoare de nave din Ja
ponia, la o ceașcă de ceai verde 
japonez, directorul șantierului, 
dl. K, Minami, îmi spune că pe 
locul șantierului de acum se 
aflau în epoca feudală castelele 
puternicei familii de pirați Mu
rakami. Mai trăiesc și astăzi pe 
insulă, îmi spune el, „murakami 
suigun", descendenți ai vechii 
familii. Aflu, de asemenea, că 
un alt șantier, amplasat înainte 
de război mai la est, a fost dis
trus complet de bombardamen
tele americane. Cel actual a luat 
ființă în 1894, cînd producea vase 
foarte mici, iar acum este unul 
din cele peste 350 de șantiere 
navale din Japonia, care dispu
ne de trei docuri uscate și tot 
atîtea pe apă, unde se repară 
sau se produc vase pînă la 
130 000 de tone. Aici au fost 
construite primele cinci mine
raliere („Reșița", „Hunedoara", 
„Bucegi”, „Lupeni" și „Carpați") 
din seria celor opt de cite 25 000 
de tone și două petroliere co
mandate de tara noastră. Unele 
din ele străbat de-acum mările 
și oceanele.

împreună cu reprezentantul 
firmei, dl. Oota, și cu Constantin 
Niculai, unul din inginerii ro
mâni care supraveghează con
struirea vaselor noastre, am ple
cat pe șantier. Ploaia se înte-, 
tise. în aer liber, oamenii con
tinuau să lucreze. Mi s-a spus că 
ei își continuă lucrul pe orice 
vreme, executînd cu migală și 
siguranță operațiunea de sudare 
a unor blocuri pînă la 200 de 
tone, care apoi se asamblează la. 
vasele din doc cu ajutorul ma
caralelor și podurilor rulante. 
Mi s-a spus că, grație acestui 
procedeu denumit „bloc wel
ding", generalizat în toate 
șantierele japoneze, și a altor 
măsuri tehnice și de organizare, 
prețul de cost pe tona de vas

Florea ȚUIU

(Continuare în pag. a VII-a)
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La tragerea la sorți pe tri
mestrul 1 a libretelor C.E.C. cu 
dobîndă și cîștiguri în autotu
risme, Ion Prodânescu din Con
stanța, str. Castanilor 7, a cîști- 
gat un autoturism Renault 16. 
La aceeași tragere, soția sa 
Luiza Prodânescu a cîștigat un 
autoturism Trabant 601. Noro
coasă familie ! Copii or fi 
avînd ?

Zilele acestea s-a deschis în Capitală noul sediu al agenției C.F.R. din cartierul Gării de Nord Foto : R. Costln

Unele asociații
neglijează

Vasilică din satul Șoimărești 
(Tg. Neamț) citea o ghicitoare : 
„Cimpul alb, oile negre. Cin'le 
vecie nu le crede. Cin’le paște le 
cunoaște". Acesta e directorul 
școlii noastre Aurel Dugan — a 
spus istețul Vasilică. Cîmpnl e te
renul de sport al școlii. Și curtea 
școlii. Oile sînt acelea care behăie 
sub ferestrele claselor. Le cunoaște 
directorul, că ale lui sînt. Și găi
nile și gîștele de pe lotul experi
mental — tot ale lui. Casă mare. 
„Tu, Vasilică, nu fi slab de min
te — i-a spus mama — acela e 
material didactic. Să vedeți de-a- 
devăratelea care-i oaia, care-i 
gîsca... De ce rîzi, zvînturatule ?“ 
„Uite-așa. Să vedem ce-o să facă 
don' director, că săptămîna vii
toare învățăm despre hipopo
tam"...

Cum a reușit Gheorghe Chivu- 
lescu, gestionar la restaurantul 
Ciucaș din Vălenii de Munte (Te- 
leajen), să delapideze 133 416 lei P 
A început „modest" — 4 327 lei. 
Lipsa a fost acoperită de revizo
rul contabil Dumitru Panaitescu 
(în schimbul unei atenfii consis
tente). Apoi a urmat un salt. In 
numai cîteva luni a ajuns la 
79 401 lei. Dar revizorul Silviu 
Stoicescu, „omul casei", slab la 
socoteli, a reținut doar o lipsă de 
2 021 lei. A urmat al treilea con
trol. Paguba reală depășise 
100 000 lei. Contabilul Milea Pe- 
trican a descoperit doar 25 000 lei. 
La „invitația" revizorului Panai
tescu, contabilul a mai numărat o 
dată. Acum rămăsese doar ...128 
lei. Gestionarul a fost condamnat 
la 16 ani muncă silnică. Revizorii 
au primit pedepse între 6—12 ani 
închisoare. Recursul a fost respins. 
Normal: nu era nevoie de nici o... 
revizie.

de masă
Educația fizică, așa cum 

rezultă și din ancheta pu
blicată recent în „Scînteia" 
nu trebuie confundată cu 
sportul de performantă și 
nici cu spectacolul sportiv. 
Sînt de părere că practi
carea sistematică a gimnas
ticii constituie o compo
nentă a regimului de viată 
al omului contemporan.

Există, fără îndoială, o 
anumită rezistentă în a- 
ceastă privință. Deși con
vinși de necesitatea spor
tului. multi oameni mani
festă rezerve cînd este 
vorba de practicarea lui. 
Aceasta înseamnă oare ca 
asociația sportivă să depu
nă imediat armele și să se 
ocupe doar de cei ce au 
„perspectivă" de a deveni 
performeri. închizînd în a- 
cest fel porțile pentru cei
lalți ? Cele mai multe aso
ciații sportive dispun de o 
bază materială care permite 
practicarea sportului pe 
scară de masă. Cum jus- 
tifică ele folosirea Judi
cioasă a fondurilor și mij
loacelor de care dispun, 
dacă. în genere, au în ve
dere doar elita și nu între
gul colectiv de oameni din 
unitatea respectivă ? Une
ori prin neîntrebuințare- 
materialele sportive se de
gradează pur și simplu.

Răspîndirea culturii fizi
ce constituie una din căile 
cele mai sigure pe care se 
poate obține un uriaș spor 
de sănătate pe scară de 
masă. Pentru realizarea a- 
cestui deziderat merită să 
ne ostenim.

Prof. univ. Leon 
TEODORESCU 
rector al Institutului 
de cultură fizică București

profesorilor care predau 
educația fizică, credem că 
ar fi foarte util să se ia 
în discuție și conținutul 
emisiunilor de educație fi
zică transmise la radio și 
televiziune, care nu sînt 
destul de atractive. Fără 
îndoială că prin consultarea 
profesorilor de educație fi
zică s-ar obține propuneri 
interesante în vederea spo
ririi eficientei unor astfel 
de emisiuni.

Marin BOBOC, director, 
și Constantin SCURTU, 
profesor, Liceul nr. 1 — 
Baia Mare

copHlor

de la ora 5
Ne adresăm miliției orașului 

Ploiești și autorității tutelare din 
cadrul sfatului popular al orașului. 
In fiecare dimineață, la 5,30, a- 
funci cînd copiii dorm adine, în 
fața Centrului de librării și difu
zare a cărții (strada 16 Februarie 
nr. 21 — Ploiești) este văzută o 
fetiță de 5 ani. Salariații, cînd vin 
la lucru, îi dau de mîncare. Au 
și îmbrăcat-o. O aduce o femeie 
care lucrează la salubritatea străzi
lor. Nu-i mama ei, n-o putem 
obliga la mai mult — fetița a fost 
părăsită. Cine-i copila și de unde 
vine ? Poate este cazul s-o încre
dințăm Casei copilului. Să crească 
în condiții omenești.

Confuzie
S-a întîmplaf la cooperativa 

agricolă de producție Livada 
(Oaș). Din neglijența îngrijitorilor 
de la sectorul zootehnic, 96 viței 
puși la îngrășat au făcut paraziți. 
Francisc Rusnak, șeful fermei, a 
dispus : „Să fie tratați cu DDT". 
îngrijitorul Vasile Micsku a dat cu 
praf pe viței și și-a văzut de tre
buri. Numai că vițeii, în loc să se 
liniștească, s-au... impacientat. 
Chemat în grabă, medicul veteri
nar a constatat : praful de pe 
viței nu era DDT, ci „Aldrin’, 
un insecticid puternic. îngrijitorul 
confundase cele două substanțe. 
Din această cauză au murit 18 vi
ței. Mulfi alții sînt în stare gravă. 
Pe aceștia tot Vasile Micsku îi 
îngrijește ? Ar trebui tratat de... 
orbul găinilor.

Dilemă
Ou sprijinul activ al cetățe

nilor, Sfatul popular al comu
nei Virtopu (Băilești) a con
struit o sală de așteptare la 
stația de oprire a autobuzelor 
D.R.T.A. Pînă aici toate bune. 
Dar cînd construcția a fost 
gata, organizatorii călătoriei cu 
autobuzele au mutat stația cu 
300 de metri mai încolo. Liti
giul, epocal și de nerezolvat, a 
atins punctul maxim. Se pro
pun două soluții: 1) să se așe
ze sala de așteptare pe roate și 
2) comuna să achiziționeze un 
microbuz care să transporte 
cetățenii de la sala de aștep
tare la marele autobuz trans- 
comunal.

Rubrică redactată de: 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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De ce să-i

adolescenți de 
o ’mascare ?

5
Activitatea sportivă în 

cadrul liceului a urmărit 
dezvoltarea armonioasă a 
elevilor, atît din punct de 
vedere fizic, cît și spiritual. 
Printr-o muncă perseve
rentă, bazată pe metode 
științifice, multor elevi 
le-au fost „retușate” unele 
defecte fizice în cadrul 
orelor de gimnastică. Nu
meroși absolvenți, care as
tăzi sînt studenți, au fost 
fruntași la învățătură și au 
practicat intens sportul.

Din păcate, mai sînt unii 
părinți care nu înțeleg ro
lul pe care-1 are practicarea 
sportului în formarea multi
laterală a tinerilor. Invo- 
cînd diferite motive neînte
meiate, ei sustrag copiii 
de la orele de educație fi
zică. V. F. nu-și lasă co
pilul să practice educația 
fizică susținînd că aceasta 
influențează negativ asupra 
învățăturii și îi... pericli
tează sănătatea I Medici 
sportivi acordă scutiri me
dicale copiilor care sînt 
perfect sănătoși. Eleve
le Rodica Mureșan și 
Maria Meșco din clasa a 
IX-a, au avut scutire totală 
de educație fizică, dar în 
urma unei analize făcute de 
către direcțiunea școlii s-a 
constatat că ele nu aveau 
nevoie de scutire. Me
dicii sportivi Alexan
dru Pop și Teodor Brazdău 
să nu se lase influențați de 
concepțiile greșite despre 
sport ale unor părinți.

Pentru a veni în spriji
nul școlii, al elevilor și

Cred că generalizarea 
practicării culturii fizice 
este strîns legată de culti
varea dragostei pentru 
sport. Or aceasta se poate 
face cu succes dacă în
cepe încă de timpuriu, din 
primii ani ai copilăriei, cînd 
se formează deprinderile 
vitale ale omului Ce îm
piedică însă începerea edu
cației fizice din această 
perioadă ? în orașul nostru 
s-au construit în ultimii ani 
cartiere întregi de locuințe. 
Cu toate acestea a rămas 
în continuare nerezolvată 
problema terenurilor de 
sport pentru copii, a spa
tiilor de joacă situate în 
apropierea noilor blocuri. 
Deși anual se construiesc 
circa 700 de apartamente, 
nimeni nu se gîndește la 
locurile de recreare pentru 
preșcolari și școlari. în an
samblul de locuințe Arini- 
Suceava. de exemplu, s-au 
dat în folosință peste 1 200 
de apartamente, dar unde 
să se joace copiii ?

Desigur, părinții trebuie 
să se preocupe în primul 
rînd de această problemă. 
Copiii pot fi îndrumați să se 
joace și acasă. Apoi, unul 
din locurile cele mai pro
pice de joacă sînt marile 
parcuri. Copiii ar trebui 
să-și petreacă o bună parte 
din timpul lor în aceste 
parcuri.

Sfatul popular, împreună 
cu D.S.A.P.C. și U.C.F.S., ar 
trebui să analizeze posibili
tățile de a crea noi locuri 
de joacă pentru cei mici.

Alțl profesori, din contră, 
impun tuturor elevilor rea
lizarea unor performante 
ridicate. Este firesc ca în 
această împrejurare multi 
elevi să se descurajeze și 
să nu mai desfășoare nici 
o activitate sportivă. în 
felul acesta, pentru unii 
elevi lecția de educație fi
zică este un fel de „spe
rietoare" și, firește, fug 
de ea.

Consider că este ne
cesar ca secțiile de învăță- 
mint ale sfaturilor popu
lare regionale si raionale 
să dea o rezolvare justă 
încadrării catedrelor de 
educație fizică de la șco
lile generale cu profesori 
corespunzători. De aseme
nea, practica educației fizi
ce în școli să capete un 
caracter mai științific și să 
aibă în vedere întreaga 
masă a elevilor.

Die STANCULESCU 
lector universitar, 
Institutul pedagogic 
de 3 ani — Pitești
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Pentru a asigura condiții cît mai bune de deservire a depunătorilor, 

Casa de Economii și Consemnațiuni a Republicii Socialiste România a 
luat măsuri ca, începînd cu data de 1 iunie a.c., unitățile C.E.C. de la 
orașe și sate să fie deschise pentru populație după cum urmează : 
Casele raionale (orășenești) de economii din orășele : București, Arad, 
Bacău, Brăila, Brașov, Baia Mare, Cluj, Constanța, Craiova, Deva, Ga
lați, Hunedoara, Iași, Oradea,.Pitești, Ploiești. Petroșeni, Piatra Neamț, 
Reșița, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timișoara și Tg. Mureș — zilnic (cu 
excepția sărbătorilor legale) între orele 7 și 21.

în Capitală, după același program, funcționează și agențiile C.E.C. : 
nr. 1 Victoria, nr. 2 N. Bălcescu, nr. 3 Magheru, nr. 7 Rosetti, nr. 11 
Latină, nr. 12 Bariera Moșilor, nr. 16 1848, nr. 29 B-dul Gheorghiu-Dej, 
nr. 30 Polizu, nr. 23 Progresul și nr. 40 1 Mai. Casele raionale (orășe
nești) de economii, precum și agențiile C.E.C. din celelalte orașe din 
țară, zilnic (cu excepția sărbătorilor legale) între orele 8 și 13 ; 16 și 
20,30 ; — agențiile proprii C.E.C. de Ia sate, zilnic (cu excepția sărbă
torilor legale) între orele 8 și 12; 16 și 20.

Prin noile măsuri care s-au stabilit în funcție de programul de lucru 
al întreprinderilor și instituțiilor, Casa de Economii și Consemnațiuni 
a prelungit programul de deservire a populației, al unităților care nu 
lucrează cu program continuu cu o oră și jumătate, iar al celor cu 
program continuu cu o jumătate de oră.

--- --------------- ----- —----

A. COVALSCHI, 
director adjunct, Direc
ția operativă a Băncii 
de Investifii-Suceava

Urmărind pe foștii ab
solvenți ai Institutului 
pedagogic din Pitești, am 
constatat că, în multe 
cazuri, li s-au comple
tat catedrele de limba 
română, matematică, știin
țe naturale cu ore de edu
cație fizică la una sau mai 
multe clase. Lipsa de cali
ficare pentru această spe
cialitate atrage după sine 
rezultate de nivel scăzut.

Dar neajunsul cel mai 
mare este altul. în ca
drul școlilor generale sînt 
numeroase cazurile în care 
chiar profesori de educa
ție fizică îșl orientează ac
tivitatea în principal spre 
pregătirea echipelor sau a 
elevilor care vor participa 
la diferite competiții și 
concursuri prevăzute în 
calendarul sportiv, negli- 
jînd pe ceilalți elevi. O 
bună parte din oră acești 
profesori se ocupă în mod 
nemijlocit de ridicarea mă
iestriei sportive a echipe
lor ce vor participa la 
competiții, în vreme ce 
restul colectivului clasei 
lucrează întîmplător. fără 
îndrumarea necesară.

în ansamblul lucrărilor pri
vind Istoria patriei, elaborate în 
spiritul indicațiilor Congresului 
al IX-lea al P.C.R. care reco
mandă să se aprofundeze de pe 
pozițiile materialismului istoric 
cele mai importante evenimen
te din trecutul poporului nos
tru, cartea „Pagini din trecutul 
diplomației românești" (Editura 
Politică) reprezintă o apa
riție remarcabilă. Ea abor
dează un domeniu istoriografie 
mult mai puțin cunoscut, un 
teren nedefrișat — acela al is
toriei diplomației și al relațiilor 
externe ale României. Pînă acum 
în acest domeniu nu există un 
tratat de specialitate. Desigur, 
lucrarea de față nu-și propune 
o asemenea sarcină, dar ea poate 
fi considerată o contribuție va
loroasă în direcția respectivă.

Aplecîndu-se cu pasiunea cer
cetătorului științific asupra mo
zaicului de documente din tre
cutul României, autorii lucrării 
— Virgil Cândea. Dinu C. Giu- 
rescu și Mircea Malița — în
fățișează în acest prim volum 
momente semnificative ale acti
vității diplomatice. începînd din 
epoca relațiilor poporului geto- 
dac cu lumea greco-romană și 
încheind cu aspectele diploma
tice ale răscoalei lui Tudor 
Vladimirescu, în pragul epocii 
moderne. Din analiza acestor 
documente, autorii au desprins 
„portretul distinct al unei școli 
diplomatice românești cu trăsă
turi proprii unei tradiții bine 
stabilite, născute din lupta se
culară de asigurare a ființei 
naționale și a independenței de 
stat". în coordonatele acestei 
școli există, firește, trăsături de
terminate de caracterul de clasă 
al relațiilor sociale dintr-o a- 
numită epocă, dar. în același 
timp, există o serie de note pro
prii, izvorîte din specificul dez
voltării poporului român.

Primele capitole ale cărții, 
consacrate perioadei de consoli
dare a țărilor românești, scot 
puternic în evidență faptul că 
glorioșii făuritori ai statelor in
dependente românești — Basa- 
rab I. Mircea cel Bătrîn. Ale
xandru cel Bun, Stefan cel 
Mare — au pus în slujba lup
tei pentru realizarea aspirații
lor poporului și apărarea inte
reselor naționale forța armelor 
atunci cînd a fost nevoie, dar 
au folosit cu pricepere atît în 
timp de pace, cît și în timp de 
război și forța diplomației. Deo
sebit de activă s-a manifestat, de 
pildă, această împletire în anii

luminoși ai domniei lui Ștefan 
cel Mare, care a ilustrat o ju
mătate de veac nu numai prin 
vitejia pe cîmpul de luptă, dar 
șl prin iscusința acțiunilor sale 
de politică externă, prin pres
tigiul pe care și l-a cîștigat prin
tre națiunile europene de atunci. 
Același lucru este valabil pen
tru Mihai Viteazul, care des
fășoară o amplă și perspicace 
acțiune politico-diplomatică pen
tru realizarea idealului de uni
tate, independentă și suverani

tate al poporului, ca și pentru 
alți domnitori români.

Autorii cărții reliefează nu nu
mai activitatea practică, dar și 
încercările de generalizare teo
retică a experienței diplomației 
românești, ce și-au găsit o pri
mă expresie în acele pagini de 
înțelepciune politică și etică pe 
care ie constituie „învățăturile 
lui Neagoe (Basarab) către fiul 
său Teodosie".

Autorii relevă că în perioada 
dependenței țărilor române de 
Imperiul otoman se înregistrea
ză „exemplul unic al unei di
plomații care se dezvoltă fără 
sprijinul subsidiar al armelor”. 
Acțiunile diplomatice din a- 
ceastă perioadă constau în 
contacte cu Ungaria, Polonia, 
Rusia. Imperiul romano-ger- 
man sau Republicile Italiene. 
Tot în acel răstimp și cu deo
sebire în anii de domnie ai lui 
Dimitrie Cantemir se conturea
ză ca aspect nou — punerea 
în slujba apărării drepturilor 
românești a rezultatelor cerce
tărilor științifice de istorie, a 
operelor culturale, a adevăruri
lor istorice menite a fi acredi
tate în conștiința europeană. 
Despre toate aceste acțiuni se 
relatează în capitolele intitula
te : „Diplomația românească sub 
Constantin Brîncoveanu", „Di
mitrie Cantemir și începuturile 
Chestiunii orientale", „Ienăchiță 
Văcărescu — diplomatul", „Con
gresul de la Viena și țările ro
mâne".

Din parcurgerea acestor ca
pitole rămîn în memoria citi
torului portretele unor oameni 
luminați, patrioți însuflețiți de

o înaltă conștiință națională, 
care au îndeplinit cu abnegație 
și talent misiuni importante 
peste hotare. Așa au fost, prin
tre alții. Banul Mihalcea, lealul 
sfetnic al lui Mihai Viteazul, 
împreună cu care voevodul 
„trăiește visul unirii fără șovăi
re". Sau Nicolae Milescu, ca
racterizat drept unul din per
sonajele cele mai vii, multilate
rale și pitorești" din istoria tării 
și culturii românești.

Așa cum reiese din paginile ce-i 
sînt consacrate, răscoala condusă 
de Tudor Vladimirescu s-a vădit 
a fi „nu numai efectul unui 
entuziasm al răzbunării legiti
me la un popor asuprit de 
secole", ci o „acțiune care intra 
într-un calcul complex inclu- 
zînd și datele situației interna
ționale a momentului, prezent 
în mintea conducătorului ei".

Studiile publicate trezesc in
teresul cititorului prin forța lor 
de evocare întemeiată atît pe 
o documentare bogată și inedi
tă, cît și prin stilul viu și in
teresant în care sînt scrise unele 
capitole ca. de pildă. „Dialogul 
diplomatic dintre Suceava și 
Veneția în timpul lui Ștefan cel 
Mare". E adevărat, pe de altă 
parte, că în alte capitole excesul 
de date istorice îngreunează 
lectura.

„Pagini din trecutul diploma
ției românești" nu împlinește 
numai un scop pur științific, ci 
are totodată un important rol 
de educație patriotică. Diplo
mația românească a exprimat 
de-a lungul secolelor năzuințele 
scumpe ale poporului nostru : 
dragoste de pace și dorința de 
prietenie și înțelegere între 
popoare, colaborarea bazată pe 
egalitate în drepturi, respectul 
independenței și suveranității 
naționale — năzuințe care își 
găsesc deplină întruchipare și 
împlinire în politica externă a 
României socialiste.

Interesul legitim al unor pă
turi largi de cititori față de lu
crarea „Pagini din trecutul di
plomației românești” îndato
rează pe autorii ei să continue 
eforturile în vederea publicării 
volumului următor, care să 
aducă la zi istoriografia diplo
mației românești, acordînd toată 
atenția prezentării și analizei 
relațiilor internaționale ale Ro
mâniei moderne și cu deosebire 
ale României socialiste.

I. FINTÎNARU

Aripi de înger 
disponibile.,.
foileton de Nicu{ăTĂNA8E

Secretara dădu buzna în biroul meu și ca nicio
dată îmi făcu un semn discret cu ochiul sting (cel 
nerimelat) înspre afară.

— Ce s-a întîmplat, mă răstii eu.
— Știți cine vrea să vină în audiență la dumnea

voastră 7
— Un brontozaur 7 Să intre. Chemați specialiștii 

să-i facă loc. Și așa se fac reparații de vreo 4 luni 
pe culoarul nostru.

— Nu e un brontozaur.
— Atunci 7 Spune o dată, că n-am timp.
— Un înger.
— Să-și lase aripile la garderobă și să intre.
— Le are montate, nu le poate lăsa la garderobă.
— Să intre așa. Adu un taburet, fotoliul poate îl 

incomodează. Trimiți două cafele și două frucade. 
Dacă vezi că nu pot scăpa de el într-o oră, deschide 
ușa și spune că sînt chemat la șef.

A intrat un înger.
— Cu ce vă pot fi de folos 7
— Sînt îngerul păzitor al unui salariat de la fa

brica de pile.
— Al cărui salariat 7 Îmi puteți spune, ori e a 

taină 7
— Nu e nici o taină. Pe protejatul meu îl cheamă 

Nicolae Băcescu.
— Ați intrat în conflict cu el 7
— Nu. Dar niște semeni de-ai dumneavoastră, me* 

did de profesie, era cît p-aci să mă lase fără pîine, 
fără servici.

— Cum s-a întîmplat ?
— Ieri pe la orele 14,40 lui Băcescu i s-a făcut 

rău și a fost dus la Policlinica Ferentari. I s-a dat 
un prim ajutor de către chirurgul dr. Dimitriu. Pen
tru moment s-a calmat, apoi a intrat din nou în 
criză.

— Dumneata, ca înger păzitor, cum ai reacționat ?
— N-am făcut medicina. Băcescu al meu a fost 

trimis de urgență la Spitalul de adulți al raionului 
30 Decembrie cu diagnosticul: colecistită acută.

— Și medicii l-au făcut sănătos.
— Medicii de aici l-au consultat, i-au administrat 

cîteva calmante în plus, au vrut să-i facă niște ana
lize, dar pentru moment s-a renunțat la ele pentru 
că laborantul spitalului era plecat, mi se pare, la 
un meci de tenis. Pînă la urmă a fost găsit. S-au 
făcut analizele și după ce medierii N. Mihăilescu le-a 
consultat, a pus diagnosticul: colită renală. A che
mat șoferul mecanic al ambulanței și i-a spus :

— Demontează-l!
— N-aveau chirurg, de ce l-au chemat pe meca-' 

nic 7 — am intervenit eu.
— Nu. I-a spus mecanicului să-l ducă pe bolnav, 

care se zbătea între viață și moarte, la Spitalul 
Colțea I-a mai recomandat șoferului să aibă grijă 
de Băcescu ca de mașina lui. Șoferul a întrebat: 
„De ce nu trimiteți pacientul cu însoțitor 7 Eu pot 
interveni la motorul mașinii, dar dacă se întîmplă 
bolnavului ceva pe drum..."

— Probabil, am intervenit eu iar, medicul Mi
hăilescu te-o fi observat pe dumneata, îngerul pă
zitor al bolnavului, și a avut încredere.

— Un înger nu are obligația, după normele noas
tre în vigoare, să se amestece în asemenea ches
tiuni.

— Dacă la Colțea i s-au dat îngrijiri, mă mir ce 
mai cauți la mine.

— La Spitalul Colțea i s-a făcut un nou examen. 
De data aceasta diagnosticul a fost „abdomen acut". 
S-a recomandat să fie internat de urgență într-un 
spital.

— Spitalul Colțea nu e spital 7
— Este, dar de altă specialitate. Cu altă „Salvare" 

și tot fără însoțitor, bolnavul a fost trimis la Spi
talul „Carol Davila".

— %Aici — zic eu — comisia de medici i-a dat 
un bilet de tren în circuit, cu valabilitate de 2 luni. 
Ruta: București, Mărășești. Dolhasca, Dărmănești, 
Jibou, Apahida, Războieni, Vințu, Svbcetate, Live- 
zeni, Filiași, Caracal ...Cu dreptul de a face între
ruperi la fiecare spital raional din țară 7

Nu s-a putut proceda așa, pentru că biletul de 
călătorie în circuit nu se poate deconta, și pacien
tul nu mai putea rezista pînă l.n plecarea accelera
tului 508/ (pleacă din Gara de Nord la orele 21,45) 
și el avea ulcer perforat.

— De ce nu s-a grăbit 7 La 15.38 pleca accelera
tul. 611... Continuă te rog Așadar. a fost dus la 
Spitalul „Carol Davila". De aici, unde a fost ex
pediat 7

— Aici i s-a făcut imediat operație Dacă-l mai 
plimbau o jumătate de oră. rămlnea.m șomer. At't 
am avut să-ți spun

Îngerul păzitor își scoase aripile, le așeză pe bi
roul meu și dădu să plece

— Alo, tovarășu', aripile I Ați uitat aripile.
— Nu mai am nevoie de ele. Chiar înger păzitor 

nu sînt. Nicolae Băcescu mi-e numai coleg de ate
lier șt prieten.

— Și eu mă bucur că a fost salvat. Dar nu-mi 
lăsa, mie aripile, du-le la Ministerul Sănătății. Poate 
zboară cineva cu ocazia asta.

Le-a luat.

VINOVĂȚIA.• •

(Urmare din pag. I)

.„a exercitării 
a controlului

în toate cazurile, o faptă 
penală prin care s-a cauzat 
un prejudiciu avutului ob
ștesc cuprinde o zonă mai 
întinsă decît aceea de care 
se ocupă ancheta penală. în 
această zonă jntîlnim nepă
sarea și lipsa simțului de 
răspundere a unor angajați, 
care, manifestînd o atitu
dine de toleranță, incompe
tență ori somnolență biro
cratică înlesn’ - sau favo
rizează preju 'a avu
tului obștesc.

Un caz ele 
tatea I.C.F 
constatat o 
nea confe' 
condusă de

defectuoase

Iau, de 17 898,25 lei. Din
colo de aspectele sale par
ticulare, însușirea în sine a 
banilor, acest caz ne oferă 
multiple aspecte de culpă 
omisivă, care au netezit 
drumul. Kovacs Ladislau 
deși a avut repetate lipsuri 
în gestiune — în 1965 și 
1966 consecutiv — nu a fost 
scos din funcția de gestio
nar. Văzînd că terenul este 
favorabil culpelor nesanc
ționate, gestionarul necin
stit s-a dezlănțuit. Unii an
gajați ai unității I.C.R.T.I.

■i cumpărat direct de la el 
'erite articole de blană și 

plătind contravaloa- 
•>t direct, gestionaru

lui, deși acest sistem era 
interzis prin ordinele orga
nelor de conducere.

Dar controlul ? în cursul 
anului 1966, la depozitul 
confecții bărbătești au fost 
efectuate 52 controale cu
rente, dintre care numai în 
4 cazuri s-au constatat de
ficiențe cu privire la pri
mirea și eliberarea mărfuri
lor. Nu s-a luat însă nici 
împotriva acestor abateri o 
măsură. Mai mult, cu oca
zia controlului gestionar 
din 31 decembrie 1966, cînd 
s-a constatat lipsa în gesti
une de 17 898,25 lei, contro
lorii nu și-au bătut capul 
să stabilească adevăratele 
cauze ale lipsei, ci, ca și 
cum nu s-ar fi întîmplat 
nimic, au semnat acte de 
control curente și perio
dice, fără a-și face proble
me, cu conștiința datoriei 
împlinite.

Cercetînd mai profund a- 
cest caz, ne punem legitima

întrebare: cum o parte 
din mărfurile delapidate au 
fost sustrase chiar sub na
sul organelor de pază con
tractuală ? Răspunsul este 
unul singur : ne aflăm în 
prezența unui lanț de culpe 
de omisiuni care se răsfrîng 
deopotrivă asupra unor în
tregi sectoare de activitate, 
o neregulă urmînd-o pe 
cealaltă. Am exemplificat 
acest caz în contextul rea
lității în care a avut loc 
pentru a demonstra că fap
tele antisociale, reprobabile

se nasc și se dezvoltă acolo 
unde relațiile de serviciu 
nu se desfășoară principial, 
cu maximum de răspun
dere. Superficialitatea, ne
păsarea, pasivitatea, lipsa 
de conștiinciozitate în exer
citarea atribuțiilor de ser
viciu nu pot duce decît la 
subțierea avutului obștesc. 
Ele trebuie repudiate ferm, 
activ.

Nicolae RUS
procuror
Procuratura orașului Cluj

a cunoașterii

Se presupune că nu exis
tă cetățean care să nu cu
noască legea. Este bine to
tuși oa toți cetățenii să fie 
informați și pregătiți siste

matic pentru buna cunoaș
tere a legilor și preîntîmpi- 
narea, în cît mai mare mă
sură, a consecințelor neplă
cute pentru societate, ca șl

pentru ei înșiși. Aceasta 
este o datorie atît pentru 
persoanele fizice, cît și pen
tru cele juridice.

în activitatea mea ca ju
risconsult am de-a face cu 
greșeli pe care persoanele 
juridice le pot comite pe 
plan administrativ. în acest 
domeniu, aș putea cita ca
zuri în care unele sfaturi 
populare au eliberat benefi
ciarilor de credit decizii 
prin care acestora li se a- 
tribuiau terenuri pentru 
construcții de locuințe. Ceea 
ce s-a omis era însă esen
țial : nu a fost consultată, 
în prealabil, cartea funciară 
pentru a se vedea dacă te
renurile cu pricina sînt sau 
nu proprietate de stat ! 
Cum era și de așteptat, 
după executarea construc
țiilor s-au ridicat persoane 
fizice care și-au revendicat 
dreptul de proprietate pen
tru terenurile respective. 
Și, cum iarăși era de aș
teptat, ele au obținut cîștig 
de cauză Ia instanțele jude
cătorești. Deciziile atribuite 
ilegal au fost anulate. Ase
menea cazuri, ca acela al 
lui loan Ichim, din Sucea
va, și altele, impun încă șl 
încă o dată înțelepciunea 
zicalei: măsoară de șapte

ori înainte de a croi... De
sigur, în cazurile amintite 
urmările nu sînt plăcute 
nici pentru sfatul popular, 
nici pentru cetățeni, iar 
mărginirea sau neatenția 
unui funcționar poate scă
dea prestigiul instituției în 
ochii celui păgubit sau ne
dreptățit.

Unele persoane juridice 
nu dau atenția cuvenită o- 
bligajiilor ce le incumbă la 
angajarea cadrelor. Angaja
rea șoferilor, de pildă, tre
buie să se întemeieze pe 
garanția că oamenii care 
vor sta la volan nu au pa
tima alcoolului, că cunosc 
și vor respecta integral le
gile circulației. Sfatul popu
lar al raionului Gura Hu
morului a angajat pe șofe
rul Leonte Macovei fără a- 
semenea garanții. Dînd pe 
gît un pahar — sau nu se 
știe cîte — Macovei a go
nit mașina pe șosea cu o 
viteză mult mai mare decît 
cea permisă. N-a fost deci 
greu să-și găsească victima: 
în această călătorie a lovit 
mortal pe un om din co
muna Stroiești. A fost con
damnat la 2 ani închisoare 
și 5 046 lei despăgubiri ci
vile, plus pensie de între
ținere pentru un copil mi

nor. Dar plata acestor des
păgubiri constituie totodată 
o pierdere pentru avutul 
obștesc, ținind seama că șo
ferul a fost obligat la des
păgubiri solidar cu sfatul 
popular al raionului Gura 
Humorului, al cărui „pre
pus" era.

Culpa șoferului e lim
pede. ea a putut fi relativ 
lesne determinată și rigoa
rea legii o suferă cel vino
vat de accident. Pentru cei 
ce au angajat fără o severă 
verificare un bețiv și un 
iresponsabil ca șofer a plă
tit însă sfatul — adică sta
tu] ! — cînd. de fapt, de o- 
misiune este răspunzător 
un _ funcționar anume, sau 
mai mijiți Este adevărat, ei 
nu au un buzunar larg de 
unde să poată plăti o pa
gubă mai însemnată. Dar 
înseamnă oare aceasta că îsi 
pot permite „luxul" negli
jentei. al nepăsării ? După 
cum se vede, acest „lux“ 
costă. Și trebuie să-i coste 
numai pe cei care și-l per
mit...

Andrei RODESCU 
jurisconsult principal 
sucursala regională 
Suceava a Băncii 
de Investiții
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Depozit frigorific
Ain construcție
la Simleul Silvaniei *»

La Fabrica de unt din 
Șimleul Silvaniei, regiunea 
Crișana, a început construcția 
unuia dintre cele mai moder
ne depozite frigorifice din 
țară, destinat congelării și de
pozitării untului. Aici vor pu
tea fi depozitate 150 de tone 
la minus 18 grade și 8 tone pe 
zi la minus 30 de grade. Uti
lajele frigorifice sînt realizate 
în țară, după cele mai noi so
luții. Depozitul va intra în 
funcțiune în cursul acestui an.

(Agerpres)

RCĂM, treaptă cu treapta,
SCARA CALITĂȚII EXEMPLARE

tribuna experienței înaintate

Fabricarea unor produse cu ca
racteristici calitative superioare con
stituie, de mai mult timp, una din 
cele mai stringente sarcini ale colec
tivului uzinei noastre. Nu întîmplă- 
tor însă. Pe 
de la ideea 
caracteristici 
valorificarea 
gram de substanță utilă, iar, pe de 
altă parte, am căutat să îndeplinim 
sarcina trasată de partid, de a oferi 
la export numai mărfuri competitive. 
Putem spune că soda calcinată și 
soda caustică, bicarbonatul de sodiu,

de o parte, am pornit 
că numai produsele cu 
calitative înalte asigură 

superioară a fiecărui

SJ

ionosilul se bucură acum de apre
cierea unanimă a consumatorilor. E 
drept, cu cîțiva ani în urmă produ
sele uzinei nu depășeau, din punct 
de vedere al indicilor calitativi, nive
lul mijlociu al pieței mondiale. As
tăzi, ele se încadrează în gama celor 
mai bune mărfuri similare existente. 
Exportăm produse, în condiții do de
plină competitivitate, în 16 țări, din 
care unele cu o veche tradiție în fa
bricarea sodicelor. Partea destinată 
exportului, în volumul producției 
uzinei, a ajuns să reprezinte circa 
50 la sută la sodă calcinată, 22 la

munți de neglijență

1
I
I
I

Ca de obicei, Fabrica de conser
ve Valea Roșie și-a început activi
tatea în acest an cu fabricarea dul- 
ceții de trandafir, care, într-o mă
sură, a și fost livrată unor unități 
comerciale. Acest sortiment face 
parte din bogatul evantai de pro
duse realizate aici, într-o cantitate 
de 17 416 tone de conserve din le
gume și fructe pe an. La un ase
menea volum de producție, pentru 
anul curent s-a prevăzut un bene
ficiu de 7 milioane lei. Colectivul 
fabricii, entuziast și priceput, depu
ne acum eforturi pentru ca cifrele 
să nu rămînă doar pe hîrtie, ci să 
fie materializate în fapte. Pînă la 
un anumit punct a reușit. Au apă
rut însă niște fisuri adînci în acti
vitatea întreprinderii... De pildă, 
cînd s-a întocmit planul de pro
ducție s-a luat în calcul ca trans
portul materiei prime de la Olte
nița la fabrică să se facă pe calea 
ferată, care trebuia să fi fost gata 
la 31 decembrie 1966. Această pre
vedere, dacă se realiza, aducea o 
economie la transporturi de circa 3 
milioane de lei. Dar linia de cale 
ferată nu a fost terminată la data 
fixată și constructorii au cerut o 
amînare pînă la 30 iunie a.c. Din 
păcate, nici acum nu sînt create 
condițiile necesare pentru darea și 
folosirea acestei linii la termenul 
amintit. Fabrica a început produc
ția. O parte din materiale și mate
rii prime au fost aduse nu cu tre
nul, ci cu alte mijloace de trans
port, care costă mult mai scump. 
Deci, pînă acum nici vorbă de ob
ținerea economiilor amintite.

Nu numai asemenea anomalii 
pun în grea încurcătură colectivul 
fabricii din Valea Roșie, îngreu
nează realizarea beneficiului stabi
lit în planul economio și financiar. 
Mai sînt și altele. O parte din a- 
ceste greutăți și anomalii depind 
și vor trebui să fie înlăturate de 
colectivul și conducerea fabricii. 
Iar altele de Direcția generală a 
conservelor din Ministerul Indus
triei Alimentare. Inexplicabil, pînă 
acum, nici unii, nici alții nu se 
grăbeso să pună lucrurile la punct 
și să curme neajunsurile care per
sistă, care se soldează cu pierderi 
însemnate.

Despre ce este vorba ? în fabrică 
au sosit o mare parte din ambala
jele metalice, de la fabricile de 
conserve din Tecuci, Galați și de 
la „Flora“-București. Multe din a- 
cestea sînt însă necorespunzătoare 
și în cazul că sînt totuși folosite 
duo la alterarea produselor. Pînă 
acum, stocul de cutii metalice de 
conserve care nu pot fi folosite se 
ridică la o cifră mare : 467 000 cutii 
a un kilogram sosite de la fabrica 
de conserve „Flora" din Capitală 
și 560 000 cutii de cîte o jumătate 
de kilogram de la Fabrica de con
serve Tecuci. Au fost sesizate fa
bricile respective și forurile de re
sort din M.I.A. care tutelează toate 
aceste întreprinderi. S-au întocmit 
chiar „tradiționalele" procese 
verbale de constatare, dar toate au 
rămas fără rezultat. Unii delegați 
ai fabricilor care au trimis ambala
jele de proastă calitate s-au expri
mat că „atunci cînd întreprinderea 
va începe activitatea din plin și nu 
va avea alte ambalaje, le va folosi 
și pe acestea, necorespunzătoare". 
Pentru că și anul trecut așa a pro
cedat fabrica de la Valea Roșie. 
A rebutat conserve în valoare de 
circa 1 800 000 lei. Pierderea s-a da
torat și folosirii ambalajelor care 
erau necorespunzătoare.

Din această tristă și păgubitoare 
experiență a anului trecut nu s-au 
tras învățămintele necesare. Foru
rile de resort aveau îndatorirea ele
mentară să fi pus ordine în proce
sul tehnologic al fabricilor care

produo ambalaje șl să nu mear
gă pe aceeași cale greșită 
și dăunătoare, potrivit concep
ției : „Merge și așa, cînd vor fi 
la strîmtoare". Adevărul este că 
forurile de resort din M.I.A. care, 
așa cum am spus, cunoșteau aceste 
nereguli, nu au intervenit pentru a 
extirpa aceste anomalii. Colectivul 
Fabricii de conserve din Valea Ro
șie nu știe ce să creadă. Ori foru
rile tutelare din Ministerul Indus
triei Alimentare nu au interes să 
înlăture neajunsurile semnalate în 
repetate rînduri, ori sînt insensibi
le, ori sînt cuprinse de nepăsare 
față de irosirea, sub ochii lor, a 
unor importante valori materiale 
și bănești. Dar nu alternativele 
sînt; acum pe primul plan. Acum, 
important este ea, pe baza unei a- 
nalize temeinice, ministerul să de
pisteze pe cei care au cocoloșit so
luționarea acestor neajunsuri, să-i 
sancționeze exemplar, .potrivit do
zei de birocrație și dezinteres de. 
care au dat dovadă.

Se mai ridică o chestiune. 
La o analiză întreprinsă de sucursa
la regională a Băncii Naționale a 
rezultat că această fabrică mai are 
imobilizări de fonduri în valoare

bricat 20 tone jeleu de struguri, în . 
valoare de 208 000 lei, care nu se 
pot valorifica din lipsă de prețuri. I 
S-a uitat oare că nu este permis , 
să se fabrice conserve care nu au 
desfacere asigurată 7 Iar, probabil | 
pentru a da un exemplu de ceea ce , 
înseamnă o slabă conducere a pro
ducției, tovarășii de la Valea Ro- | 
șie au recurs la „compensații". Nu , 
au mai livrat o parte din conser
vele contractate. De pildă, la data | 
de 11 mai a.c. existau comenzi , 
neonorate, cu termene de livrare 
expirate în luna aprilie, și anume | 
3 500 borcane de gem din caise și , 
700 borcane dulceață din caise, ce
rute de I.C.I.-Cluj. Alte 7 550 cutii | 
de o jumătate de litru sua de , 
roșii, solicitate de ORULF Cluj, nu 
au fost livrate la termenele con- | 
tractuale. După expirarea terme- . 
nelor, beneficiarii, care probabil au 
procurat aceste produse din altă 
parte, au refuzat primirea lor, i 
iar conservele așteaptă în depozite. I 
Produsele refuzate de beneficiari 
însumează astfel 575 000 lei. Și cui- j 
mea risipei, a dezinteresului și ne- ] 
glijenței totale, există stocuri de j 
conserve din legume și fructe din 
anii 1965 și 1966, din care o parte,

sută la soda caustică, 36 la sută la 
bicarbonat de sodiu și 65,7 la sută la 
ionosil.

Nu insist asupra caracteristicilor 
în sine ale produselor. In acest sens, 
gradul de puritate, conținutul în sub
stanță activă au un rol esențial. Ci 
asupra căilor prin care colectivul 
uzinei a reușit să ridice nivelul aces
tor caracteristici. Am socotit — dato
rită complexității procesului tehno
logic — că e bine să nu ne pulverizăm 
forțele pe toate produsele. De aceea, 
mai întîi, toate cercetările și experi
mentările au fost îndreptate în di
recția creșterii nivelului calitativ la 
un singur produs, și anume a ace
luia care avea cea mai mare pondere 
în producția globală, trebuia mai re
pede livrat în condiții de competi
tivitate pe piața externă și care per
mitea obținerea unei eficiente eco
nomice sporite. Acest produs era 
soda calcinată. Principalele ei ne
ajunsuri erau impuritățile : clorura 
de sodiu și, mai ales, fierul. Nu a 
fost deloc ușor să le înlăturăm. De 
pildă, reducerea gradului de impuri- 
ficare cu fier a sodei calcinate a 
constituit problema cea mal dificilă, 
ddoarece aceste impurități în produ
sul finit erau consecința unor efecte 
de coroziune, greu de evitat. S-au 
studiat diferite soluții, specialiștii 
uzinei au confruntat mai multe va
riante. Un timp, faptele stăteau în 
cumpănă. Pe care s-o punem în prac
tică ? — era întrebarea la ordinea 
zilei. Nu se punea numai problema 
evitării impurităților, ci și altele, la 
fel de dificile. Bunăoară, oxizii de 
fier — acești „dușmani" ai sodei cal
cinate — împiedicau faza de recupe
rare a amoniacului și reduceau sim
țitor timpul de funcționare continuă 
a unor instalații. Coroziunea deter
mina, în plus, subțierea treptată și 
accentuată a pereților metalici ai a- 
paratelor și, din nou, scurtarea du
ratei de utilizare a acestora.

Cunoscînd cauzele și efectele lor 
s-a ales varianta optimă de inter
venție, bifurcată în următoarele sen
suri : menținerea la o valoare cît 
mai scăzută a oxigenului în gazele 
de bioxid de carbon și micșorarea 
efectului coroziv al acestuia. Proce
sele au fost dirijate de așa manieră 
îneît, în momentul de față, conținu
tul de oxigen în gazele de bioxid de 
carbon nu depășește 0,8 la sută, adică 
limita optimă, peste care nu se mai 
poate trece. în ce privește micșorarea 
efectului coroziv al oxigenului s-a 
avut în vedere protejarea suprafeței 
metalice a aparaturii, echiparea co
loanelor de carbonatare-preclpltare 
cu țevi de oțel anticoroziv și alte 
asemenea măsuri tehnice, care s-au 
completat în mod fericit. Ca să nu 
abuzez de „tehnicisme", cum se zice, 
trec la rezultatele obținute. Ele s-au 
concretizat în creșterea proporției de 
sodă calcinată extrasuperioară, cu un 
conținut de fier sub 30 g/tonă. Ce 
salt am înregistrat se desprinde din 
următoarele extreme : 32,5 la sută
calitate extrasuperioară în 1965, din 
totalul producției, și 91,6 la sută în 
trimestrul I al anului 1967.

In plus, ca urmare a măsurilor de 
protecție anticorozivă, cazurile de 
spargere a țevilor de răcire a coloa
nelor au scăzut cu aproape 70 la sută. 
Acest progres are o deosebită impor
tanță, dacă se ține seamă de faptul 
că, la înlocuirea fiecărei țevi sparte,

coloana trebuie scoasă din funcțiune 
pentru reparații, ceea ce provoacă 
pierderi de producție și funcționare 
neritmică. Or, ritmicitatea este o 
condiție esențială a fabricării unui 
produs cu caracteristici calitative 
înalte și constante. Un aspect, poate 
minor, care atestă însă trăinicia și 
valoarea rezultatelor obținute în îm
bunătățirea calității sodei calcinate : 
într-o perioadă scurtă de timp au fost 
necesare două modificări ale stan
dardului de stat, pentru ca acesta să 
nu-și piardă... caracterul științific 
mobilizator.

La soda caustică, fabricarea unui 
produs de calitate necesita, de ase
menea, reducerea conținutului de im
purități. în genere și aici s-a pro
cedat oarecum similar cu cazul amin
tit al sodei calcinate. Aplicarea com
plexului de măsuri respectiv a înles
nit obținerea unei sode caustice cu 
un conținut mic de oxizi de fier, la 
nivelul celei electrolitice, cu un con
ținut de carbonat de sodiu și mai 
ales de clorură de sodiu mult sub 
limita prevăzută de standardul de 
stat. Și la acest capitol s-a înregis
trat o creștere a cantității de sodă 
caustică cu caracteristici superioare. 
Astfel, în 1966 soda caustică de cali
tate superioară a reprezentat 13,7 la 
sută din producția totală, iar în tri
mestrul I din acest an a ajuns la 
33,6 la sută. Rezultate bune s-au 
consemnat la bicarbonatul de sodiu, 
precum și în ce privește ionosilul. 
Important este că nivelul calitativ al 
produselor a permis sporirea renta
bilității uzinei. Numai în acest an, 
pe această cale valoarea producției 
globale crește cu 12 866 000 lei, pro
ductivitatea muncii cu 5 900 lei pe 
un muncitor, iar beneficiile cu 
12 000 000 lei.

Deși colectivul uzinei a muncit 
mult pentru a putea obține produse 
de înaltă calitate și a consemnat re
zultate pozitive, nu putem spune că 
am făcut totul în această privință, 
sau că s-ar fi epuizat toate posibili
tățile. Mai avem produse al căror 
nivel calitativ nu satisface încă, în 
cea mai mare măsură, exigențele tu
turor consumatorilor. Aducerea aces
tor produse la nivelul calitativ cel 
mai ridicat ne preocupă în mod 
deosebit. Pentru aceasta, s-a consti
tuit un colectiv de specialiști care 
cercetează metodic, comparativ, căile 
de progres. Primele rezultate sînt 
încurajatoare și ne dau certitudinea 
că în scurt timp indicii de calitate 
se vor înălța la nivelul mondial. De 
asemenea, unele deficiențe se con
stată la modul de prezentare a pro
duselor, deoarece nu toate ambala
jele au un aspect și caracteristici co
respunzătoare. Pentru îmbunătățirea 
calității acestora nu sînt însă sufi
ciente numai eforturile proprii. Soli
cităm și sprijinul furnizorilor de 
ambalaje, în special la sacii de hîr
tie, unde se impune mărirea rezis
tenței mecanice. E păcat ca efortu
rile Uzinei de produse sodice din 
Ocna Mureș să nu rodească deplin 
din cauza unor asemenea cauze con
siderate minore, dar care ar putea 
îngreuna menținerea calității produ
selor noastre în circuitul lor la bene
ficiarii din țară și îa export.

Vasile MINASCURTA 
inginer-sef la Uzina de produse 
sodice din Ocna-Mureș

Mașini de tricotat Ia fabrica „Moldova" din lași
Foto: Gh. Vințilă

Efectele economice 
ale hemoragiei 
de timp productiv

(Urmare din pag. I)

In vederea obținerii unor recolte timpurii, membrii cooperativei agricole din Acățari, raionul Tg. Mureș, cultivă un hectar de roșii sub adăposturi 
din folii de polietilenă Foto . Agerpres

de peste 9 milioane lei, «are 
grevează_ asupra situației econo
mice, 
chete 
pace 
loare de 357 000 lei. Secția 
supe. concentrate urma să producă 
în trimestrul I anul acesta și, ca 
atare, s-a făcut aprovizionarea cu 
materii prime și materiale în va
loare de... 1206 000 lei. Din cauză 
că lucrările nu ău fost terminate 
la termenul stabilit, punerea în 
funcțiune a fost amînată și se pre
conizează ca ea să aibă loc în tri
mestrul IV. O parte din materiile 
prime și materialele procurate sînt 
în pericol de a se deprecia. Aten
ție, deci, la această problemă ! In
tervin apoi unele obiecte de inven
tar uzate, neîncadrate în normati
vele respective, care s-au adunat 
an de an și reprezintă 1500 000 lei. 
Majoritatea sînt lăzi pentru am
balaje din seîndură, degradate, a- 
runcate într-o dezordine rar întîl- 
nită, prin curtea fabricii.

Șirul imobilizărilor continuă. 
Dar, de data aceasta ele constau în 
stocurile de produse finite — fără 
desfacere asigurată, sau care zac 
din lipsă de prețuri. Astfel, în tri
mestrul IV al anului trecut s-a 
conservat mazăre în bulion fără 
contract de desfacere, din care pînă 
în prezent se găsesc în stoc 50 tone. 
iPe la începutul acestui an s-au fa-

Există în depozit 
neutilizabile, cutii șl 

metalice ruginite în

eti- 
ca- 
va- 
de

în valoare de 1 021000 lei, nu mai 0 
prezintă garanția calității. "

Asemenea acte condamnabile se 
petrec și se perpetuează cu ț 
rea unor funcționari ai Ministeru
lui Industriei Alimentare. Dar, în 
loo ca aceștia să le înlăture, cu a- 
ceeași ușurință și iresponsabilitate 
materială 
tinuare, 1 ..._____________
în trimestrul I a.c., de pildă, s-a

> se 3 
ști- | 

. .. . . . . . . . ,. . I
i și morală irosesc, în con- | 
banii și avutul poporului. | 
ictrill T on rlâ rxîlrlîS ®

Stabilit cu aprobarea forurilor tu- B 
telare din Ministerul Industriei A- | 
limentare să se îmbutelieze 350 ® 

ru aceasta au fost | 
sticle de o jumă- | 
znlnarza do 22R AHA ®

I 
I 
I

tone de ulei. Pentru aceasta au fost 
procurate 270 000 t_____________
tate de litru, în valoare de 335 000 
lei și două rezervoare în valoare 
de 73 000’lei. Cînd s-a făcut o ana
liză economică mai temeinică, s-a 
constatat că nu era o afacere prea 
rentabilă și s-a renunțat la îmbu- 
teliere, tot așa de repede cum s-a 
și aprobat.

Acestea sînt, pe scurt, gravele a- 
nomalii de la Fabrica de conserve 
Valea Roșie. Ele stăruie de multă 
vreme. Unele sînt moștenite de la 
vechea conducere a fabricii, iar al
tele au fost provocate de cea nouă, 
instalată de un an. Ce dovezi mai 
așteaptă ministerul pentru a face 
curățenia necesară ? Fiindcă în in
dustria alimentelor curățenia e o 
primă condiție esențială.

Flore» CEAUȘESCU

r
Productivitate de 5 ori
mai mare si 7 milioane

9

Ies economii pe an
In unitățile Industriale de 

extragere și prelucrare a mi
nereurilor de fier din bazinul 
Poiana Rusca s-au aplicat cî- 
teva măsuri importante, care 
au ca rezultat creșterea sub
stanțială a eficienței econo
mice. De pildă, în abataje 
subterane de la mina Teliuc- 
est s-au introdus mașini de 
mare capacitate care execută 
toate operațiile de încărcat și 
transport de la locul de ex
tracție și de alimentare a 
•locurilor de muncă cu mate
rial pentru rambliere, In acest 
fel a crescut productivitatea

pe post 
minereu, 
firi pentru mecanizarea com
pletă a celui de-al 4-lea aba
taj al minei. în același scop 
transportul concentratului de 
minereu de la Uzina de pre
parare Teliuc la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, care 
se efectua cu mijloace rutie
re, se face acum cu ajutorul 
unui funicular, ceea ce reduce 
cheltuielile de transport cu 12 
lei pe tona de concentrat, rea- 
lizîndu-se astfel peste 7 mi
lioane lei economii anual.

(Agerpres)

de la 4 
Acum se

la 20 tone 
iac pregă-

zierile, orele pierdute din cauza a- 
provizionării neritmice, a plimbărilor 
fără rost de la un loo de muncă la 
altul.

Aceste date, ce nu pot fi ignorate, 
sînt rezultanta unor cauze care au 
acționat în uzină, cauze puse în lu
mină de studiile și recentele dezba
teri desfășurate în secțiile și servi
ciile funcționale, în legătură cu folo
sirea timpului de lucru. De pildă, a 
reieșit că numărul mare de învoiri, 
întîrzieri și absențe nemotivate s-a 
datorat, îndeosebi, slabei exigențe a 
unor maiștri și cadre de conducere 
din uzină, mai ales de la secțiile me
canică mijlocie și ușoară, cazange- 
rie și utilaj industrial. Au intervenit 
apoi diferite „mici" surse de irosire 
a timpului, care însumate s-au trans
format în pierderi substanțiale. Părăsi
rea locului de muncă mai devreme de- 
cît programul sau începerea lucrului 
cu 10—15 minute mai tîrziu prejudi
cia uzina anual, potrivit calculelor, cu 
circa 600 000 ore, ceea ce însemna să 
se folosească în plus circa 270 de mun
citori pentru acoperirea acestor pier
deri de timp. în ce privește absențele, 
numai din cauza unei absențe nemo
tivate se pierdea o producție de 370 
lei pe zi lucrătoare.

Pierderi de timp s-au semnalat și 
în cazul cînd salariații au fost che
mați, în timpul producției, de un or
gan sau altul la diverse ședințe, la 
activități obștești, culturale sau spor
tive, cu consecințe negative asupra 
îndeplinirii sarcinilor de plan. Aceas
tă „maladie” se combina cu alta, de
terminată de practica unor cadre in
ginerești, care prin cumul îndeplineau 
și funcții la școala profesională și teh
nică de maiștri, și care nu mai recu
perau orele cheltuite în acest scop. 
Irosirea timpului efectiv de muncă a 
fost provocată și de nerespectarea 
pauzei pentru micul dejun. Adeseori, 
această pauză se prelungea și de aici 
alte pierderi în minute, ore, zile, cal
culate pe fiecare secție și loc de mun
că.

O altă sursă însemnată de pierde
re a timpului — așa cum a rezultat 
din studiile și analizele întreprinse — 
constă în modul defectuos de acor
dare a asistenței tehnice, care provo
ca suplimentar perturbări în procesul 
tehnologic și consecințe negative a- 
supra producției, calității produselor 
și cheltuielilor de fabricație. Deși în 
această privință s-au luat unele mă
suri, mai ales pentru întărirea schim
burilor 2 și 3 cu cadre tehnice, to
tuși o situație statistică întocmită în 
timpul analizei nu arăta deloc mul
țumitor. Raportînd, de pildă, numă
rul de muncitori la cel al maiștrilor, 
rezulta că în schimbul de dimineață 
reveneau unui maistru 25 muncitori, în 
schimbul doi 55 muncitori, iar în al 
treilea 67 muncitori. Vinovați sînt în 
primul rînd șefii de secție, care nu 
au făcut o repartizare judicioasă a 
forțelor tehnice de care dispun, pe 
schimburi. Așa se explică unele ano
malii existente de multă vreme, la 
secția cazangerie și utilaj industrial, 
unde în schimbul de după-amiază lu
crau circa 100 muncitori, iar asisten
ța tehnică era asigurată doar de un 
maistru.

Se înregistrau astfel și pierderi de 
timp și pierderi la capacitatea utila
jelor existente. Ele se amplificau prin

contribuția defecțiunilor mecanice și 
electrice. Ca urmare a slabei calități 
a reparațiilor efectuate de serviciul 
mecanic-șef, cît și a nerealizării în 
timp a controalelor planificate și a re
parațiilor accidentale, pierderile au 
însumat anul trecut impresionanta ci
fră de 251 000 ore. Nici în anul a- 
cesta, pe primul trimestru, situația nu 
a fost' mai îmbucurătoare, pierderile 
de capacitate — din aceeași cauză — 
fiind de 68 400 ore. Mai concurau 
la fotmarea pierderilor, în ordinea im
portanței, întreruperile determinate 
de aprovizionarea tehnico-materială a 
locurilor de muncă. Au fost frecven
te situațiile cînd, pe întregul flux 
tehnologic, au apărut goluri cauzate 
de livrarea neritmică a pieselor în
tre secțiile colaboratoare. Din lipsa 
materialelor, în anul 1966 s-au înre
gistrat 25 000 ore stagnări la mașini, 
iar în primul trimestru din acest an 
circa 4 000 ore. Alt punct nevralgic 
l-au constituit și îl constituie remanie
rile și rebuturile, care „mănîncă" din 
fondul de timp productiv al uzinei. 
Volumul de muncă cheltuit suplimen
tar, în primele trei luni ale acestui an, 
pentru înlocuirea rebuturilor și efec
tuarea remanierilor reprezintă peste 
74 000 ore, timp în care s-ar fi putut 
realiza 29 compresoare de 45 mc.

Pe scurt, acestea ar fi traumatis
mele care au provocat hemoragia 
timpului de lucru Ia Uzina de 
construcții de mașini din Reșița. 
Ținînd seama de ele, de cauzele care 
le provoacă, colectivul uzinei soco
tește că pot fi înlăturate. în acest 
sens, participant^ la analize și discu
ții au apreciat că este în interesul ge
neral al economiei, al uzinei, cît și în 
interesul fiecărui salariat să se respec
te riguros disciplina în muncă și în 
producție, să se folosească complet si 
cît mai productiv timpul de lucru. Ei 
văd în aceasta o cale importantă de 
mărire a producției și productivită
ții muncii, de creștere a beneficiilor, 
o sursă de sporire a avuției națio
nale și, în final, de ridicare a nive
lului de trai al întregului popor. Dînd 
urmare voinței întregului colectiv de 
a folosi cît mai eficient timpul de 
ludru, în uzină s-a întocmit un minu
țios plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice propuse de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, îndreptate spre întărirea 
disciplinei în producție și în muncă, 
înlăturarea absențelor, întîrzierilor și 
învoirilor nejustificate, îmbunătățirea 
asistenței tehnice în secții — în lumina 
recentei Hotărîri de partid și de stat 
în acest domeniu.

Colectivul uzinei s-a angajat, în 
fața C.C. al P.Q.R. și a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze 
energic și perseverent pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă pe acest an, pen
tru folosirea cît mai productivă și 
completă a timpului de lucru. Ca 
participant la analizele și dezbaterile 
ce au avut loc în uzină, sînt 
încredințat că harnicul colectiv al 
U.C.M.-Reșița își va respecta cuvîn- 
tul, va munci cu tenacitatea care îl 
caracterizează pentru a obține noi și 
însemnate succese, ridicînd Ia un ni
vel și mai înalt eficiența activității 
economice a întreprinderii și asigu- 
rînd economiei naționale o producție 
sporită de mașini și utilaje cu per
formanțe la nivelul • tehnicii contem
porane.
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Instantaneu la Muzeul regional de arta din Tg. Mureș

Asociația artiștilor fotografi 
a organizat al șaselea Salon 
de artă fotografică al Repu
blicii Socialiste România. Ma
rea afluenfă de public în sala 
Dalles dovedește atracția de 
care se bucură manifestările 
acestei arte în rîndurile unui 
public foarte larg.

Salonul de la București s-a 
bucurat de publicitate în 
presa de specialitate din mul- 
ie fări și marele număr de 
invitafii adresate organizațiilor 
najionale și cluburilor de 
fotografi amatori din zeci de 
țări au fost onorate cu trimi
teri masive. Astfel, pe adresa 
salonului au sosit mai mult 
de 8 000 de lucrări din 52 
de fări. Este o dovadă a 
eficacității relațiilor internațio
nale pe care A.A.F. a reușit 
să și le creeze, ajungînd as
tăzi să aibă legături strînse 
de reciprocitate cu peste 80 
de fări din toate cele cinci 
continente.

Este greu de vizionat o ex
poziție în care se află aproa
pe 800 de exponate. Mai 
mulți vizitatori cu care am 
stat de vorbă la capătul tra
seului obositor prin expoziție 
ne-au mărturisit că sînt deru- 
tafi de mulțimea exponatelor 
și că le este dificil să tragă 
vreo concluzie clară. în con
tinuare și-au arătat surprinde
rea asupra felului în care s-au 
acordat unele dintre premii.

Observațiile de mai sus, 
spicuite din rîndul vizitatori
lor, precum și discuțiile avute 
cu cîfiva fotografi, mi-au con
firmat unele păreri pe care 
mi le formasem urmărind ulti
mele edifii ale 
ternationale.

Poate că de la început ar 
trebui lămurită o problemă 
elementară : care este rostul 
unor expoziții de arfă foto
grafică ? Am subliniat dintr-a- 
dins cuvîntul „artă", fiindcă el 
are implicații mult mai adînci 
decît cuvîntul „meșteșug” sau 
pur și simplu „expoziție de

fotografii*. ArfK este un cuvînt 
care angajează, care obligă. 
Nu se poate coborî concep
ția despre o expoziție de 
artă la nivelul unei competi
ții sportive. Nici nu se pot 
face concesii de dragul anu
mitor persoane sau cluburi 
ți nici de dragul unor cal
cule statistice.

Organizarea unei expoziții 
de artă este un act de cultură 
cu o mare răspundere față de

fel de discriminare. După 
aceste metode artificiale 
fost folosite pînă la exaspe
rare în fotografia alb-negru, 
acum continuăm să le vedem 
în color : din nou geamuri 
jivrafe, rastere, solarizări și 
alte manipulări de laborator I 

Desigur că în unele foto
grafii de acest gen .se objin 
anumite „efecte" interesante, 
poate că altele frapează prin 
„tratarea neobișnuită” a unui

cei care sînt invitafî să o vi
ziteze. Aceștia vin, avînd în
crederea că ceea ce li se va 
arăta — mai ales cînd este 
vorba de lucrări alese de jurii 
— este reprezentativ pentru 
dezvoltarea artei respective, 
că vor vedea cele mai bune 
lucrări din genuri diferite, că 
își vor putea forma o părere 
valabilă despre tendințele 
cele mai moderne, progresele 
realizate, într-un cuvînt, că 
vor putea să-și lărgească sfera 
culturii.

Șabloane simple, uzate prin 
supraîntrebuinfare, ca de 
exemplu, dintr-o mulțime care 
stă cu spatele, unul singur 
este întors cu fafa spre apa
rat (una din fotografiile pre
miate), provoacă adevărate 
epidemii de care sînt conta
minați și artiști fotografi de 
renume. Să nu mai vorbim 
de fotografiile realizate prin 
geamuri jivrate sau prin folo
sirea a tot felul de rastere 
așa-zis artistice, fără nici un

• Teatrul de operă și balet: TRAVIATA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCU
LUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : O FEMEIE CU BANI — 20, (sala Studio) : ÎN- 
TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : PROCESUL HORIA — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICA BLAJINU — 16 ; CANDIDA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : MEȘTE
RUL MANOLE — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de 
Comedie) : ULISE ȘI COINCIDENȚELE — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI FĂRĂ 
VINĂ — 20.
© 'featrul evreiesc de stat: CÎNTĂREȚUL TRIS
TEȚII SALE — 20.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 19,30, 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat: VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 — Pentru cei mici: Filmul „Mănușa".
18,40 — Telejurnalul de seară.
19,00 — Spectacol cu prilejul Zilei pionierilor.
20.30 — Teleenclclopedie.
21.30 — Turneul melodiilor.
22.10 — Filmul serial: „Sfîntul".
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — Telesport.

Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" prezintă la ora 20, sub bagheta 
lui Mihai Brediceanu, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Brahms. Solist: Cristian Ferras 
(Franța). Programul mai cuprinde „In memoriam" 
de Alex. Pașcanu și Simfonia a Vil-a în mi major 
de Bruckner.

anumit subiect. Totuși este ca
zul să ne întrebăm dacă a- 
ceste solufii facile sînt carac
teristice pentru limbajul spe
cific al fotografiei și dacă 
ele contribuie la dezvoltarea 
artei fotografice moderne.

Dar nu numai atît. Mai ales 
în setul de fotografii premia
te există o mare sărăcie de 
idei. S-ar părea uneori că ar
tiștii fotografi ar fi ființe cu 
o hipertrofie a retinei. Aria 
subiectelor este limitată doar 
la cîfeva aspecte foarte super
ficiale din marginea vieții.

Fotografia modernă, fie că 
îi spunem artă, reportaj, do
cumentar sau altfel, este un 
viguros mijloc de exprimare a 
celor mai importante idei care 
frămîntă omenirea. Ea are o 
mare putere de influentă asu
pra gîndirii omului modern și 
face acest lucru cuprinzînd 
dintr-o dată mase de milioane 
de oameni. In fotografia cu 
o puternică încărcătură de 
sugestii filozofice și metafo
ra plină de poezie există o 
gamă aproape nesfîrșită de 
posibilități de exprimare ca
re nu au nevoie, pentru a fi 
„înfrumusețate” sau „făcute 
interesante", nici de geamuri 
jivrate, nici de rastere și nici 
de formule de laborator.

Nu ar fi fost oare bine ca 
astfel de fotografii să fie pre
miate ? Ca această orientare 
să fie stimulată ?

Este greu de urmărit punc
tul de vedere al juriului în 
alegerea fotografiilor pentru 
salon. în stabilirea premiilor, 
acolo unde s-ar putea crede 
că s-a exercitat cea mai mare 
atenție și competentă, cu atît 
mai mult lipsește acel etalon 
sigur, acea per^ectivă clară 
în problemele și rosturile fo
tografiei moderne.

Evolufia fotografiei ca artă 
se caracterizează printr-o ten
dință continuă de emancipare 
de sub influentele picturii și 
ale graficii. De unde, la în
ceputurile fotografiei, o lu
crare era considerată cu atît 
mai valoroasă cu cît semăna 
mai mult cu un tablou, sub 
influența unor mari artiști foto
grafi ca Paul Strand, Weston, i 
Bill Brandt, Brassai, Cartier- 
Bresson — ca să dăm numai 
puține nume — arta fotogra
fică își dezvoltă propriul ei 
limbaj, propriile ei mijloace 
de expresie de o mare inten
sitate și frumusefe.

S-ar putea spune că ceea

ce caracterizează arta fotogra
fică modernă este adevărul și 
omenescul. Nu adevărul foto
grafic, fotografismul, calchie
rea, copia fotografică exactă a 
realității, ci adevărul în sensul 
cel mai profund, cu toate im
plicațiile sale, adevărul per
ceput de un om cu o con
cepție înaltă despre fenome
nele care se petrec în jurul 
lui, de un om sensibil, cu simt 
de răspundere și cu o viziune 
personală și originală. Liniile 
obținute prin solarizare sînt 
însă lipsite de vibrație per
sonală, ele apar cu precizia 
crudă și indiferentă a unui 
procedeu chimic, căruia îi 
este totuna dacă contu
rează o macara, o frunză 
sau un profil de femeie. Nu 
se poate citi nimic din acea
stă linie, în afară de o dorință 
deșartă de a imita un desen.

„Fructele" lui M. Leys (Bel
gia), „Fantezie în Verde" de 
Hedy 
„Hotel 
Gareis 
grafii 
exerciții de virtuozitate tehni
că, imitafii care suferă, după 
părerea mea, de întregul cor
tegiu de avataruri de care 
suferă orice fel de imitafie. 
(Trebuie menționat ca Hedy 
Loffler expune și o fotografie 
cu mult mai bună decît cea 
premiată).

Imitațiile după tehnici din 
arfele plastice, așa-zisele „va
lori picturale”, unele „reușite 
coloristice", copierea unor 
manierisme și aspecte super
ficiale ale „artei moderne", 
tratări meșteșugărești izbutite, 
toate acestea nu sînt suficiente 
pentru a da unei lucrări girul 
de operă de artă. Ele pot 
intra în capitolul căutărilor sau 
exercițiilor formale. Ce gîn- 
desc însă autorii fotografiilor, 
Ce simt ei, ce atitudine au ei 
față de viată, față de semenii 
lor, ce au de spus despre 
evenimentele epocii noastre, 
cum caută ei să ne influen
țeze, care sînt ideile pe care 
le pun ei în circulație ? Răs
punsurile la aceste întrebări 
dau valoare unei opere de 
artă.

Ca în orice artă, marii 
maeștri ai fotografiei sînt în 
primul rînd gînditori, expo
nent ai ideilor înaintate ale 
contemporanilor lor, cîntăreji 
ai frumuseților și critici ai 
frînelor progresului. Ei sînt 
deopotrivă și meșteri ai teh
nicii fotografice, ajungînd să 
stăpînească și să supună voin
ței lor mecanica, fizica și chi
mia proceselor fotografice, 
fără a recurge la împrumuturi 
de la alte mijloace de expre
sie. Ei au găsit, au izolat și au 
surprins ceea ce este semni
ficativ — frumos sau urît — 
în natură și în societate și au 
știut să-și comunice gîndurile 
și simțirile într-un chip su
gestiv, frapant, original. Ei au 
abordat subiectele cele mai 
grele bizuindu-se pe o mare 
încredere în tehnica fotogra
fică pură, lărgind limbajul ei.

în comparafie cu concepția 
înaintată, cu adevărat moder
nă, a promotorilor fotografiei 
ca mijloc de expresie, ca artă 
umanistă, ce se mai poate spu
ne despre „Fructele" lui Leys, 
„Segregația" lui Gits sau 
„Amurgul” dulceag al lui 
Windbacher î I

Cred că trebuie să aștep
tăm un spirit mai selectiv la 
cel de-al 7-lea Salon inter
național de artă fotografică.

Timp de peste o jumătate 
de veac, începînd cu prima 
decadă a secolului nostru, 
„Apus de soare" și „Viforul", 
primele două părți ale trilo
giei lui Delavrancea, s-au bu
curat de o mare și pe deplin 
îndreptățită atenție din partea 
slujitorilor scenelor noastre și 
au avut o netăgăduită și per
manentă contribuție la educa
rea unui șir de gene
rații în spiritul dragostei de 
patrie, al cunoașterii trecutu
lui ei și, mai ales, au creat în 
conștiințele spectatorilor sen
timentul puternic al continui
tății noastre istorice, al in
disolubilei legături între tre
cutul, prezentul și viitorul po
porului nostru. Față de a- 
ceastă prestigioasă carieră, 
„Luceafărul" a înregistrat, 
după premiera din 1910, mult 
mai pufine solicitări din par
tea teatrelor. Acum cîfiva 
ani, teatrul orădean a avut 
meritul de a readuce această 
aproape uitată operă în aten
ția publicului printr-un spec
tacol cu deosebite merite (re
gia — Ion Deloreanu). Re
centa premieră a Teatrului 
„Lucia Șfurdza Bulandra" por
nește de la aceeași nobilă 
ambifie, încă mai reliefată, 
de a dovedi viabilitatea sce
nică a „Luceafărului".

Pentru a-și realiza această 
intenție, într-un anume sens și 
polemică — posibilitatea de
plinei integrări a „Luceafă
rului" în trilogia lui Delavran
cea — regizorul Ion Cojar a 
căutat să valorifice scenic 
esență dramei și s-a ferit, pe 
bună dreptate, să o considere 
„mai mult lirică" (ori „retori
că") și „mai pufin dramatică", 
așa cum ne făcea să cre-

dem nu numai critica literară, 
dar chiar absenfa acestei o- 
pere din preocupările teatre
lor. De aci severa, dar atră
gătoarea unitate a imaginii 
artistice de ansamblu pe care 
o oferă spectacolul, realizată, 
de cele mai multe ori, cu 
sîrguinfa cizelării, dar și cu 
deplina integrare în filonul 
dramatic al operei. Specta
colul izbutește de aceea să

virtuți care caracterizează în
treaga trilogie, „Luceafărul" 
le demonstrează în specta
colul teatrului Bulandra prin
tr-o construcție dramatică te
meinic gîndită și făurită sce
nic — și prinfr-o desfășurare 
avîntată.

Trebuie spus de asemenea 
că teatrul a rezolvat satisfă
cător și o altă problemă de 
bază pe care o pune mon-

dul său, a justificat această 
încredere, dovedind reale 
posibilități de a aborda ro
luri de mare respirafie sce
nică, A creat imaginea lui 
Rareș cu autenticitate și per
sonalitate artistică, a fost con
vingător și a realizat momen
te de înaltă tensiune artis
tică. Și, totodată, fapt foarte 
prejios, s-a suprapus deplin 
imaginii care celelalte

declanșeze și să amplifice în 
conștiinfa spectatorului senti
mentul unei depline contopiri 
cu istoria patriei noastre, cu 
marile ei sensuri.

Esența dramei istorice la 
Delavrancea rezidă tocmai 
în arta de a crea acest sen
timent dominant, prin 
mai variate mijloace :
nele de ascujit conflict între 
purtătorii acestui ideal și cei 
care îl trădează, patriotismul 
incandescent al tiradelor, na
rarea măiastră a unor fapte 
eroice, ca și fiorul liric al 
unor episoade. Toate aceste

tarea oricăreia din dramele 
trilogiei : interpretarea rolu
lui principal. Ca și în „Apus 
de soare" sau în „Viforul", 
de pregnanța figurii eroului 
sînt atît de strîns legate toate 
momentele dramei — fie că 
el este sau nu prezent în 
scenă — încît o mare crea
ție actoricească este o con
diție absolut necesară. încre
dințarea rolului Rareș . lui Pe
tre Gheorghiu vădește inten
ția regizorului și a teatrului 
de a-i da talentatului actor pri
lejul unei astfel de realizări 
artistice. Și interpretul, la rîn-

personaje i-o făuresc evocîn- 
du-i chipul.

Fără îndoială că puterea 
emoțională și măiestria inter
pretării pe care Ștefan Ciu- 
botărașu sau George Mărutză 
au demonstrat-o cu mijloace 
atît de diferite — în interpre
tarea lui Mogîrdici și a dof
torului Șmil, era necesară și 
în realizarea altor roluri. Por
tretul dramatic al 
Groza, de pildă, a fost palid 
reliefat de Mircea 
unele exagerări 
nu l-au făcut cîfuși de pujin 
mai viu. In general, galeria

logofeților, hatmanilor, pos
telnicilor, pîrcălabilor ș.a., atît 
de specifică trilogiei, n-a slu
jit decît partial spectacolul. 
Uneori, inferprefii acestora 
au dovedit stîngăcie chiar în 
felul în care și-au purtat cos
tumele pe scenă. Am văzut, 
cu foarte mul|i ani în urmă, 
un spectacol cu „Viforul" pe 
scena Teatrului National din 
București, și-mi aduc aminte 
cu multă emofie nu numai de 
marile creații actoricești, dar 
și de perfecta realizare a ce
lor mai mici roluri. Nu mai 
știu cît erau de 
costumele, dar ele 
tate cu o izbitoare 
tate. într-o piesă 
toate acestea nu sînt deloc 
amănunte ce pot fi trecute 
cu vederea...

O creație actoricească va
loroasă a realizat Lucia Mara 
In generosul dar dificilul rol 
al Genunei. Celelalte inter
prete (lea Matache, Gina Pe- 
trini, Matilda Bărbulescu, Au
rora Șotropa) au slujit cu a- 
curatefe spectacolul, atît cît 
le-au îngăduit rolurile.

Scenografia (decoruri — 
George Șfefănescu și costu
mele — Sanda Mușatescu) a 
creat un cadru plastic suges
tiv, dar mai ales fidel inten
țiilor regiei.

Se cuvine să subliniez, în 
încheiere, că și prin acest 
spectacol Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" a izbutit 
să îmbine organic și armonios 
o valoroasă inițiativă de re
pertoriu cu o realizare dem
nă de prestigiul artistic pe 
care și l-a creat.

® 8PARTAOUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9; 12,45; ------  -----
O VIAȚA LA CASTEL
11.30 ; 14 ; 17 ; ." ’ ”
13.30 ; 16 ; 18,30
© FRENCH-CANCAN : MODERN (completare Ori
zont științific nr. 3/1967) — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,15 ;
19.30 ; 21,30, EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15, ARENE
LE LIBERTĂȚII — 20,30.
o ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEA
FĂRUL (completare Mama lui Adrian) — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, AURORA — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 20,15, FLA
MURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele com
pletarea 1 Mai 1967).
© DANSATOAREA DIN TEXAS : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 17,15 ; 19,15 ; 21,15.
O DENUNȚĂTORUL : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, TOMIS — 9;
11.15 ; 13,30 ; 15,45; 18,15; 20,45 ; la grădină — 
20 (la ambele completarea Tensiune înaltă Ia Be
chet), FEROVIAR (completare în tainițele muzeu
lui) — 8,30 ; 11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20, GRĂDINA DOINA — 20, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JAN
DARMUL LA NEW YORK — cinemascop : VICTO
RIA — 10,30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22, ARTA — 9 ; 12,45 ; 
17; 20,45 ; la grădină — 20,15.
• MONTPARNASSE 19: CENTRAL (completare 
Fabrica de împachetat fum) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ;
18 ; 21.
® RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! ; UNION (comple
tare Să trăiești, să îmbătrînești) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
BUZEȘTI (completare Orizont științific nr. 3/1967)
— 10; la grădină — 20,30.
© O SCRISOARE PIERDUTĂ : DOINA — 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
O SPIONUL — cinemascop : LUMINA (completare

Foto î M. CiocPregătiri în vederea „Zilei pionierilor'Pregătiri în vederea „Zilei pionierilor'

In tainițele muzeului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
® GALAPAGOS — COCOȘELUL DE HÎRTIE : 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare.
o ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : DA
CIA — 8,45 — 16 în continuare ; 18,30 ; 21.
G LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 
20,30.
o SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : GIULEȘTI 
(completare Oaspeți de iarnă) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
DRUMUL SĂRII (completare De ziua mamei) —
15.30 ; 17,45 ; 20.

© DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : BUCEGI 
(completare Istoria unui manuscris) — 9,30 ; 12; 
16 ; 18,15 ; 20,45, la grădină — 20.
© NU SÎNT DEMN DE TINE : GLORIA — 9 ; 11,15; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ; 
20,30.
a A DISPĂRUT UN FRAGONARD : VITAN (com
pletare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 
15,30 ; 18.
® OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : MOȘILOR - 15,30 ; 18 ; la grădină — 
20,30.
0 MINUNATA ANGELICA — cinemascop : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© REÎNTOARCEREA PE PAMÎNT: FLACĂRA 
(completare Orizont științific nr. 2/1967) — 19 ; 21. 
e ROBII : MIORIȚA (completare Mama lui Adrian)

Un cvintet de alămuri — compar
timent tot atît de important ca și cel 
al corzilor în cadrul orchestrei sim
fonice clasice — urcă mai rar po
diumul sălilor de concert. Și, acest 
lucru nu este stăvilit de vreo limi
tare a literaturii muzicale — inte
resantă și în primele perioade ale 
dezvoltării artei instrumentale și în 
creațiile contemporane — ci, mai 
cu seamă, de dificultățile care se 
pun la aceste instrumente, a ma
rii măiestrii care trebuie împlinită 
pentru interpretarea muzicii de ca
meră. Se cere o tehnică ireproșa
bilă în care schimbarea registrelor 
să aibă iinețea corzilor, în care su
netele extreme să se atingă lin, 
neostentativ; glissande, teme în 
care melodia are sunete disparate, 
la diverse înălțimi, impun o anume 
stăpînire a instrumentului, care să 
unifice intensitatea, să dea colorit 
asemănător. Nu uităm arta folosi
rii surdinelor, a obținerii efectelor 
mai puțin obișnuite, care totuși să 
nu frîngă armonia, să nu disto
neze.

Recent, am găsit asemenea cali
tăți la „Cvintetul de alămuri" din 
New York, compus din Robert Na
gel, Allan Dean (trompetă) Barry -

9 ; 11,15; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, UNIREA (comple
tare Portrete) — 15,30 ; la grădină — 20.
© COPIII LUI DON QUKJOTTE : RAHOVA (com
pletare Atențiune, atențiune, se apropie 1) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
o RIO CONCHOS — cinemascop :
11,15 ; 13,30 ; 16 ; ----- 21
® JUANA GALLO : COLENTINA — 15 ; 17,30 ; la 
grădină — 20.
e MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop • 
FLACĂRA - 14,45 ; 17, GRĂDINA VITAN - 20,15. 
© LUMEA COMICĂ A LUI HAROLD LOYD : 
LIRA (completare Mărturii de glorie nepieritoare 
din istoria patriei) — 15,15 ; la grădină — 20,30.
® BUMERANGUL — cinemascop : LIRA (comple
tare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria pa
triei) — 17,30 ; 20.
© BUCĂTĂREASA : UNIREA (completare Por
trete) — 18.
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : MUNCA — 
15 ; 17, COTROCENI — 14 ; 16,15 ; 20,45.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : MUNCA — 
18,45 ; 21.
© ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA : BUZEȘTI 
(completare Orizont științific nr. 3/1967) — 16 ; 
18,30, COTROCENI (completare Istoria unui manu
scris) — 18,30.
© NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : PRO
GRESUL — 14,45 ; 17, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
® DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : GRĂDINA 
RAHOVA — 20.
0 DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PACEA 
(completare Povestea leului) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
6 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : FEREN
TARI (completare Mărturii de glorie nepieritoare 
din istoria patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : VIITORUL 
— 15,30 ; 19,30.

Benjamin (corn) John Swallow 
(trombon) Thompson Hanks (tubă), 
— gîndind la vastele posibilități pe 
care o asemenea formație le deschi
de în fața compozitorilor, la indis
cutabilul rol educativ pe care îl 
exercită. Nu am audiat muzică la 
instrumente de fanfară, ci un cvin
tet instrumental, care posedă sim
țul dozării, al nuanțelor; recentul 
concert a demonstrat suplețea in
strumentelor de alamă, destul de 
des infirmată.

Așadar „Cvintetul de alămuri" 
din New York s-a impus ca o for
mație valoroasă; regretabil este 
însă că 
neelocvent, 
dență mai 
a reda 
ritățile 
tr-un 
lor și mai puțin „arta 
tării, concepția despre muzică a in- 
strumentistului-muzician. Cu „Can- 
zona per sonare" de Giovanni Ga
brieli și transcripțiile din Arta 
fugii de Bach — prilej de edificare 
în privința acurateții 
lămurilor în piesele 
nale, în construcțiile 
s-a încheiat numărul 
valoare din muzica secolelor XVI—• 
XVIII. Din muzica contemporană a- 
mericană nu am reținut decît Cvin
tetul lui Alvin Etler detașat valoric 
de „Muzica pentru Cvintet de ală
muri” a lui Gunther Schuller sau 
cele „Patru mișcări pentru cinci a- 
lămuri" a lui Collier Jones, sau de 
„Suita" școlărească a primului 
trompetist al formației, Robert Na
gel. Am reținut Cvintetul lui Alvin 
Etler pentru că oferea în acest pro
gram, alături de muzica clasică, cî- 
teva momente de muzică bună; re
sursele interpreților erau din plin 
utilizate, muzica se țesea într-o 
permanentă ștafetă de timbre, re
gistre, se odihnea, clădea punți, 
sonorități colorate diferit, pentru 
a-și relua după scurte întretăieri 
ritmul inițial. Lucrarea lui Etler a fost 
astfel cea mai bine aleasă pentru 
program, superioară chiar cunoscu
tei „Sonatina" a compozitorului 
francez Eugăne Bozza — de altfel 
strălucitoare, vioaie, ritmică — cu 
care Cvintetul și-a încheiat concer
tul. Poate, următorul program cu 
care formația americană va apărea 
la 4 iunie în fața publicului bucu- 
reștean să fie mai interesant. A- 
tunci se pare că muzica lui Fran
cis Poulenc, Malcolm Arnold, Mor- 
rley Calwert, Alec Wilder va con
stitui un material mai elocvent pen
tru măiestria acestor artiști.

Smaranda OȚEANU

datorită programului 
sărac, a ieșit în evi- 
mult capacitatea de 

cu 
muzicii 

cuvînt
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Dimineața era înaltă și sumbră, înno
rată, greoaie. Toate erau ca într-un în
ceput de lume, nelimpezite și cețoase, de 
o nelimpezime și de o încetoșare vii, foș
nitoare, neliniștite. Cerul era dus și ascuns, 
de parcă nici n-ar fi fost. Numai către 
miazăzi, departe, spre trecătoare.! Țării- 
lungi, se desfăcea, ca o poartă înaltă, o go- 
liște albastră și rece, străină. încolo, se 
învălătuceau' și se foiau peste tot, suind pe 
văile munților, plutind deasupra văgăunilor
— neguri umede și aspre, mișcătoare. Cîm- 
pia, care fusese cîndva, la începutul altor 
începuturi, un fund de mare, era goală și 
pustie și ea, sură și mocnită. Goi și pustii 
erau și munții din jur, neumblati, cu po
tecile năpădite de cetină, din anul trecut 
și din ceilalți ani, de război și de încordare. 
Ca o funingine neștiută se cernuse cetina, 
lăsînd locul alteia, pe nesimțite, în liniște, 
într-o tăcere de înmormîrttare. De trei ori 
se răsfirase printre crengi cernerea asta lină
— brazii năpîrleau, se scuturau de mătrea- 
ță, iar oamenii tăceau și așteptau — de trei 
ori și încă o dată Și-n oraș — în orașul 
acesta renumit, născut dintr-o așezare stră
veche, împrejmuit cu ziduri și cu turnuri 
de apărare într-o vreme, revărsîndu-se în 
cîmpie acum, dinți e munți și dintre ziduri
— domnise aceeași atmosferă, apăsătoare 
și plumburie,’ grea. Patrulele nemțești și e- 
chipele grupului etnic bocăneau mereu pe 
caldarîm — boc-poc-boc-poc-einz-zwei, 
einz-zwei — spre uimirea neclintită a cas
tanilor, care se clătinau mirați, primăvara, 
cînd înmugureau) iar toamna dădeau cu 
castane după nemți, le lăsau să cadă în 
urma lor și ei nici nit se uitau măcar în jos. 
Plecaseră apoi și nemții, se duseseră, se re- 
trăseseră spre nord. Și-n oraș se așternuse 
altfel de liniște, altă așteptare. Era plin de 
armată ofașul — pînă și în centru miro
sea a cai și a soldați, a urină și a balegă, 
a sudoare stătută și a unsoare de armă — 
dar era potolit și preocupat. Muncea și 
trăia din nou, se străduia să-și vindece 
rănile lăsate de război, căuta pîine și mălai, 
lucra 'în fabricile pe zidurile cărora — cîte 
mai erau întregi — scria cu litere de 
cîte-un metru „TOTUL PENTRU FRONT, 
TOTUL PENTRU VICTORIE'. Și petre
cea pe undeva, se veselea, mai discret de- 
cît altădată, dar se veselea. Acum însă 
era amorțit. Sunaseră, pe rînd, sirenele de 
la toate fabricile — de la „Uzinele Meta
lurgice", de la „Ciment" și „Cauciuc", de 
la „Voicea" și de la forja „Poldy° — și 
muncitorii veniseră la lucru, în pîlcuri mari 
ori cîte unul, pe jos ori cu tramvaiele, fă- 
cînd larmă și stîrnind forfotă, bocănind și 
tropotind pe trotuare, strigîndu-se unii pe 
alții — „Măi Ioane I... Măi Baboe I... Mari
ne, măi !...“ — așteptîndu-se ori îndemnîn- 
du-se la drum, să nu întîrzie, să nu piardă 
pontajul. Străzile rămîneau goale în urma 
lor, orașul întreg rămînea gol și vlăguit, ca 
un organism din care a fugit tot sîngele, 
toată puterea. în fiecare dimineață se întîm- 
pla asta, în fiecare zi de lucru. După ce su
nau și mugeau sirenele, dintr-o parte ți 
dintr-alta, se stîrnea, așa, un vuiet, în tot 
orașul, o furnicare greoaie, o forfotă aspră. 
Oamenii se sculau și se spălau în grabă, 
se îmbrăcau și îmbucau cîte ceva, dacă 
aveau, își luau sufertașele sau pachețele cu 
cîte o gustare — pîine cu magiun, ori mă
măligă cu brînză, ce se găsea — și ieșeau 
repede în stradă, și o p< neau la lucru, la 
muncă, se duceau și se adunau la porțile 
fabricilor, cum 'se adună albinele la urdi
niș. Și intrau apoi și se răspîndeau pe la 
atelierele unde lucrau, trecînd, cîte unul, 
prin fața ceasurilor de pontaj, care le mă
surau munca și viața : țanc-pac-țanc-pac- 
pac-țanc-pac-țanc. Și-n oraș se lăsa de fie
care dată, după ce se duceau ei la lucru, 
o liniște adormitoare. Celelalte activități 
se urneau mai tîrziu. După vreun ceas abia 
dacă începeau să zuruie obloanele mari ale 
magazinelor, trosnind și bubuind,- sunînd 
surd pe cîte-o stradă îngustă, trezind și 
stîrnind ecouri în zidurile vechi și groase 
ale caselor. Lucrurile se desfășurau însă 
mai încet, ca într-o amorțire, parc-ar fi stat 
suspendate între flux și reflux. Sunau pe la 
unsprezece sirenele fabricilor, pentru pau
za de la prînz, dar sunau mai încet și mai 
scurt, de două ori, la fără un sfert și la 
unsprezece fix. Pe urmă se lăsa și se în
tindea lîncezeala, peste tot orașul, pînă cînd 
ieșeau muncitorii din schimbul întîi, la trei. 
Nici atunci nu se înviora însă prea tare, fi
indcă oamenii nu se mai grăbeau, umblau 
mai încet, se opreau și se risipeau pe străzi 
liniștite și mărginașe, pe unde se nimerea. 
Dar acum, că nu era nici trei și nici 
unsprezece nu era și nici nu trecuse cu 
mult de șapte, de ora cînd începea truda, 
lucrurile erau nelămurite și lînoase, nă
clăite de cețuri și de o umezeală care ro
dea și măcina de ani de zile orașul ăsta 
vechi, fără a-1 isprăvi, dîndu-i totuși un 
anumit specific, de clădire umedă și igra
sioasă. Ora era incertă, mai incertă decît 
altele, din alte zile. Pînă și la „Uzinele 
Metalurgice" — uzine mari, cu cincispre
zece mii de muncitori, în perioada de vîrf 
a producției de război — domnea o liniște 
cețoasă, umedă, rece, cu iz de gaz, de 
zgură și de fum, de acid sulfuric și de ulei 
ars. Numai în spatele uzinei electrice — 
scăpate ca prin minune de exploziile bom
bardamentelor, cu zidurile mușcate de 
schije însă, cu ferestrele cîrpite cu preșpan 
și cu placaj — era forfotă și larmă. Se cer
tau niște căruțași care cărau piese și mate
riale de la „magazia centrală" la celelalte 
magazii. Și de către „Oituz" se auzeau pu
făituri' dese și grăbite. Era una din locomo
tivele uzinei acolo — „Marița", cum o po
recliseră muncitorii, fiindcă era veche, de 
cînd lumea, avea un coș cît o turlă și un 
cazan cît un burlan de gros — care prelua, 
la intrare, sau scotea din fabrică, la plecare, 
vagoanele cu marfă. încolo nu se auzea 
nimic, nici aici, în afară de zumzetul acela 
cunoscut și persistent, care se încheagă în 
orice loc, unde merg mai multe motoare 
deodată, unde bocănesc ciocane și scrîșnesc 
prese mari, unde duduie cuptoarele de to
pit și de înmlădiat metalul, unde se desfă
șoară o trudă aspră si grea, în același timp.

într-un tîrziu, sună pe undeva, la 
turnătorie sau la hala nr. 5, un clinchet 
ciudat și oțelit, de clopot neobișnuit. Ba
tea cineva într-unul din proiectilele care 
atîrnau la porțile tuturor halelor, din vre
mea războiului, a bombardamentelor de 
fapt. întotdeauna, cînd sunau sirenele, pen
tru alarma aeriană, ori înainte de asta, 
muncitorii ieșeau și băteau în clopotele 
astea ciudate, la toate atelierele și la toate 
porțile. Și-n fabrică se stîrnea, pe sub mu
getul sirenelor, un vaier sălbatic și o spai
mă aspră, iar muncitorii porneau către pă
dure, răzleți ori în pîlcuri mari, fugind ori 
mergînd anapoda, uitîndu-se în lături ori 
către cer. Și-acum tot cam așa se pe- 
trecură lucrurile, începură să sune, pe rînd, 
clopotele acelea ciudate, de la toate halele
— „Ding-ding-ding-ding-ting-ting" — tăind 
și forfecînd liniștea care domnise peste uzi
nă mai înainte. Muncitorii însă nu se mai 
puseseră în mișcare așa de repede. Nu știau 
despre ce-i vorba, și-abia dacă ieșiră cîțiva, 
la porțile halelor, să vadă ce-i, e alarmă sau 

ce-i. Dar clopotele sunau, stăruitor și pînă 
departe, și-n ateliere și-n urină se stîrni 
forfotă. Era o forfotă nelămurită însă, in
certă, mută. întrebări și vorbe se auzeau 
rar, ici și colo — „Cc-i, măi ?..." „Ce fa
cem ?... Pe cine ? ...Noi?!. — și-abia dacă 
se urneau unii, pe sub ceață. Numai după 
ce începură să sune și să răsune și clopo 
tele de la gheretele santinelelor care păzi
seră pînă nu de mult uzina — erau ace
leași proiectile rebutate și ruginite — pe 
alei se închegară grupuri mai mari de 
muncitori. Dar erau răzlețe și grupurile 
astea, cam --nehotărîte.

— îi alarmă, măi ? se întrebau oamenii 
între ei, cînd se întîlneau.

. — Nu-i alarmă, măi, .nu vă fie teamă!
— Atunci ce-i, domnule ?
— Tot un fel de alarmă!
— Cum tot un fel ?l
— Așa, bine, îi alarmă dar nu aeriană !
— Dar de care-i, mă ?
— De mobilizare, măi !...
— Mergem în oraș !...
Portarul de la poarta nr. 3, moș Bala- 

ban, care lucrase și la căminul de uce
nici un timp, ieșise în dungă, să vadă ce 
se întîmplă. Se uitase lung un timp, hol- 
bîndu-și ochii cît cepele. Se retrăsese apoi 
și pusese mîna pe telefon, să anunțe, să 
dea de știre — „Că ăștia, domn’șef, iar 
s-agită... Domn’șef... Halo I... Halo !...“. La 
comandamentul militar al uzinei nu răs
pundea însă nimeni. Și nici la comanda
mentul pompierilor. Sunau telefoanele pes
te tot — „țîrrr-țîrrr-țîrrr-rrr-rrrr" — la 
poarta nr. 2, la poarta nr. 1, la nr. 4 și la 
nt. 5. Sunau în gol, țîrîiau în pustiu. Iar 
dincoace, în curtea fabricii, toacele atelie
relor țiuiau și dăngăneau, în toate felurile 
și pe toate glasurile, clar și ascuțit cele 
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care trecuseră prin strunguri, gros și răgu
șit cele care erau așa cum ieșiseră din 
presă, subțire și nedefinit cele pe care le 
mîncase rugina, care stătuseră în ploaie 
și-n ninsoare. în jurul lor se adunau 
cei mai mulți muncitori, să-i întrebe 
pe cei’ care sunau adunarea de ce sună — 
„Facem miting ?... Ori ce facem ?... Mer
gem la direcție ?..." — care-i cuvîntul de 
ordine, ce trebuie să facă în ziua aceea 
sumbră. Cei care băteau toacele însă, răs
pundeau și nu prea, le spuneau tuturor să 
se ducă la poarta nr. 3. Și muncitorii se 
uitau unii la alții — „La ora asta ?!... 
Așa devreme ?..." — se duceau înapoi, în 
ateliere, apoi iar se întorceau, gata de 
drum, ștergîndu-se pe mîini de ulei, tră- 
gîndu-și șepcile ori căciulile pe urechi, că 
era frig.

— Ce vreme, mă 1 spuneau ei, înainte 
de a porni către poarta nr. 3, oprindu-se 
pe alei, să se adune mai mulți, să vadă 
exact ce era.

— Asta-i vreme de stat la sobă 1...
— Da, dacă ai lemne de foc, măi 1...
— Și dacă ai ce pune pe sobă 1...
— Atunci nu mai vii la lucru I...
— Pe dracu, noi venim oricum 1...
— Ne-am învățat așa 1...
— Da, asta-i drept 1...
— Și poate că nici nu-i rău I...
— Fiindcă dac-am sta noi 1...
— S-ar opri toate, frățioare I...
— Ei, n-o fi chiar așa I...
— Ba-i chiar așa 1... ,
— Nu se poate fără noi I...
— Noi, astăzi 1...
Cei de la turnătorie și de la forjă ieși

seră pregătiți, cu steaguri și cu tablouri 
mari în mîini — ale lui Lenin, Stalin, Marx 
și Engels — și cu niște pancarte mari, pe 
care scria, cu roșu, „F.N.D.", „P.C.R.",
„Vrem guvern Democrat 1". Ceilalți, cînd 
îi văzură, strigară de departe la ei, căpă- 
tară glas și curaj.

— Va să zică așa, măi, e cu manifes
tație !? spuseră unii și alții.

— Păi sigur, mă, dar ce-ați crezut ?!...
— Că ne ducem la plimbare ?!...
— Pai noi, astăzi, o să cucerim orașul 1...
— Bine, măi, da de ce pornim așa de

vreme ?...
— Ca s-ajungem la timp !...
— Să nu-ntîrziem !...
Uzina se umpluse de larmă și de um

blet. Rămaseră unii prin ateliere, pe unde 
și unde, să scoată șpanul pînă la capăt, 
să-și isprăvească lucrul ori să-și pună scu
lele în- dulap — și pe la veceuri se duse
seră unii — dar grosul, cei mai mulți, 
maiștri și ucenici, tineri și bătrîni, ieșiseră 
pe alei și se duceau, vorbind și rîzînd, înju- 
rînd și povestind, către poarta nr. 3. Acolo 
se țineau de obicei adunările, înainte de-a 
se pleca în oraș. Nu stabilise nimeni locul 
și nici ei nu știau de ce se adunau întot
deauna la poarta nr. 3, lingă ceas, poate 
pentru că acolo arseseră niște tablouri și 
niște carcere, la începutul lui septembrie 
trecut, în ’44 — ce multă vreme trecuse 
de-atunci 1 — ori poate pentru că acolo ți

nuseră ei prima adunare, primul miting. Nu 
se știa precis lucrul ăsta și nici n-avea im
portanță și ei nici nu se întrebaseră și nici 
nu se întrebau de ce se adunau acolo și 
nu în altă parte. Veneau, cînd auzeau toa
cele, lăsau iucrul și se adunau acolo, în ju
rul unui ceas care încremenise, de la bom
bardamente, și pe care încă nu-1 pornise 
nimeni. Și-acum tot cam așa făcură, se 
adunară acolo, în pîlcuri din ce în ce mai 
mari, făcînd larmă, dar nu prea multă și 
nu prea mare, parcă n-ar fi știut încă ce 
va urma, unde se vor duce și ce vor face, 
în urmă,'toacele se răriseră. începuse, însă, 
să mugească sirena — urît și adînc — și 
oamenii se înfiorară, își dădură seama abia 
atunci cît de sinistru suna sirena de la 
uzina lor, sirena care îi risipise prin pădu
rile din jur de zeci și de sute de ori, cînd 
erau bombardamentele în toi, chemîndu-i 
apoi la lucru, la strungurile lor și la maca
ralele lor, să pună în picioare tunurile și 
armele războiului.

— Măi, da urît face măgăoaia asta a 
noastră I spuneau ei acum.

— Da, parc-ar fi gura iadului !
— Parc-ar suna dracu din tulnice I
— Ar trebui s-o desființăm I
— Să facem și-n cinstea ei o manifes

tație 1
— Să ne ducem și să strigăm !...
— Jos cu ea și nu ne trăbă I...
— Cum strigă frații noștri I...
— „Amugenii" 1...
Erau mulți de-acum — și din urmă ve

neau alții și alții, adunați de toace și de 
mugetele sirenei, care nu mai conteneau 
— dar nu se părea că ar fi mulți, din pri
cina cețurilor, a umezelii și a lîncezelii care 
inundau mereu uzina, mai ales toamna și 
iama. Unii erau zgribuliți, cu gulerele ridi
cate, iar alții băteau din picioare și suflau 

în pumni. Altfel erau voioși, rîdeau și glu
meau, spuneau vorbe în doi peri, povesteau 
întîmplări cu haz și cu tîlc, să se învese
lească și mai tare, să uite de frig sau de 
ceea ce îi aștepta, nu se știa încă.

— îl trimit eu pe Ion, povestea un lu
crător mărunt și rotofei — Ploscaru îl 
chema — să-mi aducă o găleată de curent 
de la uzina electrică... Și el, al dracului, 
tace, ia găleata, se duce pînă la uzina elec
trică și vine înapoi cu găleata goală... „Un- 
de-i curentul, măi ?“, îl întreb eu... „Nu 
mai are domn’șef, zice el rîzînd, mustăcin- 
du-se, s-a terminat...". Și atunci ceilalți, 
Condor și Eftimescu, încep să rîdă de 
mine, nu de ucenic... Și eu, să intru în pă- 
mînt de ciudă, fiindcă mai păcălisem des
tui, cu găleata, da pe „amugeanul" ăsta nu 
l-am putut duce, al dracului să fie el...

— Să fii, Ploscarule, spuse un altul, dar 
povestea asta ne-ai mai debitat-o tu de 
vreo cîteva ori...

— Fii serios, mă, eu sînt om întreg, nu-s 
ramolit, cît mă vedeți de mic 1...

— Nu se știe, reluară alții, de cînd îi 
tot dai tîrcoale Aurorei Botezatu 1...

— Da, măi, că-n fiecare zi te-nvîrtești 
pe la „focoase"...

— Și-acuma, că n-o să mai facem fo
coase ?...

— Cum o să te descurci tu, măi jumă
tate de om ?...

— Ei, ia zi aicea IP...
— Vorbește, mă I...
Ploscaru se supără, de formă, și încercă 

să schimbe vorba. întrebă ce aveau de fă
cut, pe ziua aceea, făceau miting, aicea, sau 
mergeau în oraș. Și dacă văzu că nu scapă 
de ceilalți, se duse de-acolo, plecă. Dar 
ceilalți strigară după el, în glumă — „Asta 
este Aurora, asta este a tuturora I" — și 
rîseră și se înveseliră.

— Al dracului prichindel, spuseră ei, se 
agață de toate fetele, ca scaiul 1...

— îi ca un rățoi, de-ndîrjit 1...
— Nu ca un rățoi, măi, ca un cocoș I...
— Da, exact, așa-i 1...
Vorbiră de altele pe urmă, se întoarseră 

și ei la ceea ce-i preocupa pe toți, la ma
nifestația pe care o pregăteau, și-al cărui 
scop nici nu-1 cunoșteau.

— Datcu ăla, mă, spuse careva, știe mă
car despre ce-i vorba ?...

— Bineînțeles că știe, dar nu-i aicea 1...
— E la sector, de-aseară 1...
— Da, dar are să vină 1...
— Și-atuncea-nspamnă că noi I...
— înseamnă, da I...
— O luăm în piept, astăzi I...
— Trebuie s-o luăm !...
— Da, trebuie 1...
Alții, în alte locuri, vorbeau și se în

țelegeau la fel între ei, prin ceață, pe 
sub așteptarea care stătea ca o platoșă 
deasupra uzinei.

— Da, măi, plecăm acuși!...
— Ne ducem în oraș 1

— Ce direcție, care direcție I ?
— Noi, astăzi... '
— Avem o treabă I
— Avem ceva de isprăvit I
— Atunci, dacă-i așa I
— Asta-i, da I...
— Noi, astăzi...
— Astăzi !...
— Noi I
Se întoarseră apoi, se uitară toți către ha

lele de montaj, de unde veneau niște oa
meni suri, îmbrăcați cu niște haine ne
obișnuite, nici orășenești și nici țărănești, 
purtînd opinci de gumă în picioare, ori 
bocanci grei, cu talpa de lemn de cîte doi 
țoii grosime, fluturîndu-și în mers isme- 
nele lor largi, ca niște rochii — care erau 
murdare de uleiuri acum — strîngîndu-și 
sumanele pe ei cu același gest, în același 
fel, parcă ar fi fost unul și același om, 
multiplicat. Erau bihorenii — „amuge
nii", cum erau porecliți în fabrică și în 
oraș — țărani din Ardealul de nord, re- 
fugiați aicea în ’40 și lucrînd prin fabrici 
de-atunci, adunînd șpanul prin ateliere, cu- 
rățind și șurluind. Numai duminicile și le 
petreceau cum voiau ei, făcînd niște jocuri 
nemaipomenite, primăvara, vara și toamna, 
pe Răcătău. unde se întîlneau toți, din toi 
orașul, despărțindu-se, totuși, pe sate și pe 
comune, avînd fiecare muzicanții lor și 
rînduielile lor. Se băteau uneori, se tăiau 
în cuțite, fiindcă erau amarnici. De la o 
vreme încoace însă nu-i mai interesau lu
crurile astea. Așteptau să se întoarcă o 
dată acasă, la Bihor, cu o nerăbdare ne
maipomenită. Și veneau pînă una alta la 
toate mitingurile și la toate manifestațiile. 
Și strigau și ei. Ziceau toți, într-un glas, 
„Jos cu eluu, nu ne trebă 1". De fapt, asta 
era lozinca lor, se potrivea, nu se potri
vea, ei îi dădeau drumul și nu-i mai pu

tea opri nimeni, dacă se porneau : „Jos cu 
eluuu 1 Jos cu eluuu !...“. Dar erau de nă
dejde, erau oameni harnici și se bucurau 
de simpatie din partea muncitorilor. 
Și-acum îi așteptau toți și se uitau la ei 
cum se apropiau, monom cioturos și sur, 
întunecat. Și ei simțeau asta și veneau 
parcă din ce în ce mai greu, împiedicîn- 
du-se, unul de altul.

— Noa, da ce facem astăzi, fraților ? 
întrebă de departe cel din fruntea lor, un 
om fălcos și lat. — Merem ori nu me- 
rem ?

— Așa, dară, — spuseră ceilalți, din 
urmă și de pe lături, ne ducem ori nu ne 
ducem ?

— Ha, măi ai noștri, mă I ?...
— Ce facem noi, astăzi ?...
— Și ziua ne-o plătește ?...
— Dacă nu lucrăm I ?...
—- Ha, mă ! ?...
Se opriră apoi și rămaseră de o parte, 

corp distinct în mulțimea care începuse 
să se adune acolo, răspunseră la niște în
trebări și-i chemară pe unii de-ai lor, care 
veneau din partea cealaltă, de către ma
gazia de materiale. îi lăsară și muncitorii 
în pace, se întoarseră la ale lor, vorbiră 
de manifestație și de plecare, trecînd peste 
glumele dinainte, spunînd și repetînd că 
în București se trăsese în oameni cu mi
tralierele. Și că și aicea, dacă începeau fier
berile, se putea întîmplă la fel. Era risi
pire și nesiguranță și în vorbele astea. 
Lucrurile nu se adunaseră laolaltă, încă 
nu se adunaseră, dar uzina rămînea în 
urmă, goală și tăcută, mută. Tot zumze
tul ei *— freamătul acela cunoscut, de mo
toare și de compresoare, de ciocănituri și 
de bocănituri, alcătuit dintr-un vîjîit greu, 
de macarale și de scrîșnet de scripeți, din 
bîzîituri de autocare și din atîtea alte zgo
mote, pe care le fac, muncind, cîteva mii 
de oameni — rămînea în urmă, se strîn- 
gea și se aduna aicea, venea mereu și me
reu spre poarta nr. 3, pe sub ceață și pe 
sub mugetul sirenei. Pînă și mecanicul 
care lucra pe „Marița" — un bătrîn ru
men și cărunt, cu mustața albă-colilie, — 
veni acolo, cu locomotivă cu tot. Dădu 
cîteva semnale, de departe, apoi luă vi
teză și veni ca un accelerat pînă în coada 
mulțimii. Acolo, omul opri și sări jos, fără 
să pună seama pe uităturile și zîmbetele 
celorlalți.

— Merem și noi la manifestație 1 spuse 
el numaidecît. Ori la meeting unde mereți 
și voi I...

în jur se stîmiră întrebări și rîsete.
— Cu „Marița" cu tot ? întrebară u- 

nii.
— Ori numai matale ?...
— Că „Marița" asta-i renumită-n fa

brică I...
— Ea și Aurora Botezatu I
— Și Ploscaru I

— Spune, moșule l
— Ia zi I
îl lăsară apoi și pe mecanic — cu „Ma

rița" lui cu tot — și se urniră să se uite 
spre clădirea administrației, de unde ve
neau cîțiva muncitori, un grup mare, cu 
pancarte și cu steaguri, mai multe decît 
putea duce fiecare ; unul, măcar, care fu
sese încărcat cu un braț de steaguri, fă
cute sul, abia le ducea și abia venea ; al
tul aducea o pancartă mare, îndoită, ca s-o 
poată purta singur.

— Vin ai noștri I spuseră oamenii. Vin 
fîrtații 1...

— Asta-nseamnă că plecăm, mă I...
—\Da, plecăm...
— Astăzi 1
— Noi I
Dintre noii și ultimii sosiți se desprinse 

unul, un muncitor tînăr și înalt, îmbrăcat 
cu o salopetă, cu fular la gît și cu o șapcă 
nouă în. cap — ăsta era Datcu — și se 
sui repede pe un vagon de marfă, încre
menit la capăt de linie cine știe de cînd. 
în urma lui, pe scara vagonului, se mai 
suiră vreo cîțiva muncitori, dintre cei cu 
care venise și dintre ceilalți care se adu
naseră acolo mai dinainte ; Datcu se sui- 
se repede de tot pe scară, cu o sprinte
neală de șopîrlă; ceilalți se suiră mai 
greu ; unul, măcar, mărunt și dolofan — 
Băncilă' îl chema — abia se săltă deasu
pra ; iar altul, care adusese steagurile, nici 
nu se mai sui, încercă și renunță. Și-ncepu 
numaidecît să împartă steaguri în stînga 
și în dreapta, pomenind mereu de lăncii, 
spunînd că sînt bune și că nu strică de 
loc.

— Dar de ce, măi Cristache ? întrebau 
unii și alții.

■— îi rost de ciomăgeală ?
— Hai măi, catâroiule 1...
— Ia zi, aicea 1
— Măi Cristache I
Cristache zîmbea grecește și nu zicea 

nimic altceva. Nici lui Datcu nu-i răs
punse, cînd îl întrebă ceva, de sus, de pe 
vagon. îi făcu numai semn, că-i în ordi
ne, ori că o să fie în ordine. Și-l trimise 
pe un ucenic — un băiat cu o căciulă 
mare în cap, cu o salopetă ruptă pe el și 
cu niște bocanci sparți în picioare, cusuți 
și legați cu sîrmă — să mai aducă niște 
pancarte, niște lozinci.

— Pașolca 1 îi spuse el. într-un minut 
să-mi fii-napoi, că întîrziem la întîlnire, 
n-avem timp de pierdut 1

Sirena tăcuse, în urmă, amuțise brusc, 
dar sunau altele acum, în cealaltă parte a 
orașului, în celelalte uzine. Gemeau pre
lung și surd, a disperare sau a îndemn, a 
teamă sau a încredere, nu se putea ști a 
ce sunau și nici cîte erau nu se putea 
ști. Era ceață și era fum peste tot ora
șul, pînă departe. Și sirenele sunau și mu
geau ca dintr-o altă lume, inexistentă sau 
vrăjmașă. Și omul de pe vagon — Datcu 
— se întoarse și le ascultă un timp, să 
vadă dacă sunau toate, sau poate ca să 
le atragă atenția celor de aici asupra si
renelor. Și păru mic de tot în clipele a- 
celea, parcă ar fi stat culcat pe ceața din 
spatele lui, pe cerul acela sur și greoi, 
care se proptea, undeva, în spatele omu
lui, pe coloana de fum de la fabrica de 
ciment și pe Dealul cu Melci, dincolo de 
care se afla orașul pe care vroiau ei să-l 
cucerească în ziua aceea de scrum vechi 
și de pulbere grea, de fontă.

— Noi, astăzi, spuse omul, după ce se 
întoarse către ai lui, ne-am adunat ca să 
ne ducem în oraș, să-1 schimbăm pe pri
mar 1 Asta vrem s-o facem, pentru că 
dumnealui, după cum bine știți, a fost pus 
primar de mareșal, de Antonescu 1 Și-a ră
mas primar, s-o belferească, să ne pună 
nouă bețe-n roate, la aprovizionare și la 
celelalte 1 Să urzească cu ai lui — cu du
lăii și cu clănțăii lui — să se facă luntre 
și punte, ca să fie tot ei deasupra I Și-s 
în stare, tocmai de aia, de ori ce, să știți 1 
La București au tras într-ai noștri, în mun
citori, fără milă 1 Și-aicea tot așa ar vrea 
să facă, să ne țină în carcere, ca și pînă 
acum, să ne amendeze pentru ori ce, să 
ne umilească zi de zi, ca să nu uităm că 
ei sînt deasupra și că noi sîntem dedesubt, 
să ne dovedească mereu că ei sînt forța 
și puterea 1 Și nu-i așa, nu trebuie să mai 
fie așa, fiindcă uzina asta și pe celelalte 
noi le-am pus în picioare 1 Și-acum după 
ce le-au bombardat ai lor, tot noi umblăm 
prin moloz, după piese și după resturi de 
mașini, în vreme ce ei ne fac greutăți, 
ne pun piedici, să nu muncim, să nu iz
butim cu nimica 1 Pînă mai ieri-alaltăieri 
ne amendau ori ne băgau la carceră, dacă 
întîrziam ori dacă stricam o piesă, ori dacă 
ziceam ceva, dacă nu munceam, ori dacă 

li se părea lor că nu muncim I Și-acum se 
supără că muncim, nu se știe de ce I Așa 
că noi, astăzi I...

Porniră apoi, după ce începură să strige 
și cei de jos, după ce se înfierbîntară toți. 
Nici nu-1 mai așteptară pe Datcu, se ur
niră și se revărsară către poarta nr. 3, vor
bind și tropotind, îndemnîndu-se unii pe 
alții, să-i dea zor și să ridice mai sus stea
gurile și pancartele, să se vadă. Moș Ba- 
laban, portarul, era înnebunit, de frică și 
de mînie — „Așa, așa, făcea el, plecați 
în timpul producției 1... Vă scriu pe listă ! 
Vă trec pe toți ! Vă știu, n-aveți grijă 1“ 
— dar nu-1 mai lua nimeni în seamă. Oa
menii se grăbeau și fugeau — coloana se 
rărise, la poartă, și dintre ei nici unul nu 
voia să rămînă singur — se chemau și 
se îndemnau, dinainte și din urmă — „Hai
deți, fraților 1... Dați-i cărbuni 1... Haideți, 
măi 1... Ceilalți unde-s ?...” — cu un fel 
de înfrigurare, tropotind greoi și cam a- 
napoda pe asfaltul șoselei, ud și sur, as- 
cultînd vuietul necurmat al celorlalte si
rene, care se apropiase, răsuna și în partea 
cealaltă, la „Ciment" și la „Metronom". 
Castanii pe sub care umblau stăteau ne
clintiți, cu crengile goale și cenușii, boan- 
te. Iar asfaltul răsuna și bocănea sub pi
cioarele lor — a placheuri tocite, a tălpi 
grele și umede, de lemn, a pantofi sparți 
și hîrșiți, a încălțăminte veche și uzată, 
roasă de zgură și de umezeală. Ei nu luau 
seama însă la asfalt și la castani, la ce
țuri și la fum. Se uitau mereu înainte și 
în stînga, către oraș, de unde răzbătea 
un vuiet surd și îndepărtat. Era vuietul 
celorlalte sirene, care răsunau mai tare a- 
cum, peste tot orașul, mugind lung și pre
lung, cu un fel de mînie, parcă ar fi vrut 
să spargă ori să ridice în sus cerul acela 
sumbru și greoi, platoșa aceea de plumb 
foios și mocirlos, urît.

— Dacă vin toți, spuneau oamenii, cău- 

tîndu-se și fugind mereu, să nu rămînă 
nici unul singur — atunci îi bine !

— Dacă ies toți în stradă 1
— Atunci chiar că n-au ce ne face I
— O să vină, mă, știu eu 1
— Datcu ce zice, mă 1 ?
— Și ceilalți unde-s, mă ?...
— Ai noștri, tovarășii, mă 1
— Vin, mă, toți vin 1
•— Vin prin curte I
•— Mai aduc steaguri!
— Și lozinci 1
— Și noi, acuma I
— Dați-i cărbuni 1...
— Că ne-am rărit 1
— Și ne-am risipit I
— Haideți I... ,
— Măi 1...
La poarta nr. 1 se opriră și se îngră

mădiră și discutară un timp, cei din frun
te — Datcu și cu ceilalți, care veniseră 
prin curtea fabricii — pe unde să mear
gă, pe linia tramvaiului ori pe șoseaua cu 
plopi. Unii întrebau de fanfară, de ce n-au 
luat-o, să meargă înaintea lor, să le cîn- 
te, fiindcă era a lor, fanfara, nu era a 
direcției. Dar n-o mai așteptară și porniră 
mai departe, către șoseaua cu plopi, cu 
steagurile în frunte, căutîndu-și pasul fie
care, așteptînd cu un fel de neliniște să 
devină toți o singură vrere, să intre în 
pulsul acela unic și greu de atins, care a 
făcut și face din marile mulțimi un sin
gur om, o singură și imbatabilă putere, 
încercară să cînte, după ce ieșiră în cîmp , 
— „Porniți înainte, tovarăși!“ strigă unul 
din față — dar nu reușiră. Strigătul omu
lui care vroise să înceapă cîntecul se pier
du repede, îl măcinară și-l îngropară în 
asfalt tropotelile lor aspre și abrupte. Și 
ei trecură, într-un fel de liniște, prin niște 
suluri cenușii, de ceață, care tăiau drumul 
și cîmpul, de-a curmezișul. Și-abia după 
ce ieșiră în șoseaua cu plopi — după ce 
își uniră mersul într-un singur pas, al că
rui zvîcnet îl simțeau toți, din frunte și 
pînă în coada coloanei — începură și reu
șiră să cînte, dar nu deodată, ci tot așa, 
pe ocolitele, greu și învălmășit. Se tîr- 
guiră și se îndemnară, dinainte și din 
urmă, să dea careva tonul. Erau în cîmp 
de-acum, mergeau împotriva unui vînt rece 
și aspru și poate că unora le era frig, iar 
altora poate că le era frică, de necunoscu
tul care îi aștepta, de gloanțele de care 
se tot vorbise și de carcerile pe care le cu
noșteau. Numai steagurile fluturau deasu
pra lor, ca niște limbi de foc, sunînd și 
bubuind din cînd în cînd, în bătaia vîn- 
tului. Și norii începuseră să se foiască, 
deasupra, pe cer. Și-n depărtare — la ca
riera fabricii de ciment sau poate că în 
altă parte — răsunară cîteva bubuituri 
surde și prelungi, eșalonate în trepte. Și 
ei abia atunci lăsară tînguielile și îndem
nurile. Și strigară tare, la unul pe care îl 
chema Podoleanu, îi porunciră să dea to
nul.

(Continuare în pag. a VT-a)
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— Acuma zi-1, Podolene I spuseră ei.
— Mai zi-1 o dată, să-l prindem și 

noi !...
— N-auzi, mă, Podolene I...
— Tonul, mă 1
— Tonul 1
Podoleanu ieși la marginea coloanei — 

era un haplău de doi metri și ceva — și 
merse un timp de-a-ndărătelea, îngînînd și 
repetînd vorbele cîntecului pe care nu reu
șiseră ei să-1 cînte, mai înainte. Și așteptă 
pînă cînd i-1 preluară ei, din mers, pînă 
cînd intrară toți în același ritm, în același 
pas. Și-atunci, cînd li se uniră pasul și 
glasurile, cîntecul se înălță și fîlfîi deasupra 
coloanei, împreună cu steagurile. Și ei căpă- 
tară parcă și mai mult curaj, în umblet și 
în rostirea vorbelor :

Porniți înainte, tovarăși,
spuneau ei, călcînd apăsat pe pardoseala 
șoselei, întunecată și sumbră și ea,

— Nu, noi sîntem I
— Cu ce sîntem noi ?
— Aha, bine I...
Se întoarseră la „Porniți înainte, tova

răși /" Și înaintară, cîntînd greoi și învăl
mășiți, cum le era și mersul. Erau multi 
de-acum — și veneau mereu, alții și alții — 
atât de multi încît abia îi mai cuprindea 
strada. Și mergeau mai încet și cîntau, în
vălmășit și abrupt, răspunzîndu-și singuri, 
înmulțind cîntecul, dinainte și din urmă, ca 
într-o succesiune de ecouri crescînde, puter
nice :

Cu sufletu-n lupte-oțelit, 
spuneau cei din fată.

Cu sufletu-n lupte..., 
repetau ceilalți, de pe la mijlocul coloane
lor, și din urmă, subliniind și prelungind ul
timul cuvînt:

oțelit-oțelit!..

La luptă cu fiara fascistă, 
Poporul cuvîntul fi-a spus /
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Cu sufletu-n lupte-oțelit I 
Din închisoare noi iarăși, 
Gata de luptă-am ieșit I

• B B

Drumul se întindea înaintea lor, pînă în 
oraș, departe. Dar casele încă nu se ve
deau din ceață. Doar cele de la margine se 
zăreau, case mici, cu acoperișuri de țiglă 
ori de tablă, cîrpite acum, după bombar
damente, oblojite cu scînduri și cu carton. 
Pîlniile îăsate de explozii — cartierul și 
câmpul fuseseră pisate și bătucite, mai rău 
decît fabrica — dăinuiau și acum, ici colo, 
polarizînd deasupra lor cețuri mai multe și 
mai dense, parcă ar fi fost niște guri de vul
cani. Iar plopii. înainte și-n urma lor, erau 
goi și uscati, ca niște schelete de zinc coclit. 
Și cînd se clătinau și se legănau, sub vîntul 
care sufla mai tare aici, în plin cîmp, cren
gile lor boante sunau ca niște toace. Și lor 
le păsa și nu prea de toacele astea. Acum, 
mai ales, că-și găsiseră pasul și pulsul um
bletului, în cîntec, nu mai luau seama la 
nimic.

Am stat în celule și-n fiare, 
spuneau ei, într-un singur glas, aspru și 
puternic,

Orașul — colos de beton și de piatră, ce
tate veche și sumbră, cuib de negustori și 
de geambași, loc de întîlnire și punct de 
răscruce pentru toate drumurile pe care le 
bătuseră românii, prin veacuri — îi aștepta 
neclintit și tăcut, ostil. Cețurile se răriseră 
— le spulberase și le spulbera vîntul — și 
străzile și casele se vedeau bine acum, pînă 
departe, înainte. Erau liniștite și casele 
însă, posomorite, mînioase — case vechi, cu 
porți mari dinainte, ori cu fațade de cita
dele, cu ferestre mici și cu ziduri groase, 
cu acoperișuri înalte și cu niște curți în
guste, în care nu pătrundea soarele nicio
dată. Dăngăneau clopotele pe undeva de
parte, înainte, rar și molcom, ca în vată. 
Era așa de parcă ar fi venit din veac dan
gătele astea, dintr-un timp străvechi și ne
definit, străin de sufletul acestor locuri. Dar

tr-alții. Dar și asta o făcuseră fără nici o 
vorbă, pe tăcute, într-un fel de înțelegere 
mută și adîncă. Și-acum mărșăluiau și-și as
cultau pașii, cum sunau și cum răsunau, pe 
caldarâmul de piatră, sur și umed și el, ostil. 
Și așteptau să se întîlnească cu ceilalți — 
cu cei de la T.A.R. și de la „Voicea", cu 
cei de la depouri și de la atelierele cefe- 
reului — să fie mai mulți. Simțeau și au
zeau cum venea pînă la ei, pe sub larma 
aceea lătrătoare și vrăjmașă, un freamăt as
pru și greoi. Pe undeva, înainte, pe dreap
ta, se auzeau strigăte — „Trăiască 1... 
Urrra I..." — slab de tot, în cîte-o clipă, mai 
tare apoi și mai răspicat, după cum bătea 
și se răsucea vîntul peste orașul pe care 
vroiau ei să-l cucerească acum, pentru tot
deauna. Vuietul și forfota dinainte, semnele 
unei urniri mari, cum nu mai pomenise 
pînă atunci cetatea aceea sumbră, dintre 
munți — se înmulțiseră și crescuseră, se 
înmulțeau mereu și creșteau mereu, ieșeau 
și se adunau laolaltă, de peste tot, căutîn- 
du-se și așteptîndu-se. Creștea și se întețea 
însă și agitația trotuarelor. Și casele erau 
mai înalte parcă și ele, pe măsură ce înain
tau ei, îi întâmpinau cu un fel de nepăsare, 
iar castanii stăteau neclintiți, cu crengile 
negre și goale, parcă ar fi fost ciungi, parcă 
ar fi stat așa de la începutul lumii...

Re-ge-le-și-pa-tria,
spuneau băieții pe margine, tare și prelung. 
Iar „amugenii" r‘“"-- J:----- " ------- 1
și-aceeași lozincă, 
schimbat:

Jos cu eluuu I 
Nu ne trăbă /...

Nu ne trăbă I 
Jos cu eluu I

Podoleanu, din mijlocul coloanei, să dea 
tonul, să cînte ceva.

— N-auzi, măi Podoleanule ? întreabă 
omul. Dă tonul o dată, la ce vrei tu, mă 1...

Dar Podoleanu nu răspunse și începu să 
strige, de unul singur, urmat de alții 
după aceea, pînă ce toată coloana, toată 
mulțimea aceea bolovănoasă și întunecată 
se regăsi și începu să scandeze, răspicat și 
dur, un singur cuvînt:

Li-ber-ta-te I
Li-ber-ta-te!

strigau din 
sumbră Și

urma 
aspră,

aceeași 
de ne-

« * I

Cu sufletul greu chinuit! 
Ziua cea neagră dispare, 
Ziua cea mare-a venit I

Cînd isprăviră cîntecul, însă, tăcură 
înaintară așa un timp, în liniște. Mergeau 
la fel, în același pas — păstraseră cadența 
pe care o cîștigaseră, cînd cîntaseră — dar 
nu mai ziceau nimic. Și-n jur se așternu o 
tăcere stânjenitoare, vecină cu teama. Se 
pierdu și se risipi și cadența, umbletul acela 
ferm, și-ntre rînduri se născu o bîjbîială 
mută. Oamenii începură să meargă la întâm
plare, cum se nimerea. Steagurile fîlfîiau 
deasupra, bubuiau în vînt, dar întrebările 
răsunau în ei, îi rodeau, în adînc. „Se va 
trage sau nu se va trage, astăzi ?...“ „Și 
dacă-1 schimbăm pe ăla, pe cine punem ?...“ 
„Și-aicea, înapoi, cînd or să se îndrepte lu
crurile ?!..." „Noi tot lucrăm și tot lup
tăm I..." „Bătălia asta a noastră n-are nici 
un capăt!“ „Ne-am -ridicat mereu și-am 
fost împinși înapoi de fiecare dată !“ „Și-ai 
noștri, care-au ieșit acum la iveală, ce vor 
ei I?" „Pentru cine și de ce ne luptăm 
noi I?" „Avem sindicat acum, sîntem le
gali 1“ „Cine-o să fie mai mare, dacă-i dăm 
jos pe șefi ?" „Și vagoanele pe care o să le 
facem, pentru cine-o să le facem ?" „Am 
făcut tunuri, și-acum, ăștia..." „Trag în noi, 
dacă vor..."

Careva începu să cînte altceva, în glumă, 
să spulbere frământarea care se risipise 
printre rînduri, ca o pilitură rea și seacă, 
nisipoasă.

Pe lîngă plopii fără soț... 
spuse el, lung, prelung.

Dar nu-i răspunse nimeni, nu-1 urmă nici 
unul.

— Ăștia nu-s fără soț, mă ! spuse un 
altul, după un timp.

— Dar cum sînt, frățioare ?
— Sînt cu soț, măi I
— I-ai numărat matale ?
— I-am numărat 1
In capul orașului, unde fusese o barieră 

cîndva, le ieși înainte un pîlc de femei, cu 
copiii după ele, să se uite, să vadă. Și înainte 
se vedeau alte pilcuri, de femei și de copii. 
Dar ei tot nu se scuturară de frămîn ta
rea aceea nedeslușită care se risipise printre 
rînduri, pe cîmp. „Ei se uită, ce știu I" „Că- 
zărmile-s sub munte, în oraș 1" „Și dacă 
șefii dau un ordin l“, „Un semn dacă 
fac !...“ „Iar noi, astăzi!...“ „N-au curajul 1“ 
„De ce n-ar îndrăzni, adică!...“ „Dacă vor 
ei !“, „Și noi, astăzi !...“ Se liniștiră și se po
toliră apoi, cînd se întîlniră, la linia tram
vaiului, la șină, cu cei de la „Ciment" și 
de la „Metronom". Lăsară deodată în urmă 
liniștea cu care intraseră în oraș, o călcară 
în picioare, fără milă, care mai de care. Și 
se îngrămădiră către ceilalți, se cunoșteau, 
nu se cunoșteau, fără alegere. Rândurile se 
învălmășiră și mersul coloanelor încetini, se 
împotmoli puțin, pînă cînd schimbară cîteva 
vorhe cei din frunte, Datcu și cei ce îi cîr- 
muiseră pînă acolo pe metronomiști și pe 
cimentiști.

— Haideți, fraților I spuse Datcu pe 
urmă, stând cu fața către coloane, mer- 
gînd de-a-ndărătelea. Tot înainte I... Și cân
tați 1... Astăzi, aicea, nu se va trage 1... în 
noi nu va trage nimeni I... Tonul, Podo
lene I... Tonul, măi I...

Rîndurile se urniră și se contopiră. Și co
loanele porniră mai departe, umplînd stra
da, cuprinzînd-o deodată, dintr-o margine 
într-alta. Camioanele și mașinile și tram
vaiele care veneau din urmă și din față, 
dinainte, se opriră sau își încetiniră mersul, 
să le dea lor rînd. Și ei văzură și simțiră 
asta. Și căpătară, parcă, și mai mult curaj. 
Și-naintară cu mai multă hotărâre, umăr 
lîngă umăr. Fuseseră trei sau patru mii, 
înainte de a se întîlni. Și-acum erau șapte 
sau opt mii și le venea mai ușor. Și-n clipa 
cînd începu careva să cînte „Măi stejar 
pletos și verde", ei se lăsară duși de melo
die și începură să rostească și să îngîne vor
bele cîntecului acestuia pe care n-aveau să-l 
mai pomenească pe urmă multă vreme :

Măi stejar pletos și verde, 
spuneau ei, fluierând sau îngînînd vorbele, 
rostindu-le tare, răspicat,

cum sunau pe asfalt și pe iarbă, pe pămîntul 
din parc. Și-mpestrițară și cuprinseră tot 
centrul orașului, înăbușiră circulația, o în
dreptară pe alte străzi, fără prea multă 
vorbă. Și-ncepură să strige din nou, cu o 
mînie și mai mare, însutită și-nmiită, pe 
care n-o mai putea sugruma nimeni. N-a- 
veau nimic în mîini, în afară de steagurile 
și de pancartele pe care și le făcuseră sin
guri, în grabă, dar erau mulți — poate 
că erau optzeci de mii sau o sută de
mil — și nu le mai era teamă de nimeni 
și de nimica. Stăteau niște mitraliere la 
niște guri de poduri — vreo șapte — erau 
singure și mute însă, erau încremenite. Și 
ei erau așa de înverșunați de-acum, încît 
n-ar fi plecat de-acolo, chiar dacă s-ar 
fi tras în ei, cu mitralierele ori cu tunul. 
Ocupaseră orașul — orașul acesta sumbru 
și ostil, prin centrul căruia abia dacă tre
ceau — ieșiseră în stradă, după ce stătu
seră zile întregi și luni întregi — ani în 
șir — numai în ateliere și-n carcerele de 
sub ateliere. Și n-ar mai fi dat înapoi, 
pentru nimica în lume.
Fe-Ne-De I 
Pe-Ce-Re I 
spuneau ei, dintr-o parte sau dintr-alta, cum 
se nimerea:
Vrem guvern I

— Acolo să vitejiți I...
— La luptă, mă I...
— La luptă cu fasciștii 1...
— Cu fiara fascistă 1...
Și preluară apoi vorbele astea din urmă și 

le preschimbară în cîntec, din mers, fără 
clipire.
La luptă cu fiara fascistă, 
cîntară ei brusc, dinainte și din urmă, gros 
și bolovănos, detunător,
Poporul cuvîntul și-a spus I 
....... |j«.»

Din închisoare noi iarăși 
Gata de luptă-am ieșit I
.....................................................................................  j • •

Și-naintară, cu jandarmi cu tot, îi împin
seră la deal, cu cai cu tot, pînă cînd îi 
zvîrliră de o parte, pînă cînd îi risipiră. Și 
nu mai încetiniră pasul pe urmă, nu mai 
șovăiră. Se strînseră unii într-alții» umăr 
lingă umăr, picior lîngă picior. Și-și conti
nuară marșul, cîntînd și strigînd, trecând de 
la una la alta fără nici o comandă, fără 
nimica. Erau mulți — poate că erau 
douăzeci de mii de-acum sau poate că erau 
patruzeci de mii — și simțeau și ei lucrul 
ăsta, se auzeau unii pe alții, cum strigau 
și cum mergeau, cum veneau și cum se 
adunau. Și-așteptau, cînd pierdeau ritmul 
sau tonul. Și apoi iar strigau și iar cîntau, 
după ce simțeau cum trecea prin ei pulsul 
adevărat al vuietului aceluia crescînd și 
puternic, pe care tot ei îl 
înălțaseră deasupra orașului, 
turi, din nimica.

Mergeau încet de tot — erau mulți și 
nici nu se mai grăbeau, nu le mai era tea
mă de nimic — și strigau și repetau, în 
ritmul în care se mișcau, legănător și tălă- 
zuitor, aceleași și-aceleași cuvinte — Li
bertate /... Libertate /... — înălțîndu-le și 
catapultîndu-le peste toată strada, cu o ho
tărâre și cu o putere pe care orașul acesta 
vechi și renumit nu le cunoscuse niciodată 
pînă atunci.

Li-ber-ta-te /
spuneau coloanele, într-un singur glas, de
tunător și răvășitor :

Li-ber-ta-te I
Li-ber-ta-te 1 

..........................*......................................
Pe urmă, cînd oamenii vroiră să cînte, 

veniră jandarmii. Erau mulți și erau călări 
și-naintea lor veniră seînteierile tropotelor, 
sunetele acelea seci, de potcoave tari, de 
oțel, care amintesc așa de mult de clin
chetul vrăjmaș al închizătoarelor, al arme
lor care stau gata să tragă. Și oamenii nu 
mai cîntară. Și nici nu mai strigară. Tă
cură toți, dinainte și din urmă, pe rînd. 
Și-ncetiniră pasul, ca la comandă, se în
grămădiră și se ciocniră unii de alții, căl- 
cîndu-se pe picioare. Cei din urmă

Vrem părtinii

Pentru țăranii
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Și el, cu
Li-ber-ta-te I 
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alții, de pe la alte fabrici, și-acum erau bloc
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— Mai tare, mă I...
— Vrem democrație I...
— Vrem pîine I...
— Vrem dreptate I...
— Vrem să fim I...
— Vrem 1...
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Steagurile și pancartele
I

se
8

legănau și
I I I

se
clătinau și ele, după cum strigau ei, după 
lozincile pe care le scandau. In cîte o cli
pă, însă, se legănau și se clătinau într-un 
singur fel, cînd se aduna și se ridica deasu
pra pieței — deasupra întregului oraș — 
un singur strigăt, rostit de toți, într-un 
singur glas :

Li-ber-ta-te / 
Li-ber-ta-te I

De sub tine nu se vede 
Haiducel în codru verde,

Tra-la-la-la-la I
« > »

— Nu ăsta, măi! strigă apoi careva, din 
față, dinainte.

— Dar care, măi ?
— Altul, mă I...
— Ce-avem noi cu stejarii 1

ei nu luau seama la dangătele clopotelor. 
Erau atenți, toți, la altă larmă, la alte zgo
mote. Mergeau și ascultau cum se ridica pe 
undeva un freamăt mare și surd. Nu se 
auzea nimic, deslușit — arareori dacă ajun
gea pînă la ei cîte un „Trăiască I... Trăias
că !“... — dar se simțea, pe dedesubt, pe sub 
case — pe sub casele acelea vechi și grele— 
cum se adunau pe undeva, în alte locuri, 
alte și alte coloane. în tot orașul se simțea 
asta, peste tot. Și era așa de parcă s-ar fi 
pornit niște vînturi mari pe undeva, parcă 
s-ar fi urnit, deodată, niște ape mari și pie
troase, de neoprit.

— Se va trage ori nu se va trage, astăzi, 
în noi ? întreabă careva, după ce lăsară 
toți cîntecul, parcă i-ar fi cuprins din nou 
oboseala și teama.

— Nu se va trage I i se răspunse. în noi, 
astăzi, nu se va trage 1...

— Dar de ce, măi, sîntem blindați ?...
— Nu, pentru că n-au curaj 1...
— Dar de ce nu l-ar avea ? I...
— Pentru că noi, măi I...
— Ei, ce-i cu noi, mă ?...
— Sîntem mulți I...
— Și sîntem tari I...
— Și ei, măi 1...
— N-au ce ne face !...
Tăcură din nou pe urmă, cînd ieșiră la 

„Schell", în piață. Și-ncetiniră parcă pasul, 
fără voie, ca la un semn. Erau în oraș 
de-acum și trotuarele erau pline de lume, 
fel de fel, tineri mai ales, elevi și militari, 
aviatori. Străzile se bifurcau, înainte, și ei, 
cei mai mulți, nu știau pe unde vor lua-o. 
Și-n golul care se căscă în fața lor veni și 
întoarse spre stînga o motocicletă cu ataș, 
condusă de un aviator tânăr, îmbrăcat într-o 
haină de piele, cu cască în cap și cu mă
nuși albe în mîini. Și-n urma motocicletei 
veni și întoarse — tot așa, în fața lor dar 
mai încet, cu o încetineală demonstrativă — 
o limuzină neagră, decapotabilă, plină cu 
băieți. înainte de a se depărta de coloane, 
unul dintre ei care stătea în picioare des
fășură în vînt un steag tricolor, mare și fru
mos. Și-ncepu să strige, apleeîndu-se într-o 
parte și într-alta. De pe trotuare i se răs
punse numaidecît. Răsunară, înaintea și în 
urma mașinii, aplauze și strigăte: „Re
gele !... Patria I... Urrra 1... Trăiască 1..." 
Apoi, cînd intrară și ei pe coridorul acela 
agitat și amestecat — o luaseră la stînga, pe 
urma mașinii — strigătele se înmulțiră și 
se întețiră, înaintea lor și în urmă. Unii, 
de pe trotuare, se foiau și urlau, iar alții 
se uitau și tăceau, ori se țineau după ei, se 
alăturau coloanelor. Din loc în loc se 
formau grupuri compacte de băieți fără 
meserie ori cu o meserie incertă.

Regele și patria,
spuneau ăștia, înainte și în urmă, din ce în 
ce mai tare :

Regele și Patria l,„
Regele /...

în bloc, coloană în coloană, și-și cîntau cîn- 
tecul lor, își spuneau și-și strigau vrerea, 
ca pe-un blestem barbar:

Jos cu eluuu /...
Jos cu eluu/...

Dar nu răzbeau, nu izbuteau să se ridice 
deasupra învălmășelii care se stîmise și se 
întețise, înainte și în urmă.

Strada forfotea și clocotea, iar orașul se 
trezise și se dezmeticise, pînă departe, înain
te, ascultînd și absorbind, cu un fel de 
lăcomie, vuietul acesta mare și aspru, care 
se aduna și creștea mereu, pe sub case și 
pe deasupra caselor, suind culmile sure și 
abrupte ale munților, pierzîndu-se în câm
pia care mărginea orașul, către răsărit. 
Croncăneau niște vulturi, sus, pe munte, 
prin ceață, iar dincoace, în cîmpie, se to
peau, pe un lan de grîu, niște suluri de 
ceață. Ca pe-o tipsie se topeau cețurile 
subțiindu-se și împuținîndu-se mereu, în 
vreme ce grîul, verde și fraged, sta neclin
tit, într-un fel de așteptare. De jur-împre- 
jur domnea o tăcere neobișnuită, ameste
cată cu teamă și cu bucurie, schimbîndu-se 
mereu, ridicînd deasupra orașului același 
punct nedefinit și nehotărît, dintre flux și 
reflux. Coloanele se înmulțiseră, veneau din 
toate părțile, de peste tot, strigîndu-și lo
zincile și cîntîndu-și cîntecele :

Măi stejar pletos și verde /...
A I I
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Porniți înainte, tovarăși
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Regele și patria I
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Ei înaintau și tăceau.
Nu mai vorbeau deloc, nu mai ziceau ni

mica. Atîta doar că se strînseseră unii în-

Oamenii tăceau cîte puțin, ascultîndu-se 
unii pe alții, de departe, apoi strigau iar și 
iar, din ce în ce mai tare și mai răspicat. 
Numai cînd se întîlniră coloanele cele mai 
mari — a „Uzinelor Metalurgice", a „Ci
mentului", a „Metronom"-ului, cu ale 
T.A.R.-ului și cu ale C.F.R.-ului, care ve
neau de pe strada Sînpaul — se stîrni din 
nou un moment prelung, de stânjeneală, se 
căscă un fel de gol, înaintea lor, la 
răspîntie. Și oamenii tăcură, pe rînd. 
Și așteptară să se întîlnească și să se uneas
că. Și-n răstimpul cît tăcură ei, nu 
se mai auziră decît strigătele „Re
gele I... Patria I... Trădătorii I..." — vrăjmașe 
și lătrătoare. Apoi, după ce ei sfărîmară și 
călcară în picioare golul acela nedorit, se 
iscară și țîșniră iar, din coloane, îndemnuri 
și chemări. Cei care se cunoșteau se stri
gară unii pe alții, fluturînd lozinci și stea
guri, agitînd cîte-o șapcă mototolită în 
mînă. Și-naintară, își continuară drumul, 
spre centrul orașului. Dar tot nu le răs
punseră celor rămași pe trotuare, nu-i lua
ră în seamă. Și nu strigară nici o lo
zincă. într-uh tîrziu abia, îi ceru careva lui

știau, încă, nimica. Și-i împingeau pe cei 
dinaintea îor. Și-ntrebau ce e, ce s-a în- 
tîmplat, cine a venit, au început ciomăge
lile ? Iar strigătele trotuarelor se întăriră și 
se învrăjbiră — „Acum să vă vedem !... 
Vînduților I..." — crescură și se îngră
mădiră, peste coloane, să le des
trame. Unii, măcar urlau ca niște apucați, 
tare și prelung, strigau ce le venea la gură, 
înjurau și se agitau, cereau să intre o dată 
jandarmii în acțiune, ca să poată sări și ei 
pe urmă, fiindcă altfel nu îndrăzneau să 
se apropie, făceau larmă și bodogăneau, 
dar nu se atingeau, parcă ar fi fost foc.

— Să nu vă fie teamă, fraților 1 strigă 
careva din coloane, din primele rînduri. 
Să nu vă fie frică I... în noi, astăzi, nu se 
va trage !...

Dar nu-i răspunse nimeni.
Oamenii tăcură.
Doar murmure se auziră, ici și colo

— „în noi"... „Astăzi..." „Nu se va trage"... 
„Noi..." Toate șovăielile de pe drum, toate 
gîndurile pe care le îngînaseră oamenii, 
pe cîmp, înainte de a intra în oraș și 
chiar după aceea, de-a lungul străzilor 
acestora sumbre și înguste, ca niște tuneluri
— se adunară iar laolaltă, infiltrîndu-se
printre oameni, pătrunzînd parcă și în par
doseala pe care o călcau ei în picioare, din 
ce în ce mai încet și mai nesigur. „în noi, 
astăzi I..." „Se va trage !.,/ 
„Sîntem multi dar sîntem cu mîinile goa
le 1..." „Au cai și arme I..." „Noi n-avem 
nimic 1“ „Ne calcă-n picioare I..." „Au tot 
ce vor I..." „Puterea e-n mîinile lor I..." 
„Noi, astăzi 1..." „S-ar fi putut I..." „A-
cum..."

Cînd se stinseră ultimele tălăzuiri, co
loana se opri, șovăitoare.

în aceeași clipă încetară și strigătele 
trotuarelor.

Strada întreagă încremeni, așteptând.
Și-n liniștea care se lăsă acolo mai du- 

ruiră un timp numai tropotele hîrșite ale 
cailor. încetară apoi și ele, se răriră și se 
opriră. Ofițerul care conducea jandarmii 
făcu un anumit semn, cu mîna. Și esca- 
dronul se opri. Și-n jur nu se mai auzi nimic 
odată. Doar clopotele răsunau, stins și de
părtat, parcă s-ar fi răsturnat toate, ora
șul și bisericile lui, parcă s-ar fi aflat 
sub ei, în pardoseala străzii. Și-un om 
mai strigă pe undeva, în coloană — 
„Măi al dracului I..." — strident și fără 
nici un rost. Apoi, cînd ofițerul vroi să 
spună ceva, țîșni de undeva, tot din co
loană, o piatră mare. Vîjîind țâșni și izbi 
calul ofițerului, drept în cap. Animalul sein
ei și sări într-o parte. Și-odată cu el săriră 
și tropotiră și ceilalți cai, pe loc, a neliniște, 
a spaimă. Și oamenii săriră și ei deodată, la 
cai și la jandarmi. Și-ncepură să strige, care 
mai de care.

— Pe front I spuneau ei, împingîndu-i 
înapoi?

— Pe front, pe front 1 •” mJ..

.“ „Âu venit!...'

Fe-Ne-De I 
Fe-Ne-De I
• • • •

Vrem guvern 
Fe-Ne-De 1

Jos cu eluuu!...

înainte de-a ieși în parc, la răspântia 
din fața poștei, unde se împletesc străzile 
întregului oraș, se ciocniră cu un grup 
mare, de aviatori și de studenți. Ăștia 
veniră de fapt peste ei, năvăliră de pe 
trotuare, cu niște tablouri de-ale regelui în 
mînă, cu steaguri tricolore și cu lozinci 
de-ale lor. Și-ncepuseră să strige și să 
înjure. Și-atunci ei răspunseră și-i înșfăca- 
seră și-i băgaseră între ei, la tescuit. Și-o- 
dată se învălmășiră toate. Și-n jur se lăsă 
iar o liniște nefirească, așa cum se întâmplă 
în orice loc, cînd se bat oamenii între 
ei: nu se mai aud decît bombăneli și icnete, 
mormăituri scurte și scrîșnete, opintite, izbi
turi și vaiete seci. Și-acum, aicea, pînă și 
lăncile steagurilor gemeau și pîrîiau. Și-n 
coloană se născu un fel de impuls, din 
urmă. Vroiau toți să știe ce-i acolo, ce se 
întîmplă cu ai lor. Dar nu zicea nimeni 
nimic, nu strigau și nu întrebau nimica. 
Doar Podoleanu răcnea, de pe margine, cît 
putea el de tare, ca dintr-un tulnic, prelung.

— Nu vă lăsarăți, fraaaților I zicea el. 
Nu vă lăsaaarăți, mă !... Fraaaaților, mă I...

Se îndreptară apoi toate, mersul și cîn
tecul coloanelor. Și atacatorii se risipiră și 
se pierdură, parcă nici n-ar fi fost. Iar 
ei înaintară, luîndu-i și pe alții spre pri
mărie, de pe margine. Și se precipitară și 
se grăbiră, fiindcă se căscase iar un 
gol mare, în față. Și se risipiră 
puțin, parcă ar fi trecut printr-o filieră 
nevăzută. Apoi iar se strînseră laolaltă, din 
mers. Și-ncetiniră pasul, nu mai fugiră. 
Golul care se căscase înaintea lor nu-i mai 
sperie, nu-i mai îngrozi, în nici un fel. 
Veneau și alții, alte și alte coloane, cu stea
guri și cu pancarte, strigînd lozinci, cîntînd 
sau tăcînd, călcînd ferm și încet pe calda- 
rîmul orașului.
Vrem pămînt pentru țărani, 
strigau unii, care veneau de către tribunal, 
prin părculețul din stînga poștei :
Vrem pămînt pentru țărani 1 
Vrem pămînt /...

Apoi iar se sfărîmau și se desfăceau toa
te, în alte strigăte, zeci și sute, înconju- 
rînd primăria, întretăindu-se și încrucișîn- 
du-se mereu, într-o fierbere aspră și gre
oaie, de nestăvilit.

După un timp, cînd aflară că ai 
lor se duseseră la județeană și in
traseră pe urmă la primărie, o dele
gație întreagă — oamenii se domoliră și 
tăcură, pe rînd. Și rămaseră așa, într-un 
fel de așteptare. Se opriseră și se desfăcur 
ră în grupuri-grupuri, ca o armată care a 
primit, după un marș lung și greu, un re
paus meritat. Și-ncepură să vorbească în
tre ei, cerîndu-și cîte-un foc, așteptînd rînd 
la țigare, să tragă fiecare cîte-un fum ori 
două, că era criză mare de tutun.

— Ei, ce ziceți, se întrebau ei, vă plăcu
ră cum ieșirăm ?...

— Cum i-am luat 
piept ?...

•— Și pe aviatori,
— Asta-i, dac-am
— îi pentru prima oară!...
— Dar nu și pentru ultima 1...
— Noi, astăzi 1...
— De-acum încolo 1...
— Dar dacă vin și-aicea ? I...
—- Dacă trag în noi ? I...
— Tragem și noi în ei !...
— Cu ce, măi ?...
— Cu pușcoacele de soc I...
Rîdeau, se veseleau iar. Și se mișcau de 

colo-colo, cu mai multă degajare. Se schim
base și vremea, deasupra. Norii se subția- 
seră, pe cer, și-acum se ivise în virf de 
munte un soare palid și slab — soare de 
iarnă, soare cu dinți. Și-n oraș se făcuse 
parcă loc mai 
seră ei, dar și în alte părți. Clopotele tă
cuseră și abia 
nare stridentă pe undeva. Se stîrni apoi, 
în apropiere, o larmă nelămurită, o do- 
dogăneală ritmică și aspră, sălbatică. Și 
ei se întoarseră să vadă ce-i. Și se adu
nară, ca atrași de un magnet, la răscruce, 
cînd îi văzură pe „amugeni" jucînd 
mijlocul străzii. Ăstora 
însă, jucau și tropoteau 
cute, fără muzică, fără 
greoi, bătînd asfaltul cu 
și grei, cu talpă de lemn.

noi pe jandarmi în

mult, și-aici, unde poposi-

dacă răsuna cîte-o claxo-

Măi loa și măi loa, 
făcea cîte-un dansator,

Haida-ha-haida-ha I

Im-îm-îm-îm. I
•••• 4
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Alții, care veneau din spre strada Regală, 
cereau, într-un singur glas, un guvern nou : 
Vrem guvern democrat l

Fe-Ne-De I

Pe-Ce-Re I
• ••el»

Vrem guvern /
R » M. W

• >

k

Coloanele se rotiră și se sfărâmară. Și se 
adunară în jurul primăriei, fără nici un pic 
de grabă, cu o anumită solemnitate. Oame
nii se domoliră puțin și-și ascultară pașii,

în 
nici nu le păsa, 
în soare, pe tă- 
nimic, tropotind 

bocancii lor mari

9 t
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Muncitorii se uitau și 
cătorii se îndîrjiră și mai tare — și 
mulțiră — și nu mai rostiră nici o 
nimica. Și dansară așa un timp, tropotind 
vrăjmaș, intrînd toți în ritmul jocului a- 
cestuia vechi și aspru, pe care nu-1 știau 
și nu-1 înțelegeau decît ei. Și-abia după 
ce se răriră cei care se adunaseră în jur, 
să-i vadă, se treziră și se desprinseră și ei 
din joc, ca dintr-un vis. Și-ntrebară ce 
s-a întîmplat, iară. Și se luară după ma- 
nifestanți, după cei cu care veniseră aco
lo, la primărie. Toate se mișcau și se fo
iau de altfel, din nou și parcă mai repede 
decît înainte. Se întâmplase sau se întîm- 
pla ceva în față, la primărie. Și ei se a- 
dunară iar laolaltă, ridicară din nou stea
gurile și lozincile lor. Și-ncepură să stri
ge, după ce aflară că primarul nu predă 
și nu vrea să plece, scandară proteste și 
lozinci, mai tare și mai răspicat decît îna
inte, parcă le-ar fi părut rău după pauza 
pe care și-o luaseră singuri. Și-n cîte-un 
răstimp măcar, nedefinit și lung, nesfîr- 
șit parcă, se ridica și răsuna peste toate, 
ca o bătaie de metronom, strigătul acela 
aspru și nepotolit, de la începuturi ;

Jos-cu-el I 
Jos-cu-el /

vorbeau ju- 
în-

Și 
se 
vorbă,

Iar orașul asculta și aștepta. Și vibra 
și vuia, ca un ghioc uriaș.

ti

g

g

ă
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Primirea de către tovarășul
5

Sosirea vicepreședîtitebî

Constantin Drăgan 
a delegației C. C. S. din R. P. Ungară
Vineri la amiază, tovarășul Con

stantin Drăgan, președintele Con
siliului Central a] Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, a primit dele
gația C.C.S. din Ri P. Ungară, con
dusă de tovarășul Virizlay Gyula, 
secretar al Consiliului Central, care 
face o vizită în țara noastră.

în zilele de 1 și 2 iunie, dele
gația Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Ungară a vizitat 
uzinele „Republica" București, Mu

zeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România și . a vizio
nat un spectacol la Opera de Stat.

Vineri seara, tovarășul Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a ofe
rit o masă în cinstea delegației.

A participat Sândor Argyelan, 
consilier al Ambasadei R. P. Un
gare la București.

(Agerpres)

Consiliului 
sl U> R> S. S.,
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Uniunii Sovietice, M. A. 
Leseciko, a sosit vineri seara în 
țara noastră pentru a participa la 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
interguvernamentale româno-so- 
vietice de colaborare economică.

Pe aeroportul Băneasa, M. A. Le
seciko a fost întîmpinat de Gheor-

de Miniștri
M. A. leseciko
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai unor minis
tere și instituții centrale economice. 

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Dl EXTERNE Al ITALIEI
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Italia, Amintore Fanfani, va face 
o vizită oficială în România în pe
rioada 19—24 iunie 1967.

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale 

a Republicii Italia
TOVARĂȘUL GHEORGHE RADULESCU 

A PRIMIT PE MINISTRUL
INDUSTRIEI GRELE
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Rădulescu, a pri
mit vineri la amiază pe ministrul 
industriei grele din R. P. Polonă, 
Janusz Hrynkiewicz, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La primire, au fost de față Mi
hai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, precum 
și Jerzy Fidler, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R. P. Polone 
la București.

Cu acest prilej, au avut loc con
vorbiri privind dezvoltarea colabo
rării economice dintre cele două 
țări.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației condusă de Janusz 
Hrynkiewicz, ministrul industriei 
grele din R. P. Polonă, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Po
lone la București, Jerzy Fidler, a 
oferit vineri după-amiază un coc
teil.

DIN R. P. POLONA
Au participat Mihai Marinesau, 

ministrul industriei GonstruGțiilor 
de mașini, Ion Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

pisciculturii și alimentației al Marii Britanii
Frederick Peart, ministrul agri

culturii, pisciculturii și alimentației 
al Marii Britanii, însoțit de Angelo 
Mioulescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior a! Agriculturii, 
precum și de John Chadwick, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, a vizitat vineri Combinatul de 
sere Ploiești, complexul zootehnic 
Băicoi și Uzinele de tractoare din 
Brașov.

In aceeași zi, oaspeții au făcut o 
vizită la Sfatul popular regional

Brașov. Ion Mărcuș, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov, a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților.

După-amiază au fost vizitate mo
numente istorice din Brașov, pre
cum și gospodăria agricolă de stat 
Codlea-sere, cooperativa agricolă 
de producție Codlea. In drum spre 
București, oaspeții s-au oprit la 
Muzeul Peleș și apoi au vizitat sta
țiunea experimentală viticolă Valea 
Călugărească.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Italia, ambasadorul italian 
la București, Niccolo Moscato, a 
oferit vineri după-amiază o recep
ție.

Au participat Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, George Maco- 
vescu, prim-adjunGt al ministrului 
afacerilor externe, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., 
membri ai conducerii unor departa

mente' economice și altor instituții 
centrale, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

★

Ambasadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, a rostit vineri 
seara o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune, cu prile
jul sărbătorii naționale a Italiei.

(Agerpres)

MINISTRUL FINANȚELOR DIN ITALIA
A PĂRĂSIT CAPITALA

Ministrul finanțelor din Italia, 
Luigi Preti, care a făcut o scurtă 
vizită în țara noastră, a părăsit 
vineri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți Aurel Vljoli, 
ministrul finanțelor, Ion Pas, pre
ședintele Institutului român pen

tru relațiile culturale cu străină
tatea, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, Alexandru Bălăci, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, pre
cum și Niccolo Moscato, ambasa
dorul Italiei la București.

(Agerpres)

Finalele „europenelor"
de box

După finalele la „muscă* și „co
coș* (în cadrul cărora, cum anun
țăm în pagina I, boxerii noștri C. 
Ciucă și N. Gîju au obținut meda
lia de argint și respectiv medalia 
de aur), pe ringul campionatului 
european de la Roma au urcat 
finaliștii categoriei „pană" — Seygi 
Tatar (Turcia) și Ryzsard Petek (Po
lonia). Titlul a revenit boxerului po
lonez. In partida dintre „semiușorii" 
Zvonko Vujin (Iugoslavia) și Jozei 
Grudzien (Polonia) victoria a cuce
rit-o, de asemenea, pugilistul polo
nez. Un meci electrizant, de mare 
valoare tehnică, au oferit fina
liștii categoriei ușoară — sovie
ticul Valeri Frolov șl polone
zul Jerzy Kulej, campion olimpic 
și european. După ce în primul 
rund a iost la podea în urma unei

laterale de stînga, Frolov a -avut 
resurse nebănuite și în ultima par
te a întîlnirii a putut reface handi
capul și obține chiar avantajul ne
cesar pentru a primi în unanimita
te decizia din partea juriului.

în celelalte finale ale europene
lor s-au înregistrat următoarele re
zultate : categoria „semimijlocie" — 
Bohumil Nemecek (Cehoslovacia) 
bate la puncte pe Manfred Walke 
(R.D.G.) ; categoria „mijlocie mică" 
— Viktor Agheev (U.R.S.S.) cîștigă 
prin neprezentarea, fiind accidentat, 
a lui Witold Stachurski (Polonia) ; 
categoria mijlocie — Mario Cas- 
satti (Italia) b.p. Alexei Kiselev 
(U.R.S.S.) ; categoria semigrea — 
Dan Pozniak (U.R.S.S.) b.p. Peter 
Gerber (R.F.G.) ; categoria grea — 
M. Baruzzi (Italia) b.p. P. Bodding- 
ton (Anglia).

Pentru amatorii 
de înot, 
copii și adul(i

Federația română de nota
ție organizează la Ștrandul 
Tineretului din Capitală un 
nou curs de înot pentru copii. 
Prima serie va funcționa între 
6—24 iunie. înscrierile se pri
mesc zilnic la Ștrandul Tine
retului, între orele 10—13 și 
16—19.

Cu începere de marți, 6 iu
nie, bazinul acoperit Floreas- 
ca din Capitală va fi pus la 
dispoziția publicului, zilnic 
între orele 9—22.

Declarațiile ministrului 
afacerilor economice al Olandei
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul afacerilor econo
mice al Olandei, Leo de Block, 
care a făcut o vizită de cîteva zile 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, funcționari superiori din acest 
minister și din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai Ca
merei de Comerț, Joost B. Haver- 
korn van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la București, și membri 
ai ambasadei.

înainte de plecare, ministrul 
olandez a avut o întîlnire cu re
prezentanți ai presei centrale și ai 
Radioteleviziunii. Redăm mai jos 
relatarea redactorilor Agenției A- 
gerpres, S. Lucian și T. Nițescu i

„Scopul vizitei mele și al misiu
nii economice olandeze în țara dv. 
constă în a promova într-un cadru 
larg, multilateral, relațiile econo
mice dintre țările noastre. Pe lîngă 
acordul cultural existent între

Olanda și România sînt convins 
că în scurt timp va fi încheiat un 
acord de colaborare tehnică și vom 
începe tratative în vederea înche
ierii unui acord comercial, menit 
să lărgească schimburile de mărfuri 
dintre Olanda și România. De altfel 
țările noastre au multe puncte de 
vedere comune mai ales în ceea 
ce privește rolul pe care trebuie 
să-1 joace comerțul în relațiile din
tre state.

în scurta mea vizită în frumoasa 
dv. țară am fost impresionat de 
marile realizări obținute de Româ
nia în procesul de industrializare. 
Planurile dv. în acest domeniu se 
realizează într-un timp foarte scurt, 
spre deosebire de multe alte țări.

în cadrul convorbirilor avute cu 
personalități de conducere din țara 
dv. am putut constata că se mani
festă interes de ambele părți pen
tru schimburi de date tehnice, co
laborare și cooperare în domeniul 
tehnic'privind construirea unor 
obiective și noi linii industriale eta“.

încheierea lucrărilor Congresului 
național de endocrinologie

Cronica
Cu prilejul comemorării a 25 de 

ani de la distrugerea de către ocu- 
panții hitleriști a localității Lidice, 
la ambasada R. S. Cehoslovace din 
București a avut loc o conferință 
de presă.

Despre evenimentele tragice pe
trecute la Lidice a vorbit Cestmir 
Cisar, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace.

★
Vineri dimineața s-au înapoiat în 

Capitală Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, și Titus 
Popovici, membru în biroul Uni
unii, care au participat la lucră
rile celui de-al 4-lea Congres al 
scriitorilor sovietici.

★
Cunoscutul bizantinolog David 

Talbot Rice, vicecancelar al Uni
versității din Edinburgh, care se 
află în prezent în Capitală, a fost 
vineri oaspetele Academiei. în fața 
unui auditoriu alcătuit din repre
zentanți ai vieții artistice și cultu- 
ral-științifice bucureștene, istoricul 
de artă a vorbit despre frescele Bi
sericii Sfînta Sofia din Trapezunt 
(Asia Mieă), impresionant edificiu 
construit în cursul secolului XIII. 
Conferința a fost însoțită de pro
iecții explicative.

(Agerpres)

vremea

FOTBAL: Lotul nostru 
pentru meciul cu Italia

(Urmare din pag. 1)

Ieri după-amiază, după un con
sult cu antrenorii formațiilor din 
categoria A și ou aiți specialiști ai 
federației, colectivul de antrenori 
care se va oGupa de pregătirea se
lecționatei române pentru meciul 
de la 25 iunie cu reprezentativa 
Italiei a somuniGat presei compo
nența lotului: Constantinescu, A- 
damache, Suciu, Coman — por
tari ; Lupescu, Ivăncescu, Nunveil- 
ler III, Dan, Barbu, Jenei (Steagul

roșu), Sătmăreanu, Deleanu, Măn- 
doiu, Velea — fundași ; Pescaru, 
Dinu (Rapid), Libardi, Nunveiller 
VI, Năftănăilă, Neșu — mijlocași ; 
Năsturescu, Dumitriu II, Frățilă, 
Oblemenco, Lupulescu, Iancu, Voi- 
nea, Panici, Crăiniceanu, Lucescu, 
Callo — înaintași.

Acești jucători urmează să sus
țină un trial publio miercuri dimi
neață pe stadionul „23 August".

în cîteva rînduri
LA CAMPIONATELE DE TENIS 

DE. LA PARIS, în sferturile de finală 
ale probei de dublu mixt, perechea 
Ion Tiriac (România). Ann Haydon- 
Jones (Anglia) a învins cu 7—5, 4—6, 
10—8 cuplul Metreveli, Dimitrieva 
(U.R.S.S.). La dublu bărbați, în semi
finale, australienii Emerson și Flet
cher au întrecut cu 6—4. 6—4, 6—4 
perechea I. Năstase. Tiriac (România).

INTILNIREA DE ATLETISM AL- 
BANIA-ROMANIA, (echipe de tine
ret), desfășurată la Tirana, a revenit 
atleților români cu scorul de 190-103.

LA MONTEVIDEO A ÎNCEPUT 
TURNEUL FINAL AL CAMPIONA
TULUI MONDIAL MASCULIN DE 
BASCHET. în primul joc, Brazilia a 
învins Uruguayul cu scorul de 63—45 
(32—14). Cele mai multe puncte ale 
echipei învingătoare au fost marcate 
de Ubiratan (21) și Amaury (15).

MECIUL DE LUPTE LIBERE 
R. F. a GERMANIEI-SUEDIA des
fășurat la Pforzheim (R.F.G.) a re
venit sportivilor vest-germani cu 
6—2.

ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL TARILOR SCANDINAVE, la Hel
sinki s-au întîlnit reprezentativele 
Norvegiei și Finlandei. Fotbaliștii 
norvegieni au învins cu scorul de 
2—0 prin punctele marcate de Olav 
Nielsen.

proba de săritura în înăl
țime FEMEI din cadrul concursului

de atletism de la Moscova a fost 
cîștigată de Taisia Cenoik cu per
formanța de 1,74 m. La prăjină, 
Bliznețov și Feld au trecut peste 
ștacheta înălțată la 4,92 m.

DUPĂ 24 DE ETAPE, ÎN CAMPIO
NATUL CEHOSLOVAC DE FOTBAL 
conduce Sparta Praga cu 35 de 
puncte, urmată de Slovan Bratislava 
— 33, Spârtak Trnava — 32 puncte 
etc. Iată cîteva rezultate din etapa a 
24-a: Sparta Praga-Dukla Praga 
2—0; Spartak Trnava-Lokomotiv 
Kosice 7—1 ; Jeednota Trencin-Z.J.S. 
Brno 2—0 ; Slavia Praga-Slovan Bra
tislava 1—0.

CUNOSCUTA ATLETĂ POLONE
ZA IRENA KIRSZENSTEIN a cîș- 
tigat două probe într-un concurs 
desfășurat la Varșovia : 100 m, cu 
timpul de ll''5/10 și săritura în lun
gime, cu 6,18 m. Badenski a învins 
în cursa de 400 m cu timpul de 
47”l/10, iar proba de aruncarea suliței 
a revenit lui Sidlo cu performanta 
de 80,70 m.

LA CONCURSUL DE SĂRITURI 
DE LA TRAMBULINA DE LA 
LVOV, întrecerea feminină a fost 
cîștigată de Tamara Pogojeva 
(U.R.S.S.) cu 396 puncte. Melania 
Trăistaru (România) a ocupat locul 
19 cu 300,20 puncte. La masculin a 
învins campionul european Mihail 
Safonov (U.R.S.S.) cu 459,60 puncte. 
Ion Ganea (România) s-a clasat pe 
locul 8. cu 429,10 puncte.

construit s-a redus, în ulti
mii ani, de la 200 la 72 
de dolari. Aici am văzut 
chiar vasul pentru țara 
noastră. „Dunărea", care 
abia se lansase, precum și 
pe „Oltul", ce se asambla 
într-un doc uscat, avanta
jele echipării tehnice a na
velor. paralel cu construi
rea lor propriu-zisă. Tre
cuseră doar cîteva luni de 
la inaugurarea lucrărilor 
pentru vasul „Dunărea" și 
acum, în duduitul motoa
relor în probă, echipele de 
constructori puneau la 
punct instalațiile de co
mandă automată și apara
tura din cabina cîrmaciu- 
lui, o dată cu vopsirea in
terioarelor, Prin astfel de 
procedee, muncitorii reu
șesc să construiască un vas 
pentru țara noastră în nu- , 
mai cinci luni și jumăta
te. în Japonia, de altfel, 
așa cum aflasem la sediui 
Asociației constructorilor 
de nave din Tokio, vasele 
se livrează în cel mal scurt 
termen din lume, de două 
ori mai redus decît în 
S.U.A. și în unele țări vest- 
europene. Dar, în același 
timp, mai ieftine cu circa 
20 la sută decît R. F. a 
Germaniei. Suedia și An
glia, cei mai apropiat! 
rivali, folosind siste
mul economicos pus la 
punct în țară, denumit 
„keizaîsen". După acest sis
tem. ei produc nave mai 
scurte, înguste și mai a- 
dînci, ceea ce le-a permis 
să reducă consumul de me
tal cu un sfert. Japonezii 
au realizat, în același timp, 
îmi relata unul din specia
liștii firmei „Hitachi". așa- 
numitele „vase care nu fac 
valuri", cu o viteză sporită 
de aproape 25 de noduri, 
utilizînd motoare cu o ca
pacitate de două ori mai 
mică decît a celor obiș
nuite.

La inovațiile tehnice se 
adaugă faptul că munci
torii japonezi au o cali
ficare superioară. Cele mai 
multe șantiere. îmi spunea 
dl. Minami, dispun de mij
loace proprii de calificare. 
Lîngă Innoshima, bunăoară.

Vineri după-amiază s-au înche
iat în Capitală lucrările Congre
sului național de endocrinologie, 
organizat de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale — Societatea 
de endocrinologie.

Numărul mare de comunicări și 
referate prezentate timp de patru 
zile de specialiști pe teme de ac
tualitate în domeniul acestei ramuri 
a medicinei au demonstrat rodnica 
activitate științifică pe care o des

fășoară endocrinologii în țara 
noastră.

Participarea la acest congres a 
numeroși oaspeți de peste hotare, 
personalități de renume mondial, 
a constituit, în același timp, un va
loros schimb de experiență și o 
confirmare a aprecierii de care se 
bucură școala medicală românească 
de endocrinologie pe plan interna
țional.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 4, 5 șl 
6 iunie. In țară : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul variabil. Izo
lat se vor semnala averse de 
ploaie. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, iar maximele între 17 
și 27 de grade. In București: 
Vreme relativ frumoasă, cu ce
rul variabil favorabil ploii slabe. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

există o altă insulă unde 
300 de tineri, care au ter
minat liceul, se pregătesc 
să devină constructori de 
nave. Ei se specializează de 
pe băncile școlii pentru a- 
nume operații legate de 
construirea vaselor cu a- 
nume destinații.

Avantajele tehnice, pri
ceperea și hărnicia con
structorilor au făcut din 
Japonia, începînd din 1956, 
cea mai mare construc
toare de nave din lume, 
luînd locul de lider pe care 
Marea Britanle îl deținuse 
70 de ani, fără întrerupere. 
De atunci, Japonia a conti-

satisface, în același timp, 
cerințele mari, izvorîte din 
nevoile Japoniei de a dis
pune de o flotă comercială 
puternică, indispensabilă 
pentru realizarea schimbu
rilor comerciale pe care ea 
le întreține cu toate țările 
lumii. Pentru a le face 
față, Japonia se orientează, 
începînd din 1961. spre 
construirea de vase Cu to
naj ridicat, deoarece ma
joritatea porturilor de pe 
coastele insulelor, precum 
și alte mari porturi ale 
lumii, au condiții să pri
mească la chei adevărați 
giganți. Venind în întîmpi-

zitasem cu cîteva zile mal 
înainte pe cel din Sakai, 
un orășel situat la circa 
30 de kilometri la sud de 
Osaka. Pe malul mării, bul
dozerele nivelau movile 
uriașe de nisip. Se con
struiau șosele și grădini pe 
locul unde cîndva fusese 
împărăția zeului mărilor, 
însuși șantierul din Sakai 
se născuse din „pîntecele 
lui Neptun", Nisipul dra
gat de pe fundul portului 
Osaka a fost transportat 
aici șl depozitat la țărm, 
obligînd marea să se re
tragă. Apele amenințătoa
re au fost forțate să facă

Orașul 
yasdor gîifant
nuat să se distanțeze rapid 
de celelalte țări, menținîn- 
du-și ritmul chiar în anii 
1964—1965, cînd în econo
mie a intervenit o perioa
dă de încetinire. Anul tre
cut, de pildă, ea a livrat 
aproape jumătate din pro
ducția mondială de vase 
cu o capacitate de peste 
14 milioane tone, de două 
ori mai mult decît R. F. a 
Germaniei. Suedia și An
glia luate la un loc.

Datorită înaltei produc
tivități a muncii, precum și 
remunerării reduse a for
ței de muncă, industria na
vală japoneză rămîne deo
sebit de rentabilă pentru 
monopoluri. La Osaka, di
rectorul comercial al fir
mei „Hitachi Zosen", dl. 
Toshiyuki Fujiwara, îmi re
latase că există o adevărată 
migrare a capitalurilor că
tre acest sector. El asi
gură profituri ridicate și

narea cerințelor industriei 
moderne în dezvoltare, Ja
ponia a construit pentru ar
matorii din interior vase 
cu tonaje de peste 100 000 
de tone. Pe apele Oceanului 
Indian face curse regulate, 
între golful Persic și Japo
nia, petrolierul „Idemitsu 
Maru", de 210 000 tone, ce) 
mai mare din lume, con
struit la Yokohama de fir
ma „Ishikawajima Harima". 
Lung de 342 de metri și 
înalt cît o clădire cu 11 
etaje, acest uriaș este de
servit. grație automatizării 
complete, de un echipaj al
cătuit doar din 32 de oa
meni. Coverta lui are cir
ca 15 000 de metri pătrați. 
spațiu suficient pentru 
construirea a trei terenuri 
de fotbal.

Din cele patru șantiere 
navale japoneze, capabile 
să construiască asemenea 
mamuți (Yokohama. Naga
saki, Sakai și Sakaide), vi-

loc celor peste 20 de hec
tare de uscat, pe care o- 
mul le-a modelat în docuri 
de mare capacitate, unde 
se pot asambla nave pînă 
la 300 000 de tone. Aici, el 
a construit hale industriale, 
unde muncitorii produc 
inima viitorilor giganți, mo
toarele. Mi s-a spus însă că 
tendința spre astfel de vase 
presupune construirea de 
noi docuri sau lărgirea ce
lor existente. deși anul 
trecut s-a experimentat 
pentru prima oară cu suc
ces asamblarea direct pe 
apă a unui vas de 40 000 de 
tone, din două părți de 
cîte 20 000 de tone, con
struite în docuri uscate. 
Procedeul prezintă. deo
camdată. dificultăți pentru 
a fi generalizat la vase 
foarte mari. De aceea, fir
ma „Mitsui". care pregă
tește trecerea de la vase 
„mamut" la vase „dino
zaur". construiește la Chiba

un doc super-mamut, lung 
de 400 de metri, lat de 70. în 
care anul viitor va începe 
construirea unor nave cu 
o capacitate de o jumătate 
milion de tone. Alte două 
firme — „Nippon Kokan" și 
„Sasebo Heavy Industries" 
— au anunțat că vor con
strui docuri similare, iar 
pentru viitor se aștern de 
pe acum pe hîrtia de calc 
proiectele unor vase de un 
milion de tone.

Ritmul și capacitatea a- 
cestei ramuri a economiei 
se mențin îndeosebi prin 
comenzile din exterior. A- 
nul trecut, de pildă, șan
tierele navale japoneze 
au primit comenzi pen
tru 380 de vase, cu 
un deplasament de 10 
milioane tone, o treime mai 
mult decît în anul prece
dent. Astfel, folosirea ca
pacității șantierelor a fost 
asigurată pînă în 1969. Tot 
anul trecut. Japonia a ex
portat aproximativ două 
treimi din producția de 
vase în 60 de țări din toate 
colțurile lumii. Acest sector 
a dat 8 la sută din expor
tul japonez și a adus tării 
aproape 800 de milioane de 
dolari, fiind singurul pre
gătit să facă față „libera
lizării pătrunderii capita
lurilor străine". Țările so
cialiste au început să cum
pere nave din Japonia în 
1958, iar în ultimii trei ani 
numai România, Iugoslavia 
și Bulgaria au făcut co
menzi de 420 000 de tone.

Centrele de cercetări 
științifice ale marilor firme 
în care lucrează peste 7 000 
de specialiști se ocupă cu 
cele mai diverse probleme 
tehnice, crearea de noi ti
puri de instalații, perfecțio
narea celor existente în țară 
sau a celor aduse din străi
nătate. Pe de altă parte. A- 
sociația constructorilor de 
nave organizează dese 
schimburi de experiență, 
trimite ingineri la specia
lizare în străinătate și 
pune rezultatele cercetări
lor statistice, privind orga
nizarea producției, la dis
poziția tuturor șantierelor. 
Inovațiile și invențiile ră- 
mîn însă o armă exclusivă 
a fiecărui monopol în lupta 
de concurentă.

Șoferii 
de
munte

(Urmare din pag. I)

bane forestiere ascunse la umbră 
de codru verde. El urcă dumi
nica brigăzile artistice în par
chetele forestiere, unde se pre
zintă spectacole fără scenă șl 
fără cortină. Cînd este nevoie, 
șoferul de munte cîntă și din 
fluier, fiindcă acești virtuoși ai 
volanului sînt în majoritatea lor 
fiii satelor, așezate pe genunchii 
Parîngului. Dar esențială ră
mîne munca aceasta zilnică, de 
permanentă colindare a drumu
rilor înguste și amețitoare, afla
te la cumpăna apelor.

La Cheile Oltețului — fan
tastică născocire a apelor, care 
au tăiat cu răbdare de-a lun
gul erelor prin granit și cal
car o albie îngustă de-o adîn- 
cime ce uimește și, în același 
timp, înspăimîntă și pe cel 
mai temerar turist — cățărat pe 
frînghii, cu perforatoarele pneu
matice, cu tîrnăcopul și cu dal
ta, omul a tăiat un alt drum 
pe care să ajungă pînă în par
chetele înfundate, unde arborii 
îmbătrîniți se prăbușeau răsu
ciți de vînturl și mureau. în u- 
nele locuri a fost necesar să se 
taie în stîncă semibolți pentru 
drumul forestier. Deasupra dru
mețului se înalță acum, enorme 
în veșnicia lor, piramide de 
piatră. Jos, dincolo de parape
tul șoselei, în abisuri înguste 
și întunecoase nu se poate cir
cula decît într-un singur sens. 
La intrarea în chei, un canto
nier controlează, cu ajutorul te
lefonului, dacă prin parchete 
coboară vreun autocamion. Du
pă ce s-a asigurat că traseul e 
liber, ridică o barieră și ma
șina pătrunde în răcoarea chei
lor, trece cu prudentă prin fața 
peșterii Polovraci și ajunge la 
comorile de aur verde care s-au 
irosit mii de ani, fără a fi de 
folos omului.

în parchetele din Cheile Olte
țului, pe Valea Gilortului, la 
Baia de Fier, la Sunătoarea, am 
reîntîlnit și alți șoferi ai 
I.M.T.F.-Cărbunești. Pe drumu
rile de munte, pierdute în sin
gurătatea pădurilor, ei urcă spre 
parchetele forestiere, coboară 
din ele atenți, încordați la vo
lan și, astfel, o părticică din 
munca lor se integrează discret 
în liniile elegante ale mobilei 
din apartamentele noastre, în 
sobrietatea birourilor la care 
lucrăm, la planșeta proiectantu
lui, în fotoliul din sala de spec
tacole, în masa pe care tăiem 
pîinea în fiecare zi.

Am coborît, în aceeași zi, Ia 
Novaci, așezare de munte care 
respinge cu înverșunare altera
rea stilului gorjenesc în arhitec
tură, unde se păstrează portul 
moștenit de la străbuni.

Novaciul s-a întemeiat la cum
păna apelor de la poalele Pa
rîngului și, încetul cu încetul, 
a devenit o inimă a munților, 
și a revendicat dreptul de a se 
numi localitate turistică. Aci 
s-a înălțat din piatra munților 
și din lemnul pădurilor cea mai 
frumoasă casă de cultură din 
Oltenia, aici s-a amenajat un 
hotel turistic, deocamdată cu 
50 de paturi, aici și-au instalat 
„comandamentul" silvicultorii 
care muncesc pasionant să asi
gure veșnicia pădurilor.

Inginerul silvic, Ion Bică, a 
urcat cu familia spre cumpăna 
apelor dintr-o comună așezată 
în palma cîmpiei dunărene ; in
ginerul Stan Rățoi, de asemenea, 
în birourile ocolului silvic ei în
tocmesc planurile de reîmpădu- 
rire, reduc la dimensiunile unei 
coaie de calc cinci pepiniere, 
amplasate la Novaci, pe văile 
Galbenului și Gilortului, cerce
tează aclimatizarea unor specii 
de arbori cu proprietăți de creș
tere mai rapidă și stabilesc „o- 
fensivele" din primăvară și 
toamnă, cînd autocamioanele 
coboară spre combinatul pentru 
industrializarea lemnului, cu 
pădurile mature șl se reîntorc 
în munți cu cele tinere. în fie
care an numai ocolul silvic din 
Novaci împădurește circa 500 ha 
din care 380—400 ha cu răși- 
noase.

Uteciștil din satele gorjene a- 
șezate pe genunchii Parîngului 
dau o mînă voinică de ajutor la 
această acțiune cu un profund 
caracter patriotic. Entuziasmul 
lor e pornit din dorința înnăscu
tă a munteanului de a se vedea 
crescînd o dată cu pădurile, cu 
tara. Ei cunosc hățișurile și tai
nele pădurilor încă din vremea 
cînd încep să învețe buchiile, 
știu_ cînd au fragile parfumuri 
și cînd s-a pîrguit mura pe rug. 
Cu ajutorul lor, ocolul silvic 
colectează în fiecare an peste 
400 tone de fructe de pădure : 
smeură, coarne, afine, porumbe 
și ciuperci.

Aici la Novaci se întretaie o 
seamă de drumuri forestiere, aici 
poposesc turiștii dornici să cu
noască peștera de la Baia de 
Fier, să urce pe șoseaua Sugag 
pînă în vîrfurile masivului Pă
pușa, să cunoască emoții în 
Cheile Oltețului sau să agate cu 
undița păstrăvi din Gilort, aici, 
coborînd pe drumurile de la 
cumpăna apelor, se întîlnesc șo
ferii cu țapinarii, silvicultorii și 
ciobanii de la Rînca, seara, în 
zilele de sărbătoare. Turbinele 
hidrocentralei de pe Gilort con
tinuă să se învîrtească. să punc
teze cu lumini munții. Cinemato
graful este încăpător. Restauran
tul turistic de asemenea. Sub 
ramurile celui mai bătrîn tei 
din Novaci, cei mai vîrstnici își 
amintesc că aici a făcut un po
pas de cîteva zile Vlahuță, fer
mecat de frumusețea peisajelor, 
iar tinerii vorbesc despre senti
mentele care îi însuflețesc și 
despre munca lor de fiecare zi.

A doua zi. pădurile bătrîne 
încep să coboare din nou spre 
combinatul pentru industrializa
rea lemnului de la Tg. Jiu. Alta 
păduri tinere urcă în munți.



CAIRO

Sosirea vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri, Petre Blajorici

CRIZA DIN ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 2. — Corespondentul A- 

gerpres C. Oprică transmite: Pe
tre Blajovici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, care, la in
vitația vicepremierului R.A.U., A- 
bul Nur Abdel Mohsen, face o vi
zită de prietenie în Republica Ara
bă Unită, a sosit la Cairo.

La aeroportul internațional din 
Cairo, el a fost întîmpinat de Abul 
Nur Abdel Mohsen, vicepremier 
pentru agricultură, irigații și refor
mă agrară, Aziz Yassin, ministrul 
construcțiilor, precum și alte per
soane oficiale. Au fost de față Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul Româ-

nlei la Cairo, membri ai ambasadei 
și ai agenției economice. La cererea 
reprezentanților presei egiptene, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al României, Petre Blajovici, 
a făcut o declarație.

în cursul zilei, oaspeții români 
au vizitat monumente culturale și 
mari construcții din orașul Cairo 
și împrejurimi — Muzeul egiptean, 
citadela Mohammed Aii, Turnul 
Cairo, piramidele — precum și 
cartiere de locuințe. Seara, oaspeții 
au vizionat un spectacol de cîntece

NEW YORK. La șediul O.N.U. s-a 
anunțat că ședința Consiliului de 
Securitate, ce urma să aibă loc vineri 
în legătură cu criza din Orientul A- 
propiat și Mijlociu, a fost amînată 
pentru sîmbătă la orele 14,00 (G.M.T.). 
Cu toate că nu a fost indicat moti
vul acestei amînări, se crede că ea 
a fost- hotărîtă pentru a se permite 
continuarea consultărilor între re
prezentanții țărilor membre ale Con
siliului de Securitate pe marginea 
proiectelor de rezoluție prezentate 
de R.A.U. și S.U.A.

CAIRO. — „în actuala bătălie pe 
care o duce împotriva imperialismu
lui, R.A.U. are de făcut fată unei 
noi etape, caracterizată prin presiuni

PARIS. — Vineri a avut loc o șe
dință a cabinetului francez, în care 
a fost examinată situația din Orien
tul Mijlociu. După o expunere pre
zentată de ministrul afacerilor ex
terne, Couve de Murville, președin
tele de Gaulle a făcut o declarație 
precizînd poziția guvernului francez 
față de criza din Orientul Mijlociu. 
Declarația, dată publicității de mi
nistrul informațiilor, Georges Gorse, 
subliniază că „Franța nu este anga
jată sub nici o formă în evenimen
tele actuale din Orientul Mijlociu și 
nu are nici un angajament față de 
nici unul din statele în cauză. Fran
ța apreciază că declanșarea unor 
ostilități ar da naștere unei situații 
foarte serioase. Declarația președin

și dansuri din folclorul arab și 
african.

Vizita ministrului de externe 
al României la Tokio

® Amînarea ședinței Consiliului de Securitate ® Co
municatul oficial publicat la Cairo ® Formarea unui 
guvern izraelian de uniune națională ® Declarația gu
vernului francez ® Vizita lui Wilson ia Ottawa și 

Washington ® Convorbirile tripartite de la Alger

TOKIO 2. — Trimisul special 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
Vineri dimineața, în cea de-a doua 
zi a vizitei sale la Tokio, ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, însoțit de am
basadorul României la Tokio, Ion 
Datcu, precum și de ambasadorul 
Japoniei la București, A. Shige- 
mitsu, a fost oaspetele uzinelor 
electronice „Toshiba". In aceeași zi, 
T. Ishisaka, președintele Federa
ției organizațiilor economice din 
Japonia, „Keidanren", a oferit un 
prînz în cinstea oaspetelui român. 
T. Ishisaka și C. Mănescu au rostit 
toasturi.

După-amiază, ministrul de ex
terne al României, Corneliu Mă
nescu, a avut o întrevedere cu 
Ryokichi Minobe, guvernatorul o- 
rașului Tokio, după care a vizitat 
studioul de televiziune Nippon 
Hoso Kiokai, cu care prilej a făcut 
pentru telespectatorii japonezi o 
declarație despre relațiile româno- 
japoneze și despre politica externă 
a României.

★
Vineri seara, ministrul de exter

ne al Japoniei, Takeo Miki, a ofe
rit un dineu în cinstea ministrului 
de externe al României, Corneliu 
Mănescu, și a soției sale.

Adresînd, în numele guvernului 
japonez și al său personal, urări 
sincere de bun sosit ministrului 
de externe al României, Corneliu 
Mănescu, ministrul de externe ja
ponez a evidențiat semnificația vi
zitei ministrului de externe român 
în Japonia. El a subliniat posibi
litățile de extindere a relațiilor 
prietenești dintre cele două țări. 
Amintind de vizitele reciproce fă
cute de personalități japoneze și 
românești, Takeo Miki a remarcat 
cu satisfacție că acestea au dez
voltat în mare măsură înțelegerea 
și prietenia reciprocă. „Avem o 
înaltă considerație pentru efortu
rile țării dumneavoastră care pro
movează o politică externă activă 
și independentă, întrucît indepen
dența și menținerea păcii repre
zintă cele mai înalte obiective ale 
națiunii române", a adăugat Takeo 
Miki.

Răspunzînd, Corneliu Mănescu a

mulțumit pentru cuvintele calde 
rostite la adresa poporului și gu
vernului român și și-a exprimat 
speranța că această primă vizită o- 
ficială la acest nivel va duce la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
statornicite între România și Japo
nia. El a subliniat utilitatea con
vorbirilor purtate pînă acum în- 
tr-un spirit de sinceritate și respect 
reciproc, împărtășind convingerea 
că relațiile româno-japoneze sînt 
pe un făgaș bun, în interesul am
belor popoare, al păcii în lume.

„Drumul către crearea unui cli
mat de pace și înțelegere interna-, 
țională trece în mod necesar prin 
dezvoltarea relațiilor bilaterale în- | 
tre state, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, pe baza princi
piilor suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Militînd 
pentru înfăptuirea lor, fiecare stat, 
mare sau mic, trebuie să-și aducă 
contribuția la soluționarea marilor 
probleme care frămîntă în prezent 
omenirea", a spus el.

„Poporul român nutrește senti
mente de sinceră prietenie și pro
fund respect față de harnicul și 
talentatul popor japonez, a cărui 
contribuție la patrimoniul științei 
și culturii universale este cunos
cută și apreciată".

Președintele S.U.A.
a 'primit 
pe ambasadorul român

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
La 31 mai a.c., președintele Statelor 
Unite ale Americii, Lyndon B. 
Johnson, l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România la g 
Washington, Petre Bălăceanu, în le- M 
gătură cu plecarea sa definitivă din | 
S.U.A.

De asemenea, ambasadorul Repu- | 
blioii Socialiste România, Petre Bă- | 
lăceanu, a fost primit, în legătură g 
cu plecarea sa definitivă din S.U.A. I 
și de secretarul Departamentului de g 
Stat, Dean Rusk.

și amenințări din partea unor țări 
care acționează sub numele de pu
teri maritime" — a precizat Mahmoud 
Riad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., într-un comunicat oficial pu
blicat vineri la Cairo. După ce se a- 
rată că aceste țări „încearcă să folo
sească metode din secolul trecut și 
să exercite o diplomație a canonie- 
relor", în comunicat se spune că 
„R.A.U. consideră că toate măsurile 
colective luate de aceste țări consti
tuie o lezare a suveranității R.A.U., 
care își exercită drepturile legitime 
asupra apelor sale teritoriale. Aceste 
țări trebuie să-și dea seama că ele 
nu-și pot impune tutela asupra apelor 
teritoriale ale altor țări".

TEL AVIV. Generalul Moshe 
Dayan, care a condus trupele izrae- 
liene în timpul campaniei din Sinai 
din 1956, a fost numit joi ministru 
al apărării în guvernul izraelian. Cu 
aceasta, relatează agențiile de presă, 
s-au încheiat dezbaterile desfășurate 
timp de două zile pentru formarea 
unui guvern de uniune națională. 
Dayan este membru al partidului 
Rafi, aflat în opoziție, condus de 
fostul premier Ben Gurion. Portofo
liul apărării era deținut, pînă în pre
zent, de primul ministru Levi Eshkol.

telui de Gaulle reafirmă o propu
nere a guvernului francez, după 
care problemele ridicate de naviga
ția în Golful Akaba, situația refu- 
giaților palestineni și relațiile de 
vecinătate dintre statele interesate 
trebuie reglementate pe baza unor 
hotărîri internaționale. Ministrul in
formațiilor a precizat că declarația 
comună pe care Anglia și Statele 
Unite intenționează să o adreseze 
puterilor maritime în legătură cu 
criza din Orientul Mijlociu nu intră 
în cadrul reuniunii celor patru mari 
puteri propuse de Franța și nu va 
contribui la un progres în rezolva
rea crizei din Orientul Mijlociu.

LONDRA. — Primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, care 
a sosit joi la Ottawa, a început în 
seara aceleiași zile convorbirile ofi
ciale cu primul ministru canadian, 
Lester Pearson.
' In cadrul unei conferințe de presă, 
Wilson a declarat că țările maritime 
vor trebui să ia în considerare afir
marea drepturilor lor de trecere prin 
strîmtoarea Tiran, dacă Națiunile U- 
nite nu vor reuși să soluționeze ac
tuala criză din Orientul Mijlociu. 
Premierul englez și-a exprimat do
rința ca această situație să fie rezol
vată prin intermediul O.N.U.. pro-

nunțîndu-se în favoarea unei acțiuni 
de menținere a păcii în această re
giune a lumii, întreprinsă în baza 
unui mandat din partea Adunării Ge
nerale ă O.N.U.

în cursul zilei de vineri, Wilson a 
sosit la Washington pentru convor
biri cu oficialitățile americane, în 
frunte cu președintele Johnson, în 
legătură cu aceleași probleme.

CAIRO. Ministrul afacerilor exter- 
ne_ al R.A.U., Mahmud Riad, a avut 
o întrevedere cu Charles Yosst, re
prezentant al Departamentului de 
Stat al S.U.A., care face în prezent 
o vizită la Cairo. în cercurile infor
mate din capitala R.A.U. se afirmă 
că au fost discutate o serie de pro
bleme referitoare la actuala criză din 
Orientul Mijlociu.

ALGER. — Aci au avut loc în 
cursul zilei de vineri consultări tri
partite — Algeria, Siria, R.A.U. — 
în urma sosirii lui Zakariya Mohied- 
din. vicepreședinte al R.A.U., și a 
ministrului de externe sirian, Ibra
him Makhos. La sosirea sa, Mohied- 
din a declarat că este purtătorul u- 
nui mesaj pentru șeful statului alge- 
rian, Boumedienne, din partea pre
ședintelui R.A.U., Nasser, în care se 
expune poziția țării sale în legătură 
Ai evoluția evenimentelor din Ori
entul Mijlociu.

PARIS. Ministrul afacerilor ex
terne al Siriei, Makhos, care între
prinde o vizită la Paris, a fost primit 
de șeful statului francez, generalul 
de Gaulle.

TEL AVIV. —Un purtător de cu- 
vînt al armatei izraeliene a decla
rat că trupele iordaniene au deschis 
joi foc asupra pozițiilor izraeliene, 
la 400 metri nord-est de poarta 
Mandelbaum din Ierusalim. Nu au 
fost provocate daune și nici victi
me. Purtătorul de cuvînt izraelian a 
făcut cunoscut că Izraelul a înain
tat Comisiei mixte de armistițiu 
izraeliano-iordaniene o notă în le
gătură cu aceste incidente. (A. P.).

In cursul nopții de joi, la frontie
ra siriano-izraeliană s-a produs un 
nou incident. Potrivit agenției France 
Presse, doi soldați izraelieni au fost 
uciși și unul rănit, iar un sirian a 
fost ucis.

AMMAN. — Forțele militare' ior
daniene au deschis focul joi asupra 
ținui elicopter izraelian, în sectorul

Ierusalimului, obligîndu-1 să se îna
poieze pe teritoriul Izraelului, după 
ce a trecut în spațiul aerian al Ior
daniei, anunță un comunicat din 
Amman. în legătură cu acest inci
dent, Iordania a adresat o plîngere 
Comisiei mixte de armistițiu' iorda- 
no-izraeliene.

> CAIRO. —Avioane ale forțelor ae
riene ale R.A.U., dotate cu rachete, 
au primit ordinul să supravegheze 
nava portavion britanică „Hermes", 
ancorată în prezent în apele Mării 
Roșii, anunță ziarul „Al Ahram" din 
Cairo. Cotidianul menționează că, 
potrivit acestui ordin, „nava nu tre
buie să se apropie de apele terito
riale egiptene fără autorizație ofi
cială și sub nici un pretext".

O notă 
a guvernului 
U.R.S.S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 
iunie, Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., a în- 
mînat lui John Guthrie, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al S.U.A. 
în Uniunea Sovietică, o notă a gu
vernului sovietic în legătură cu bom
bardarea de către avioane americane 
a motonavei sovietice „Turkestan" 
în rada portului Kampha, la 50 de 
mile nord de Haifong. în urma a- 
cestui atac, nava sovietică a suferit 
avarii, iar doi membri ai echipajului 
au fost răniți. Guvernul sovietic, se 
spune în notă, protestează cu hotă- 
rîre împotriva acțiunilor provoca
toare ale forțelor militare america
ne și declară că guvernul S.U.A. 
poartă întreaga răspundere pentru 
aceste acțiuni. Guvernul sovietic in
sistă ca vinovății de atacarea navei 
sovietice să fie pedepsiți cu severi
tate și așteaptă ca astfel de acțiuni 
față de navele sovietice să nu se mai 
repete. Guvernul U.R.S.S. declară că 
în cazul repetării unor acțiuni simi
lare din partea forțelor armate ale 
S.U.A., Uniunea Sovietică va fi ne
voită să adopte măsuri corespunză
toare pentru asigurarea securității 
navelor sovietice.

însărcinatul cu afaceri al S.U.A. a 
declarat că va transmite imediat 
nota respectivă guvernului său.

La Aden și în împrejurimi au loc noi ciocniri între trupele britanice și for
jele patriotice. Joi a avut loc o asemenea ciocnire în orașul Cheik Othman, 
situat la 16 km de Aden. în fotografie ; Vehicule blindate patrulînd pe stră

zile Adenului pentru a intimida pe patriofi

agențiile de presă transmit:
® Ministrul de externe al Turciei despre vizita în 
România și Bulgaria H Al 1989-lea avion american 
doborît deasupra R. D. Vietnam ii NOI ARESTĂRI IN GRECIA 
H Măsuri de liberalizare a comerțului în S. U. A.

Ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, înapoiat la Ankara, după vizitele făcute în Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria, a subliniat impor
tanța contactelor dintre țările balcanice, arătînd că eforturile spre 
dezvoltarea relațiilor Turciei cu Bulgaria, Iugoslâvia și România 
dau rezultate pozitive. „Există toate condițiile, a declarat Ihsan 
Sabri Caglayangil, pentru ca țările acestei regiuni a lumii să tră
iască și pe viitor într-o atmosferă de pace și înțelegere reciprocă, 
în condiții de colaborare".

Avioane americane dobo- 
rîie deasupra R. D. Vieînam. 
Agenția V.N.A. anunță că la 1 iu
nie unitățile Armatei Populare din 
Hanoi au doborît un avion ameri
can, care a violat spațiul aerian al 
capitalei R. D. Vietnam. Potrivit 
unor rapoarte suplimentare, forțele 
armate din provinciile Ha Tinh, 
Yen Bai, Vinh Linh și Thanh Hoa 
au doborît zilele acestea alte patru 
avioane agresoare. Agenția V.N.A. 
precizează că pînă în prezent pe 
teritoriul Vietnamului de nord au 
fost doborîte 1 989 avioane ame
ricane.

Christos Lambrakis, pf°- 
prietarul ziarelor „To Vima" și „To 
Nea", care reușise să se ascundă 
după lovitura de stat de la 21 apri
lie a.c., a fost arestat vineri. Cele

două publicații erau favorabile par
tidului lui Papandreu.

Onavă de război ameri
cană a pătruns în apele te
ritoriale ale R. P. Chineze, 
la est de Insula Paiciuan din pro
vincia Fuțzian, în zilele de 1 și 2 
iunie. La 2 iunie, un avion militar 
american a violat spațiul aerian al 
țării, efectuînd în două^rînduri rai
duri deasupra insulelor Hsișa și 
Hainan din provincia Guandun. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe a fost autorizat 
să dea un serios avertisment Sta
telor Unite în legătură cu aceste noi 
provocări împotriva R. P. Chineze. 
(China Nouă).

Senatul francez a resPins 
vineri, cu 218 voturi, contra 32,

proiectul de lege prin care guver
nului i se acordă puteri depline în 
domeniul economic și social. Pro
iectul urmează să fie din nou luat 
în discuție de Adunarea Națională 
și, în cazul în care va fi din nou 
aprobat, va fi remis Senatului pen
tru a doua oară. Dacă și la cea de-a 
doua lectură Senatul îl va respin
ge, proiectul va fi prezentat pentru 
a treia lectură în Adunarea Na
țională, care de data aceasta va 
adopta hotărîrea definitivă.

Ziarul „TIMES" publică scri
soarea unui număr de 71 de 
oameni de cultură și artă ame
ricani care . condamnă războiul 
din Vietnam. „Există numeroa
se dovezi care arătă că escala
darea războiului de către Sta
tele Unite a distrus în repetate 
rînduri posibilitățile de a se 
pune capăt conflictului". Sem
natarii scrisorii, printre care se 
află personalități de renume ca 
Harry BELAFONTE. Marlon 
BRANDO, Dick GREGORY, 
Tom LEHRER și alții, își expri
mă „adînca îngrijorare" în le
gătură cu continuarea războiu
lui. Adresîndu-se britanicilor, 
autorii scrisorii subliniază : „Vă 
asigurăm că nemulțumirile dv. 
în legătură cu războiul rușinos 
vor fi privite nu ca acțiuni an- 
tiamericane, ci ca un sprijin a- 
cordat acelei Americi pe care o 
iubim și cu care .ne mîndrim".

întrevederi la Brioni. Pre- 
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a avut joi o întrevedere 
la Brioni cu Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, care se află la 
odihnă în această țară.

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, a primit vineri la 
Brioni pe Oldrich Cernik, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, care se află în 
vizită în această țară. A avut loc o 
convorbire prietenească, referitoare 
la colaborarea economică dintre cele 
două țări.

Juriul Concursului internațional 
de canto de la Montreal, orga
nizat de Institutul internațional 
de muzică al Canadei, a acordat 
premiul I tinerei soprane ro
mâne Marina Krîlovici. Deși 
încă studentă la Conservatorul 
„Ciprian Porumb eseu" din
București, Marina Krîlovici ob
ține acum cel de-al 4-lea pre
miu de prestigiu care i-a adus 

consacrarea internațională.

Ridicarea restricțiilor la 
exportul altor 38 categorii 
de produse nestrategice în 
țările din Europa răsări
teană a fost anunțată de Minis
terul Comerțului al S.U.A. Este 
pentru prima dată cînd se include 
și exportul în R. D. Germană. O 
măsură similară, însă numai pen
tru 24 de categorii de produse, a 
fost anunțată la începutul anului. 
(A. P.).

Ecou! secesiunii 
din Nigeria

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

Actul desprinderii provinciei orien
tale a Nigeriei și autoproclamării aces
teia ca stat independent, sub numele 
de Republica Biafra, cit și situația în
cordată survenită ulterior, provoacă în
grijorări crescînde la Londra. Evoluția 
evenimentelor din ultimele zile e privi
tă ca generînd primejdia unui proces 
de destrămare a federației nigeriene, 
unde monopolurile britanice au impor
tante interese.

După cum este știut, guvernul din 
Lagos a luat măsuri destinate să acce
lereze blocada maritimă și terestră a 
Biafrei și acum, de ambele părți ale 
fluviului Niger, forțele militare stau 
față în față. Circa două mii de ame
ricani și peste patru mii de britanici 
care se află în această regiune au fost 
sfătuiți de guvernele respective să se 
repatrieze, deși autoritățile din Biafra 
le-au garantat siguranța. Poziția brita
nică nu poate ignora faptul că un ca
pital de peste o sută de milioane de 
lire este investit în această regiune ni- 
geriană. Intr-o situație delicată par a 
se afla societățile petroliere străine, 
îndeosebi Shell și British Petroleum, 
care exportă 85 la sută din producția 
totală de țiței a țării.

De altfel, interesele petroliere au 
constituit în cursul desfășurării eveni
mentelor un punct central al dispute

lor politice. Potrivit calculelor, produc
ția de petrol nigeriană urmează să a- 
tingă 50 de milioane de tone în 1970 
și o sută milioane tone în 1980. Ținînd 
seama de faptul că două treimi din 
producția de petrol a Nigeriei este ob
ținută în regiunea răsăriteană, la Lon
dra a fost adoptată o atitudine precau
tă, neangajantă, în așteptarea unei cla
rificări. Tot în suspensie rămîne și di
lema recunoașterii diplomatice, accen
tuată într-o anumită măsură de decla
rația guvernului federal de la Lagos 
că un asemenea act va fi considerat ca 
o atitudine neprietenească față de Ni
geria.

Petrolul, care trebuia să constituie, 
potrivit planurilor federale, cljeia și 
baza dezvoltării economice a întregii 
țări, reprezintă acum principalul atu 
al Biafrei.

în același timp, mișcarea separatistă

se dezvoltă și în regiunea de vest a 
Nigeriei, ai cărei lideri au reafirmat că 
vor urma exemplul Biafrei în cazul 
cînd va supraviețui independența a- 
cesteia. Un semn prevestitor pare să 
fie și emigrarea din regiunea de nord 
a membrilor tribului Yoruba spre re
giunea lor originară din vest, unde 
constituie populația majoritară.

în atmosfera de tensiune și incerti
tudini, mulți observatori londonezi sînt 
de părere că normalizarea Situației va 
depinde în mare măsură de atitudinea 
țărilor africane cît și de unele capitale 
occidentale.

Ședințe ale unor 
comisii permanente 
C.A.E.R.

ZAPOROJIE 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : în orașul Zapo- 
rojie din Ucraina a avut loc șe
dința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru metalurgia neferoasă, care 
a discutat problemele colaborării 
în continuare în acest domeniu și 
a adoptat recomandările corespun
zătoare. La ședința comisiei au par
ticipat delegați din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D.G., Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. precum și 
din Iugoslavia. în calitate de ob
servatori au participat reprezen
tanți din Cuba.

★

SOFIA 2 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite: Zilele acestea a avut 
loc în orașul Nesebăr—Solnecinîi 
Bereg (R. P. Bulgaria) cea de-a 
7-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria alimenta
ră. La ședință au participat delega
ții din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. Comisia a adoptat reco
mandări pentru îndeplinirea sar
cinilor care decurg din hotărîrile 
celei de-a 20-a sesiuni a C.A.E.R. 
și comitetului executiv. Comisia 
a examinat o serie de probleme 
actuale ale colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul in
dustriei alimentare și a adoptat re
comandările corespunzătoare. Co
misia a examinat și a adoptat, de 
asemenea, raportul prezentat co
mitetului executiv cu privire la 
lucrările comisiei în perioada care 
a trecut. Discutarea problemelor la 
ședință s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie frățească și de
plină înțelegere reciprocă.
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ECRAN
„MUTTER 
COURAGE”

Citim în „Paris 
Match" „Ame
ricanii din Paris 
sint foarte cu
rajoși". De ce ?

Un grup de americani care lo
cuiesc la Paris — intre care ac
trița Jean Seberg și soțul ei, 
scriitorul Roman Gray — a 
luat inițiativa de a pune in 
scenă celebra piesă a lui 
Bertolt Brecht „Mutter Cou
rage", teribil rechizitoriu con
tra războiului. Unde o vor

juca ? Chiar în incinta biseri
cii americane. Semnificația e 
transparentă: protest împotri
va războiului dus de S.U.A. 
in Vietnam 1

Alarmat de e- 
fectele pe care 
înscăunarea dic- Sl GHIMPI laturii militare în 

” Grecia ar putea
să le aibă asupra 

turismului, Importantă sursă de 
venit a țării, directorul Oficiului

ROZE

național de turism elenic a trimis 
birourilor de voiaj franceze o seri-
soare în care scrie : „Aș vrea să 
vă aduc la cunoștință că dacă mă
suri — să zicem „rigide" — au 
fost luate de guvernul țării mele, 
aceste măsuri n-au durat mai mult

decît durează trandafirii...", Dar,
după cum scrie „Le Mdnde", după 
trimiterea acestei circulare nu nu
mai că atmosfera nu s-a îmbună
tățit in tară, dar alte măsuri re
presive au fost luate, între care 
și unele restricții care îi vizează f 
pe turiștii străini. Drept care, sti
lul eufemistic al circularei ar pu
tea fi corectat în sensul că tran
dafirii s-au scuturat, dar ghimpii 
au ieșit și mai bine la iveală...

ULTIMUL
și AL 
„REGI
NELOR”

Cele două 
vestite tranșa
tlantice engleze 
„Queen Mary" 
îl,,Queen Elisa
beth" (queen=> 
regină) nu vor 
mai fi folosite
pentru trans

portul călătorilor peste Atlan
tic. S-a apreciat că ele au de
venit anacronice sau, mai e-
xact, nerentabile, întrucît că
lătorii moderni preferă tot mai 
mult viteza avionului, con
fortului fastuos (și extrem de 
piperat ca preț) al celor două 
vapoare de linie. Ce să se facă 
însă cu ele ? O sugestie luată 
în considerație este ca să fie 
transformate în „expoziții plu
titoare". Spre a stimula expor
tul de echipament industrial 
britanic în S.U.A. S-a calculat
că revine mai ieftin decît ex
pozițiile pe uscat. Mai rămîne 
de văzut dacă cele două „regi
ne" — care amintesc de epoci 
cînd „Imperiul" mai rezerva 
Americii rang de sucursală — 
vor înmuia inimile cerbe
rilor care păzesc zidurile va
male ridicate de S.U.A. în ca
lea importurilor din Anglia.

riiATii capitala.EMU] II Venezuelei, Ca
racas, a avut 

loc un memorabil spectacol 
muzical. Pentru prima oară in 
istorie în cursul prezentării o- 
perei „Carmen" a compozito
rului francez Georges Bizet a 
fost inclusă și o veritabilă cor
rida. In fața a 10 000 de specta
tori, toreadorul spaniol Giron, 
în ultimul act al operei, a ucis 
un taur căruia i-a tăiat o ure
che și a dăruit-o cîntăretei 
newyorkeze, Jean Madeira, in
terpreta rolului lui „Carmen".

Spectatorii au trăit clipe de 
emoții. Desigur, nu numai este
tice.


