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pagini, ci valorii 
a lucrărilor, con- 
lor. Ideile noi pe 
aduc cercetările

Institutului de mecani- 
fluidelor și Institutului 
fizică-București. Cînd 

ivesc astfel de cazuri, 
ambele institute cerce-

Noțiunea productivității

ing. Șerban 
SĂNDULESCU 

cercetător științific 
principal la Institutul 

de Mecanica Fluidelor

IA VAȘ

Povestire de 
Traian Coșovei

care denaturează eficiența
ecosoKîfeă b mor NwestiȘ

Problema în discuție — evaluarea corectă, pe baze reale, a costului utilajului și instalațiilor noilor 
obiective industriale — prezintă o importanță deosebită în politica de investiții a statului. Este suficient să 
menționăm că în ansamblul cheltuielilor de investiții utilajele și instalațiile au o pondere predominantă, 
existînd tendința de creștere a acesteia, pe seama reducerii proporției valorii lucrărilor de construcții. 
Orice denaturare sau evaluare greșită a costului utilajelor și instalațiilor determină o neconcordanță 
între fondurile alocate pentru noile obiective și cele efectiv utilizate ; drept consecință, se solicită supli
mentări de fonduri de la bugetul statului pentru acoperirea diferențelor, sau se creează economii fictive.

Ridicăm problema evaluării costurilor utilajelor și instalațiilor, deoarece, în prezent, pe întreaga 
filieră, de la proiectare pînă la execuția acestora, pornind de la interese înguste, unele institute de 
proiectare sau uzine constructoare de mașini folosesc anumite artificii menite să pună într-o lumină favo
rabilă activitatea lor, în detrimentul efectului economic în realizarea noilor obiective industriale. Pen
tru a depista ce anume anomalii persistă — favorizate și de legislația în vigoare privind evaluarea acestor cos
turi — am întreprins o anchetă la Institutul de proiectări de uzine și instalații metalurgice, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini și în unele întreprinderi constructoare de mașini, aducînd în discuție cîteva 
aspecte ale problemei amintite.

CUM ÎȘI FACE LOC
^ARBITRARUL

Ne-am oprit mai întîi la IPROMET, 
deoarece acest institut are de exe
cutat un volum important de pro
iecte pentru noile obiective siderur
gice. Mecanismul evaluării ni l-a 
expus ing. Mircea Encioiu, șeful 
sectorului tehnologic al institutului.

— Consider binevenită această an
chetă, deoarece este necesar să se 
pună ordine în acest domeniu — ne 
spune el la început. Practic, există 
trei categorii de utilaje : 1) înscrise 
în catalog, 2) cele care se pot corela 
cu unele utilaje din catalog și 3) uni
cate. Numai ultimele două ridică pro
blema evaluării...

Sînt, însă, diferite puncte de ve
dere în ce privește modul practic în 
care se face această evaluare. în ge
neral, la fiecare dintre cei care 
concură la stabilirea preturilor se 
manifestă tendința de a obține o 
falsă eficientă economică în dome
niul lor de activitate. Iată, succint, 
cîteva păreri care demonstrează a- 
ceastă tendință.

OPINIA PROIECTAN
TULUI

— Noi respectăm cerințele legale 
privind evaluarea — arată ing. En- 
cioiu. Prețul de deviz se stabilește de 
proiectant prin corelare sau prin

mare
44 500 locuri. între acestea, 
cinci mii de locuri sînt re
prezentate de Snagov, pînă 
la care transportul e ceva 
mai dificil și unde, totuși, 
cu ajutorul vecinilor noștri 
ploieșteni, capacitatea se 
dovedește neîndestulătoare 
în raport cu populația și cu 
spațiul, berechet, rămas li
ber pentru eventuale extin
deri.

Realitatea este însă că 
gospodarii Capitalei, în ce 
privește ștrandurile, au pre
ferat să se consoleze cu si
tuații amăgitoare și să nu 
privească în față faptele cu
noscute de cetățean. Care 
sînt aceste fapte ? Un ștrand 
existent la rondul Coșbuc, 
care avea trei bazine, a fost 
desființat. Altul, identic, de 
la Gara de Est, a rămas cu 
un singur bazin rezervat 
pentru U.C.F.S. Ciurelul a- 
bia urmează să fie dat în 
folosință. Bazinul mic de la 
Sfinții Voievozi, pus la în- 
demîna publicului în situa
țiile T.C.A.B., în realitate e 
deschis pentru public doar 
duminica ; alt bazin modest, 
Meltzer, a fost și el desfiin
țat înainte de a fi căpătat 
în loc altul mai bun, Teiul 
e momentan scos din circu
lație, iar toate ștrandurile 
care existau pe Herăstrău, 
ca să se păstreze frumuse
țea peisajului, au fost des
ființate.

Au venit căldurile.
Răcorirea trupului e o 

treabă dificilă, fiindcă la 
ștranduri e aglomerație. 
Mergi pînă acolo în aglome
rație, stai aglomerat și te în
torci aglomerat. De vină, e- 
vident, sînt căldurile, precum 
și amatorii de ștrand : dacă 
n-ar ține toti să meargă mai 
ales în zilele libere și căl
duroase, dacă ar mai alege, 
prin rotație, și cîte o zi 
ploioasă, ar încăpea mai 
mulți.

Afară de această vină ca
pitală, s-o mai examinăm și 
pe una mică de tot: capa
citatea ștrandurilor. Pe hîr- 
tie, stăm bine. Pe nisip, 
ceva mai prost.

De fapt, nici pe hîrtie nu 
e o situație strălucită. Ca
pacitatea ștrandurilor bu- 
cureștene, în versiunea 
I.C.A.B.-ului, ar fi de 
62 500 locuri. Cifra poate 
apărea mare în ochii unui 
eiev care are nota 4 la geo
grafie, din cauză că n-a 
știut că Bucureștii, în pri
măvara anului trecut, depă
șise numărul de 1,5 milioa
ne locuitori.

Din această cifră puteti 
însă scădea fără grijă 18 000 
de locuri, cît reprezintă pe 
hîrtie ștrandul lacului Tei, 
în prezent rămas pe uscat ; 
gospodarii I.C.A.B. speră, 
după o manevră nedibace 
cu digul de acolo, să termi
ne noul stăvilar la 1 iulie 
și recunosc că pînă atunci 
capacitatea pe care o pose
dă — pe hîrtie — este de

Medgidia, dînd bună parte 
din producția noastră de 
ciment.

Productivitate sporită în 
munca științifică înseamnă 
și evitarea unor paralelis
me inutile în cercetare ca
re duc la irosire de mun
că și fonduri. Este adevă
rat că, în urma dezvoltării 
impetuoase a științei din 
ultimele decenii, au apărut 
unele științe de frontieră : 
fizica plasmei, aerotermo- 
chimia etc., care operează 
cu noțiuni și metode spe
cifice mai multor ramuri 
ale științei. Aceasta nu 
justifică însă ca aceeași 
problemă, eventual cu mici 
deosebiri, să fie studiată 
simultan și independent în 
două institute. Este, spre 
exemplu, cazul unor pro
bleme referitoare la gazele 
rarefiate și ionizate care 
constituie, în același timp, 
preocuparea unor colective 
ale 
ca 
de 
se 
iar 
tează aspecte diferite, deși 
adiacente ale aceleiași pro
bleme. se impune organiza
rea unei colaborări strînse 
între colectivele respecti
ve, care pot să-și unească 
eforturile, să facă schimb 
de cunoștințe și idei și fo
losi același laborator. Ast
fel se va asigura o produc
tivitate sporită a muncii 

- științifice, evitîndu-se inu
tile eforturi paralele.

încă un factor de mare 
însemnătate pentru pro
ductivitatea muncii științi
fice reprezintă înlănțuirea 
logică a diverselor faze ale 
cercetării, puțind contribui 
la creșterea ei substanția
lă. la o finalizare mai ra
pidă și mai corectă a re
zultatelor. Pentru ilustrare 
ne putem referi la proble
ma recoltării stufului în 
Delta Dunării. S-a trecut 
la exploatarea acestei ma
terii prime fără a se face 
o cercetare complexă prea-

Un factor important, ca
re determină de la început 
productivitatea muncii ști
ințifice, este precizarea di
recției în care trebuie în
dreptat efortul intelectual. 
Ea poate fi asigurată prin 
stabilirea judicioasă a te
maticii cercetării științifi
ce. In cadrul științelor teh
nice, în domeniul mecani
cii fluidelor, de pildă, se 
încearcă la noi abordarea 
unor probleme care deși 
sînt de mare actualitate ști
ințifică, cum sînt aerodina
mica super și hipersonică, 
magnetogazodinamica etc. 
nu promit totuși rezultate e- 
ficiente cu mijloacele noas
tre și nici nu vor putea a- 
vea prea curînd aplicații 
în economia noastră națio
nală. Abordarea lor se da
torează teoriei „omnipre
zenței" care cere ca cer
cetarea să-și afirme pre
zența în cît mai multe do
menii. Efectul este însă e- 
xact contrar, deoarece re
zultatele discutabile ce pot 
fi obținute în astfel de do
menii sînt mai degrabă e- 
chivalente cu absenta noa
stră. A căuta să cuprindem 
în preocupările noastre to
talitatea sau quasi-totalita- 
tea problemelor din dome
niul respectiv, înseamnă, 
de fapt, să ne dispersăm, 
să lucrăm superficial și să- 
nu putem desăvîrși și fi
naliza nici una dintre cer
cetări, mai ales cind aces
tea trebuie verificate prin 
experiențe numeroase și 
delicate.' Trebuie" să >r-ecu- 
noaștem că dezvoltarea u- 
nor laboratoare destinate 
experimentării în aceste 
domenii este nerațională, 
deoarece fondurile care le 
necesită ar fi mult mai u- 
tile finanțării Unor cerce
tări experimentale care au 
aplicație în țara noastră.

In locul temelor arătate 
mai sus, consider că, în 
mecanica fluidelor, efortu
rile ar trebui accentuate în 
cercetările teoretice și ex
perimentale privind lubri- 
ficatîa mașinilor, îmbunătă
țirea și tipizarea ventila
toarelor centrifugale in-

dustriale, pneumatica și 
pneumonica (de mare ac
tualitate în automatizări), 
transportul pneumatic prin 
conducte, scurgerile de- 
versoare (problemă impor
tantă în construcția de 
baraje) ș. a. care, datorită 
aplicabilității și valorifică
rii imediate, oferă muncii 
științifice o productivitate 
sporită.

In cazul cercetărilor fun
damentale, criteriul obiș
nuit de apreciere a efica
cității este numărul și vo
lumul lucrărilor publicate. 
Deși „obiectiv", acesta este 
totuși un criteriu superfi
cial, deoarece ponderea 
principală revine nu numă
rului de 
intrinseci 
ținutului 
care le 
fundamentale, metodele de 
calcul pe care le dezvoltă, 
efectele și fenomenele noi 
pe care le pun în eviden
tă, trebuie apreciate, fie 
prin contribuția pe care o 
aduc la lărgirea sferei cu
noștințelor noastre, fie 
prin fundamentarea unor 
cercetări cu caracter apli
cativ sau a unor realizări 
tehnice. Pe această linie, se 
înscriu, de pildă, cercetări
le efectuate de un colectiv 
de Ia Centrul de mecanica 
solidului al Academiei ca
re, pornind de la lucrări 
teoretice, a stabilit o nouă 
metodă de calcul al cup
toarelor rotative de) klin- 
ker. Aplicarea acestei me
tode a permis unui colec
tiv de proiectanți să cal
culeze cuptoare moderne 
de mare capacitate și des
chidere, astăzi în funcțiu
ne la fabricile de ciment 
de la Bicaz, Fieni, Tg. Jiu,

calcule amănunțite pe elemente 
cost la preturile în vigoare. Devizul 
îl trimitem la una dintre uzinele con
structoare de mașini ca să avizeze 
prețul stabilit de noi. Deseori, uzina 
avizează acest preț fără o analiză a- 
mănunțită, deoarece nu are nici o 
răspundere în respectarea avizului 
dat. Dar, căutînd să-și asigure anu
mite avantaje, propune preturi mult 
mai mari. Chiar preturile majorate 
sînt însă modificate după ce s-a fa
bricat utilajul, bineînțeles în sensul 
măririi lor. La rîndul săli, acest preț 
trebuie aprobat de ministerul de re
sort pe baza argumentației uzinei. 
Ministerul aprobă, de obicei. în ju
rul prețului avizat...

Cu alte cuvinte, proiectantul calcu
lează prețul de deviz, cere avizul 
unei uzine, aceasta îl dă cu ușurință. 
Astfel se creează „baza legală" pen
tru deschiderea finanțării investiției. 
Deci, formalismul în stabilirea pre
țului de deviz își face loc chiar din 
momentul evaluării de către proiec
tant a costului utilajului sau instala
ției.

©

Continuare în pag. a Vil-a
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Satisfacție, dorință
de a munci mai bine
pentru țară
și pentru

— La ora asta — l-a declarat co
respondentului „Scînteii" un munci
tor de la „Automatica" — nu veți 
găsi nicăieri. în.nici un colectiv din 

' tară, vreun muncitor care să nu fi 
aflat de noua Hotărîre cu privire la 
mărirea salariilor mici, să nu o fi 
comentat ; am citit cu toții textul Ho- 
tărîrii. ne-a interesat pe toți, chiar 
și pe cei calificați, care avem salariu 
mai mare.

— Alcătuim cu toții o mare fami
lie. a spus tînăra arhivară Elena Pa- 
tache, și vă închipuiți cît ne bucura 
faptul că veniturile noastre au spo
rit cu tiel miliarde si cinci sute de 
milioane lei anual, datorită majorării 
pensiilor, a unor salarii. reducerii 
unor preturi si. recent, plusului _ de 
1.2 miliarde lei adus de Hotărîrea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului de 
Miniștri. Mama mea este văduvă ; 
pe lîngă pensiile fraților mei, am 
căpătat și eu acum un spor de sa
lariu. Fiecare spor se adaugă la cele
lalte și, pe planul familiei noastre, 
reprezintă un cîștig care se face 
simțit.

De fapt. încă înainte de a intra în 
incinta „Automaticii", am cules pri
mul comentariu de la omul aflat la 
poartă :

— Dacă vă duceți înăuntru — a 
spus portarul Dumitru Dumîtrache
— veți constata că toti muncitorii 
noștri au salarii mai înalte decît 
cele prevăzute în Hotărîre.^ Eu însă, 
laolaltă cu soția mea. căpătăm un 
spor dublu, pentru că si ea se află 
în aceeași categorie de salarizare cu 
mine si cu alții, care avem munci 
administrative, la curățenie.

Tudora Ion, femeie de serviciu, ne 
declară simplu :

— Sporul reprezintă mai mult de
cît pîinea de zi cu zi pentru întrea
ga mea familie.

Dacă la întreprinderi ca „Automa
tica" majorarea nu-i cuprinde pe 
muncitorii propriu-zisi. în schimb — 
așa cum preciza si textul rlot.ărîrii
— de acest spor vor beneficia în pro
porție mai însemnată categorii largi 
de muncitori din industria ușoară și 
alimentară, din construcții, transpor
turi. telecomunicații si alte domenii. 
La fabrica de tricotaje „Moldova", 
de pildă, sporul îmbrățișează un nu
măr mai mare din totalul persona
lului.

— Specificul muncii la bobinat, 
renansat. împachetat, curătat si<aalte 
secții face ca aici să lucreze un nu
măr mai mare de femei necalificate.

ne spune Aglaia Pană. Eu împreună 
cu soțul meu vom realiza un spor 
lunar de 150 lei, care contează la un 
buget ca al nostru. întrebațl-le și pe 
Elena Gorea și Maria _ Dumitriu, 
mame a cîte doi copii, si veți vedea 
cum prevederile astea ne-au încălzit 
sufletul. Ne dăm seama că banii 
ăștia n-au putut ieși din altă parte 
decît dintr-o sporire a avuției tării, 
a producției. Trebuie să ne dăm 
osteneala să lucrăm și mai bine ca 
să sporim și mai mult această avuție, 
să dăm posibilitate conducerii de 
partid și de stat să ducă și mai de
parte programul de creștere a nive
lului de trai. Banii aceștia ne vin cu 
un an mai devreme decît prevedea 
planul cincinal. De noi depinde să 
înlesnim șl alte depășiri : vă închi
puiți cu cîtă însuflețire vom lucra !

— înainte de a trece la socoteli 
concrete — ne spune Francisc Toth, 
de la Trustul de construcții nr. 1 Cri- 
șana — vreau să vă spun ceva des
pre calificare. Eu sînt necalificat si 
lucrez într-o grupă de zidari din 
Oradea. Orice ban primit în plus mă 
ajută nu numai să trăiesc mai bine, 
dar. trăind mai bine, să pot și eu 
să-mi ridic nivelul de cultură si de 
pregătire. Chibzuisem cu maică-mea.

F. S.

A UZINEI
CONSTRUCTOARE

— Proiectantul face corelarea 
ceea ce îi convine, pentru a obține 
un preț de deviz cît mai redus — 
afirmă Ing. Paul Florescu. director 
comercial al uzinei „23 August"- 
Bucurestî. De cele mai multe ori se 
cer urgent avizările, fără a se pune 
la dispoziția uzinei elementele de 
calcul necesare. Si încă un aspect: 
uzina avizează un preț mai ridicat, 
dar proiectantul lasă în caietul de 
sarcini tot cît a prevăzut el, cît îi 
convine...

— La baza stabilirii prețului infor
mativ stă, adesea, o documentație ex
traordinar de sumară — susține tov. 
Gheorghe Nestorescu, director al Di
recției plan financiar-prețuri din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Institutele de proiectări sînt 
interesate ca utilajele proiectate să 
fie cit mai ieftine : de aceea „uită" 
să prindă anumite elemente, sau nu 
fac corelări corecte. Pe de altă parte, 
uzinele „umflă" preturile, pentru a-și 
spori artificial rentabilitatea...

Merită să precizăm că diferențele 
de „evaluări", cu care se fac adevă
rate jonglerii, nu sînt deloc neglija
bile. Un exemplu : IPROMET a sta
bilit în deviz pentru produsul „mese 
turnate — proiect 21096/1967“. pe baza 
unei corelări perfecte, prețul de 15 
lei/kg. Proiectul a fost trimis la avi
zare uzinei „23 August" care a avizat 
...35 lei/kg — deci mai mult decît

Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Repu- . 
blicii Socialiste România, a trimis o telegramă președintelui Republicii 
Somalia în care se spune i

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal adresez Excelenței Voastre căldu
roase felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și progres poporu
lui somalez prieten, cu prilejul celei de-a Vil-a aniversări a procla
mării independenței Republicii Somalia.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că bunele 
relații dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în inte
resul ambelor popoare, al înțelegerii șl colaborării internaționale.

ÎN JUNGLĂ
CORESPONDENȚA DIN HANOI 

DE LA ADRIAN IONESCU

Alianța inerției
opinii

Cine nu admiră traiectoria spec
taculoasă parcursă de România în 
ultimele două decenii de regim so
cialist ? Mica „Belgie a Orientului" 
a intrat, la început mai timid, mal 
anevoios, apoi cu o vertiginoasă au- 
topropulsie, pe orbita civilizației mo
derne. Vechea stare de latență so- 
cial-economică s-a lichidat, un pu
ternic stimul economic, politic, mo
ral străbate organismul societății, 
răscolește straturile populației, clo
cotește în toracele țării. Simptomele 
insuficientei coronariene de odini
oară au dispărut. Sîngele pulsează 
viguros în aorta României socialiste, 
inima națiunii bate ritmic, viril.

Biologia socială ne avertizează însă 
asupra posibilității recidivării unor 
viruși și a apariției altora, cerîn- 
du-ne să cultivăm permanent anti
corpii cu ajutorul cărora societatea 
noastră poate infringe orice maladie. 
In același timp cere să ne reglăm 
respirația după ritmul de mișcare al 
lumii. Sensul superiorității socialis
mului rezidă tocmai în capacitatea 
de a evita osificarea societății, de 
a-i spori mobilitatea. Socialismul 
este, în etapa actuală, un perma
nent proces de perfecționare socială, 
de ameliorare a relațiilor de produc
ție și a relațiilor dintre oameni, de 
flexibilizare a aparatului administra
tiv înclinat să alunece spre birocra
ție, de adaptare la evoluția științei, 
a forțelor de producție, a Omului. 
Tocmai aceasta este, de altfel, esen
ța preocupărilor cu caracter politic 
și organizatoric ale partidului și 
statului român în perioada desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

Partidul comunist promovează mă
suri de descentralizare economică, de 
simplificare a relațiilor dintre in
stituțiile centrale și unitățile de pro
ducție, de eliminare a zăgazurilor 
administrative artificiale și a facto
rilor de stînjenire reciprocă a dife
ritelor organe. Se cultivă o atitu
dine științifică, de înțelegere a sen
sului legilor obiective economice și 
sociale, de respectare a comanda
mentelor lor. Se combate actul de 
violentare a legității care determină 
legile să se disimuleze, să capete căi 
de manifestare ocolite, necontrolabi
le și imprevizibile, să genereze ano-

malii, mici monștri organizatorici. 
Partidul curăță terenul vieții socia
le de obstacole ; înlătură ceea ce 
baricadează sau sufocă inițiativa, in
teligența, eficienta activității crea
toare, ceea ce împiedică satisfacerea 
armonioasă a cerințelor societății.

Un șuvoi puternic de aer proaspăt 
pătrunde în toate compartimentele. 
Sînt forțate ferestrele unor încăperi 
mult timp claustrate. Ferestre bă
tute în cuie, lipite cu benzi de hîr- 
tie de cei care au fobia curentului, 
a mișcărilor de aer. Atmosfera în
chisă, stătută, ușor fetidă a camere
lor în care nu s-a măturat de mult 
și cu care plămînii și simțul olfactiv 
al locatarilor s-au acomodat, este pri
menită. Unii se ridică buimaci din 
paturile desfăcute în care au hiber
nat îndelung, încercînd în zadar să-și 
acopere goliciunea cu plăpumi groa
se. Pocnesc la perete uși prin care 
priviri străine nu mai pătrunseseră 
de mult și dincolo de care domnea 

' un clar-obscur ocrotitor și narcoti- 
zant. Un vînt puternic alungă praful 
așezat pe lucruri, hîrtiile adunate în 
colturi, gunoiul nestrîns. Vîntul pu
rificator al spiritului rațional îm
prăștie grămezi de prejudecăți, ca 
pe grămezile de frunze moarte, ros- 
togolindu-le în rigolă. Furtune pu
ternice aruncă jeturi, spălîrid mîlul 
birocrației. Se împrăștie pîcla nepă
sării. a tolerantei, la adăpostul că
reia ugerul statului e muls și de u- 
nele mîini hrăpărețe sau de' mîini 
indolente ce lasă sg curgă în gol. să 
ude pămîntul, laptele trudei tuturor.

Dar motorul acestui curent social 
primenitor nu sînt elementele 
rii, ci oamenii. Cei ale căror 
rații se integrează aspirațiilor 
rale, ale căror mentalități si 
rese se calchează pe cele exprimate 
de partid. Partidul își poate înfăptui 
programul său inovator. îndrăzneț, 
creator. își poate materializa ideile 
înaintate numai prin oameni, cu a- 
jutorul lor, prin acțiunea lor.

Dumitru POPESCU

O uzină dispersată — iată țelul călătoriei organizate de 
gazdele vietnameze dis-de-dimineață, ținîndu-se seama de 
riscul unor raiduri americane. De altfel, este motivul pen
tru care viața citadină e mai intensă în zorii zilei și în orele 
de seară. Parcurgem astfel cu greu străzi aglomerate, deși 
soarele încă nu a răsărit.

Ieșind pe una din porțile Hanoiului ne aflăm în mijlo
cul complexului industrial Ha Dong, alcătuit din uzina 
de mașini unelte și mai multe întreprinderi de bunuri de 
consum, care a fost în ultimul timp bombardat cu sălbă
ticie. Numai în cursul unei singure acțiuni pirații aerului 
au lansat aici, pe o suprafață de circa un kilometru pătrat, 
peste 50 de bombe explozive, unele de trei mii de livre 
greutate, și 100 bombe cu bile. în limbajul oficial al co
municatelor americane acțiunea a fost calificată drept un 
raid masiv asupra unei garnizoane și construcții militare, 
afirmație ce încearcă să ascundă opiniei publice mondiale, 
tot mai îngrijorate de extinderea și intensificarea bombar
damentelor, un nou aspect al planurilor agresive america
ne : încercarea de a distruge sistematic întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum pentru populație, în scopul 
de a o lipsi de cele necesare traiului.

Scheletele metalice contorsionate de explozii ale halelor, 
situate la cîteva sute de metri de șosea, ne fac să ne între- 
rupem călătoria pentru cîteva minute. Străbatem această 
distanță în zig-zag, ocolind la fiecare pas craterele ce au 
răscolit pămîntul. De jur împrejur cîrnpuri de orez și nici 
un obiectiv militar. La mică distanță, blocuri muncitorești 
pustii, unele în ruine. Un mic institut de cercetări alimen
tare, distrus și el, ca și pagoda din imediata apropiere și 
cimitirul ce-o înconjoară. între zidurile sale arse o statuie 
a lui Buda a scăpat ca prin minune. Această imagine dezo
lantă mi-a readus aminte de declarația președintelui S.U.A.: 
„Noi nu avem deloc dorința de a devasta ceea ce poporul 
din Vietnamul de nord a construit cu mare greutate". O 
declarație pe care realitatea tragică o dezminte necruțător.

(Continuare în pag. a VII-a)

T elegramă
Domnului Lester PEARSON

Prim-ministru al Canadei

OTTAWA

Cu ocazia celei de-a 100-a aniversări a zilei Confede
rației Canadei, vă transmit, domnule prim-ministru, în 
numele meu personal și al poporului român, urări de 
sănătate și fericire pentru dv. personal și de pace și 
prosperitate pentru poporul canadian.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România



FAPTUL!

..«și vor ră
mîne de
căruia
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Alba Iulja. Autobuzul D.R.T.A. 
31-Cj-305, Sibiu—Cîmpeni soseș
te cu 30 de minute întîrziere. 
Abia a ieșit din oraș și s-a oprit. 
Defecțiune tehnică. Popas, 30 de 
minute. Cînd să plece, șoferul 
constată că n-are ulei. Pînă s-â 
aprovizionat din oraș, s-a lăsat 
seara. în sfîrșit, la drum ! După 
alți kilometri șoferul constată că 
nu mai are benzină. împrumută. 
Din nou haltă 30 de minute. Cu 
18 km înainte de Abrud, autobu
zul se oprește iar. Frînele sînt 
de vină. S-au defectat. E ora 22. 
Cei 40 de călători petrec noaptea 
aici. Abia a doua zi este trimis 
alt autobuz în ajutor. Păcat că 
în el nu s-au aflat și cei din con
ducerea D.R.T.A. Cluj, care tri
mit în cursă mașini astfel „pregă
tite". Procedînd așa, vor rămîne 
și ei de autobuz (și de căruță).

După ureche
In urmă cu un an de zile, 

Stan Nicolae, salariat la G.A.S. . 
Ostrov (Adamclisi) a sărbătorit 
venirea pe lume a fiicei sale. 
A invitat acasă rude, prieteni. 
Ce a urmat, e lesne de ghicit: 
Mincare, vin, muzică. Un picup 
i-a distrat cîteva ceasuri. După 
un an Stan Nicolae e obligat 
să plătească 99 lei — „tară 
pentru compozitor" (nu uitați, 
muzica a „asigurat-o" uri pi
cup!). Invitați, care ați cintat 
din gură, nu ridicați și dv. 
pretenții 1

Aviz fuma
lorilor

, Unde duce neatenția : Aurel 
Simin din Blăgești (Bacău) a 
intrat în magazinul mixt din 
comună după cumpărături. 
Și-a aprins o țițjâră. Chibritul, 
aruncat... pe un butoi cu petrol 
ailat lîngă magazin, a produs 
o explozie. Incendiul a distrus 
în întregime magazinul. Pagu
be — 195 mii lei. Probabil că 
după cele întîmplate (dar mai 
ales pentru ce va urma) Aurel 
Simin se va lăsa de fumat. Și 
va spune și la alții cît îl costă 
pe el țigările.

Vatmanul 
las

♦

Intr-una din nopțile trecute, 
Ion Dîbu (68 ani, sir. Ghiculeasa 
35) a fost găsit mort între liniile 
tramvaiului, în stafia Ștefan cel 
Mare. Victima fusese părăsită cînd 
mai era încă în viafă. Identifica
rea infractorilor se anunța dificilă. 
Lucrătorii miliției au făcut o amplă 
anchetă, cercefînd un. mare număr 
de tramvaie. Și faptele odioase au 
ieșit la iveală. Orriul a fost călcat 
de tramvaiul 3 022 de pe linia 27, 
condus de Nicolae Dumitru. 
N-avea nici un pasager. Doar cele 
două taxatoare. (Au văzut și au 
tăinuit 7). Fugind de la locul acci
dentului, manipulanful și-a agra
vat situația. Cercetările continuă.

CHELNERUL PROIECTAREA
TITRAT

de Lascăr SEBASTIAN

proiectării

drum.

Așa, o între'

prin Galati

unitatea repre- 
E chiar acum 
„Dtiriăreă'

««a

oprim la 
a regiunii, 
restătitant

MM

proprie. Acum, se silește 
și germana. 
tînărUl. 
turistic

, ______  ..voia ca
său să fie vestit, să-i fie 

bucătărie și cămara plină", 
imediat la descrierea co- 
fellirilor de bucate, din 

lipsea faimoasa pastramă 
instituite de priceperea și

dar 
strună, 
cam De 
deci cu

Pentru a-i scuti pe cetățenii care au prin gospodării cantități mari 
de sticle și borcane, pe lîngă centrele de achiziții IRVA, magazinele ali
mentare și achizitorii ambulanți care ridică de la domiciliu ambalajele 
de sticlă, în Capitală se practică un nou sistem de achiziție: se anunță 
telefonic unul din depozitele IRVA, bineînțeles în cazul unor cantități 
netrărisportabile într-o sacoșă. Iată și numerele de telefon Ia care se 
poate solicita acest’ lucru în zilele de marți și vineri între orele 12—14: 
18 13 27 —. depozitul IRVA Străulești; 31 75 41 — depozitul IRVA Ghen- 
cea și 21 64 09 — depozitul IRVA Vitan.

oamenii de con- 
grupați numai a- 
permite schema, 
situație, arhitec-

de buni respon- 
de nobila lor în- 
poartă cu cinste 
ele sînt pline de 

grijă pentru dezvoltarea deservirii 
publice în viitorul cel mai apropiat. 
Condițiile în care cresc viitorii os
pătari hu par a da celfe mai bune 
rezultate. Oare Ministerul Comerțu
lui Interior nu e dator să treacă la 
măsuri mai înțelepte 
bare...

mobilier pe măsură noului 
său apartament, cu funcțio
nalități multiple, cu piese 
interschimbabile, pliabile, 
care să-i satisfacă mai ușor 
năzuința mereu vie de com
pletare, de spațializare în 
funcție de numărul mem
brilor familiei, de profesie 
și preocupări, de gust.

Acestea sînt cerințele cum
părătorilor, dar la realizarea 
mobilei este necesar să se 
țină seama și de posibili
tățile de producție. Privită 
și din punctul de vedere al 
cumpărătorilor și ăl produc
ției, problem: 
mobilei reprezintă o sarcină 
grea și de mare răspundere. 
Ea poate fi realizată numai 
printr-o organizare exempla
ră, prin eforturi susținute 
pentru desăvîrșirea pregăti
rii profesionale. Altfel, pro
dusele nu vor corespunde 
exigențelor actuale.

Cumpărătorii fac dese o- 
biecții privind utilitatea, du
rabilitatea, sistemele de îm
binare și mai ales linia ar
hitectonică a unor mobile. 
Carența de căpetenie mi se 
pare a fi modul defectuos 
cum e concepută și organi
zată proiectarea mobilei. So 
manifestă de mult tendința 
de izolare, de proiectare în 
paralel, de diminuare artifi
cială a forțelor de proiecta-

taurant „Dunărea" de la Galați. Dar 
toți, absolut toți, parcă vorbiți, au 
pomenit de Uh impediment serios 
în exercitarea normală, cu folos, a 
profesiunii lor îndeobște și în împli
nirea răspunderilor lor deosebite, în 
special. Despre acest impediment va 
fi vdrba mai la vale.

Să ne 
zentativă 
amintitul restaurant „DUfiăreă" de 
la Galați. Unitate cu totul modernă, 
elegantă, dar nu glacială. Nu o dată, 
atare unitate de lux — „obrazul" 
orașului — este susținută de unități 
mai mici, dar mai eficiente; Aici 
nu e cazul. Restaurantul „Dunărea", 
de obicei, nu se mulțumește să-și 
îndeplinească plănui, ci și-I depă
șește. Așișderi celelalte unități ale 
complexului. Insă ar fi cel puțin o 
exagerare să atribui succesele în
treprinderii exclusiv competentei 
celor doi responsabili, (moș Si
mon și Niculae Andronăche) ori- 
cît de reale ar fi — cUm și sînt — 
aceste calități. De altfel, amîndoi 
au căzut de acord să-mi spună că 
„oricît ar fi un responsabil de pri
ceput și de zelos, n-ar fi de-ajuns, 
dacă și oamenii în subordine n-ar 
fi tot așa". Au ei a se plînge în a- 
ceastă privință ? Direcția T.A.P.L. Ga
lați (director Vasile Oprescu) a avut 
grija îndreptățită să înzestreze a- 
ceăstă unitate reprezentativă cu e- 
lementele cele mai bine pregătite. 
De pildă, șeful de sală Gh. Novac nu 
numai că știe să facă recomandări 
clientului, intuindu-i gustul, dar în 
orele de vîrf pune singur mîna și 
servește Un vechi ospătar ca Poe- 

Ghica nu se mărginește la 
face datoria" : el e creator de 
dispoziție, prin propria-i vo- 
cu care-ți pune dinainte bu- 

Un foarte tînăr

Ie de mobilă după un șa
blon propriu : garnituri cît 
mai mari și cît mai grele. 
Este semnificativ faptul că 
la unele mobile industria 
locală consumă 500—600 
dcm, cubi material lemnos 
la o garnitură în loc de 300 
dcm cubi, cît e normal. 
Să nu se oreadă că țintim 
cumva restrângerea număru
lui de modele, țintim o di
versificare reală, mobilă de 
calitate din toate punctele 
de vedere, dar și un consum 
rațional de materie primă. 
Dar producția mai are multe 
ale greutăți de biruit din 
cauza slabei organizări a 
■proiectării. Nucleele de 
creație, neavînd „garnitura" 
completă de arhitecți, ingi
neri tehnologi, tehnicieni, 
desenatori, trimit aproape 
fără excepție proiecte in
complete.

Este aproape de necrezut 
că industria de mobilă, foar
te mult dezvoltată în ulti
mii ani, cu fabrici avînd 
capacități mari de produc
ție — între 10 000 și 20 000 
de garnituri pe an — dota
te cu tehnica cea mai mo
dernă, nu dispune decît de 
cîțiva proiectanți corespun
zători. Restul ? Improviza
ții. Și să te mai mire ? Sînt 
cazuri cînd unele proiecte 
de mobilă sînt făcute chiar 
de directorul sau inginerul- 
șef al întreprinderii. Și ceea 
ce este mai grav, uneori 
chiar lă INCEF, de pildă, 
apar adevărate recolte de 
proiecte-hibrid. Cauza este 
ușor de înțeles: pregă
tirea cadrelor de proiec
tare a fost cu totul ne
glijată. Specializarea mai 
multor arhitecți în dome
niul arhitecturii mobilieru
lui, organizarea unor cursuri 
pentru tehnicieni-proie"-^ 
tanți, găsirea și a altor f< 
me de pregătire a desen 
torilor (decît la locul c e 
muncă, de pildă), calificarea 
lor pe lîngă centrele școlare 
forestierej sau în școlile teh
nice de arhitectură, sînt 
măsuri ce se cer â fi luate 
cît mai repede.

Și încă o anomalie : chiar 
și puținele forțe de proiec
tare ce există sînt diminua
te, de cele mai multe ori 
în mod cu totul artificial. 
Cum ? Datorită sistemului 
actual de proiectare, de 
multe ori 
cepție sînt 
colo unde 
în această 
ții de la INCEF, de pildă, 
sînt puși, nu de puține ori, 
în situația să facă muncă 
de desenatori și de tehno
logi. Pentru aceasta au fost 
pregătiți ?

Consider că îmbunătățire 
muncii de proiectare a mc 
biberului este indispensabilă 
rezolvării problemelor mari 
puse astăzi de cumpărători 
și industrie. Consider ca 
s-ar putea împlini și de
zideratul mai vechi, acela 
ca proiectarea mobilei să 
se ocupe și de decorația in
terioară a locuințelor, ca s{ 
de crearea noilor modele de 
accesorii metalice, sector, 
din păcate, mult rămas în 
urmă.

Nicolae BRUJAN

,'trebuie 1 — 
Galații au devenit 
și străinii nu ne

ar
ei. 

ab
solut toți responsabilii cu care, la 
Galați și la Brăila, am stat de vorbă 
— și n-am stat cu putini — își cu
nosc bine profesiunea, și-o practică 
cu drag, caută să înfrîngă dificul
tățile, unii au și inițiative rodnice. 
Toți — de la cel mai tînăr, cum e 
Tudor Ștefan (n-a împlinit încă 39 
de ani), responsabil al restaurantului 
zahana „Ialomița" din Brăila, și pînă 
la cel mai în vîrstă, Simon Tucher- 
man (a depășit 60 de ani), unul din 
cei doi responsabili ai marelui res-

în Convorbiri economice, Ion 
Ghica ne face cunoștință cu unul 
Costache Dobrotinescu din București, 
care, avînd el „stomah bun și cerul 
gurii. subțire" și fiind „om cu gust... 
la mîncare", aștepta să capete o moș
tenire și visa să deschidă un birt 
pe cont propriu, sătul de-a fi slugă
rit la boieri \ca sufragiu. Dar — își 
dădea omul cu ideea — „n-aș alege 
tocmai Bucureștii, unde sînt mii și 
sute.de birturi, de grădini și de 
cornării... ci tn-âș așeza într-un oraș 
de provincie, în vreun port cum e 
Brăila său Galații, unde lumea n-a 
văzut încă ce va să zică un ade
vărat birt restaurant; m-aș așeza 
tocmai în centru, în piața cea măi 
nobilă : dejunuri, prînzuri și su- 
peuri". Era. așadar, om cu ambiții 
mari și frumoase. Cum moștenirea 
nu întîrzia să-i pice. Costache Do
brotinescu — ne spune mai departe 
Ion Ghica — „peste trei luni era 
instalat la Brăila în strada Kisilioff, 
sub casele lui chir Leonida Span- 
doni, din Samotraca". Iscusitul nos
tru scriitor adaugă și amăntihtul im
portant că acest Costache 
birtul 
bucătăria 
și trece 
pioasă a 
care nu 
de gîscă, __________ ,____ _ ,
fantezia eroului nostru ce tinea fâar- 
te la onoarea lui profesională, 
cătînd să-i meargă și treaba

Toate acestea se întâmplau 
la mijlocul veacului trecut: 
peste o sută de ani în urmă.

Recitind zilele trecute mai 
zumatul pasaj din Ion Ghica. mi-am 
zis : Ce-ar fi să mă duc pe urmele 
acestui înaintaș și să văd ce-i fâc 
astăzi urmașii întru nobila îndelet
nicire gastronomică ?

Pe scurt, am purces la ____
Exact spre locurile pe unde pome
nitul premergător a voit, mai întîi, 
să calce si unde s-a și statornicit mai 
apoi. Adică 
Brăila.

Creșterea traficului portuar si fap
tul că ambele orașe au ajuns Puter
nice centre industriale trebuiau să 
ducă si la dezvoltarea rețelei de ali
mentație publică. Și au dus. Asa 
se face că, pe lîngă vadurile vechi 
care s-au păstrat, te întîmpină mai 
la tot pasul. în cartierele noi, cele 
mai variate forme ale osnătăriei : de 
la bufetul cel mâi modest pînă lâ 
restaurantul cel mai modern.

Toate bune. Dar aspectul exte
rior șî atmosfera creată de orna
mentație. mobilier, veselă etc — mă
car că au importanța lor — ar fi 
inutile, ar fi lucruri moarte, dacă 
ar fi lipsit de omul ce trebuie să 
le dea viață. Și. în principal, omul 
acesta e responsabilul unității. El e 
gazda care — după spusă celebru
lui gastronom francez Brillât-Sâva- 
rin — „poftindu-ne la masă, și-a 
luat sarcina fericirii noastre pe tot 
timpul cît stăm sub acoperișul lui".

Se pune întrebarea : răăpund res
ponsabilii acestui „imperativ cate
goric" ? Duc ei mai departe datina 
cea bună lăsată lor moștenire de 
Dobrotinescu și alții ?

Dacă relatarea unor constatări 
putea să înceapă cu concluzia 
aș spune de pe acum că toți,

re prin măsuri Cu totul ne
inspirate. Ce se întîmplă ? 
Apare un întreg mozaic de 
proiecte. Asta n-ar fi rău, 
pentru că fiecare vrea să 
aibă un lucru al său deo
sebit, un unicat daca se 
poate. Dar „mozaicul" pă
cătuiește prin numeroasele 
lui slăbiciuni. Proiectele 
realizate în fabrici sînt co
respunzătoare din punct de 
vedere tehnologic, dar lasă 
mult de dorit în ce privește 
arhitectura ; cele realizate 
de INCEF, dimpotrivă : sînt 
satisfăcătoare doar ca linie... 
Nici unele, nici altele nu 
depășesc însă nivelul func- 
țional-estetic cunoscut pînă 
în prezent. Se impută ade
sea că piesele unor garnituri 
•— pac studio, dulapuri, 
mese — sînt disproporțio
nate față de spațiul arhitec
tonic, îneît fac din cameră 
un adevărat depozit de mo
bile. Deficiențele de bază 
pornesc tot de la organiza
rea proiectării. Fărîmițat 
pretutindeni, contactul cu 
CSCAS, ISCAS, instituții 
care pot da o îndrumare 
competentă în ce privește 
gabaritele noilor mobile, de 
pildă, se face cu mare ane
voie. Controlul proiectării 
devine și el tot atît de greoi. 
Industria locală mai reali
zează și astăzi unele mode-

Intre produsele industria
le legate direct de cerințe
le, mereu noi, ale cumpără
torilor este și mobila. Evo
luția nivelului de viață, 
creșterea posibilităților de 
confort, schimbările inter
venite în fizionomia apar
tamentelor, împreună cu 
considerentele de ordin es
tetic, reclamă modificări co
respunzătoare și în concep
ția și realizarea mobilierului, 
In legătură cu sarcinile 
proiectanțilot și producăto
rilor de mobilă, tov. ing. Ce
zar Portâse, tehnolog șef în 
Ministerul Economiei Fores
tiere, ne-a relatat următoa
rele :

Cele două condiții impu
se proiectării, interferate 
continuu (a. să exprime în 
întregime dezideratele cum
părătorilor ; b. să răspundă 
tuturor problemelor puse de 
producție) cuprind în sub
stanța lor și concepția care 
trebuie să domine actuala 
activitate de creație a mo
bilei. Pe lîngă funcția este
tică, extinsă în materie de 
mobilier modern la forme 
suple, linii și unghiuri drep
te, finisaje moderne pe bază 
de nitrolacuri și poliesteri, 
cîmpul valorilor etnise de 
omul modem se lărgește 
prin multiple cerințe de uti
litate practică. El solicită un

sonal ne care nu-i nevoie „să-l muș- 
truluiești" la fiecare pas. nu devine 
oare de prisos ‘misiunea responsabi
lului ? „Moș:Simon" e de altă părere. 
Recunoaște că unipersonal conștiin
cios, care și-a însușit bine mesferia, 
ușurează mult munca unui condu
cător de unitate, dar n-o poate des
ființa. pentru că... Aici intervine co
legul său. Andronăche: „Noi am 
vrea să avem pe cine muștrului, 
cum spui d-ta. Mă refer la acei tineri 
ucenici care abia se inițiază în me
serie. Nu numai că ar fi o satisfacție 
personală pentru noi să creștem a- 
semenea ucenici, dar e și o necesi
tate pentru dezvoltarea viitoare a 
alimentației publice. Ei merg la 
scoală. Dar asta nu-î suficient. Me
seria nu ți-o însușești deplin decît 
la locul de muncă, văzînd și făcîrid, 
cum se spune. E adevărat că azi, 
paralel cu școala, elevii ne sînt tri
miși în unități pentru învățarea 
practicei. Dar — poate că greșesc
— eu socotesc că procesul trebuie 
să se petreacă invers. Adică, să se 
dea întîietate practicei la locul de 
muncă".

„Ce să ne ascundem : printre mese 
se-nvată ospatăria !“ confirmă Gh. 
Oțelea. responsabilul restaurantului 
Parcului din Brăila.

Nu mâi e cazul să trecem mai 
departe. Acel of al Inimii mi l-au 
spus cu toții, ca un cor antic, deși 
s-au. exprimat în parte. Și Vasile 
Patricbi de la .sBucegi". și Mihai 
Belciugan de la „Galați"-Tiglina și 
Constantin Ilea de la „Valurile Du
nării". și Radu Frîncu de Ia „Brateș"
— toți din Gâlați, cum și Petre 
Niță de la „Modern" și Mihal Cîn- 
jeu de la bufetul „Delta" din Brăila. 
Ba de aceeași părere a fost pînă 
și C. Petcu. responsabilul bufetului 
„Panciu" din Galați, care, deși de
clară că ține la curățenie. își ține 
unitatea într-o deplorabilă stare din 
punctul de vedere al igienei. Nu 
altfel gîndește Tudor Chirpac. res
ponsabilul restaurantului „Brăila", 
măcar că își servește „vinul casei" 
parcă luat de pe cuptor, iar creierul 
la grătar — năclăit în făină, lăsînd 
pe cerul gurii o cocă crudă, și li
picioasă. de parcă hîrtie-nergament 
pentru grătar n-ar exista. Insă ce va 
fi gîndind Al. Fieraru, de Ia „Dună
rea albastră” din portul Galaților, 
nu putem ști. Căutat de trei ori la 
ore diferite și distanțate, n-ă putut 
fi găsit la unitate.

In sfîrșit, drumurile făcute prin 
cele două porturi dunărene, m-au 
dus la această constatare conclu- 
sivă : Bătrînele porturi au. în ma
terie de gastronomie și deservire 
publică. înaintași pretioși. cum e 
eroul lăudat de Ton Ghica ; au în 
prezent o seamă 
sabili, împătimiți 
deletnicire, care, 
vechea torță. Dar

naru 
,<a-și 
bună 
iosie 
cățele comandate, 
ospătar Lâche Ursu (numără abia 
27 de primăveri) e „spirt", cu elegan
ță și, cînd împrejurarea o cere, poate 
întreține o conversație în franceză 
sau italiană, limbi ale căror ele
mente necesare profesiunii lui le-a 
învățat din proprie inițiativă și prin 
străduință 
să învețe 
îmi spune 
uft plinct 
ocolesc".

Toate bune, dar
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Fără rate
Cooperativa de consum din 

Surduc (Zalău) ajunsese pentru 
salariații săi un fel de... bancă 
de credit, o mană cerească. 
Cine avea nevoie de bani (pen
tru interese personale) întoc
mea degrabă un contract de 
vînzare-cumpărare pentru di
ferite mărfuri. în locul obiec
telor prevăzute în contract ri
dicau din magazin contra
valoarea lor în bani. Așa ău 
procedat Gheorghe Colciar 
președintele cooperativei, Vic
toria Hanulescu, planificatoa
re, Vasile Berar, Rozalia Pop, 
Gheza Iakab, Viorel Hanules
cu, contabili, Teofil Bîrsan și 
Vasile Pușcaș, gestionari. Pre
judiciul cauzat astfel avutului 
obștesc se ridică la 67 720 lei. 
Pentru „împrumuturile" din 
banii statului, incuipații au 
primit pedepse între 2 și 9 ani 
închisoare. Și nu

(Urmare din pag. I)

în rate.

De doi 
litigiu

Navrom Galați 
cherestea 
ionului Tg. Ocna să-1 urmăreas
că pe debitorul Gheorghe Danciu 
din Tg. Ocna (fără alte date) 
pentru plata sumei dfe... 4,55 lei 
reprezentînd „mese servite la 
cantină" (cîte mese ?). Apreciem 
grija pentru recuperarea prejudi
ciului cauzat avutului obștesc. 
Dar să facem o socoteală : 1,50 
lei timbre pentru corespondență 
Navrom plus 1,50 lei timbre 
pentru răspunsul miliției fac 3 
lei. Oare munca lucrătorului în
sărcinat cu identificarea debito
rului valoarează doar 1,55 lei ? 
Mai mare daraua decît... paraua.

Rubrică redactată de:
Stefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— portul 
a cerut miliției

de
ra-

Birocrații sînt minoritatea. Lene
șii, obtuzii, incompetenții, impostorii 
se află într-un raport de zdrobi
toare inferioritate numerică față de 
oamenii de bine, față de mințile lu
cide și de bun simț, inteligente, ca
pabile. Cei ce se izbesc de incom
petență și impostură suferă ca de 
o lovitură dublă — resimțită direct 
și prin intermediul colectivității. A- 
cestora, cuvîntul partidului le dă a- 
rlpi, le galvanizează energia, pasiu
nea revoluționară, le potențează cu
rajul, fidelitatea față de adevăr, de 
nou, de rațional. Chiar dacă pe Ia 
cîte o încheietură i-a erodat și pe 
ei rugina blazării, spiritul nou le re
generează toate țesuturile. Cu o 
imensă satisfacție ei se instalează în 
prima linie a bătăliei. Și înfring zi 
de zi rezistență inerției, scot din bîr- 
loguri cîrtițe, identifică prostia ca
muflată. Categoria lor trebuie să in
cludă tot ceea ce reprezintă valoa
re autentică, spirit viu, pasiune ve
ritabilă pehtru progres, în această 
țară.

Prizonierul viziunilor anacronice 
trebuie să facă, desigur, principalul 
efort de autodepăsire. El su.feră de 
boala prudentei exagerate. Intîmpi- 
nă orice măsură nouă care contra
zice rutina Drintr-o bănuielnică ri
dicare a sprîncenei. „Și ce consecin
țe va avea ?“ — e nrima lui între
bare. „V-ați gîndit la consecihțe ?" 
El. personal. ntl s-a gîndit. Dar vrea 
să-i alerteze pe ceilalți. Și să-i ti
moreze. în mod aprioric întrezărește 
că va fi rău. Și de aceea cere să se 
marcheze în procesul verbal că a 
avertizat. In realitate, el simte că i 
se taie un pilon de sprijin. încearcă 
primul sentiment al golului, al sus
pensiei. Pe ce se va răzima ? ÎSi pi
păie instinctiv o parte a corpului, 
nudă. într-o discuție teoretică, gene
rală. acceptă ideea modificării. In 
practică însă, nu vrea să schimbe ni
mic. Este o ilustrare impresionantă a 
universalității satirei lui Catâaiale 
care, printr-o singură propozițiune, 
a sintetizat esența inerției de tot
deauna.

Unele fenomene negative au fost 
acoperite cu pelerina principiilor. 
Abuzul de formalități a fost dat drept 
grijă pentru evidentă. Supereșafoda- 
jul de avize si aprobări drept res
ponsabilitate si prudentă. Tărăgăna
rea a fost înfățișată ca temeinicie a 
pregătirii, ca seriozitate (în contrast 
cu operativitatea, cu simțul expedi

tiv, cu rezolvarea promptă care a 
fost categorisită, nu o dată, drept 
superficialitate). Blocarea sau înceti
nirea mișcării fondurilor. în pofida 
cerințelor vieții economice, a nevoi
lor imediate, a fost etichetată grijă 
față de avutul obștesc. (Cu toate că 
în felul acesta s-a împiedicat valori
ficarea eficientă a acestui avut, s-a 
făcut o risipă grosolană). Multi oa
meni cinstiți, bine intenționați, au 
fost, pe bună dreptate, impresionați’ 
prost de asemenea inadvertențe. De
rutați de etichetele principiale lipite 
de cei în cauză, credeau că așa tre

A liant a inerției
buie să fie, că este vorba de un rău 
fatal, inevitabil, apartihînd metodolo
giei Socialismului. Din dragoste pen
tru socialism ei „îi iertau" aceste 
racile, zicîndu-si că socialismul are 
destule calități pentru a i se putea 
trece cu vederea malformațiile. As- 
cultînd cuVîntUl bartidului. asemenea 
oameni fac cu bucurie o disjungere 
radicală între socialism si virușii care 
se infiltrează îh sîngele său. înțeleg 
că birocratismul nu este o particu
laritate a socialismului, ci un feno
men antisocialist, o maladie gene
rată de spiritul îngust, de incompe
tentă și rutipă. Că ceea ce eSte cri
ticabil în orînduireâ noastră nu a- 
narține organic socialismului, nu 
sînt vicii intrinsece ale societății, ci 
consecințe ale prostiei cu identitate.

Sînt însă destui care văd ne
ajunsurile. le înțeleg cauzele. îi cu
nosc ne vinovati dar stau deoparte. 
Se plîng de defecțiunile de la ser
viciu și fac multă risipă de fantezie 
pentru a etala soluții. Dar. acâsă. sau 
între amici. La slujbă însă, stau deo
parte. Ei știu bine, de pildă, că unii 
trag chiulul pentru că li se tolerea
ză. Știu de asemenea, că uncie re
surse materiale sînt consumate ira
țional. Văd că există un sistem prost 
de evidentă si control în întreprinde
rea în care lucrează, că factorii de 
conducere gospodăresc empiric. Văd 

cură o somitate savantă tine tineretul 
sub obroc, cum într-un institut unii 
duc munca si alții gloria. Se indig
nează, dar stau deoparte. Au auzit 
bine și clar că partidul critică aces
te stări de lucruri și sînt profund 
satisfăcuți de atitudinea partidului 
nostru. Dar ei stau deoparte. Așteap
tă ca răul să sucombe de la sine. Ca 
un „Deus ex machina" să pogoare 
din cer si să le rezolve problemele, 
într-un grad sau altul, la mulți 
întîlnim în fond variante ale oportu
nismului. Ar avea multe de spus. Dar 
tac. Stau deoparte si tac. Iar dacă li 

se cere părerea în mod expres, răs
pund evaziv.

De ce ? Unii poate din blaza
re. Au ridicat o dată sau de mai 
multe ori chestiunile respective, i-au 
auzit si Pe alții făcînd-o — si nu s-a 
schimbat nimic, Unii cînd erau con
traziși se ambiționau, se îndîrjeau, 
luptau. Simțeau ca e de datoria lor 
să înfrîngă opoziția manifestă, să cîș- 
tige opinia publică. Dar la un mo
ment dat li s-a dat dreptate... S-au 
stabilit și măsuri, s-au luat si anga
jamente. Ce erați să mai facă ? Căci 
hti s-a schimbat nimic... Au în
ceput să se resemneze. Pe fruntea lor 
a anărlit o cută de amărăciune si de 
nedumerire. Asemenea oameni sînt 
victime ale inerției. Sînt dintre cei 
dezarmați de teribila rezistentă si 
vicierile a inerției de suplețea ei de 
șarpe ce alunecă din mîtia. de came- 
leofiisrh’il ei derutant care o face să 
îmnriimute ntiantele de culoare ale 
mediului.

Multi sînt oameni buni, cinstiți, 
activi, combativi. Știu să lupte bine 
cu dușmanul la loc deschis, pe fată. 
Se iau oricînd la trîntă cu rivalul vi
zibil. riscă orice. Nu știu însă să lupte 
cu forța ocultă a inerției. Fată de 
aceasta se află în inferioritate tehni
că și tactică. Subtilitatea acestui duș
man îi depășește. Asemenea oa
meni trebuie să-și perfecțione

ze armele de luptă și să nu uite 
că orice inamic, oricît de abil și re
zistent, are un căleîi al lui Ahile. 
Amărăciunea și blazarea sînt efectul 
psihologic pe care inerția scontează 
cel mai mtiit. De aceea, cel care vrea 
să o înfrunte, trebuie să-și tăbăceas
că nițel sensibilitatea, să-și fortifice 
nervii — de care are atîta nevoie în 
dificultățile duelării în gol. în lupta 
cu fantomele. El trebuie să știe că 
terenul unde nu rezistă inerția este 
rațiunea, realitatea, adevărul fapte
lor, confruntarea cu oamenii, cu fe
nomenele vieții. Adus aici, inamicul 

piere. Invers decît Anteu. El e pu
ternic si invincibil, trăiește și pros
peră. numai în aerul generalității ar, 
îh spatiile Vagi. în lumea noțiunilor 
abstracte, a speculației probabiiltăti- 
Ibf. în zonă IdzihCilor Și șabloanelor. 
Dacă îl scoți din acest aer. piere, se 
sufocă. Atmosfera terestră cea mai 
prozaică, logica cea mai elementară 
îl ucide,

Sînt însă și oameni care trăiesc cu 
convingerea parazitară că toate relele 
trebuie văzute si auzite de către cei 
de sus. Că dezvăluirea oricărei defi
ciente trebuie făcută la hivel înalt, 
că atacul fenomenelor negative tre
buie întreprins exclusiv prin docu
mente oficiale, prin acte de partid și 
de stat. După ce a avut loc critica 
oficială, sînt gata să le combată si ei 
bucuros, să le înfiereze, să le înlătu
re. Ei resimt, ca orice om viu. ne
ajunsurile cu mult înainte de a fi 
dezvăluite pe cale ierarhică, dar nu 
consideră de competenta lor să se 
formalizeze. Pentru că nu știu dacă 
e oportun. Așteaptă dezlegare. Sînt 
oameni care luptă pentru progres 
numai ne bază de instrucțiuni. Sufle
te de hîrtie, pentru ei hîrtia este au
toritatea supremă. Numai pe hîrtie 
viata li se nare orînduită armonios. 
Altfel o Văd haotică, contradictorie 
si înșelătoare. Fără hîrtii nu se pot 
hazarda între bine si rău.

Altora le e pur și simplu frică. Nu 
vor să se lege la cap. nu vor să-si 
pericliteze tihna. Se tem de șeful de 
birou, de maistru, de gura colegilor. 
Se tem ca de moarte să fie în deza
cord cu unul mai puternic. Au o con
știință disciplinată, ca un animal dre
sat. O reduc la tăcere cu un singur 
semn. Au arta metamorfozării indig
nării, arta zîmbetului oleaginos în
tins peste schimonoseala nemulțumi
rii și dezaprobării. Se pronunță cîte- 
odată în particular pentru o idee, pro
mit chiar să o susțină, dar dacă par
tea adversă se arată mai puternică, 
se spală pe mîini. Dacă sînt apostro
fați spun, tot în particular, ca Pris
tanda : „Ei. altceva era în sufletul 
meu". Au o imensă facilitate de a 
ceda, sînt așii dexterității compromi
sului.

Există și cei care se indignează de 
paradă. Chiar dacă observațiile lor 
sînt juste, nu suferă sincer pentru 
ceea ce încriminează. Dacă văd pe 
cineva că se murdărește pe mîini îl 
bîrfesc. Din ei nu răsună însă glasul 
cinstei, ci al invidiei. Nu iau atitu
dine publică împotriva necinstei 
pentru că au o instihetivă aversiune 
pentru cinste. Dacă obțih de pe urma 
neajunsurilor cel mâi mic prbfit. tac. 
Cui nti-i e clar că e necinstit să ra
portezi îndeplinirea planului neînde
plinit; pentru a încasa prima trimes
trială ? Dar dacă încasează și el o 
parte din primă, tace. Oportunismul 
lui vine din cel mai meschin interes 
lucrativ personal, din coruptibilitate. 
Poate să critice ceea ce a lăudat si să 
laude ceea ce a criticat. Depinde de 
unde vine ciștigul. Singura soluție de 
a-1 face cinstit este să-i răpești coin
teresarea materială a tăcerii, a nea
mestecului.

Uneori cei care ar putea juca un 
rol militant constructiv în lupta cu 
inerția sînt bruiați prin interpunerea 
unor pseudomilitanti. Există prin co
lective un fel de tribuni de profe
sie, care invocă autoritatea masei (ce 
nu i-a mandatat niciodată) pentru 
revendicări general valabile Cer de 
fiecare dată mai multă grijă, mai 
multă atenție, mai multă preocupare, 
mai mult interes si solicitudine, mai 
multă înțelegere... Se luptă patetic 
cu mori de Vint. lăsînd. după ce vor
besc. o tăcere penibilă. Sau provo- 
cînd ilaritate. Prezenta prin colecti
ve a unor asemenea avocati ratați, 
descurajează uneori oe cei cu re
vendicări reale. Ii rușinează. Oame
nii tac de teamă să nu fie asimilați 
cu aceștia, să nu fie bănuiți de de
magogie. Există prin colective și 

pledant! pro-domo. Se învestmîntea- 
ză în toga intereselor generale^ pen
tru a camufla, sub pulpana ei, inte
resele proprii. Sînt nesatisfăcuți.. că 
viata le-a luat înapoi anumite poziții 
sau privilegii nemeritate si se cori- 
sideră nedreptățiți, neînțeleși, frus
trați, Au rămas în urmă, plătind tri
but nepriceperii sau comodității, 
s-au plafonat, dar o dată cu aceasta 
s-au înrăit și acrit. Au toată ziua 
ochii pe cei care i-au depășit; aceș
tia sînt piatra lor la ficat. Cea mai 
mică neatenție provocată de carac
terul neprotocolar al muncii îi ofen
sează.. le dă crize hepatice. Se vor 
puși în centrul atenției și, mai ales, 
pretind celor care i-au depășit să le 
ceară tot timpul, pentru aceasta, 
scuze. Mulți oameni dezinteresați tac, 
fiindu-Ie lehamite de aceste figuri, 
vrînd să evite primejdia de a fi în
globați în această tagmă. Există, în 
sfîrșit. prin colective și rău intențio
nați!. Care ău de plătit polițe, care 
vor să se răfuiască, care urmăresc 
planuri dubioase. Agită spiritele și 
tulbtlră apele ca să pescuiască în 
volbura lor. Sînt dintre cei care nu 
se împacă cu un regim de seriozitate 
în viata socială, cu disciplina si exi
genta în relațiile de muncă, cu seve
ritatea fată de lipsa de răspundere. 
Pun în centrul uneltirilor lor oame
nii intransigenți ce nu se lasă im
presionați de vorbe, care detestă de
magogia si care supun totul probei 
supreme a faptelor, a rezultatelor 
muncii. Unii oameni cinstiți tac de 
teama de a nu fi confundați cu a- 
cestla. de a nu li se face proces de 
rea intenție.
.Colectivele știu să diScearnă însă, 

pînă la urmă, pasiunea sinceră pen
tru binele general, de venalitate si 
meschinărie. Judecata matură, sănă
toasă. de improvizația aventuristă. 
Indignarea dezinteresată, de revendi
carea demaeoaică si de calomnia 
deliberată. Spiritul militant respon
sabil. de mania luptei cu morile de 
vînt.

Orice justificare ar inventa, ori
cum s-ar drann. oportunismul rămî
ne un aliat al inerției. Căci el însăsi 
este un material inert în bătălia pen
tru progres. El joacă rolul șanțurilor 
pline cu. apă din jurul cetăților de 
odinioară, care îngreunau lupta ase
diatorilor. tăiau iureșul asaltului, 
permiteau trăgătorilor de după cre
neluri să-i ochiască mai bine pe 
luptători, să le împuțineze rîndurile. 
sa-i demoralize.

Cine vrea să fie șanț de apărare în 
Jurul redutei asediate a Inerției î

sute.de
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Izvoare de cîștig 
în zootehnie

Ingrășătoria de bovine 
a gospodăriei noastre și-a 
început activitatea în ur
mă cu doi ani. Prin apli
carea întregului complex 
de măsuri zootehnice, pri
vind furajarea și îngriji
rea animalelor, încă din 
primul an, adică în 1965, 
s-a obținut un spor me
diu de creștere în greuta
te de 886 g zilnic, iar be
neficiile s-au ridicat la 3,4 
milioane lei, cu 2,2 mili
oane mai mult decît s-a 
planificat. Anul trecut am 
livrat statului 2 807 tone 
carne, față de 2 600 tone 
cît prevedea planul, rcali- 
zind un beneficiu de 4,4 
milioane lei.

în primul semestru din 
acest an rezultatele sînt 
în continuare dintre cele 
mai bune. Față de pro
ducția planificată de 880 
tone de carne marfă în 
șase luni din acest 
an s-au livrat 1 784 tone. 
Pentru popularea îngră- 
șătoriei la capacitatea 
maximă nu am așteptat 
ca alții să ne asigure a- 
nimalele necesare ci 
le-am cumpărat singuri. 
De asemenea, succesul se 
datorește preocupării pen
tru creșterea mai rapidă 
în greutate a animalelor, 
ceea ce a dus la reducerea 
ciclului de îngrășare. De 
pildă, sporul de creștere 
în greutate este realizat 
și depășit cu regularitate.

îngrășarea este organi
zată pe loturi omogene 
din punct de vedere al 
greutății individuale, sex, 
rasă și stare de întreține
re a animalelor. Operația 
de lotizare are loc în 
două etape : la Intrarea 
animalelor în gospodărie 
și la trecerea lor în faza 
de „finisare". Lotizarea ne 
dă putința să organizăm 
furajarea pe etape de în
grășare și să aplicăm go- 
rect regulile de întreține
re. în faza de preîngrășa- 
re și în faza a Il-a, de 
îngrășare propriu-zisă, fu
rajele de bază care com
pun rația sînt grosierele, 
în faza a IlI-a, de „finisa
re" pe lîngă grosiere, ani
malele primeso concen
trate în cantități mai 
mari decît în primele 
două faze. Cunoscând ne
ajunsurile furajelor gro
siere, adică conținutul lor 
ridicat în celuloză brută 
și procentul redus de pro
teină, săruri de calciu și 
fosfor, am trecut la înlă-, 
turarea acestor neajun
suri, adăugind în rații, pe 
lîngă coceni și cioGălăi 
măcinați, uree dizolvată 
în melasă, preGum și po
rumb de siloz, tărîțe și 
borhot de la fabrica de 
spirt. Deficitul de săruri 
a f?.st Gompletat cu calciu 
furajer și sare.

în vederea preparării 
furajelor, am procurat u- 
tilajul necesar care asigu
ră tocarea sau măcinarea, 
prepararea soluției de me- 
lasă-uree, pregătirea a- 
mestecului, omogenizarea 
și distribuirea la iesle. 
Tocarea se face mecani
zat, cu tocătoarea TMS-6, 
acționată electric de un 
electromotor. Pentru mă
cinarea grăunțelor, știu- 
leților și ciocălăilor folo
sim morile cu ciocane. în 
vederea exploatării rațio
nale a utilajelor am con
centrat toate morile în- 
tr-o așa-numită „bucătă
rie", unde s-au construit 
și bazin& în care furajele 
sînt amestecate cu melasă 
și uree.

O importanță deosebită 
acordăm dozării și omoge
nizării soluției de melasă 
și uree. Cantitatea de 
uree pe care o adminis
trăm la un animal este în 
funcție de greutatea sa 
corporală. Noi folosim 
25—30 g uree pentru 100 
kg greutate vie a anima
lului. Introducerea ureei 
în rație am făcut-o întot
deauna în mod treptat 
pentru a obișnui anima
lele, începînd, de obicei, 
cu 10—15 g pe zi de fie
care, și ajungînd la doza 
maximă numai în 12—14 
zile.

O mare atenție acor
dăm gospodăririi cu gri
jă a furajelor ca sursă 
principală de reducere a 
prețului de cost. Pe baza 
rațiilor stabilite decadal, 
calculăm pentru fieGare 
grajd în parte cantitatea 
zilnică de furaje ce intră 
în amesteo pentru 24 de 
ore, în funcție de numă
rul de animale existent, 
de vîrsta și greutatea cor
porală a acestora. Diferi
tele sortimente de furaje 
ce intră în amestea se cîn-

tăreso și se pun în bazine, 
în straturi succesive, se 
amestecă bine și apoi, 
după 12—24 ore, se dau a- 
nimalelor la iesle. în 
timpul verii, furajarea 
taurinelor la îngrășat s-a 
făcut cu furaje din con- 
veierul verde, folosindu-se 
și pășunea. Gospodărind 
bine furajele, reducînd ci
clul de îngrășare am fă
cut însemnate economii.

O preocupare perma
nentă a lucrătorilor gos
podăriei este ridicarea 
calității produselor. Prin 
lotizarea animalelor, după 
rasă, sex, categorie și grad 
de îngrășare, cît și prin- 
tr-o furajare rațională, 
s-a reușit să se realizeze 
indici de calitate mult 
superiori celor planificați. 
Față de 70 la sută la ani
male tinere cît era prevă
zut, am livrat la calita
tea I 84 la sută, iar la 
animalele adulte în loc de 
40 la sută calitatea I am 
livrat 70 Ia sută. Aceasta 
a dus la obținerea unui 
preț de vînzare superior 
celui planificat. Astfel, 
față de 8 984 lei preț de 
vînzare planificat pe tona

de carne, s-au realizat 
9 213 lei.

Un alt factor care a in
fluențat beneficiile obți
nute a fost reducerea 
prețului de cost. Econo
miile realizate la prețul 
de cost sînt de 409 000 lei. 
Ele se datoreso depășirii 
sporului de greutate pe 
zi-furajată și reducerii 
consumului de unități nu
tritive pe kg-spor, precum 
și mecanizării transportu
lui de furaje.

Pentru reducerea în 
continuare a prețului de 
cost vom extinde meca
nizarea la prepararea și 
transportul furajelor la 
grajd, evacuarea mecani
zată a gunoiului, creșterea 
mai accentuată a sporului 
în greutate și, legat de a- 
ceasta, scurtarea perioa
dei de îngrășare. Vom 
termina amenajarea bu
cătăriei de furaje, meca
nizarea lucrărilor de ma
nipulare a nutrețurilor și 
amestecarea lor cu droj
die pentru îmbunătățirea 
conținutului în proteină. 
Pentru a obține furaje în 
cantități mai mari și de 
calitate superioară dăm o

(Urmare din pag. I)

care e și ea muncitoare, la Metal- 
lemn. să cumpărăm o mobilă de 
vreo nouă mii de lei. Fată de sala
riul meu și al ei. costul era mare, 
dar ne făcusem socoteala așa ca să 
putem lega cele două capete. Acum 
însă, amîndoi. începînd din august, 
o să cîștigăm cu 330 de lei mai mult 
pe lună.( adică o sumă mai mare de
cît rata lunară a mobilei : înseamnă 
că rata e ca și plătită și că de banii 
respectivi putem dispune altfel. Re
vin la ideea mea si vă rog să scrieți 
în ziar că această măsură ne ajută 
nu numai să trăim mai bine, dar să 
fim în situația de a putea să ne ri
dicăm calificarea, să muncim mai 
bine fiecare.

— Chiar dacă n-aș citi ziarele, ne 
spune tînăra vînzătoare Elisabeta 
Lera din Baia Mare (magazinul 25 al 
O.C.L. Alimentara), tot as afla de 
fiecare nouă măsură pentru ridicarea 
nivelului de trai : aflu asta de la tej
gheaua mea. după cît vînd. Au fost 
reduceri de preturi, s-au mărit pen
siile. anul trecut s-au mai mărit o 
seamă de salarii și venituri, iar anul 
acesta am fost cuprinsă si eu. alături 
cu alți oameni, în acest program 
general: salariul meu crește cu mai 
mult de o zecime. Fiecare dintre noi 
simte că nu e uitat, nu e lăsat de-o 
parte. E un sentiment foarte plăcut, 
un fel de contract cu viitorul, pe care 
te simți obligată să-l onorezi după 
puterile tale : mă voi strădui să-mi 
ridic nivelul și gradul de inițiativă, 
să practic, așa cum trebuie, un co
merț civilizat, să ajut și eu la traiul 
mai bun al oamenilor.

— în cadrul unor hotărîri ante
rioare. am beneficiat și eu de majo
rări. ne spune tov. Emil Dragotă. De 
data aceasta însă, deși nu primesc 
nici cinci bani în plus, pot spune că 
beneficiez de un ajutor imens în 
munca mea. Sînt director la „Agro- 
fri'.t" din Baia Mare: aproape o 
treime dintre salariatii noștri vor 
căpăta un spor simțitor la salariul 
lor. Pentru muncitoare ca Maria 
Bran. Elisabeta Canea. Ana Herman, 
Ecaterîna Botar. Florica Cretu e un 
îndemn cum nu se poate mai emo
ționant. Gînditi-vă că oamenii cu sa
larii mici, mai puțin calificați, cel 
mai adesea nu lucrează la mașini : 
într-o serie întreagă de munci, cum 
ar fi sortarea fructelor, principalul e 
hărnicia și conștiința omului. Pri
mind mai mult, vor lucra mai bine, 
si Iucrînd mai bine, vor putea primi 
mai mult.

— Sîntem multi, ne-a declarat 
Maria Stancin, de la fabrica de pro
duse zaharoase ..Feleacul" din Cluj, 
și îmi dau seama că vorbesc în nu
mele a foarte multi. Dacă luăm spo
rul în sine — de pildă, soțul meu va 
primi în plus pe lună 52 de lei — 
nu avem o imagine completă : pen
tru că mai primesc si eu în plus, mai 
se adaugă acordul, mai vine cîte o 
sută de lei pentru fiecare dintre cei 
trei copii și pînă la urmă se adună 
suma de două mii de lei cîștigati 
deși eu am lucrat zilnic cu trei ore 
mai puțin, pentru a putea îngriji cel 
de-al treilea copil (care a împlinit 
nouă luni chiar în ziua cînd a apă
rut Hotărîrea). Ce mai pot spune ? 
Trebuie să lucrăm mai bine ! Produc
ția e aproape dublă fată de cea de 
acum cinci-sase ani. cu aceleași ma
șini.

Pipera : cîteva sute de muncitori 
ai complexului de industrializare a 
lemnului beneficiază de majorări.

— E prima majorare din „cariera" 
mea. ne spune cu un zîmbet tîmola- 
rul mecanic Dumitru Barbu. Abia 
anul trecut am ieșit de pe băncile 
scolii profesionale. Sînt tînăr. am o 
viată în fată, un suiș continuu. 

mare atenție fertilizării 
solului. în acest an vom 
iriga o suprafață de 600 
ha. Pentru utilizarea cît 
mai eficientă a furajelor 
se va îmbunătăți modul 
de preparare a acestora, 
începînd cu acest an tre
cem la specializarea bri
găzilor. Transportul fura
jelor preparate la iesle se 
va face cu vidanjera de 
4 000 litri trasă de tractor, 
lucru ce va însemna 
scurtarea perioadei de 
hrănire la trei minute, 
pentru un grajd de 170 de 
animale.

îmbunătățirea activită
ții economico-financiare 
prin urmărirea cheltuie
lilor pe fiecare brigadă în 
parte, pe elemente ale 
prețului de cost, aplica
rea a noi metode zooteh
nice ne vor da posibilita
tea ca, în acest an, să ob
ținem rezultate tot mai 
bune.

Tiberiu RUSU
directorul
G.A.S. îngrâșătorie 
din Dej

Instalații ale Fabricii de medicamente „Terapia" din Cluj
Foto : A. Cartojan

EVALUĂRI
FICTIVE

(Urmare din pag. I)
dublu. Nemulțumit de acest aviz, 
proiectantul l-a trimis spre avizare și 
uzinei „Vulcan", care a avizat la 16 
lei/kg, Dar acesta nu este un caz sin
gular. La „clape de reglare — pro
iect 21 112/1967“, proiectantul a stabi
lit 25 lei/kg, uzina „23 August" a 
avizat 80 lei/kg, iar uzina „Vulcan". 
26 lei/kg. Cum se explică aceste di
ferențe de-a dreptul neverosimile ? 
Prin mecanismul defectuos de eva
luare, care dă naștere la formalism, 
la arbitrariu în stabilirea acestor 
prețuri. Ceea ce se desprinde însă 
cu claritate este că uzina „23 Au
gust" încearcă să „smulgă" prețuri 
cît mai „grase", ca să-și acopere, în 
acest fel, anumite deficiențe orga
nizatorice sau pierderi de la alte 
produse.

Dar „jocul" prețurilor nu se oprește 
aici. După execuție, costul unor uti
laje se amplifică sau se reduce ver

Valoare Preț de Valoarea Preț
contractată vînzare S.T.E. aprobat

antecalculat

1. Pod rulant
50/12,5 tf - 35,5 m 1 300 000 1 465 660 980 000 1 340 000
2. Pod rulant
50 tf ~ 28 m 1 261 000 1 475 280 1 475 280 1 270 000

Cu toate că cel de-al doilea pod 
rulant are un singur cîrlig (de 50 tf), 
uzina i-a stabilit preț de vînzare mai 
mare decît la primul, care are două 
cîrlige (50 tf și 12,5 tf). Se înțelege, 
calculele au fost „rotunjite" pentru a 
asigura uzinei beneficii suplimentare. 
De fapt, și la alte produse ale acestei 
uzine preturile din antecalculatii sînt 

Livrări 

la export
Prin intermediul întreprin

derii românești de comerț ex
terior „Auto-Tractor", recent 

■ au fost exportate noi mașini și 
utilaje. Dintre acestea, amin
tim 275 tractoare de tipurile 
U-650 și U-651 in R. D. Ger
mană, 168 tractoare U-650 în 
Iran, diferite tipuri de trac
toare au mai fost livrate în 
Irak și R. D. Vietnam. In ca
drul tranzacțiilor comerciale 
cu R. F. a Germaniei s-a în
cheiat un contract pentru li
vrarea în această țară în pe
rioada 1967—1968 a unor trac
toare universale pe pneuri. In 
R. P. Bulgaria au fost livrate 
78 semănători SPC-6 și 16 se
lectoare universale SU-4, pre
cum și 190 autoturisme de teren 
M-461.

întreprinderea „Industrial
export" a trimis în R. P. Chi
neză două instalații de foraj 
2 DH 75 și două instalații de 
tipul 4 ID-150 in Uniunea So
vietică. De asemenea, au fost 
livrate în R. P. Chineză un 
cargou de mărfuri generale de 
3150/4400 tdw, iar în Uniunea 
Sovietică un șlep fluvial de 
1700 tone și două motonave de 
2 000 tone.

Cu firme din R. F. a Ger
maniei, Franța, Italia și bi
ban, întreprinderea „Mașini-ex- 
port“ a stabilit contracte pen
tru exportul de circa 6 100 e- 
lectromotoare asincrone de dife
rite puteri.

tiginos. Să exemplificăm. Pentru fur
nalul de 1 700 mc de la Combinatul 
siderurgic-Galați, IPROMET a pro
iectat un balansier. Studiul tehnico- 
economic a evaluat costul la 1 102 115 
lei; „23 August" a stabilit prețul cu 
ridicata uzină 1 378 000 lei: Minis
terul a aprobat 1 100 000 Iei. Care 
este „labirintul" calculelor care au 
dus la aceste cifre ? Proiectantul a 
luat ca bază, în mod just, prețul a- 
probat anterior pentru alt balansier 
executat, de 16,30 lei/kg ; uzina a 
cerut însă 19,75 lei/kg fără nici o mo
tivare ; ministerul a aprobat, din 
nou, „rotund", ca să iasă 1 100 000 
lei.

Superficialitatea în evaluarea unor 
utilaje pentru noile obiective reiese, 
evident, și din modul în care Uzina 
de construcții de mașini Reșița a sta
bilit preturile la unele produse care 
se realizează curent în această în
treprindere :

„umflate". Iată un exemplu. La calea 
de rulare (comanda 97090—08—24), 
prin antecalculatii.cheltuielile pentru 
materiale s-au stabilit la 6292 lei. 
cele pentru manoperă la 1 270 de lei. 
iar prețul de cost uzină la 11 624 de 
lei. Cheltuielile efectiv făcute au fost 
însă de 5 901 lei la materiale și 499 lei 
la manoperă, iar prețul de cost uzină 

în regiunea Galați, ca în întrea
ga țară, acțiunea de reducere a 
consumului de metal se desfășoară 
pe ample planuri. Sarcinile trasate 
în acest sens de plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 vizează 
nemijlocit și activitatea proiectan- 
ților și lucrătorilor din domeniul 
construcțiilor industriale și civile. 
La noi în regiune s-au obținut în 
acest domeniu realizări meritorii. 
Cîteva, exemple ni se par destul 
de edificatoare. Traducînd în viață 
indicațiile plenarei, proiectanții de 
la IPROMET București au re- 
proiectat anumite obiective de la 
combinatul siderurgic, aflate în 
execuție în întregime sau numai 
parțial — este vorba de conducte 
magistrale, termo și hidroenerge
tice, estacade și 
altele ; pe această 
cale s-au econo
misit mai mult de 

. 1200 tone metal.
■ Receptivi au fost 

și proiectanții In
stitutului de pro
iectări laminoare. 
Reproiectînd în ul
timul timp o hală 
în construcție la 
uzina „Laminorul" 
din Brăila, precum 
și unele obiective 
ale'.'/' laminorului 
Slebing de la 
Combinatul side
rurgic Galați, con
sumul de metal a 
fost redus în faza 
de construcție cu 
peste 500 tone.

Specialiștii din 
construcții apre
ciază că există 
încă mari posibili
tăți de reducere 
a consumului de 
metal în acest sec
tor. Ele pot fi puse 
în valoare prin 
introducerea și ex
tinderea cu mai 
mult curaj a unor 
metode avansate, 
în genera] cunos
cute, de consoli
dare a terenurilor 
de fundație care 
au o structură ma- 
croporică — pe 
bază de Icos. Este 
vorba de piloții tip 
î’ranky, formați în 
teren. Aplicarea acestei me
tode moderne la construcția 
unor..... obiective de bază ale
Combinatului siderurgic ’ ă per
mis reducerea substanțială a con
sumului de metal. întreprinderea 
de construcții și montaje Siderur
gice de aici a fost dotată în acest 
scop cu 29 utilaje speciale, ea și-a 
format cadre de deservire — spe
cializate un timp în străinătate 
— care au dobîndit între timp o 
experiență practică valoroasă.

Ce avantaje economice prezintă 
această metodă modernă ? în com
parație cu sistemul clasic de con
solidare a terenurilor de fundație 
cu piloni din beton armat prefa
bricat, prin aplicarea metodei pi
loților cu bulb formați în sol, pen
tru care optează astăzi tot mai 
mulți specialiști, consumul de oțel 
beton se reduce cu circa 9 kg pe 
fiecare tonă de capacitate portantă. 
Calculele arată că 50 piloți tip 
Franky ridică rezistența la com
presiune a solului de fundație la 
aceeași valoare ca 100 piloți din 
beton armat. Asta înseamnă o eco
nomie de circa 37 tone metal, cu 
o valoare de cirda 270 000 lei. 
Dacă socotim însă că la Combina
tul siderurgic de la Galați s-au 
executat în ultimii doi ani peste 
20 000 astfel de piloți, rezultă că 
s-au economisit, față de sistemul 
clasic, peste 15 000 tone de metal, 
adică aproape 100 milioane lei.

Nu este greu de imaginat ce can
tități importante de metal s-ar 
economisi, cît de mult ar avea de 
cîștigat economia noastră națională, 
dacă această metodă ar căpăta un 
cîmp larg de aplicare. Este drept, 

, aflînd despre rezultatele obținute, 
o întreprindere de construcții dru- 
muri-poduri și lucrări speciale din 
Timișoara a închiriat de la între
prinderea de construcții și montaje

realizat a fost de numai 8 011 lei. 
Similar se prezintă situația șl în ca
zul unor comenzi de batardouri. Cui 
folosește această încercare de a ob
ține pe căi lăturalnice rezultate eco
nomice favorabile 7

IMPLICAȚIILE MECA
NISMULUI DEFECTUOS 
DE STABILIRE A PRE
ȚURILOR

Exemplele enunțate reliefează de 
fapt o concepție greșită, de nesoco
tire a răspunderii ce revin tuturor 
factorilor ce contribuie la realizarea 
noilor obiective de a gospodări cît 
mai judicios fondurile de investiții. 
Implicațiile acestui mecanism defec
tuos de evaluare a preturilor sînt 
multiple. Pe de o parte, cifrele pre
zentate forurilor superioare spre a- 
probare nu exprimă adevărata va
loare a investiției. Dar pe baza a- 
cestor valori se stabilește si eficienta 
investiției, care, la rîndul ei, por
nind de la cifre nereale, este ero
nată. Pe de altă parte, după cum 
s-a văzut, construirea de utilaje teh
nologice destinate noilor obiective de 
investiții au devenit pentru unele u- 
zine, prin acest „joc" al preturilor, 
adevărate „pîrghii" de redresare a si
tuației lor economice. Sînt și cazuri 
cînd din vina proiectantului uzinele 
constructoare obțin, dintr-un condei, 
cîteva milioane suplimentar. Conclu
dent este în acest sens exemplul re
zervoarelor sferice de 1 000 mc pen
tru Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele. Valoarea prevă

siderurgice Galați 7 dintre insta
lațiile de batere a piloților tip 
Franky. Multe dintre ele, aflate 
în dotarea întreprinderii gălățene, 
stau însă acum nefolosite. Și a- 
ceasta — după părerea unor spe
cialiști, la care ne asociem și noi 
— din cauză că extinderea aplică
rii acestui procedeu economic de 
consolidare a terenurilor pentru 
fundație se face greoi. Fie din 
neaprofundarea studiului asupra 
condițiilor de sol unde se ampla
sează noile obiective, fie din necu
noașterea performanțelor instalații
lor amintite, anumiți proiectanți 
preferă să meargă pe drumuri de 
mult bătătorite.

Credem că exemplul la care ne 
vom referi în continuare este con

S-A CONTURAT
0 METODĂ
INGENIOASĂ
IN CONSTRUCT»’ 
ÎNSUȘIREA El 
ESTE VOLUNTARĂ?

cludent pentru a demonstra lipsa 
de receptivitate și conservatorismul 
manifestate de unele institute de. 
proiectare față de această metodă 
modernă. în prezent, la Șantierul 
naval din Galați se execută o hală 
de bloc-secții, o cale de rulare 
pentru o macara de mare capaci-

Noutăti 
în acțiunea de 
economisire 
a metalului

tate și o platformă la cala de 
lansare a vaselor de 10 200—12 500 
tone. Proiectanții de la I.P.C.M. 
și I.P.T. din București au prevăzut 
pentru fundație baterea a peste 
1 500 piloți după metoda clasică, 
confecționați din beton armat. Pen
tru ieftinirea costului construcției, 
Sucursala regională Galați a Băn
cii de Investiții, după o consultare 
prealabilă cu mulți specialiști, a 
propus din timp proiectanților, 
constructorului și beneficiarului 
schimbarea soluției de fundație, 
întreprinderea ■ de construcții și 
montaje siderurgice s-a oferit să 
pună la dispoziție instalațiile ne
cesare și cadre specializate pentru 
deservirea acestora. Reprezentanți 
ai constructorului și beneficiaru
lui au mers chiar la fața locului, 
la combinatul siderurgic, unde s-au 
convins de eficiența economică a 

zută în deviz a fost de ...5 500 000 lei/ 
bucata, o cifră „astronomică", s-ar 
putea spune, în raport cu adevărata 
lor valoare. Uzina „23 August" a pro
fitat de această eroare de calcul a 
proiectantului ; ea a dublat consumul 
de manoperă, iar consumul de me
tal l-a majorat cu 14 tone. M.I.C.M. a 
aprobat cu ușurință prețul cu ridi
cata la ...3 350 000 lei pe bucată, prin 
ordinul 11469—1965, asigurînd uzinei 
un beneficiu suplimentar de circa 
1 000 000 lei la fiecare rezervor.

Din discuțiile purtate în cadrul an
chetei a rezultat că, în prezent, nu 
există o metodologie clară privind 
evaluarea utilajelor și instalațiilor 
pentru noile obiective. Din această 
situație caută să obțină anumite 
„avantaje" unitățile economice in
teresate — institutele de proiectare 
și uzinele. Mai trebuie adăugat că, în 
tot acest „joc" al preturilor, benefi
ciarul de investiții nu intervine ab
solut deloc. Odată deschisă finanța
rea, pe el îl interesează numai res
pectarea termenelor și încadrarea în 
fondurile alocate. Nu de puține ori. 
atunci cînd unele valori la utilaje și 
instalații sînt depășite, 1 se cere su
plimentarea din fondurile economi
site la alte capitole. Și aproape în
totdeauna le acceptă.

Cum pot fi înlăturate anomaliile, 
arbitrariul în evaluarea costurilor la 
utilajele destinate noilor Investiții 7 
Am reținut. în cadrul anchetei, cîteva 
propuneri :

1. Evaluarea să se facă corect, 
de către proiectant, rcspectîn- 
du-se cu strictețe normele stabi
lite. Totodată, la avizare proiec
tantul să dea suficiente elemente 
pentru calcul.

2. Sînt diferite uzine care rea
lizează același produs ; să se 
ceară aviz de la mai multe din

execuției lucrărilor de fundație 
după metoda amintită.

Din păcate însă, proiectanții in
vitați cu insistență s-au mulțumit 
fără a nega valoarea acestei me
tode avansate să trimită zeci de 
scrisori pe un ton politicos, con
ciliant, demonstrînd tocmai prin 
aceasta atitudinea lor de nepăsare 
și rutină. Ei au invocat diferite 
motive, afirmînd că trebuie re- 
proiectate lucrările, că ar fi nece
sare prea multe experimentări, 
că... constructorul nu are expe
riență. Neîndoielnic, este vorba de 
o adevărată baricadă a minimei re
zistențe. Constructorul poate avea 
la îndemînă instalații și cadre bine 
pregătite pentru execuția unor a- 
semenea lucrări, iar în ce priveș

te experimentări
le, absolut nece
sare în condițiile 
terenului de la 
șantierul naval, se 
puteau face, după 
părerea specialiș
tilor, cu cheltuieli 
minime.

Desigur, intro
ducerea unor pro
cedee constructive 
noi trebuie funda
mentată temeinic. 
Mai mult chiar, 
îndrăzneala în a- 
plicarea lor presu
pune eventuale 
riscuri. Dar a ab
solutiza aceste 
riscuri dinainte, 
fără a mișca un 
deget, fără a 
experimenta, în
seamnă a te tîrî în 
urma a tot ceea ce 
este nou, înaintat. 
Practica a dovedit 
că noul nu se ex
tinde de la sine, ci 
printr-o muncă 
neobosită, dusă cu 
perseverență și 
inițiativă. Vrem 
să aducem, în spri
jinul acestei afir
mații, un exemplu. 
La combinatul si
derurgic se con
struiește acum, 
peste balta Cătu
șa, cel mai mare 
viaduct din țară. 
Aici, terenul este 
asemănător și 

chiar mai dificil decît la șantierul 
naval. Studiile aprofundate făcute 
de proiectanți au dovedit că pen
tru fundația pilonilor de susținere 
a viaductului se pot folosi instala-, 
țiile tip Franky, Și au prevăzut a- 
ceastă soluție. Rezultatele sînt 
bune: prin folosirea celor 3—4 in
stalații se economisesc circa 4 mi
lioane lei.

în favoarea extinderii acestei 
metode, ținînd seama de economi
citatea ei, s-au pronunțat specia
liști cunoscuți. Semnînd într-o re
vistă de specialitate un articol des
pre avantajele tehnico-economice 
ale piloților cu bulb formați în sol, 
un colectiv de constructori în frun
te cu acad. prof. A. Beleș arată, 
printre altele, că pe plan mondial 
s-au executat numai pînă în 1962 
peste 4 milioane piloți tip Franky. 
La noi s-a făcut, îndeosebi pe șan
tierul combinatului siderurgic, un 
început încurajator. Dar extinde
rea acestui procedeu nu numai în 
regiunea Galați, ci și în alte re
giuni ale țării, cu condiții de sol 
asemănătoare, nu mai poate fi con
siderată o chestiune de voluntariat, 
de care se ocupă numai cine vrea. 
A devenit oportun să se facă 
un studiu amănunțit al structurii 
solurilor pe care se amplasează 
construcțiile industriale și civile, 
să se examineze atent rezultatele 
experimentărilor făcute și, pe a- 
ceastă bază, să se stabilească nor
mative tehnice adecvate cu privire 
la executarea piloților cu bulb for
mați în sol.

Ing. lancu MARAN 
director adjunct 
al Sucursalei regionale Galați 
a Băncii de Investiții
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

tre ele, Iar prețul cel mai redus 
să fie acceptat; acest preț să 
devină obligatoriu la încheierea 
comenzii.

3. Avizul uzinei furnizoare să 
fie analitic și să se respecte pre
vederea de a fi dat de o comisie 
din întreprindere, nu de un sin
gur salariat, cum se întîmplă 
acum.

4. înainte de a fi aprobate de 
colegiul ministerului, studiile 
tehnico-economice să fie anali
zate și de organele de preț de 
cost și preț de vînzare.

Ni s-a relatat și un alt aspect. In 
prezent, uzinele furnizoare au solici
tantă nu clientă Nu de puține ori, 
beneficiarii de investiții se roagă 
pentru a accepta să execute un uti
laj. Or. această situație le permite 
unor uzine să impună anumite con
diții. care sînt acceptate pentru a se 
asigura realizarea la timp a utilajului 
respectiv. Se pare că și din această 
cauză se mențin anomaliile amintite. 
Beneficiarul ar trebui să se simtă 
direct răspunzător pentru modul în 
care sînt cheltuite fondurile ce i-au 
fost alocate, pentru traducerea in 
viață a sarcinii majore puse de par
tid în domeniul investițiilor : cu mij
loace cît mai reduse, maximum de e- 
ficiență economică.

Statul nostru alocă, an de an, fon
duri tot mai însemnate pentru inves
tiții. Practica „umflării" prețurilor 
nu reprezintă altceva decît un tran
sfer al unei părți din aceste fonduri 
pentru acoperirea efectelor unor nea
junsuri din unitățile care contribuie 
la realizarea noilor obiective, dena
tured atît eficienta unor investiții, 
cît și rezultatele economice ale uzi
nelor în cauză. Se impune, deci, să se 
pună capăt cu hotărîre si grabnic 
acestei stări de lucruri inadmisibile.
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TITU MAIORESCU 
și „Convorbirile 
literare"
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Mutației criteriilor și a preferin
țelor, — nu a valorilor, cum credea 
Eugen Lovinescu, — li se datorează 
urcușuri și coborîșuri neașteptate în 
viața literară și artistică. Astfel, în 
prima fază și cea mai importantă a 
Vieții Românești, prestigiul imens 
al lui Constantin Stere, fetiși
zat nu numai de partizanii politici, 
dar și de cei literari, a întunecat cu 
totul meritele aceluia căruia de alt
fel îi plăcea să se țină în umbra 
orgoliosului mentor. Este vorba de 
G. Ibrăileanu, care astăzi, pentru te
meiuri multiple, a trecut pe primul 
plan al prețuirii unanime, astfel în- 
cît a spune Viața Românească e- 
chivalează cu a spune Ibrăileanu. 
Cam același, pînă la un punct, 
este și cazul Gonvorbirilor literare, 
a căror epocă de glorie coincide cu 
conducerea redacțională a lui Iacob 
Negruzzi. Această epocă, depășind 
cu puțin un sfert de veac, se și în
cheie cu trecerea conducerii publica
ției unui grup de istorici din gene
rația cea nouă. „Cu satisfacția dato
riei împlinite", cum spunea însuși 
ex-redactorul revistei, căruia nu-i 
lipsea un vag sentiment de melanco
lie, simțind și o schimbare în lume, 
în idei și în aspirații, Iacob Negruzzi 
a înțeles să nu repete greșeala lui 
Asachi, de a stărui și după ce mi
siunea culturală i se încheiase.

Revista a mai dăinuit pînă în 
preajma Eliberării, dar n-a mai atins, 
nici un moment, sub succesivele noi 
direcții, faima anilor 1867—1894.

De altfel, expresia „noua direc
ție" ne duce, firesc, cu gîndul la 
școala literară de la Convorbiri li
terare și, mai cu seamă, la mento
rul ei. Titu Maiorcscu. Cu Direcția 
nouă în proza și poezia română a

File de istorie
literară

făcut Maiorescu, în 1872, bilanțul 
unei activități susținute timp de un 
deceniu de la inițierea prelegerilor 
populare (1863) și de numai cinci ani 
de la întemeierea Convorbirilor lite
rare, care, pentru contemporani, ca 
și pentru urmași, s-a întipărit în con
știința tuturor ca organul însuși al 
grupării literare Junimea. Nu putem 
străpunge însă toate meandrele stra
tegiei literare, care au dictat o de
clarație publicată într-unul din pri
mele numere ale revistei în care se 
spunea răspicat că această „foaie nu 
este organul societății „Junimea". 
S-ar fi putut face un distinguo între 
Junimea literară și cea politică, din 
care unii corifei retrăgîndu-se — ca 
V. Conta sau N. Gane — n-au înce
tat de a se socoti aparținînd literar 
aceleiași familii. La aniversarea a 
60 de ani a lui Titu Maiorescu, N. 
Gane, decanul de vîistă al nuveliști- 
lor români, de atunci, scria printre 
altele: „...sufletul acelui cerc de
prieteni era fără îndoială d-nul Ma
iorescu. El era matca în jurul căruia 
se adunau albinele, el era boldul 
care ne stimula la lucru. Cu întinsele 
sale cunoștințe, cu spiritul său fin de 
observație, cu darul fermecător al 
cuvîntului ce toată lumea îi recu
noaște, el ne arăta calea adevărată 
ce trebuie să urmăm, ne îndrepta 
erorile, ne ferea de tonul declama
toriu, de fraza goală, de mult prac
ticata beție de cuvinte, așa că sub 
direcțiunea sa, cu drept cuvînt nu
mită Direcțiunea nouă, s-au format 
talente care vor figura cu cinste în 
istoria literaturii române. E destul 
să amintesc pe Eminescu, Conta, Ne
gruzzi, Creangă, Slavici pentru ca să 
caracterizez această epocă de redeș
teptare...".

La lista scriitorilor afirmați în pa
ginile Convorbirilor s-ar cuveni să-l 
adăugăm dintre scriitorii de imagina
ție pe I. L. Caragiale, care avea să 
le părăsească în 1892, pe Duiliu Zam- 
firescu, pe Brătescu-Voinești, iar 
dintre memorialiști și istorici, pe Ion 
Ghica, pe George Panu și pe A. D. 
Xenopol, înaintea noului eșalon: 
I. Bogdan, D. Onciul. Redacția pro- 
priu-zisă a Convorbirilor s-a reze
mat, timp de aproape trei decenii 
exclusiv, pe solizii umeri ai lui Iacob 
Negruzzi.

Și totuși, cînd spunem astăzi Con
vorbiri literare, considerîndu-le ex
clusiv ca organ al Junimii, în pofida 
acelei declarații redacționale din 
1867, ne gîndim la rolul de mentor 
al lui Titu Maiorescu. Prezența a- 
cestuia în cercul Convorbirilor a fost 
de. o covîrșitoare importanță, tn pri
mul an, el scrie Despre poezia ro
mână, în șapte numere consecutive, 
întîiul nostru eseu marcant de este
tică literară șl aplicată, pe care avea 
să-l publice în fruntea unei anto
logii lirice. Tot în 1867 face o expu
nere despre Poeziile populare adu
nate de d. V. Alecsandri, afirmîn- 
du-se din totdeauna ca statornic pre- 
țuitor al literaturii noastre orale. Se 
știe că, în 1909. răspunzînd discursu
lui de recepție al lui Duiliu Zam- 
firescu și punîndu-i Ia punct teoriile 
estetiste, și-a compromis o veche 
prietenie literară potrivit adagiului : 
„Amicus Plato, sed magis amica ve- 
ritas".

Importantul articol Dreptul public 
al românilor și școala Iui Bărnuțiu, 
apare în mai multe numere ale ace
luiași an. Fără semnătură. Maiorescu 
mai publică, in 1867. în această re
vistă. o amănunțită dare de seamă 
despre Societatea academică română 
din București, unde, în calitate de 
membru, a combătut, dimpreună cu 
alții, proiectul etimologic, respins 
de „majoritatea membrilor prezenți" 
ai Societății — viitoarea Academie 
Română.

Cu aceeași intensitate se învede
rează și în anii următori activitatea 
multiplă a lui Titu Maiorescu de 
critic literar, de estetician, de filo
zof, de pedagog și de autor de afo
risme. El este acela care inaugurea
ză. la rubrica Diverse. încă din anul 
al doilea de apariție, genul aforistic, 
care va fi reluat mai tîrziu de toți 
membrii Junimii și în care va ex
cela. alături de inițiatori. I. L. Ca
ragiale. Convorbirile au găsit în Titu 
Maiorescu un'critic și teoretician li
terar și lingvistic de mare autoritate.

Lipsa temporară a acestui mentor, 
la începutul celui de-al doilea dece
niu de apariție a revistei, dă ocazie 
lui Iacob Negruzzi să-și exercite 
verva de încercat epistolar, foarte 
gustat ca atare pe atunci în astăzi 
uitatele sale Copii după natură. în 
fruntea numărului de la 1 octom
brie 1879, Epistola IV către Maio
rescu începe astfel : „Ce înseamnă 
oare tăcerea ta adîncă, / Această 
nepăsare cît timp va ține încă ? / 
Crezi tu câ-i împlinită deacum a ta 
menire, / Și poate a ta pană tînji în 
amorțire ?“ Și continuă, ca un pro
gram trasat prietenului său : „Dar 
dacă din juneță ani zece ai furat / 
în drum s-oprești Urîtul. alți zece 
de bărbat / Tu ai să pierzi acuma în 
munci și mai amare / Ca să-nsenmezi 
Frumosul și strimtele-i hotare". Soco
tind împlinită cu succes misiunea cri
ticii maioresciene de descurajare a 
mediocrităților, de ridiculizare a um
flării frazelor, de combatere a unor 
erori lingvistice și a unor năravuri 
stilistice, Iacob Negruzzi credea venit 
momentul unei critici pozitive, poate 
mai dificilă decit cealaltă.

Un prim pas în această direcție 
pare a fi de altfel articolul maiores- 
cian din 1881 : Literatura română și 
străinătatea. în acest articol, autorul 
informează publicul nostru despre e- 
courile, mai ales din presa germană, 
punînd îndeosebi pe seama vitejiei 
dorobanților noștri în războiul pentru 
Independență interesul străinilor 
pentru literatura noastră. Articolul 
este însemnat prin accentul pus de 
Maiorescu asupra specificului națio
nal, manifestat mai ales prin nuve
lele lui I. Slavici, inspirate din viața 
poporului românesc, de prin părțile 
șiriene.

Ținem să relevăm interesul literar 
maiorescian pentru popor și clasele 
muncitoare, în genere, precum și 
pentru ceea ce mult mai tîrziu va 
deveni obiectul unei pasionante dez
bateri : specificul național în artă. 
Făcînd bilanțul pozitiv al creațiilor 
noastre literare, Maiorescu felicită pe 
scriitorii care „părăsind oarba imi
tare a concepțiunilor străine, s-au 
inspirat din viața proprie a poporu
lui, lor și ne-au înfățișat ceea ce gîn- 
dește și ceea ce simte românul în, 
partea cea mai aleasă a firii lui 
etnice". Maiorescu subliniază că „a- 
cdst element original al materiei, îm
brăcat în forma estetică a artei uni
versale" a atrag, atenția străinilor 
asupra a ceea ce â dat mai-bun li
teratura română.

Eșafodînd o surprinzătoare teorie 
estetică, Maiorescu propune ca suc
cesor al tragediei clasice, „romanul 
poporan", care „se poate înălța la o 
culme de emoțiune ce-1 pune ală
turea cu adînca mișcare a tragediei, 
la care nu ajung romanele din so
cietatea de cultură cosmopolită". Ori- 
cît ar fi de discutabilă teoria aceas
ta, ea i-a dat prilej criticului care 
pornea de la un fundament estetic 
idealist să aterizeze în realitățile 
sociale și naționale, cu un ascuțit 
simț al specificului național și cu o 
vie simpatie pentru clasele popu
lare.

O altă trăsătură de caracter a lui 
Maiorescu cred că se mai cuvine 
pusă în lumină : bunătatea, sub 
crusta răcelii și a asprimii. La moar
tea lingvistului Alexandru Cihac, 
suspendînd ostilitățile cu neastâmpă
ratul Hașdeu, Maiorescu scrie despre 
cel căruia-i fusese încredințat Mag
num Etymologicum Romaniae : „Este 
fără-ndoială o dorință a întregii ro
mânimi culte de astăzi, ca o soartă 
priincioasă să dea d-lui Hăjdeu să
nătatea și tăria de suflet (căci fără 
cea mai mare tărie de suflet și ab- 
negațiune nu se poate conduce o 
asemenea lucrare) pentru a-și asigura 
realizarea vastei sale concepțiuni".

Criticul va mai publica în paginile 
Convorbirilor literare ocazionale re
cenzii, despre lucrările unor poeți 
sau traducători ca D. C. Ollănescu- 
Ascanio, Anton Naum ș.a. Va păstra 
relațiile cu scriitorii prin cenaclul 
său din str. Mercur, va oferi locul 
de întîlnire al colaboratorilor revis
tei înainte și după mutarea ei în 
București (1885), va face cea mai 
largă difuzare prin lecturi acasă și 
în afară, din opere prețuite, ca Lu
ceafărul și Năpasta, se va bucura să 
descopere scriitori noi, de esență 
populară, ca scriitorul în dialect bă
nățean Victor-Vlad Delamarina 
sau nuvelistul I. Popovici-Bănă- 
țeanu, să recomande prin căl
duroase rapoarte academice pri
mele povestiri ale lui M. Sadoveanu 
și întîile versuri strînse în volum 
ale lui Octavian Goga,

Astăzi, cînd întoarcem cu atentă 
grijă paginile scrierilor sale, cu do
rința de a evoca integral personali
tatea criticului și animatorului de 
cultură Maiorescu, nu putem trece cu 
vederea slăbiciunile omului, limitele 
poziției sale estetice, care au încu
rajat cu argumente de autoritate es
tetismul. pozițiile ..artei pentru artă". 
S-a scris în ultima vreme, adesea cu 
finețe analitică, despre neînțelegerea 
pe care a manifestat-o Maiorescu 
pentru unele aspecte ale evoluției 
culturii și literaturii noastre, cărora 
nu le-a înțeles sensul în perspectiva 
înnoirilor.

Cercetarea științifică a moștenirii 
maioresciene nu poate ignora de a- 
semenea activitatea omului politic 
activitate cu ecouri în paginile „Con
vorbirilor literare" — și care are slă
biciunile sale teoretice si practice. 
Este interesant de arătat că intimul 
contact al lui Maiorescu cu fenome
nul viu al literaturii românești, cu
noașterea apropiată și adîncă a crea
ției maiilor noștri scriitori de la fi
nele veacului trecut, l-au făcut să 
aducă unele corective exceselor este
ticii sale idealiste, precum si limite
lor ideologiei sale politice. Pasiunea 
pentru literatură nu-1 va părăsi nici
odată, dar substanța cea mai densă a 
criticii si teoriei sale literare trebuie 
căutată tot în anii de glorie ai Con
vorbirilor literare. Deși o parte din 
tineret va fi atrasă. în jurul anilor 
1885—1895, mai mult de Gherea, Ma
iorescu nu pregetă să urmărească cu 
aceeași ardoare creația tinerilor. 
Mentorul critic al Junimei și-a păs
trat însuși junețea spirituală pînă la 
capătul vieții.
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Iașul oferă vizita
torilor lin vast 
zaur muzeistic cu 
cunoscută valoare 
torică, artistică 
documentară.

Unul dintre cele 
mai atrăgătoare mo
numente istorice ale 
orașului este Palatul 
Culturii, care cuprin
de 280 de încăperi. 
Cele mai multe adă
postesc documente, 
relicve, fotografii, ta
blouri, colecții ce se 
îmbogățesc an de an. 
In incinta Palatului 
Culturii vizitatorii 
au la dispoziție patru 
muzee : muzeul etno
grafic al Moldovei, 
muzeul de artă plas
tică, muzeul de isto
rie a Moldovei și 
muzeul politehnic.

Sălile muzeului de 
artă plastică prezintă 
o colecție ce numără 
peste 1 200 lucrări de 
pictură. 500 de grafi
că și 400 de sculptu
ră. Este cel mai 
vechi dintre muzeele 
lașului. A fost înfiin
țat în 1860, o dată cu 
Universitatea „Al; I. 
Cuza". La crearea și 
la îmbogățirea sa au 
contribuit prin do
nații Gh. Asachi. M. 
Kogălniceanu, Costa- 
che Negri și alți mari 
oameni de cultură. 
Muzeul conține lu
crări ale unor artiști 
de valoare universa
lă — Veronese, Mu
rillo etc — precum și 
ale unora dintre ma
rii noștri pictori.

Muzeul etnografic 
al Moldovei, deși 
este unul din cele 
mai tinere instituții 
de acest fel din țară, 
a ajuns să expună 
cîteva mii de piese 
originale care oglin-

te- 
t*e-  
is- 
și

dese cultura mate
rială și spirituală a 
moldovenilor de-a 
lungul secolelor. în 
expoziția de bază, 
care cuprinde 9 săli 
mari și un hol cu o 
suprafață totală de 
peste 1 000 mp, expu
nerea obiectelor este 
făcută pe ocupații, 
meșteșuguri, con
strucții etc. Se impu
ne atenției secția de 
instalații tehnice 
rănești, unică 
țară. Vizitatorii 
miră meșteșugul 
care au fost lucrate 
torbele din coajă de 
brad, mesteacăn, ci
reș sau vișin, fără 
nici o lipitură, fără 
cusături sau cuie, re
cipientele din corn 
de cerb, minunat in
crustate, pențru .păs
trarea prafului de 
pușcă. . Se : ,mai văd 
aici baltage și topo- 
riști ornamentate' cu 

. rară măidstrțe, cuțite 
vînătorești; ■ precum 
și tipare peiiiru pre
sat caș, lingtțri în
crustate de diferite 
mărimi și . multe alte, 
obiecte. Ung din 
mîndriile acestui mu-.. ' 
zeu este sala teascu
rilor pentru ulei. Cel 
mai mic din ele are 
50 cm lungime,

(ă- 
în 

ad-
CU

50 cm lungime, iar 
cel mai măre 9 m. 
Acesta din urmă a 
fost achiziționat din 
comuna R.uginoasa, 
raionul Pașcani.

Același interes îl 
stîrnesc și celelalte 
două muzee. Cel de 
istorie a Moldovei, 
deschis în 1957, redă, 
deocamdată, evoluția 
culturii materiale șl 
spirituale de pe teri
toriul Moldovei de la 
apariția omului pe a-

ceste locuri și pînă 
în epoca lui Ștefan 
cel Mare inclusiv. In 
momentul de față 
muzeul de istorie se 
reorganizează și se 
îmbogățește cu piese 
care oferă o imagine 
a istoriei acestor me
leaguri pînă în epo
ca contemporană.

Muzeul politehnic 
cuprinde o secție de 
energetică și alta de 
instrumente muzica
le mecanice. Sînt ex
puse machete care 
trasează drumul stră
bătut de la automo
bilul cu aburi la li
muzinele elegante de 
azi, de la prima lo
comotivă la cea elec
trică, de la săgeata 
cu foc din 1232 la ra
cheta cosmică etc.

După vizitarea Pa
latului Culturii, tu-1 
ristiil poposit în Iași 
se va abate din drum 
și pe la bojdeuca lui 
Creangă de pe Ți- 
cău, la Muzeul Uni
rii de pe strada. Lă- 
pușneanu, la Casa 
Universității . vechi.

■ azi, sediul filialei Iași 
a Academiei R. S.

- ' Române, la biserica 
Trei Ierarhi, ctitorie 
a lui Vasile Lupu. la 
Teatrul 
„Vasile 
sau la 
Golia 1 
turn de strajă și clă
dirile ce adăpostesc 
zestrea arhivelor sta
tului, la Galata și 
Cetățuia, situate în 
vîrful dealurilor cu 
aceleași nume ce do
mină orașul înspre 
miazăzi.
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Alecsandri"' 
complexul, 

cu bătrînul

Muzeul Simu a găzduit în luna iu
nie expoziția de desene ale pionieri
lor și școlarilor din întreaga țară, 
exemplar organizată de către 
liul Național al Pionierilor și 
terul învățămîntului.

Această expoziție a reușit, 
dată, să demonstreze bogăția 
lente și pasiuni 
noastră, fantezia

Consi- 
Minis-

de Ion SĂUȘTEANU

încă o 
de ta- 

artistice din țara 
___ __________ și uriașa sete de 
cunoaștere a elevului, spontaneita
tea și diversitatea soluțiilor tehnice, 
puse în slujba unui bogat conținut 
afectiv.

O expoziție cu desene ale copiilor 
— bine selectate — a fost întotdea
una un prilej de reconfortare spiri
tuală, de savuroasă desfătare opti
că, de întîlnire privilegiată cu ma
rea lume a celor mici. Imaginea 
plastică a copilului poartă frumuse
țea și puritatea vîrstei, are acel haz 
naiv, acea francheță senină și între
bătoare care declanșează în privito
rul receptiv o delicată nostalgie, o 
bucurie discretă ce umple sufletul.

Organizată pe scară națională, o 
astfel de expoziție adaugă prin di
mensiunea și prin diversitatea zone
lor geografice investigate artistic, 
semnificații cu mult mai ample. 
Peste 500 de lucrări, tot atîtea su- 

. flete vii spovedite hîrtiei pun între- 
■ bări despre lume și viață, dau ver

dicte despre ceea ce cunosc, împle- 
' țese într-un amestec fără hotar vi

sul cu realul. obiectele concrete cu 
amintirea lor, aspirația eroică a 
vîrstei, cu faptele aievea. Capacita
tea gestului grafic de a trăda tem
peramente și stări, este în cazul de
senului de mare amploare imagina
tivă cu mult mai mare — lectura 
fondului afectiv care a determinat 
imaginea făcîndu-se extrem de ușor. 
Participanții la expoziția de la Simu 
(care prin griia Consiliului Națio
nal al Pionierilor sînt invitați la o 
tabără de reconfortare si activitate 
artistică) au dovedit orientări tema
tice foarte diverse, de la preocuna- 
rea pentru o cercetare analitică a 
naturii la subiecte inspirate din lec
turi școlare, din legendele naționale, 
trecutul istoric, evenimente științifi
ce, de la dorința de investigare di
namică a realității sub cele mai di
verse forme, pînă la nevoia aparent 
fără scop 
culori (de

excepțional simț decorativ). In ge
neral lucrările din expoziție puteau 
fi (și nu știu în ce măsură a fost cu 
adevărat folosit) un prilej de studiu 
asupra psihologiei elevilor din țara 
noastră în condițiile specifice aces
tui moment istoric, asupra aspirații
lor profesionale, resurselor imagina
ției, aptitudinilor plastice, arătînd și 
sub ce aspect este afectată lumea 
copilului de intervenția profesorului, 
care este procesul de dezvoltare sau 
diminuare a personalității elevului

u

Reflecții 
la o expoziție

cu unele realități șco-
puțin bogate în semnifi- 
insă lucrările ce nu au

în contact 
lare etc.

Nu mai 
cații sînt 
intrat în expoziție.

Pentru membrii juriului (preocu
pați de mulți ani de aceste proble
me — cei mai mulți din ei dublați 
de o activitate didactică de specia
litate) contactul cu cele 1836 de lu
crări, trimise din toate regiunile 
țării a constituit un prilej suplimen
tar de a reflecta asupra unor reali
tăți didactice, asupra procesului ele
mentar de educare estetică în școa
la de cultură generală.

Frapanta inegalitate Cantitativă și 
calitativă cu care s-au prezentat re
giunile la acest concurs nu conduce 
desigur spre concluzia unei proaste 
repartiții a talentului pe întregul 
cuprins al țării, ci spre o neliniști
toare diferență de poziție, de interes 
și competențe a selectorilor. O suc
cintă comparație statistică este edi
ficatoare. Regiunea Argeș 
173 lucrări 
(cea 
Este 
pări 
de o

de a umple un spațiu 
cele mai multe ori cu

g

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii”

a

• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA - 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
O MAIORUL Șl MOARTEA : REPUBLICA (com-

cîntăreț al pămîntului ro-
9,30 ; 15 : 18 ; ZORBA GRECUL - 21 :

pletare George Coșbuc, 
mâricse) — — 
CENTRAL. .
« BANDA DE LAȘI : LIRA (completare Istoria

- unui manuscris) - 15,30 ; 18 ; la grădină - 20.30.
0 TIMIDUL : LUMINA (completare Orizont știin- 

cine- țific nr. 4) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45. 
.... .---------- --------- ------ , 16,30 ; : .

21, BUCUREȘTI .< 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.45; —----- -m—... ................................. ,
—-------- ,-------- —r20130, SfA-C.

cinemascop (ambele
13; 17.15; la. .grădină

pletare Jucării) — 9,15 : 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30. 
GRĂDINA DOINA (completare Orizont științific 
nr. 5) — 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGARIȚA 
niascop : LUCEAFĂRUL — 9 : 11,15; 13,30 

.18,45; 21, BUCUREȘTII -ț. 9 ; il,l: 
'19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII 
' DIONUL DINAMO - 20,'30.

O PE GHEAȚĂ SUBȚIRE - 
serii) : CAPITOL - 9,30 ; *
— 20,30. ‘ ' ... .
e PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTIVAL 
(completare Orizont științific nr. 5) — 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21 ; la grădină - 20,15, GRIVIȚA 
(completare O uzină de lapte) — 9 ;
18.30 ; 20,45, GLORIA (completare
9; 1 u.i:. . . . .......
tare Orizont științific nr, 4) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18,30 ; 21 ; la grădină - 20,30.
• STAN ȘI BRAN GEMENI — 10 ; 12 ; 14 • 
RECTORUL NOSTRU — 17.15 ; 19.15; 21,15 — 
NEMATECA,
0 VIAȚA LA CASTEL : VICTORIA — 9 ;
15; 18; 20,45, MELODIA - 8,30; 11; 13,30; ,
18,45 ; 21,15 (la ambele completarea Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești), 
BUCEGI (completare Dacă treci rîul Sclenei) — 

. .............. grădină —

c in e m a

0 MONDO CANE — ambele serii : TIMPURI NOI 
(completare Strănutul) — 9,30 — 20 în continuare, 
a PENTRU UN PUMN DE DOLARI - cinema-

11,15 : 13,30 ; 16 ;
Aluminiul) — _ ... _

11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (comple- scop : FEROVIAR (completare Uneltele gindirii) — -*»-«*• ----  - ............ ----- 16. e -- -- .............. ...... -■ -------

9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; 
20,30.
• FALSTAFF — 12,15 ; IERBURI

12;
16 ;

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, EXCELSIOR (com
pletare Judecata Iui Paris) — 9,30; 11,45; 14 ;
16,15; 18.45; 21,15, MODERN (completare Jucării) 
- 9,30 , 11,45 ; 14 ; 16.30 ; 19 : 21,15.
« WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : DA
CIA — 7,30 — 20.30 în continuare.
® DENUNȚĂTORUL: BUZEȘTI (completare Dacă 
treci rîul Selenci) — 15,30 ; 18 ; la grădină - 20.30. 
MUNCA - 15 ; 17 ; 19 ; 21, VOLGA (completare 
Judecata lui Paris) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30: 21. 
« CIMARON - cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Cristale fără taine) — 16 ; 
18,15 ; 20.30.

_ . prezintă 
din care sînt alese 87 

mai mare cifră pe regiuni), 
vorba de prezența unei preocu- 
pasionate. de pricepere (dar și 
anumită monotonie selectivă) —

• EL GRECO — cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 15,30 • 18 ’ 
20,30. *
» JUANA GALLO : VITAN - 15,15 ; 18. '
® DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : MIO
RIȚA (completare Dacă treci rîul Sclenei) — 9 • 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA (comple
tare Jucării) — 9 ; 11.30 ; 13,30 ; 1.6 ; 18,15 ; 20.30, 
GRĂDINA MOȘILOR (completare Chemarea vul
canilor) — 20,15.
e FERNAND COW-BOY : POPULAR (completare 
Trezirea) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
© MOARTEA VINE PE PLOAIE : AURORA (com
pletare O uzină de lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,15 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15 ; la grădină — 20.30.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : ARTA 
(completare Orizont științific nr. 5) — 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
© MONTPARNASSE 19 : FLOREASCA (completare 
Strănutul) — 9; 11,45; 15; 18 : 20,45.
o NOTRE-DAME DE PARIS - cinemascop : RA
HOVA (completare Strănutul) — 15.30 ; 18 ; la gră
dină — 20,30.
o SPIONUL — cinemascop : PROGRESUL (com
pletare Schiurile fermecate) — 15.30 ; 18; 20,15.
© VIAȚA DIFICILA : GRĂDINA EXPOZIȚIA 
- 20,30.
e UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: GRĂDINA 
VITAN - 20,30.
• ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA CRUZ: 

GRĂDINA COLENTINA — 20,30.

cinemascop : FLACĂRA (com-

AMARE (com-

OPINIA

20.

L. Cara- 
REGINA

18,30 - 
Filmul

operă și balet :

„C. I. Nottara" (la Teatrul de vară „Herăstrău") : SONET

e Teatrul
PRINȚ ȘI CERȘETOR - 19,30. 
® Teatrul Național „I.
giale" (sala Comedia) :
DE NAVARA - 20.
• Teatrul de Comedie : 
PUBLICA — 17,30 ; 20,30.o Teatrul __ ____

PENTRU O PĂPUȘĂ
• Teatrul Mic (la Teatrul din parcul „N, Bălcescu") : RICHARD AL 
II-LEA — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : CORIGENȚA LA DRAGOSTE — 20.
e Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU 
IȘI ASUMA RISCUL — 19,30.

0 nouă emisiune radiofonică 

„Odă limbii române"
Răspunzînd intere

sului pe care cele mai 
diverse categorii de 
ascultători îl manifes
tă atît față de aspec
tele actuale ale limbii 
române cît și față de 
momentele cele mai 
semnificative ale evo
luției acesteia, Radio
difuziunea a înscris în 
sumarul programelor 
sale o nouă și bine
venită emisiune, săptă- 
mînală, intitulată „Odă 
limbii române".

Concepută ca un o- 
magiu adus frumuseți
lor și valorilor expre
sive pe care le aflăm 
în cele mai diverse în
truchipări ale graiu
lui poporului nostru, 
emisiunea își propune 
să depășească cadrul 
studiilor de specialita
te, relevînd sensurile 
ce se pot desprinde 
dintr-o asemenea cer
cetare.

După cum au arătat 
„edițiile" difuzate pînă 
acum, rubricile per
manente vor permite 
prezentarea continuă 
și sistematică a prin
cipalelor obiective ce 
stau în fața redactori
lor emisiunii. Va pu
tea fi astfel pus în va
loare bogatul tezaur 
pe care ni l-au lăsat 
moștenire generațiile

înaintașe, toți acei 
„poeți ce-au scris o 
limbă ca un fagure de 
miere", conturîndu-se 
în același timp o ima
gine de ansamblu a 
procesului complex de 
formare și cristalizare 
a limbii române lite
rare. „Paginilor ale
se"... desprinse din 0- 
pere de seamă ale pa
trimoniului nostru cul
tural li se alătură, stu
diul mijloacelor de ex
presie folosite de cei 
mai reprezentativi scri
itori contemporani.

Cultivarea unei ex
primări corecte și ex
presive, constituie o 
altă direcție spre care 
își îndreaptă aten
ția realizatorii emi
siunii. Urmărind ex
puneri concise des
pre roliil lingvisticii în 
corectarea diverselor 
abateriț despre necesi
tatea cunoașterii regu
lilor gramaticale, . des
pre tendințe ale lim
bii române contempo
rane, dar și despre li
nele situații concrete 
în care folosirea cle
mentelor constitutive 
ale limbajului este in
corectă sau poate da 
naștere la confuzii (ru
bricile „Morfologie și 
sintaxă" sau „Cum e 
corect" sînt consacra

te acestor discuții) as
cultătorul se află în 
fața unui adevărat în
dreptar practic.

Totodată, noua emi
siune își propune să 
prezinte și rezultatele 
cercetărilor întreprin
se de specialiștii noștri 
din domeniul lingvis
ticii, stadiul în care se 
află cele mai impor
tante studii de specia
litate.

Participarea la rea
lizarea acestei emi
siuni a unor cunoscu
te personalități ce ac
tivează pe tărîmul fi
lologiei sau al lingvis
ticii. al istoriei litera
re sau al esteticii, a 
unor profesori și scri
itori de prestigiu, ca
re să-și exprime punc
tul de vedere cu pri
vire la o serie de pro
bleme de un real in
teres — îi asigură a- 
cesteia un înalt nivel 
științific.

Noua emisiune radio
difuzată se anunță ca 
o prezență vie. cu un 
larg ecou, capabilă să 
rețină, prin varietatea 
problemelor pe care le 
abordează, cît și prin 
diversitatea mijloace
lor folosite, atenția ce
lor cărora li se adre
sează.

S. M.

18,00 — Vă așteptăm la ora 6 1 
Emisiune pentru femei. 
Pentru tineretul școlar : ___
„La pîndă", 18,40 — Noile aventuri 
ale echipajului Val-Vîrtej : „Pri
mejdioasa călătorie în primul mo
lar" — de Octavian Sava. 19.30. Te-

lejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate. 20 00
— Țele-enciclopedia. 21,00 - „Opt exerciții pe 625 de linii". Film de 
varietăți realizat de Radu Anagnoste și Valeriu Lazarov. 2130 — 
Filmul serial „Sfîntul". 22,20 — Concurs internațional de dans. 23,00
— Filmul documentar „Oameni în prerie". 23,20 — Telejurnalul de 
noapte. 23,35 — Telesport.

de lunecare într-o spontaneitate 
imitată cu vervă de elevi. Regiunea 
Cluj prezintă 139 lucrări din care nu 
au putut fi alese decît 5. Aveam 
senzația că la București au fost tri
mise lucrări nu alese, ci respinse 
din altă confruntare. Regiunea Plo
iești a prezentat numai 60, dar mai 
mult de jumătate au fost admise. 
Oltenia, centru de mîndrie plastică, 
și folclorică trimite 35 de lucrări (o- 
rașul București 214 lucrări). Regiunea 
Iași trimite 120, sînt acceptate 4, iar 
la regiunea Hunedoara tot din 120 
văd expoziția 41, (în care seriosul 
centru plastic de la Petroșani a avut 
preponderență).

Cum este și firesc, lucrările exte
rioare și reci, de o corectitudine a- 
parentă, alese pe criteriul temelor 
„juste", virtuozitatea ieftină sau 
imitarea pretențioasă și superficială 
a picturii oamenilor mari, nu au in
trat în expoziție, dar existența lor 
la nivelul regiunilor este o reali
tate didactică, 
le-a tolerat va dăinui, 
na mai departe, 
tor pe lîngă lucrări vibrante în care 
e prinsă o bucățică din sufletul co
pilului, pe lingă mlădița fragilă a 
talentului autentic. Disarmonia cri
teriilor de apreciere pune în atenția 
generală unele aspecte legate direct 
de pregătirea profesorului de desen, 
de rolul său îh educația multilate
rală a elevului, de rolul 
în procesul de învățămînt. Este poa
te momentul să se discute nu des
pre lucrările din expoziție, ci despre 
cele valoroase ce se nierd pe drum.

Ora de desen, înainte de a fi o 
„dizertație" sau terenul viran care 
acoperă diferite nevoi „urgente" ale 
altor discipline. înainte de a fi sec
torul generos în care se rotunjesc 
mediile generale (e lucru știut că 
toți premianții sînt și „genii" la 
desen) trebuie să fie un loc în care 
se gîndește prin imagini, în care se 
învață alfabetul nu atît tehnic cît 
afectiv al desenului, al culorii și for
melor, un loc în care elevul cel mai 
greoi la vorbă se poate exprima 
plastic, cu uluitoare claritate, prin 
mijloace ce trebuie 
toti. Orei de desen — i 
șereasă a programelor, 
plutură, ..de recreație 
trebuie să i se acorde 
firească. Altfel, într-un proces în
delungat, aceste mici dar persistente 
carențe pedagogice vor crea (si ade
sea au și creat) lacune mari, indife
rent de profesiunea aleasă, la cate
gorii mari de oameni care devin ne
receptivi la tot ceea ce nu se mă
soară concret — purtînd cu ei o in
firmitate care nu se vede decît pes
te ani.

A afirma astăzi răspicat importan
ta deosebită a desenului în procesul 
de învățămînt, înseamnă a afirma 
obligativitatea unei dezvoltări inte
gral armonioase a viitorilor cetățeni 
ai țării. Nc putem întreba, alături 
de cei ce răspund de problemele ge
nerale ale școlii, cît de adecvată 
este programa analitică de desen, la 
necesitățile actuale ale învățămîntu- 
lui ? Cum și la ce nivel se face pre
darea noțiunilor de specialitate în 
orele de desen ? Care este raportul 
între nevoile reale și numărul pro
fesorilor de desen ? Este lucru no
toriu faptul că rareori se respectă 
în ciclul I ora de desen ca atare. In 
avantajul discinlinelor „cu pondere", 
desenul este sistematic sacrificat. în 
ciclul II apare profesorul de desen 
de specialitate. Există el ? Sînt raioa
ne întregi care nu-1 cunosc. Directo
rii de școli, secțiile de învățămînt, 
folosesc uneori orele ca rezervă pen
tru „completări" de norme, fiind o 
treabă la care oricine „se pricepe".

Desenul tehnic și desenul artistic 
sînt predate de același profesor (a- 
tunci cînd există) deși fiecare din 
aceste discipline se adresează cu to
tul altei structuri temperamentale — 
aproape incompatibile. în funcție de 
profesor, desenul tehnic, sau cel ar
tistic, va avea preponderență și 
practic va „înghiți" pe celălalt. Dacă 
ne referim numai la orgie de desen 
artistic așa cum sint predate deo- 
bicei, constatăm că deseori se reduc 
la predarea unor element^, de rețetă 
meșteșugărească — care cțevine un 
fel de prototip artistic obligatoriu 
pentru toți elevii. O astfel flț con- 
strîngere este poate mai dăunătoare 
decît aceea de a lăsa elevii să lu
creze după voia lor.

Cîteva promoții bine pregătite de 
profesori, o preocupare atentă față 
de nivelul orelor de desen, vor asi
gura, credem, o fericită constituție 
etico-estetică a absolvenților.

căci criteriul care 
va acțio- 

va trece nepăsă-

desenului

deslușite de 
această cenu- 
locul de um- 
în bănci" — 

i importanța 
Altfel, într-un proces

Noțiunea productivității 
in cercetarea științifică

(Urmare din pag. I)

labilă, care să îmbine atît aspectele 
biologice, cît și cele tehnice ale pro
blemei. S-a ajuns astfel ca pe unele 
suprafețe în care aveau acces tractoa
rele, rizomii stufului să fie distruși și 
regenerarea lui normală împiedicată, 
în mod normal, în primul rînd tre
buia cercetată apăsarea specifică ma
ximă admisibilă. Apoi, pe baza date
lor obținute, studiate agregatele care 
îndeplineau condițiile corespunzătoa
re. Lucrurile nu s-au desfășurat însă 
așa. Mai mult. în ciuda dificultăților 
apărute pe teren, s-a amînat studie
rea în cadrul Institutului de mecani
ca fluidelor a unui vehicul cu pernă 
de aer. S-a construit doar un aparat 
experimental, cu mijloace rudimen
tare (un motor de motocicletă pentru 
sustentație și alt motor de același 
gen pentru propulsie, ambele de pu
tere mult prea mică etc.), ceea ce nu 
a condus la concluzii științifice va
labile privind posibilitatea construi
rii unei astfel de mașini, nici nu a 
permis experimentarea în condiții 
de lucru. în acest caz. nealocarea 
din timp a fondurilor necesare nu a 
îngăduit să se realizeze un aparat 
cu posibilități complexe de investi
gație. ba mai mult a dus si la irosi
rea fondurilor modeste puse la dis
poziție, după cum s-au pierdut și 
munca și eforturile depuse. Reper
cusiunile au fost duble : întîrzierea

unei realizări tehnico-știintifice și 
pierderea experienței pe care am fi 
putut-o acumula în acest domeniu.

De multe ori se apelează la cerce
tător si într-o fază mult prea avan
sată a realizării unui produs. Astfel, 
cu cîtva timn în urmă s-au consta
tat unele deficiente la răcirea mo
toarelor autobuzelor T.V. 2. intrate 
atunci în fabricație de serie. Trebuia 
găsită o soluție care să amelioreze 
răcirea fără a mai necesita modifi
cări constructive importante, deoa
rece un anumit număr de autobuze 
aștepta deja să iasă pe poarta uzinei, 
în asemenea condiții munca de cer
cetare nu poate să-si pună în va
loare întreaga sa forță creatoare, 
fiind obligată să se rezume la căuta
rea în prină a unor soluții de com
promis.

Factorul timp este legat de însăși 
definiția productivității muncii. Dacă 
în procesul de producție, timpul ne
cesar confecționării unui anumit pro
dus poate fi normat în funcție de 
mijloacele utilizate, avînd ca etalon 
timpul folosit de un muncitor cu în- 
demînare medie, lucrul este cu mult 
mai complicat în cercetarea știin
țifică.

Aici, timpul necesar soluționării 
unei anumite probleme depinde de 
o serie întreagă de elemente ca : di
ficultatea problemei respective, stu
diul indicațiilor din literatura de 
specialitate, complexitatea cercetări
lor experimentale care trebuie efec

tuate. gradul de pregătire, experien
ța și ingeniozitatea cercetătorului. 
Este astfel necesar ca fiecare temă să 
fie încredințată Unui colectiv puter
nic, condus de un cercetător cu expe
riență in domeniul respectiv.

Un prejudiciu serios este adus 
muncii științifice de formalitățile 
birocratice inutile, care rănesc din 
timpul afectat cercetării si distrag 
atentia cercetătorului de la obiectul 
principal al muncii sale. în general 
trebuie completate prea multe dări 
de seamă, rapoarte de activitate, re
ferate etc. Cîteodată ai impresia că 
întreaga muncă de cercetare este 
justificată nurpai de aceste forma
lități ! Simplificarea la maximum a 
formalităților de acest gen, va fi 
bine venită pentru toți cercetătorii. 
Adeseori chiar și procurarea unor 
piese, aparate sau materiale de pe 
piața internă, este însoțită de „chi
nurile lui Tantal" pe care le pro
voacă formalitățile birocratice.

Productivitatea muncii științifice 
este deci influențată de o cofriple- 
xitate întreagă de factori. Cîntărirea 
lor. înlăturarea celor care reflectă 
arbitrar și subiectivism, care frînea- 
ză munca, va conduce, fără îndoială, 
la obținerea, cu potențialul de cer
cetare existent, a unor rezultate 
mult superioare, atît sub aspect can
titativ. cît si calitativ, accelerînd 
progresul economiei noastre națio
nale.
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ca să nu veniți degeaba, 
noi nu avem lemnul nece- 
dimensiunea asta. Am ce- 
pentru alte lucrări, cîțiva
de la Șantierul naval —

o galerie, ca să pot acum 
Nu fusesem atent la lucrul 
prin multe case, stătusem 
a multor perdele delicate,

cu oameni ! ?

Au trecut cîteva luni și noi tot vorbim 
despre el și cînd măturăm sau facem or
dine în camere găsim prin colturi, pe sub 
covoare sîrmulițe. un cuișor, un șurub... 
Astea-s de la Nuran! — spunem. Ne obișnui
sem cu el și parcă tot ne lipsește. Dimi
neața, cînd neVaătă-mea pleca la serviciu, 
hu uita să-mi spună : „Vezi, ai grijă dacă 
vine Nuran".......Sînt aici — o asiguram.
Mă voi muta cu lucrul în camera din față, 
ca să-1 aud mai bine cînd sună. Pe la ce 
oră a spus el că vine?” Dacă se întîmpla 
că plecam de acasă și întîrziam în oraș 
peste ora la care trebuia să vină Nuran, 
o întrebam îngrijorat pe nevastă-mea : „A 
venit Nuran ?“ Nu era prea punctual. Spu
nea : „Vin pe la două. După două. Așa, pe 
la două și jumătate, trei... Eu vin". Si ve
nea pe la 5—6, cînd se-ntuneca bine. Une
ori spunea că vine dimineața, adică pe la 
12 — dar nu venea niciodată dimineața și 
atunci mă necăjea pentru că mă ținea 
toată dimineața în casă. Si cum eu îl aș
teptam pe Nuran — întrerupeam lucrul și 
mă duceam să deschid la fiecare strigăt 
al soneriei. Asta mă necăjea la Nuran și 
începuse să mă obosească — îmi ieșeam 
uneori din fire: „De s-ar termina odată 
nebunia asta ! Pentru că e o nebunie, dacă 
stăm să ne gîndim bine. E o adevărată ne
bunie în care ne-am lăsat prinși și ne an
trenăm. Devine o boală — „boala lui Nu
ran" — am să-i spun. Cine nu dorea să se 
termine istoria asta 1 ?

*

f La început istoria asta mergea bine —» 
poate și pentru motivul că fusesem oare
cum preveniți și mai ales pentru că toată 
istoria asta nu se desfășurase la noi acasă, 
ci departe, în atelierele întreprinderii. Ce
rusem întreprinderii de care este vorba să 
ne confecționeze două galerii pentru per
dele. întreprinderea părea aglomerată. Am 
eu vreo vină dacă nu putem acoperi toate 
cererile și nu sîntem dotați cu materiale, 

se scuzase directorul. 
Arăta un om cu o inimă largă directorul. 
A dat un telefon uneia din secții, a vor
bit cu șeful secției. Mi-a plăcut cum a 
vorbit. Nu auzeam ce spunea de dincolo» 
însă felul cum a vorbit directorul și cu un 
gest hotărît a așezat telefonul m-au și aju
tat să văd, o clipă, galeriile.

La secție — de asemenea, oameni serioși, 
atenți, bine intenționați și sinceri. „în 
două-trei zile vor fi gata. Merge omul 
la dumneavoastră, ia măsura, vede cum tre
buie făcute. Azi e marți: dați un telefon 
joi sau vineri, 
Ce se întîmplă : 
sar, stejarul de 
rut mai demult, 
metri de stejar 
lemn bun. Noi trimitem chiar astăzi. Dacă 
mîine avem lemnul, totul e simplu".

Și atunci a mers cu mine acasă Nuran 
prima dată, și a luat măsurile necesare, a 
observat culoarea mobilei. A măsurat, eu 
i-am ajutat, Nuran s-a mai uitat odată prin 
casă și a spus : „Acum știu și ce culoare 
trebuie". Și a plecat, totul rămînînd cum 
fusese stabilit.

Pe urmă a început, după cum am spus, 
partea aceea a istoriei care, deși plicti
coasă, nu ne-a deranjat prea mult întrucît 
6-a petrecut departe de noi, în ateliere 
șî nu la noi acasă, așa că n-am prea sim
țit-o. Din cînd în cînd, eu ieșeam în oraș 
și dădeam telefon și întrebam și, binevoi
tori, oamenii îmi răspundeau că nu au pri
mit încă lemnul de la șantier și cum ei au 
înțeles să facă un lucru bun, nu avea sens 
să folosească un lemn oarecare, așa că mai 
așteptăm cîteva zile. Dacă m-aș fi dus, de 
exemplu pentru galeriile mele cu o zi după 
ce întreprinderea ar fi primit lemnul res
pectiv — totul ar fi mers simplu. Dar 
nu era nimic greu. Descoperisem pe rînd 
trei telefoane publice pe aceeași stradă, si 
nu prea departe unul de altul, așa că în 
jurul prînzului. coboram și telefonam. La 
telefon răspundea mai întîi poarta ; portarul 
îl căuta pe șeful secției, șeful secției mă 
ruga să aștept puțin pînă se duce în ate
lier să vadă care era situația, apoi venea 
și îmi dădea răspunsul.

Pe urmă a trebuit să plec de cîteva ori 
prin regiune, am mai făcut și cîteva dru
muri la București și timpul a trecut mai 
repede. Și eu și nevastă-mea ne feream să 
ne angajăm cu așteptarea în treaba asta. 
Știm cu toții ce lucru rău este să te lași 
prins într-o așteptare, oricare ar fi ea.

Așa că perioada asta a trecut mai ușor și 
într-o dimineață mi s-a răspuns la telefon 
că galeriile erau gata : nu puteau fi mon
tate în ziua aceea pentru că oamenii erau 
programați în altă parte. ..Rămîne stabilit 
pentru mîine — conveni șeful secției — 
mîine dimineață la ora nouă, oamenii noștri 
vor fi la D-stră — E și mai bine — pentru 
că pînă mîine se mai usucă și vopseaua".

A doua zi au venit Nuran șl încă un 
meșter cu cornișele pe umăr, cu un săculeț 
cu s'-'le. Am luat galeriile, le-am ridicat în 

a-am privit, le-am pipăit ; am aprins 
. pentru că ziua era cețoasă, și le-am 
din nou ; oamenii s-au dezbrăcat de 
și i-am poftit să ia loc. Cei doi erau 

.ți să le instaleze. Mie îmi plă- 
parcă. Erau mari, grele, stejar, 

iar natural. Mai mult decît să-mi pot da 
i părerea despre ele. constatam autocritic 
pînă atunci nu privisem niciodată mai 

ent cum arată
ice comparație, 

ăsta. Umblasem 
în umbra dulce 
vaporoase, trăsesem cu nepăsare de șnurul 
lor, dar nu văzusem perdelele și cu atît mai 
puțin nu văzusem galeriile, nu fusesem 
atent la ele. Desigur, mă simțisem 
într-o ambiantă calmă și plăcută și 
dispoziție sau ușoara reverie pe 
stimulează discret aceste accesorii 
restrelor — un fel de suflet al ferestrelor, 
un fel de punte fragilă între casa noastră 
și univers. In această ambiantă, zic. de care 
eu mă bucuram și perdelele si galeriile își 
făceau simțită prezenta lor. își împlineau 
discrete rolul lor — însă eu nu le ob
servasem aproape niciodată. Totdeauna ni 
se pare de necrezut si inadmisibil, cînd 
constatăm printre cîte lucruri. întîmplări, 
oameni trăim, ne mișcăm, fără să fim 
atenți, fără să observăm atent, fără să 
putem spune un cuvînt, fără să avem o pă
rere — naivi și nevinovați ca niște noi 
născuți Mă supără constatarea asta, felul 
meu absent, distrat — și în supărarea mea 
îmi refuz să-mi dau părerea asupra gale
riilor. Sînt nepriceput. Să vie nevastă-mea, 

bine și 
în buna 
care le 
ale fe-

să hotărască ea. ea se pricepe mai bine, ea 
e altfel. Eu aș putea să spun că îmi plac 
galeriile. Sînt, în primul rînd, de stejar; 
sînt mari, grele, masive chiar. Pe lemnul 
luciu se văd fibrele, nodurile, o serie de 
umbre — numai în cîteva locuri se ob
servă puțin că sînt niște scobituri care au
fost umplute cu chit și peste care s-a așter-. 
nut vopseaua. Dar încolo, galeriile mi se 
par chiar reușite, naturale. Ceva natural — 
nu sînt lustruite, netede, artificiale — lem
nul are ceva sălbatic. E ceva cu gust, cu 
un anume rafinament. Probabil așa se poar
tă acum, oamenii aceștia, sigur, sînt la cu
rent cu stilul, cu gustul artistic al vremii, 
cu înclinațiile spre natural, spre artizanat; 
au pus toată măiestria, tot rafinamentul ca 
să păstreze mai mult frumusețea naturală a 
lemnului, robustețea lui. îmi plac — dar 
s-ar putea ca nevastă-mea să judece altfel; 
am surprins la ea înclinații din acestea 
spre artificios, prea șlefuit, prea lucitor — 
lucruri în care naturalul, autenticul a fost 
nimicit cu totul prin lustru excesiv. Va 
trebui să fiu atent cu această înclinație, cu 
gusturile ei. Am impresia că gusturile 
noastre. în general, obosite sau plictisite de 
tot ce este artificial, fabricat, uzitat, lucru 
în serie, produs al civilizației, se întoarce 

Povestire de

TRAIAN

COSOVEI

că lucrătorul respectiv a

rînduri spu- 
Si faptul că 

lui rotofei si 
și îmi ocolea

complotează, mă privesc de 
mea și împotriva mea" —

acum spre natural, spre arta populară. S-ar 
putea ca nevastă-mea să găsească aceste 
galerii rudimentare. Și, la drept vorbind, 
așa și arată și poți să le declari grosolane 
sau primitive — depinde cum Ie privești ; 
dacă presupui 
avut intenția să le facă astfel — el a reușit 
pe deplin. Totul este să vie nevastă-mea. Și 
nevastă-mea întîrzie.

Cei doi meșteri stau indiferenți pe scau
nele lor. „Dvs. ce credeți ? sînt bune ?“ — 
încerc să le aflu părerea, să mă verific, 
să-mi fixez o părere, pînă vine nevastă-mea. 
Lucrătorii n-au nici un amestec și vor să 
rămînă neutri în treaba asta. „Nu le-am 
făcut noi". Și Nuran și celălalt au venit 
doar să le instaleze și atît. „Depinde de 
Dvs., dacă vă place Dvs." — răspund amîn
doi. Nouă ni le-au dat să le aducem și să le 
punem. Așa au ieșit. Dvs. aveți dreptul să 
vă hotărîți și să le primiți sau nu". Nu-mi 
place indiferența lor. e ceva în felul cum 
tac și cum se privesc între ei. Nuran ăsta 
pare un băiat de treabă, e mai tînăr, un 
băiat încă — i-aș putea spune. Voinicuț, ro- 
tunjor la obraji, rumen și bucălat dar cam 
molatec. E însurat, are un copil. Celălalt 
însă nu-mai place deloc. Cum a intrat în 
casă nu mi-a plăcut. Mai bătrîn, lungan, 
slăbănog și cam cocîrjat. cu o mutră ascuțită.

îl surprinsesem în cîteva 
nîndu-i ceva lui Nuran — 
Nuran era roșu în obrajii 
privea într-un fel vinovat, 
privirea, ca un om care trebuia să facă 
sau a și făcut un lucru rău — îmi 
convingerea că este ceva la mijloc, 
cum 
casa 
spus.

Ca
nul dă semne de nerăbdare, de enervare : 
„Ce facem ? Doamna nu vine !“ — zice 
el. „Puteți să vă apucați de lucru — zic — 
aveți ce face pînă vine soția mea. Aveți 
sau nu aveți ce face?! Nu trebuie să 
bateți niște cuie în perete ? nu aveți de 
făcut niște operații 
fi galeriile astea sau 
observ că mai mult îi 
„Ați adus tot ce vă 
galeriile astea aveți 
legate : nu pricep cum vin așezate aceste 
perdele. îmi închipui că ați adus instalația 
completă : e nevoie de niște inele, de un 
sistem de șnururi care să permită tragerea 
perdelelor, să nu fie nevoie să le tragi 
cu mîna". Rîd amîndoi : „Atît ne-a dat. 
atît am adus. Ce vreți dumneavoastră"... 
„Cum. ce vreau eu 1?" 
„Noi nu avem", spune 
buiesc inele" — zic... 
nu avem". „Cred că 
spune Nuran. Nuran 
cumpere inele. I-am
rămîne. „Cum veniți fără să 'âveti tot ce 
vă trebuie ?“ „Ehe" — răspunde bijnitarul 
și rîde. Găsesc potrivit să-i povestesc despre 
un cîrpaci care a venit să-mi instaleze o 
ială și care după ce a venit și s-a uitat 
la ușă. a spus că nu are sculele cu el si

întărea 
„Uițe-i 
sus, în 
mi-am

și cum mi-a simtit gîndurile. lunga-

indiferent dacă vor 
altele ?" le spun și 

judec decît îi întreb, 
trebuie ? Văd că la 
numai niște sîrme

mă neliniștesc, 
unul dintre ei. „Tre- 
„Trebuiesc. dar noi 
găsim în oraș" — 

se duce în oraș să 
dat bani. Celălalt

că trebuie să se ducă să-și scule.
„Cîrpaci... — și noi sîntem cîrpaci — spune 
lunganul. întreprinderea noastră... sîntem 
cîrpaci. Nu avem". Am impresia că începe 
să-si bîrfească întreprinderea. Sau o fi 
sincer nemulțumit ? „Bine, dar dv. faceți 
totuși lucrări artistice, decorative, faceți 
decorurile astea de interioare în instituții, 
în apartamente, vă solicită atîta lume"... 
„Instituțiile astea mari și cine mai spuneți 
dv, aduc tot materialul de la București. 
Ce credeți că de aici 1? Se face comandă 
specială la decorativa, la Fondul Plastic 
și vin toate lucrurile făcute gata"...... Dar
cred că nu tot orașu-ăsta mare își comandă 
asemenea lucrări la București. Sînt atîtea 
blocuri, atîtea mii de apartamente : pentru 
lumea asta cine lucrează?!" „Face fiecare 
cum poate, procură de unde poate..."

A venit Nuran cu inelele. Deși spusese 
că nu se găsesc inele, a găsit și. conștiincios, 
îmi prezintă și nota de plată, factura cu 
ștampila magazinului. Trebuie să vie și 
nevastă-mea și să vedem ce hotărîm. Iat-o 
că a sosit. Aproape mă tem, aproape știu 
că n-au să-i placă galeriile, că nu sînt 
ceea ce am crezut noi. O las să le pri
vească, să le judece fără să o influențez. 
Totdeauna ne-am temut — chiar dacă asta

a fost pe

Ideea asta se dovedise de 
idee preconcepută, o teamă 
— însă în situația de față 
că oamenii aceștia n-aveau

mocnise si se pregătise să 
el si să-l înfrunte. „Astea 
cum ar fi spus „Astea ce

— am întrebat-o pe nevas-

vezi I? Ce să spun I? Dum-

nu ne-a fost limpede — dar 
undeva. în noi. grija, teama că un neajuns, 
o dificultate nu are să ne lase să ne împli
nim în întregime proiectele, visele, năzuin
țele noastre, 
multe ori o 
fără motive 
era limpede
să ne lase să avem niște galerii și niște 
perdele așezate, așa cum le văzusem noi
— n-aveau să ne ajute. „Astea sînt?!" — 
a întrebat nevastă-mea. după ce le-a privit 
cîteva clipe. Le-a măsurat, ca și cum se 
așteptase să găsească în casa ei un dușman 
și tot timpul 
dea ochii cu 
sînt?!" ca și 
caută aici îl"

„Ce spui ?" 
tă-mea.

„Păi, tu nu 
nealor ce spun !? Ceva mai bun n-a fost 
posibil ?...' „Dumnealor" stăteau și se uitau 
la noi și așteptau să vadă ce vom hotărî. 
„Credeam că vor face un lucru bun. Mă 
așteptam la un lucru bun — a mai spus 
nevastă-mea. Tu n-ai vorbit, nu i-ai ru
gat?!’......Eu i-am rugat — și lacrimi am
vărsat — arh spus, glumind, și m-au asi
gurat... Poate că sînt totuși bune : stejar 
natural. Culoare naturală ; sînt masive — 
poate așa se poartă, mai cioplite, mai 
necioplite, mai puțin șlefuite..." „Fii înțelept
— se supără soția mea — tu nu vezi ce 
grosolane sînt?! Numai noduri, numai cio
plituri și acoperite cu chit. îmi pare rău — 
nu mă așteptam ! Dar dacă facem un 
lucru — să-1 facem ca lumea". „Doamnă — 
interveni „meșterul" — astea le-a făcut, 
astea le-am adus. Dacă nu vă plac, Dv. vor
biți cu întreprinderea să vă facă altele"... 
„Sigur că va trebui să faceți altele" — 
răspunse nevastă-mea. „V-am spus că nu 
le facem noi — se apără cu același zîm- 
bet „meșterul". Vorbiți la telefon cu între
prinderea și hotărîți. Nu ne convine nici 
nouă să ne pierdem timpul", „Dumnealor ce 
părere au ?“ — mă întrebă pe mine, în loc 
să-i întrebe pe ei. „Se poate face ceva 
mai bun ?“ Nuran se uită la celălalt, celă
lalt răspunse: „Se poate, noi credem că 
se poate. Dați telefon"... îl rugarăm pe Nu
ran să coboare și să dea telefon. Aș fi 
simțit nevoia să vorbesc chiar eu, dar l-am 
rugat pe Nuran și noi doi am continuat să 
ne uităm la galerii.,O fi vorbit sau n-o fi 
vorbit cu cineva, Nuran s-a întors foarte 
repede — nu era nici un telefon atît de 
aproape, ca el să vorbească și să se întoarcă 
așa de repede — și ne-a adus răspunsul 
întreprinderii ; „Dacă nu vă place, să le 
ducem înapoi și o să facă altele. Dar are să 
mai dureze, pentru că nu avem lemn”. 
Eram prea obosiți ca să mai lungim vorba
— și am fost bucuroși să-i vedem că își iau 
fiecare cîte o galerie și se duc.

★

Pe urmă, tot dînd telefon și interesîn- 
du-mă la două-trei zile — după alte vreo 
trei săptămîni. al doilea rînd de galerii a 

fost gata. „Lucrez chiar eu Ia ele — mi-a 
răspuns tovarășul Iorgovan, maistrul de 
atelier căruia șeful secției îi încredințase 
problema mea. După amiază rămîn în ate
lier și le mai dau un lustru — așa că mîine 
dimineață vin oamenii să le instaleze". 
M-am bucurat că lucra la galeriile noastre 
chiar maistrul de atelier. Eram nerăbdător 
să le văd. „Înseamnă că s-au hotărît să ne 
facă un lucru bun“.

Și a doua zi, tot pe o vreme ploioasă 
au apărut cu galeriile Nuran și lunganul 
și maistrul de atelier Iorgovan, în persoa
nă. Au rezemat galeriile de perete și i-am 
poftit să ia loc. „Mie îmi plac — am spus, cu 
oarecare prudență și dezamăgire. Mie îmi 
plac. Sînt mai ușoare. Cred că sînt mai 
bune. Să vie nevastă-mea să le vadă și ea și 
să le instalăm". Iorgovan mă asigura că 
sînt mult mai bune și se scuza pentru ce
lelalte : nu avuseseră lemn bun: astea 
sînt lucrate la o altă secție și — nu se 
compară. Tot vorbind despre galeriile astea, 
mie mi s-a făcut dor de celelalte : „Eu par
că aș înclina pentru celelalte. Erau din ste
jar, în primul rînd. Erau totuși mai... Nu 
mă pot decide, trebuie să vină nevastă-mea. 
Dar aș putea să le mai văd pe celelalte ?“ 
Șeful de atelier mă surprinse prin bună

cele- 
toate 
Cînd 
mult 
gale-

voința lui. Plecă el singur la atelier șl, 
într-o jumătate de oră, se întoarse cu 
lalte galerii și acum le aveam pe 
patru și puteam să fac comparație, 
spusesem că parcă îmi plăceau mai 
celelalte, avusesem în minte una din 
rii, în culoarea aproape naturală a steja
rului și fără noduri, fără crăpături. Dar 
care era oare fără crăpături ? Nu puteam 
hotărî și nevastă-mea întîrzia — și mă te
meam că n-are să vie pînă la patru și deci 
trebuia să hotărăsc singur. Stăteam acum 
toți patru : ei, trei, așteptau ca eu să hotă
răsc. Iorgovan îmi veni în ajutor. Era un 
băiat Ia treizeci de ani, energic, întreprin
zător, deschis și inspira încredere. Iorgovan 
luă cele două galerii de stejar pe care le 
adusese și le așeză pe parchet, alăturate, 
ca să pot să Ie judec mai bine. „îmi place 
la ele că sînt mai naturale, sînt mai puțin 
finisate" — am spus. „Aveți dreptate — con
veni Iorgovan — așa ar fi trebuit să fie. 
Dar uitați-vă la asta : are ceva din culoarea 
unui coșciug, seamănă a coșciug. Lemn și 
lucrătură de coșciug. Vreți să țineți așa 
ceva în casă ?!’ — Aproape că m-a supărat. 
Vorba lui declanșa în mine o comparație, 
care poate fusese în mine dar nu se pro
dusese — și acum nu mai aveam cum s-o 
mai îndepărtez — poate tocmai pentru că 
îmi deschidea ochii asupra unui lucru pe 
care n-aveam cum să-1 mai contrazic. în 
clipa aceea mi s-a năzărit și mie că pe par
chet stă lungit capacul unui coșciug. în 
timp ce eu examinam din nou cele două 
galerii și căutam să verific dacă pe deasu
pra lor mi se mai năzare capacul acela. 
Iorgovan le apropiase una de alta și acum 
îmi arăta din nou : „Uitați-vă. s-au 
curbat, lemnul a fost verde și numai în 
cîteva zile s-au și curbat".
se cam observa curbura. Dar indiferent 
ce cusururi ar mai fi scos la iveală analiza 
competentă și sinceră a lui Iorgovan — 
lovitura hotărîtoare o dăduse cu acea com
parație cu un coșciug. Chiar dacă am să 
mă hotărăsc să oprim galeriile vechi și le 
vom instala, din cînd în cînd eu tot am să 
zăresc acolo, deasupra ferestrei, năluca unui 
coșciug grosolan. Asta era. „Aveți celelalte 
accesorii necesare ? Sistemul de tragere ăl 
perdelelor ? pentru că văd că și pe astea noi 
le-ați adus tot cu cîte. o sîrmă" — am între
bat nemulțumit. „Noi știm ce spuneți dv., 
dar v-am explicat și rîndul trecut" - 
mormăit Nuran. „Nu se găsește așa ceva 
a spus mai categoric lunganul. „Ce nu se 
găsește?!" — s-a interesat Iorgovan. „Dum
nealui vrea un sistem de tragere — dar 
nu avem scripeți" — a răspuns apașul. 
„Căutați dv. în oraș și dacă găsiți noi îi 
punem". — „Cu plăcere", a întărit Nuran. 
— „Păi. atunci — m-am indignat — în ce 
constă instalarea acestor galerii !?". „Cum 
în ce constă I — a ripostat lunganul. Batem 
cuiele și fixăm galeriile 1 Nuran are să 
coasă perdelele". „V-am spus să-mi dați 
perdelele să le cos" — repetă Nuran. „Per
delele sînt cusute, ce ai dumneata cu per
delele !". „Cumpărați, dacă găsiți, scripeți

Intr-adevăr

lui și putea să-1 aducă. I-am arătat 
cumpărat de noi, care era nou, alb 
el a spus că celălalt, pe care îl avea 
îl avea un prieten de-al lui era mult 

nu se găsea.

și șnur și facem" — răspunse flegmatic lun
ganul. M-am uitat la Iorgovan și a înțeles 
că-i cer ajutorul. „Nu găsim noi pe nicăieri 
cîțiva scripeți?! Șase bucăți ne trebuie". 
„Dacă găseam v-am fi adus !“ „Domnu’ Ior
govan, te rog găsește dumneata. într-o între
prindere atît de mare — nu se poate să nu gă
sești șase scripeți!".....Nu se găsesc în comerț
— mărturisi Iorgovan. Asta-i neajunsul. Că ■ 
sînt niște mărunțișuri, dar fără de care nu 
poți face lucru ! Dar eu mă duc acum la 
întreprindere și caut. Am să emit și vi-i 
trimit. Sau vin eu și vi-i aduc. Aș vrea 
să facem un lucru întreg." „Vino dumneata 
cu ei, tovarășe Iorgovan. îi plătesc cît dracu’ 
să-i ia de scripeți". „Nu-i vorba de nici o 
plată. Mă duc și am să caut"... Iorgovan 
s-a îmbrăcat și a plecat. Lunganul spunea 
că are el șnur special, acasă, sau la un prie
ten al 
șnurul
— dar 
el sau 
mai bun, iar în magazine 
Au început să fixeze cuiele măsurînd pe 
una din galeriile noi, de culoare mai în
chisă — ceea ce putea să însemne că a- 
proape mă hotărîsem pentru galeriile cele 
noi. După ce au fixat galeria Ia o fereas
tră, au trecut la cealaltă, iar eu am mai 
încercat o dată : „Să punem, măcar la o ca
meră — măcar una din galeriile de stejar. 
Parcă-i mai frumoasă totuși, mai naturală.’ 
Și au adus-o pe aceea de culoarea stejaru
lui și care nu semăna chiar așa cu un 
coșciug. Nuran și apașul au ridicat-o de
asupra ferestrei, s-o mai privesc odată, îna
inte ca ei să măsoare și să bată cuiele. 
Pusă pe perete, galeria se vedea însă bine 
că era curbată — și ca să nu înceapă Nu
ran și celălalt să-și închipuie că eu nu mă pot 
hotărî, le-am spus să o dea jos. „Și ăsta-i 
numai începutul — spuse Nuran — ea se 
mai curbează". „Dă-o lîngă cealaltă" — am 
spus.

Intre timp a venit Iorgovan și a scos din 
buzunar ca pe un pumn de diamante cei 
șase scripeți. Erau vechi, ruginiți, adunați 
de prin ungherele atelierului — dar nu 
avea importanță, erau totuși șase și nu 
știu de ce, pipăindu-i m-am neliniștit la 
gîndul că unul din ei s-ar putea rupe între 
degetele mele. Iorgovan a lăsat scripeții 
și le-a dat dispoziție să facă toată instala
ția, să termine — iar el a plecat. A vă
zut că mă hotărîsem și asupra galeriilor și 
s-a bucurat. „Ați făcut bine — nici eu nu 
le-aș pune pe astea la mine în casă". Spuse 

ca, la plecare, s8 ia galeriile si să

a

“ — a stăruit Nuran. „Per- 
a cusut-o nevastă-mea — v-am mai 
- m-am necăjit eu. Nu-i mai bine 

“ „Nu-i mai bine — 
lunganul, „meșterul" întrerupîn- 
ceva ce-i spunea șușotit.lui Nu- 
am bănuit că vorbeau de șnurul 
avea el. Ne ducem și nci să mîn-

celor doi
le ducă. După ce a plecat, Nuran și celălalt 
s-au uitat la ceas, au cerut să mai vadă 
odată șnurul pe care îl aveam eu. Am exa
minat scripeții. „Ce-a fost greu am făcut
— a spus apoi unul din ei. Dar șnurul nu 
este bun". I-a dat foc cu chibritul la un ca
păt. ca să mă convingă că nu e bun. „Nu 
vă spun asta ca să-1 luați pe al meu — 
pentru că. în definitiv, nici nu este al 
meu ! — e al unui prieten — și trebuie să 
umblu după el. să-1 caut și- poate nici nu-1 
mai are... Dar v-am spus — pentru că e 
mai bun. 1-1 dau lui Nuran și mîine vine 
Nuran și instalează scripeții și șnurul.1 
să cos perdeaua’ 
deaua 
spus ■ 
să stați să terminați ?
a răspuns 
du-se din 
ran si eu 
pe care îl 
căm. E tîrziu. Și așa nu terminăm azi. Ce-a 
fost mai greu s-a făcut. Noi vrem să vă 
servim bine. După cum vedeți — ne dăm 
tot interesul."

Amîndoi își string tolba cu scule, se 
îmbracă și îi conduc pînă la ușă, le ajut 
să scoată galeriile grele de stejar, dintre 
care una — observ bine acum — seamănă 
cu un cosciug ordinar crăpat si curbat. L-am 
întrebat pe Nuran cînd mai vine. Nuran 
urma să vină a doua zi, după patru — avea 
să aducă și șnurul.

Nevastă-mea a venit tîrziu de la serviciu
— avusese mult de lucru. Cum a intrat, s-a 
uitat la ferestre : i-au plăcut de îndată ga
leriile și s-a bucurat, m-a lăudat. Eu i-am 
povestit unele amănunte, cum mi se pă
ruse că erau mai bune celelalte și cum 
i-am rugat .să le aducă și îmi era greu să 
mă decid iar ea nu venea să mă scoată din 
încurcătură. Ea avea o memorie mult mai 
bună decît mine și o judecată mult mai si
gură pentru că nici n-a vrut să-și amin
tească de celelalte. „Ce. se compară acelea 
cu astea 1 ?... Astea sînt. oricum, mai bune. 
Sînt bune 1 Și restul ?"... Am scos din ser
tarul în care închisesem scripeții : am 
desfăcut punga și i-am înșirat dinainte și 
i-am povestit cum. deși nu se găsesc — 
Iorgovan îi adusese totuși. „Mîine vine 
Nuran și termină instalația. Vine după- 
amiază — așa că vei fi acasă"...

■A-
A doua zi după-amiază a venit Nuran și 

așa s-a făcut că de atunci încoace am ră
mas cu Nuran. Și iată cum s-a întîmplat. 
A doua zi. cum am spus, a venit cu tolba 
Iui cu scule : s-a descălțat în vestibul, și-a 
scos paltonul și l-a pus pe un scaun, i-am 
dat taburetul pe care avea nevoie să se 
urce, a coborît galeria din prima cameră, 
mi-a cerut 
să lucreze, 
umblam în 
treburi. La

scripeții si inelele si a început 
Eu și nevastă-mea mai mult 
jurul lui decît ne vedeam de 
un moment dat nevastă-mea

(Continuare în pag. Vl-a)
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l-a întrebat : „Sîrma asta o pui ? Nu-i prea 
slabă ? Nu se lasă ?“ „Asta. Nu se lasă. 
Altceva nici nu am" — a răspuns Nuran și 
și-a văzut de lucru. A cerut inelele, le-a 
introdus pe sîrmă, a fixat sîrma și a în
tins-o cît a crezut el. A fixat cîte un scri- 
pete la fiecare capăt al galeriei și unul jos, 
în dreapta ferestrei, în parchet. A scotocit 
în tolba lui și a scos un ghem enorm, alb 
de șnur. „Ăsta-; șnurul : dacă vreți îl pu
neți pe-al. Dv., dacă vreți pun din ăsta. 
Ăsta-i mai bun". Șl ca să ne convingă, a 
făcut și el scamatoria pe care o făcuse ce
lălalt — a aprins un chibrit și a dat foc 
la un capăt al șnurului : „E mai bun, e 
bun !u — nu se scămoșează, nu se des
tramă — a spus Nuran — Dumneavoastră 
hotărîți". „Pune-1 pe ăla, dacă-i mai bun — 
a hotărît nevastă-mea. Dar aș fi vrut un 
șnur colorat, mai rezistent. Asta alb este 
prea pretențios, se va murdări ușor".

Nuran a desfășurat șnurul, a măsurat și 
pînă să observ eu cum procedează, ca altă
dată să știu și eu singur să-1 pun — el ter
minase instalarea șnurului și începu să-1 
tragă în sus și-n jos, la stînga și la 
dreapta, de-a lungul galeriei : „Merge per
fect ! — puteți să încercați și Dv. — 
triumfă el. Acuma dați perdeaua. Spuneați 
că ați cusut-o Dv". Spusese de atîtea ori 
de cusutul perdelei încît înțelegeam că 
și-ar fi dat și viața ca să aibă fericirea de 
a o coase el, că îi răpisem ceva din rolul 
lui și îi era necaz și n-avea să ne ierte 
pentru treaba asta. Perdeaua, în jurul că
reia fusese însă toată istoria de pînă acum
— perdeaua era ca o mireasă. Nuran n-o 
văzuse pînă acum ; n-o văzuse nimeni, de- 
cît noi doi. Chiar și eu o văzusem doar Ia 
magazin și apoi acasă, odată sau de două 
ori, cînd îmi exprimasem dorința că aș 
vrea să o mai văd — și era într-adevăr ca 
un vis — vaporoasă și albă. Poate tocmai 
pentru asta, presimțindu-i frumusețea, Nu
ran întreba nerăbdător de ea, necăjit că 
nu-i dădeam prilejul să umble cu mîinile 
pe ea. „îmi dați perdeaua ?“ — repetă Nu
ran cu un glas în care se simțea teama 
că iarăși n-o să i-o dăm și că o să-i răs
pundem că numai pînă aici a fost rolul 
lui. Perdeaua vom așeza-o noi singuri. 
De altfel chiar așa ne si sfătuisem noi în 
privința asta. „Ce-i dă el zor cu perdeaua !
— se supărase o dată nevastă-mea între 
vizitele sale. El să-și vadă de meseria lui, 
să facă instalația — perdeaua pot s-o așez 
și eu". „îți dau perdeaua — îi răspunse a- 
cum nevastă-mea — dar am să te rog să 
te speli pe mîini, pentru că e albă și dum
neata ai lucrat cu tot felul de fiare și 
uite șnurul — abia atunci îl văzu — numai 
cît l-ai agățat acolo și s-a și înnegrit". 

-Șnurul era negru de rugina de pe mîinile 
lui. Nuran se uită la șnur, se uită la mîi
nile lui. „Am să-1 schimb, recunoscu vino
vat și înciudat că nu prevăzuse asta. Am 
să pun altul, că este destul, nu-i mare lu
cru. Unsde pot să mă spăl ?“. După ce s-a 
spălat : „Acum dați-mi perdeaua" — spuse 
hotărît, privindu-și mîinile. Scoase șnurul 
murdar și puse altul. Nevastă-mea aduse 
pe brațe perdeaua și o desfăcu. Casa se 
umplu de miresme îndepărtate, de rufărie 
ușoară, proaspătă. Și Nuran își umplu re
pede mjinile cu marginile perdelei și în
cepu s-o prindă în cleștele inelelor. Din
tre toate treburile pe care era el obligat 
să le facă în meseria lui cred că asta îi 
plăcea cel mai mult, pentru asta avea cea 
mai mare atracție; atingerea aceasta cu 
broderia ușoară și care putea duce cu gîn- 
dul la mii de lucruri plăcute îl însuflețea, 
îi urmăream degetele, mîinile mari și care 
nu mi se păreau destul de bine spălate, în
ghițind lacome și ca niște boturi de hipo
potami, marginile perdelei. Felul cum um
bla el cu perdeaua mi l-a adus iar dinain
tea ochilor pe celălalt, lunganul. Din cînd 
în cînd o parte a perdelei cădea pe jos 
și-atunci mă repezeam și o ridicam. în 
cîteva minute perdeaua a fost așezată și eu 
de un capăt, Nuran de celălalt capăt al ga
leriei, el pe un scaun eu pe pat făcînd o 
echilibristică pentru care îmi lipsea exer
cițiul, am fixat galeria în cuiele ei. O per
dea era gata. Nuran a tras de șnur în sus 
și-n jos, perdeaua s-a plimbat ca o rouă 
de ploaie primăvăratecă dintr-o parte în 
alta, suspinînd ușor în toată casa ; a sus
pinat și nevastă-mea. așezîndu-i cu mîi
nile ei faldurile pe care le-ar fi vrut mai 
bogate — și cu toții am simțit bucuria unei 
victorii care răsplătea truda îndelungată. 
Galeria era și ea frumoasă „Numai sîrma
— observă nevastă-mea s-a și lăsat și are 
să se mai lase. Tocmai de lucrul ăsta m-am 
temut; Se vede așa de urît..." „Altfel nu se 
poate" — spuse cu răceală Nuran. E sîrmă 
și se Iasă..." „Doar dacă punem o drape
rie". „O draperie metalică, da — aprobă 
Nuran. Draperia se fixează pe galerie și 
atunci nu se mai vede. O asemenea lu
crare numai cu draperie se face". „Dar noi 
așa am crezut c-o să faceți..." spusei necăjit, 
însuflețit de fixarea perdelei și inspirat 
porni să ne explice cîți metri de draperie 
să cumpărăm, astfel ca să fie mai bogată 
și cum are s-o fixeze el. „Dumneavoastră 
la întreprindere n-aveți așa ceva ?“ în
trebai. „Asta vă procurați dumneavoastră"
— îmi răspunse cu cel mai firesc ton. „A- 
cum să trecem la fereastra cealaltă" — 
l-am chemat eu. „Vin mîine pentru cea
laltă — a spus Nuran. Acum e tîrziu. Ați 
văzut că nu-i mare lucru. Vin tot așa după- 
amiază". „Terminăm acum", am stăruit eu. 
„Ne lipsește un scripete" a spus Nuran. 
„Erau șase — cum să lipsească". „Ați vă
zut _ s-a rupt cînd am bătut în parchet", 
îmi arătă scripetele rupt. „îl iau și-I sudez 
și mîine vin cu el". Și privind perdeaua, 
Nuran a spus lucrul acela care avea să ne 
chinuie cu tot ce a urmat : „Eu știu cum 
vreți Dv., doamnă — a spus el, parcă des- 
tăinuindu-se. spunînd un secret mare al 
meseriei lui. Eu știu cum spuneați Dv. ca 
să stea drept, să nu coboare : există o șină 
de metal subțire care se fixează pe galerie 
și pe șina asta se prind niște inele gli
sante. Atunci perdeaua nu mai coboară. 
Sîrma coboară. Așa ceva v-ar trebui..." 
„Păi de ce nu ați pus de la început așa 
ceva ! ? — a întrebat și a reproșat soția 
mea. Așa ceva trebuia să puneți. Eu știam 
că există..." „Există dar noi la întreprin
dere nu avem. Și nici în oraș nu se gă
sește. la magazine. Daca se găsea, v-aș fi 
spus să cumpărați. La București se gă
sește..." „De ce n-ai spus ! — am sărit eu. 
Am fost de atîtea ori la București, puteam 
să cumpăr". „Nu ne-am gîndit — ridică 
din umeri. Dar nu-i nimic. Putem s-o fa
cem. Găsiți șina asta — rilogă, cum îi 
spune și o facem din nou. Rilogă și inele 
pentru rilogă. Șina e ieftină — cîțiva lei 
metrul. Este și de material plastic și este 
și de metal. De metal e mai bună. Atunci 
are să stea perfect și alunecă mai bine, 
că e pe niște rotițe — inele glisante, așa 
le și spune". „Ai făcut rău că nu mi-ai 
spus de la început — i-am reproșat. Eu 
credeam că veți face instalația completă, 
cu tot ce trebuie"... Nuran a rîs de vorbele 
mele, de ce crezusem eu. ca de naivitatea 
unui copil : „Dacă am avea noi I... De unde 
să avem noi I Noooi ?“ „Dar d-ta nu gă
sești pe la prietenii d-tale ? — a venit cu 
ideea nevastă-mea. Te interesezi printre

I

prietenii d-tale și aduci și faci lucru cum 
scrie la carte. Noi plătim rilogă aia, fir-ar 
ea să fie de rilogă. De ce să așteptăm pînă 
ne ducem la București. Găsești, dacă vrei
— nu se poate să nu găsești. Sînteți atîția
oameni acolo". „Eu pot să mă interesez, 
începu să tăgăduiască Nuran. Eu am să 
mă interesez. Nu vă promit, dar dacă gă
sesc... Am luat scripetele ăsta să-I sudez 
și cînd vin pentru perdeaua cealaltă, vă 
spun..." „Nu-i nevoie să ne spui : găsești, 
aduci și faci lucrul. Noi îl plătim cît face..." 
„Doamnă, v-am spus că nu costă mare lu
cru — dar nu se găsește..." „încearcă", l-am 
încurajat amîndoi. sporindu-i răsplata 
pentru munca lui. „însă te-am ruga să re
zolvi repede". „Lăsăți — a răspuns Nuran. 
Iavaș-iavaș. Se face"........Ce-nseamnă „Ia-
vaș-iavaș" — a rîs nevastă-mea. „Nu 
știți !? — Iavaș-iavaș — încet-încet". „Ar 
fi mai bine mai repede. A mers destul de 
încet și pînă acuma"... am spus eu.

Și Nuran a plecat cu scripetele care tre
buia sudat, cu tolba cu unelte, urmînd ca 
într-o zi-două să vie și cu șina aceea și 
cu scripetele.

Și pe urmă zilele au trecut, ne-am luat 
cu treburile. Nuran nu mai dădea nici un 
semn. De atunci am început noi să pome
nim de Nuran mai des. „Nuran n-a mai 
dat nici un semn". „N-o fi găsind rilogă" — 
spunea nevastă-mea. Cuvîntul rilogă îl 
repetam de cîteva zeci de ori pe zi......Da,
dar măcar să fi sudat scripetele ăla și să 
vie să instaleze așa, să termine, ca să mă 
duc si eu să plătesc toată lucrarea. De 
vreo trei luni de cînd sîntem încurcați așa. 
Nici nu știm cît costă 1“...... Nu ti-au spus
cît are să ne coste ?“ „Nu. Au spus că la 
urmă vor calcula costul galeriilor și insta
lația. Treaba să fie gata". Am dat telefon 
și am întrebat dacă mă pot duce să plă
tesc. Șeful secției m-a întrebat dacă se 
terminase totul și dacă eram mulțumiți. 
Eram mulțumiți, desigur, mai era însă de 
fixat scripeții Ia o perdea, dar se rupsese 
un scripete și îl luase Nuran să-1 sudeze 
și să vină cu el. „Păi să vină cu scripeții 
ăia, dar. și să termine o dată, mă ame
nință parcă șeful secției, un om de altfel 
foarte politicos. Am să-1 trimit să termine 
și pe urmă mă anunțați cînd să veniți". 
Cum însă au mai trecut cîteva zile si Nu
ran tot nu dădea semn și pentru că se apro
pia sfîrșitul anului, am dat iarăși telefon 
și m-am dus la întreprindere. Nuran înțe
lesese că nu era zor cu scripeții aceia șl 
că mai important era acum să găsească ri
logă și inele glisante. Cînd va găsi rilogă 
și inele — atunci va veni și cu scripetele 
sudat și va face totul o dată. La urma 
urmei nu era rău nici așa.

Șeful secției a avut grijă să mergem prin 
atelier să vorbim și cu Nuran, să vedem ce 
a făcut. Nuran lucra la reparația unei por
tiere de automobil, — fapt care mi-a adus 
aminte de preferința lui pentru perdele și 
lenjerie fină... Scripetele îl sudase, l-a scos 
din buzunar și mi l-a arătat; celelalte însă
— rilogă aceea, inelele nu le găsea la 
nimeni. Se interesase chiar și la Ploiești, 
dar nu găsise și de asta nici nu dăduse 
nici un semn. Are să mai întrebe și îndată 
ce găsește — are el grijă. în atelier se afla 
o bucată de șină — de rilogă — și mi-o 
arătară : „Așa ceva trebuie. Asta e de un
deva, de la un client".

Am plătit, am mulțumit și am plecat. La 
ieșire l-am mal întîlnit o dată pe Nuran, 
ne-am salutat ca doi prieteni și el a făcut 
semn că are el grijă și eu i-am mulțumit 
și i-am făcut un semn prietenesc că șl eu 
am grijă. Si mă gîndeam că lucrurile se 
puteau opri aici și nu știu de ce vedeam 
chestia aceea cu rilogă ca ceva de viitor 
mai îndepărtat.

Perdeaua era bine așezată, se mișca ușor 
pe sîrma aceea — chiar dacă sîrma se lă
sase la mijloc. Vom face și la cealaltă ca
meră la fel — și gata.

Desen de Constantin PILIUȚĂ

Ne obișnuisem cu perdeaua, era plăcut 
în casă — nu aș putea să spun cum era — 
cînd. într-o zi. întorcîndu-se de la servici, 
nevastă-mea îmi spuse bucuroasă că îi tele
fonase șeful secției că s-a rezolvat, că s-au 
găsit toate materialele și va veni Nuran 
să facă instalația așa cum trebuie. N-a 
venit în ziua aceea, a venit a doua zi 
după-amiază. A venit. . cu tolba lui cu 
unelte și zîmbea radios, triumfător, era 
roșu în obrajii lui bucălați iar într-o mînă 
ținea strînse ca pe o suliță trei bucăți 
lungi de șină subțire. „Bravo, tovarășe Nu
ran ! Ai adus rilogă I! Ești cineva 1“ El 
continua să zîmbească cu aerul acela trium
fător ; i-am luat rilogă din mînă și am așe- 
zat-o pe perete ; Nuran s-a descălțat, și-a 
scos haina de piele și a pus-o pe un scaun ; 
i-am adus taburetul, și-a scos din tolbă o 
mulțime de unelte, pungi pline cu fel de 
fel de cuie, șuruburi, apoi s-a uitat la per
dea. „S-o dăm jos !“ Apoi și-a adus ceva 
aminte, s-a uitat la mîinile lui și a cerut 
să se spele : „Vin direct de la atelier și..." 
„Ai săpunul acolo, prosopul, apă caldă în 
stînga." S-a spălat am dat jos galeria cu 
perdea cu tot, nevastă-mea i-a ajutat să 
desprindă perdeaua și a dat-o de o parte. 
Nuran a luat o bucată de rilogă, a măsu
rat, a încercat cum ar veni așezată ; rilogă 
nu ajungea. A luat o altă bucată și a tăiat 
din ea o bucată cît să completeze lungi
mea galeriei și le-a pus cap la cap. „N-ai 
găsit dintr-o singură lungime?" „N-am 
găsit. Și astea — știți cît a trebuit să um
blu după ele !? Nu se găsesc ușor". „Și bu
cata asta va fi sudată î Ai s-o sudezi ? Cum 
are să vină ?“ „N-o sudez. Vine prinsă aici. 
Lăsați...". L-am lăsat. A scotocit, a desfă
cut pungile cu felurite mărunțișuri de fier 
ruginite, cam amestecate, a cules o piesă 
mică, un fel de inel cu două rotițe minus
cule și cu un cîrligel la celălalt capăt, l-a 
introdus pe șină și m-a chemat să-mi 
arate : „Uitați-vă. așa vine". Si- mi-a făcut 
o demonstrație, mișcînd cu mîna inelul 
de-a lungul șinei. Inelul, rotitele lunecau 
frumos scotînd un sunet plăcut de jucărie 
de copil. „Așa are să vie — încheie Nu
ran, ca un vrăjitor. Dar ne trebuiesc multe : 
cîte clame sînt, atîtea inele glisante. Cinci
zeci la amîndouă galeriile. Eu nu-1 am de- 
cît pe ăsta. Nu știu la magazin dacă se 
găsesc, ba mi se pare că se găsesc. Tre
buie să cumpărați." „Dar la ora asta nu 
mai găsim deschis 1 Ce dracu facem I 
Parcă a fost vorba că vii cu tot materia
lul de care ai nevoie ?"..... Tovarășul șef al
secției așa mi-a comunicat — interveni 
nemulțumită nevastă.mea : s-au găsit toate 
piesele și vine Nuran. Și D-ta vii fără 
ele 1“ „Și spui că nu ai, după ce ai dat per
deaua jos ! Ce preț au drăciile astea la 
magazin ? 1“ „Se vînd în niște plicuri : sînt 
opt sau zece bucăți într-un plic și costă, 
mi se pare, 12 lei plicul. Socotiți cîte tre
buie...". Nuran asudase și își ducea mereu 
un deget la frunte. „Eu aveam o pungă cu 
inele, da’ am uitat-o la atelier, văd că nu-i 
aici. N-am știut, am crezut că aveți." 
„Du-te la atelier și le adă. Ori de la ma
gazin ori le aduci d-ta — pe mine tot atît 
mă^costă. Principalul este să le vedem o 
dată aranjate. Uite stă casa răscolită. Dacă 
știai, nu trebuia să dai perdeaua jos". Nu
ran s-a gîndit o clipă, apoi s-a hotărît : „Să 
mă duc să le aduc... Dacă mai găsesc pe 
cineva Ia atelier".

Pînă am schimbat noi cîteva vorbe, Nu
ran s-a și întors. „N-ai fost tu pînă la 
atelier cum n-am fost eu" — i-am spus 
în gînd, convins că le avusese din capul 
locului în buzunar. A luat un taburet și 
și-a instalat pe un ziar toată grămada de 
inele, cuie, tinichele de tot felul și se 
apucă de lucru, grăbit și înciudat parcă pe 
timpul pierdut și ceva mai vesel și mai 
sigur pe el. A luat din grămada de mă
runțișuri ruginite cîteva inele glisante și 
ni le-a dat să ne uităm la ele. Erau multe 
și de mai multe feluri, cam vechi, rugi
nite și de adunătură. „Merge să pui așa, de 
mai multe feluri ?" — am întrebat. „Aleg

de același fel. Am de unde să aleg. Sînt 
multe. Lăsați că am eu grijă". A așezat 
galeria jos, cu scîndura de brad pe care 
trebuia fixată rilogă pe parchet, a tras o 
linie cu creionul, a pus rilogă pe urma 
lăsată de creion și a trecut s-o fixeze cu 
niște dispozitive de tablă. Lucra repede și 
pînă cînd eu am șters cu o cîrpă bucățile 
de rilogă de rugină și de praf — ca să 
nu murdărească perdeaua — Nuran a și 
fixat o bucată și acum se necăjea să fi
xeze acel capăt pe care îl înădea. A luat 
un inel, l-a trecut pe rilogă și a început 
să-1 miște. Dar inelul cu rotitele lui se 
împiedica în marginile acelui dispozitiv 
care fixa rilogă în scîndura — și nu tre
cea mai departe. „O, nu merge ! Se opreș
te aici !“ am spus eu. Nuran a încercat și 
el și într-adevăr nu mergea. „Nu merge. 
Dar trebuie să meargă" — spuse el. Lăsați 
să termin de fixat și pe urmă am să tur
tesc marginile fixătorului, ca să nu se mai 
atingă de el. Si a început să turtească cu 
o dăltiță și ciocanul marginile acelor dis
pozitive, izbind tare în scîndura galeriei. 
Dar oricît le-ar fi turtit, inelul nu se miș- 

Ica decît între două dispozitive de fixat și 
peste ele nu trecea. „N-are să meargă. Nu 
mai bate așa, că rupi și galeria ! Eu am 
spus de la început. Mă mir că n-ai obser
vat I" „Nu merge. Trebuie alt sistem de 
fixare" — recunoscu Nuran și scormoni în 
grămada de vechituri pînă găsi o șină sub
țire prevăzută cu două găuri și îndoită ca 
un plic. încercă și fixă șina cu tăblița 
aceea și după ce bătu cuiele, trecu inelele 
pe deasupra ; tabla era subțire, prindea 
perfect marginile șinei și lăsa suficient loc 
deasupra ei ca inelul cu rotița să treacă 
ușor, fără să se mai agațe. „Asta este !“ — 
am exclamat. „Da, asta-i bun" — a spus 
și Nuran. „Așa ceva trebuia de la început. 
Eu am crezut că ai umblat mai întîi cu 
asta și am crezut că îl pui pe ăsta. De ce 
ai pus drăcia aia ? !“ „Pentru că nu-1 am 
decît pe ăsta, unul singur. Dacă aveam mai 
multi — zece bucăți — puneam din astea. 
Dar n-am I Da’ acuma știu : îl iau pe ăsta 
de model, dau mîine la atelier să-mi stan
țeze zece bucăți și mîine seară le fixăm. 
Merge foarte bine". Se apucă și demontă 
rilogă și smulse cuiele care fixau dispozi
tivele acelea cu pricina. $i-a strîns unel
tele în tolbă, eu am pus șinele pe dulap, 
amîndoi am ridicat galeria la locul ei, apoi 
am adunat de pe covor cuie, șuruburi, ine
le, tinichele; am luat taburetul cu toate 
mărunțișurile ruginite șl l-am dus în hol : 
„Tot am să vin mîine — nu le mai iau’. 
Apoi s-a încălțat, și-a pus paltonul și a 
plecat, urmînd să vină a doua zi. Uitasem 
și noi și el că a doua zi era sărbătoare — 
așa că ne stricase și perdeaua și nu se 
arătă decît după vreo trei zile. Cum a ve
nit, acuma știa : și-a lăsat paltonul, și-a 
luat din hol scăunelul cu toată fierăria lui; 
am coborît galeria, am adus rilogă și el 
s-a apucat de lucru. Pe urmă eu nu m-am 
uitat la el, decît tîrziu, cînd el începuse 
să bată cuie și să fixeze rilogă. Mi-a atras 
atenția o piesă măruntă pe care o tot ră
sucea între degete. „Ce-i aceea ? Cu astea 
vrei să fixezi I ? N-ai adus tinichelele ace
lea stanțate, cum ai spus ? !" „Am adus 
ceva mai bun”, a răspuns gînditor. „Me
reu vrei ceva mai bun ! și lese de-a-ndoa- 
selea. O fi mai bună, dar are marginile 
mult mai înalte, are să împiedice mai rău 
decît rîndul trecut. Nu merge". „Lăsați. 
Fac eu să meargă". L-am lăsat și mi-am 
văzut de lucrul meu. Intr-un tîrziu intro
dusese inelele cu rotițe și acuma încerca 
să le plimbe de-a lungul șinei, făcea un 
fel de rodaj, dar rodajul nu avea nici un 
rost aici. Inelele se opreau în acele dispo
zitive și nu treceau mai departe. Nuran 
lua ciocanul și dalta și încerca să turteas
că marginile acelor dispozitive, dar inelele 
tot se opreau. „Nu te chinui degeaba I 

8 Ti~am spus de la început că nu merge.

Cum m-am uitat la piesa aceea — ți-am 
' spus. Și — uite ! ți-am spus să nu' mai 

bați așa tare și ai bătut și aici a plesnit 
galeria 1 Uite ce-ai făcut !“... Nuran a spus 
ceva neînțeles pipăind plesnitura din ca
pătul galeriei. „Era crăpată" — a spus el 
— și a continuat să ciocănească. Nu s-a 
lăsat pînă cînd nu a turtit toate marginile 
acelea care împiedicau lunecarea inelelor, 
apoi, cînd a crezut el că a rezolvat dificul
tatea asta, s-a ridicat și a cerut perdeaua. 
Nevastă-mea era bucuroasă, dar eu am ți
nut să demonstrez că nu avea să meargă :

■ inelele tot se blocau. Cu ambiția lui Nu
ran, cu nerăbdarea neveste-mi, i-am îăsai 
și au prins iarăși perdeaua și am așezat 
galeria la loc. De la prima încercare s-a 
văzut că nu mergea : rotitele se opreau. în 
marginile acelea de metal. Și pe deasupra 
uitasem să-1 invităm pe Nuran să se spele 
pe mîini și umblase cu perdeaua așa cum 
umblase cu toate ruginiturile acelea ale lui. 
Partea de sus a perdelei se înnegrise, se 
ruginise.

„N-o mai dăm jos — zise Nuran. — O lă
săm (parcă ar fi spus „o iertăm") pînă 
mîine și mîine am să aduc tăblițele ace
lea, am să pun să ștanțeze zece bucăți". 
„Dar așa ne-am înțeles de rîndul trecut. 
Pentru ce nu le-ai adus așa cum ne-am 
înțeles de rîndul trecut 7“ „Am crezut că 
astea sînt bune. Sînt speciale. Dar e șina 
îngustă. Ele sînt bune, dar sînt pentru o 
șină măi înaltă — asta este. Și noi nu 
avem o șină mai înaltă. Mîine am să fac 
așa cum v-am spus. S-o lăsăm pînă mîi- 

, ne..." Și iar am strîns fierăria de pe jos și 
am dus taburetul cu unelte în hol și Nu
ran s-a încălțat, s-a îmbrăcat și s-a dus 
și noi am continuat să facem curățenie și 
ordine în urma lui. A doua zi a venit mai 
furios și hotărît să lichideze : s-a descăl
țat, eu i-am luat haina grea și i-am pus-o 
pe scaun, am dat masa într-o parte, l-am 
trimis să se spele. Devenise de-al casei, 
reușise să transforme casa noastră într-un 
atelier de încercări în care făcea fel de 
fel de experiențe cu belciugele și tiniche
lele lui. „In fond — îmi spuneam cu ne
caz — toată istoria asta aiurită trebuia să 
se oprească în momentul cînd a pus per
delele așa pe sîrmă, cum le pusese și cu 
asta trebuia să ne oprim. Tot ce se întîm- 
plă de atunci încoace este o nebunie, o 
tîmpenie, o obsesie, un coșmar. Asta-i ne
bun, s-a învățat să vie după amiaza, la 
noi și în virtutea inerției are să continue 
să-și facă de lucru și să vie la nesfîrșit. 
El e nebun, dar noi ! ? Noi de ce ne poțri- 

, vim cu el, de ce nu-1 pun eu pe fugă ! ?
In fond, e zăpăcit și nu-și cunoaște inte
resul : ce cîștigă el în toată tărășenia asta ? 
îl înțeleg că vrea să cîștige un ban peste 
programul lui, la atelier. Dar ce cîștigă 
el dacă de săptămîni întregi își pierde 
timpul moșmondind, tembelind la galeriile 
astea ? Are să le strice, tot bătînd cuie în 
ele. Și dacă știe că nu are ce cîștigă de 
la mine — atunci ce dracu urmărește, de 
ce vine el cu atîta perseverență ! ?

Uneori, oamenii din jurul nostru simt pe 
niște căi necunoscute ceea ce gîndim des
pre ei — gîndurile noastre îi afectează, 
chiar nerostite. Nuran habar nu avea însă, 
afurisitul. El se întoarse din baie și cu un 
aer misterios și. sigur de sine, scotoci prin 
buzunare și-mi arătă lamele pe care le 
Stanțase. „Ei, acum ce mai vrei ?“ — pă,rea 
să spună înfățișarea lui. Lamele nu erau 
însă ca aceea pe care o adusese cu vreo 
zece zile în urmă : erau mult mai groase, 
stanțate prost, potrivite mai degrabă din 
ciocan, grosolane. „Și îți închipui că astea 
au să meargă I ? — am spus în silă. De ce 
nu le-ai făcut la fel cu aceea pe care ai 
avut-o atunci 1 ! Astea sînt grosolane nu 
merg nici astea" „Să încercăm. Eu cred că 
merg". „Nu merg, îți spun eu". „Poate 
merg — a intervenit nevastă-mea. Lasă-1 
să încerce". „N-are decît să încerce". L-am 
ajutat totuși și am dat galeria jos, am des
făcut perdeaua, i-am dat rilogă și el a în
ceput să ciocănească. începeam să ne su
punem acestui diavol ! Era ciudat că, deși 
eram mînios și scîrbit și hotărît să pun 
capăt acestei nebunii — nu puteam să-i re
zist pînă Ia sfîrșit și să oprim această ne
bunie. Nuran ăsta se îndîrjise și preluase 
el parcă inițiativa ; venea singur, venea 
împotriva voinței mele. Părea că nu-1 mai 
puteam opri să nu vină și perseverența lui 
era amenințătoare. Nuran fixase rilogă cu 
tinichelele acelea grosolane și acum cerea 
să-i dăm perdeaua. „Spală-te. dacă vrei, 
pe mîini — îi rugă soția mea. S-a tăvălit 
perdeaua asta..."

Apoi i-am ajutat lui Nuran si am fixat 
galeria sus și pe urmă el a început pro
bele Inelele cu perdeaua prinsă în ele se 
împiedicară la prima tinichea care fixa ri
logă și se strînseră grămadă, se blocară. 
„Nu mai trage degeaba 1 — aproape am 
strigat. Ti-am spus de la început că nu 
merge”. Vedea și el că nu merge. „D-ta 
ești meseriaș I Nu ai ochiul format măcar 
pentru atîta lucrul? Sînt lucruri de care 
trebuie dintr-o privire să-ți dai seama. Și 
rîndul trecut ti-am spus, de cum am văzut 
scoabele alea."' că nu merg, că sînt prea 
înalte și dumneata n-ai văzut 1 Ce dracu, 
îți faci ucenicia la mine în casă ! ? Dum
neata trebuie să ai ochiul format... Scoate-o 
și pune sîrma la loc. Ajunge atîta nebu
nie I" „Eu pun sîrma și gata" — a repetat 
el. „Pune sîrma la loc și lasă-ne-n pace ! 
Nici nu trebuia să pui mina dacă nu știai 
treburile astea. Ne-am Dierdut atîta. vreme 
pentru un fleac"......Un fleac dJ'' '' ” ■
ai ce-ți trebuie... E șina îngustă,’ 
șină mai înaltă și n-am găsit. P< 
asta trebuie niște inele cu roi 
mici, ca să nu agațe. Parcă eu era 
ros să-mi pierd atîta timp aici I..; 
montat rilogă. a legat la Ioc sîrm; 
atîtea săptămîni de dezordine în ca.:, 
ce perdeaua se înnegrise, pusă și i 
de atîtea ori. ne întorceam la sîrma 
care acuma nu se mai întindea nici 
început. Nuran spunea că nu poate 
întindă mai mult și se lăsase și mai ... 
și atîrna urît. Gata I - am răsuflat cu ’. 
duf. Ajunge I Trebuia să ne oprim odat

I-am ajutat de și-a strîns mărunțișurile 
cuiele, inelele, sîrmele și sîrmulițele ; am 
adunat cuiele de pe jos. „Dacă ați ști dv. 
cît am alergat eu ca să găsesc astea și să 
vă servesc” — ne reproșa Nuran că nu-1 
înțelegem. In loc de răspuns, am adunat 
bucățile de rilogă. bucățile galeriei, și 
i le-am dat. El refuza să le ia : „N-am ce 
să fac cu ele". „Si eu ce vrei să fac cu 
ele I Ia-le cu dumneata, acolo ! Mai du-le 
și în altă parte !“

După ce a plecat el — am simțit că se 
luminează casa, că am scăpat de o pacoste, 
că am trecut printr-un mare greu și acum 
era nevoie să ne venim în fire, să facem 
ordine în casă, să intrăm în normal și să 
nu mai pomenim de întîmplarea asta nici
odată. Era ca și cum jucasem îndelung la 
un blestemat joc de noroc în care chel- 
tuisem bani, și timp, și nervi, și acum lă- 
sîndu-ne păgubași încercam să ne conso
lăm și să ne liniștim. Nu era departe, ner
voși, nemulțumiți șl irascibili, obosiți și 
hărțuiți de acest nebun rău de Nuran, să 
ajungem să ne certăm și între noi, pe so
coteala lui.
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CU OCAZIA 1 700 CE ANI E EXISTENȚA t MASULUI WHȘ

SESIUNE JUBILIARĂ
A SFATULUI POPULAR
AL ORAȘULUI MEDIAȘ

Mediașul, orașul de pe Tîrnava 
Mare, ale cărui turnuri și basti
oane își înalță siluetele alături de 
coșurile noilor fabrici, a îmbrăcat 
în aceste zile veșmînt sărbătoresc. 
Prin oricare parte ai pătrunde pe 
străzile bătrînului oraș, de la a că
rui atestare documentară se împli
nesc 700 de ani, ești întîmpinat de 
faldurile purpurii ale drapelelor.

La sărbătoarea medieșenilor au 
venit oaspeți din întreaga regiune, 
reprezentanți ai orașelor Brăila, 
Brașov, București, Cluj, Constanța, 
Craiova, Iași, Sighișoara, Timi
șoara, Tg. Mureș.

Vineri, în prima zi a festivități
lor consacrate acestui eveniment, a 
avut loc o sesiune jubiliară a Sfa
tului popular al orașului Mediaș. 
La lucrările sesiunii au participat 
tovarășii Mihai Gere, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, GheOrghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.C.R., Ion Mărcuș, 
președintele Sfatului popular regio
nal Brașov, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
deputați în sfatul popular orășe
nesc, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile medieșene, 
numeroși oaspeți.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de deputatul Dumitru Dolciu, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Mediaș al P.C.R. A luat 
cuvîntul apoi deputatul Dumitru 
Popa, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Orașu
lui Mediaș.

El a arătat că aceste, tneleaguri, 
locuite încă de pe timpul dâcilOr și 
romanilor, au cunoscut de-â lungul 
anilor o continuă dezvoltare. Vor- 

C ’' i.torul, a trecut în revistă paginile 
-ioase ale istoriei orașului, sub- 

1a .ihd contribuția adusă de locui
torii luj la marile acțiuni ale lui 
Mihâi Viteazul, îți timpul răscoalei 
conduse de Horiâ, Cloșca și Crișăn, 
la acțiunile revoluționare de la 
1843.

Din cei 700 de ani de existență 
a localității pe cate o sărbătorim 
azi, cei măi roditori sîttt anii de 
după eliberare, a ’ sptis vorbitorul, 
cînd suflul îfirkîîtof 'ăl socialismu
lui și-a plis amprenta pe întreaga 
lui Viață economică și sdciâl-cul- 
turală. ■

Dinamismul cti care se dezvoltă 
economia orașului prin grija par
tidului și guVOrfiul.Ui ăste ilustrat 
și de faptul că numai în actualul 
cincinal se investesc peste 400 mi
lioane lei, producția globală ur- 
mînd să crească cu 56,5 la sută.

în încheiere vorbitorul a spus: 
Asigurăm conducerea de partid 
și de stat că vom face totul, 
făpă a ne precupeți eforturile și 

>ergia creatoare, pentru a îndrep- 
xuTi cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care în urmă cu puține 
zile ne spunea: „Vă dorim din 
toată inima să vă numărați nu nu
mai printre fruntașii regiunii, ci și 
ai țării”.

în numele reprezentanților ora
șelor participante la sărbătorirea 
jubiliară a Mediașului a vorbit 
Petre Gigea, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Craiova. în 
continuare, Ion Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular regional 
Brașov, a transmis sesiunii jubi
liare, tuturor locuitorilor orașului, 
în numele Comitetului regional de 
partid și al comitetului executiv al 
sfatului popular regional, cele mai 
calde felicitări cu prilejul sărbăto

ȘTIRI SPORTIVE

• IERI DUPĂ-AMIAZĂ A AVUT 
LOC UNA DIN CELE MAI PASIO
NANTE ÎNTRECERI CICLISTE DE 
ȘOSEA — campionatul republican de 
semifond — disputat pe traseul în 
circuit de pe str. Cimpina din Ca
pitală. A plăcut mult disputa directă 
pentru titlu dintre alergătorii de la 
Dinamo și Steaua. Pînă către termi
narea cursei a condus dinamovistul 
C. Ciocan ; avea 4 pUnctb âvanS față 
de principalul său rival, V. Burlacu 
(Steaua), Ciștigitid sprihtul 24, la o 
jumătate de roată înâiiitea lui Cio
can, Burlacu a redus diferența ce-1 
separa de lider la numai 2 puncte, 
înaintea penultimului sprint, Burlacu 
a preluat șefia și n-a mai Cedat-o 
pînă la sfîfșit, CUcefind titlul de 
campion Ia semifond. Pe locurile ur
mătoare S-au clasat In ordine C. Cio
can și N. CiUmeti.

O ASEARĂ A ÎNCEPUT LA BEL
GRAD TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE HANDBAL PENTRU 
„CUPA TASMAJDAN". în prirnul 
meci; echipă României a învins cu 
scorul de 11—8 (5—3) echipa R.F. a 
Germaniei. Din echipa noastră s-au 
remarcat Gunesch și Iacob. Care au 
înscris cîte 3 puncte.

a ÎN TURNEUL DE TENIS DE 
LA WIMBLEDON s-au, încheiat 
primele îhtîlniri de dubiu bărbați. 
Cuplul australian BdiVrey, Davidson 
a învins cu 6—8, 8—6, 8—8, 6—4 pe 
Țirlac, Năstase (România). Iată și cî- 
teva rezultate din optimile de finală 
(simplu mâsCuiin) : Bungert (R. F. a 
Germaniei) — Wilson (Anglia) 1—6, 
5—7, 8—1, 7—5, 9—7 ; Fletcher (Aus
tralia) — Plotz (R. F. a Germaniei)

1, 3—6, 6—3, 6—0 ; Cooper (Austra
li - Lihaciov (U.R.S.S.) 6-4, 6-3,

1

'■ OSLO, în cadrul campiona- 
■opean de fotbal ~ (grupa a

< întilnit reprezentativele 

rii aniversării a 700 de ani de exis
tență a Mediașului.

Dînd O înaltă apreciere muncii și 
luptei comune pentru libertate și 
dreptate socială dusă de-a lungul 
veacurilor de locuitorii români, 
germani și maghiari ai străvechii 
cetăți a Mediașului, precum și rod
nicei lor contribuții la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului, asigurarea bună
stării, progresului și fericirii între
gului popor român, cu prilejul îm
plinirii a 700 de ani de existență, 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a acordat Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia” clasa I orașului Mediaș.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în muncă au fost dis
tinși cu ordine și medalii un nu
măr de 25 de locuitori ai orașului.

După înmînarea înaltelor dis
tincții a luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Gere.

îmi revine plăcuta sarcină, a 
spus vorbitorul, de a vă transmite 
un călduros salut din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nico- 
lăe Ceaușescu, din partea Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de Mi
niștri Cu prilejul împlinirii a 700 
de ani de existență a frumosului 
dv. oraș.

Timp de 7 veacuri locuitorii 
de pe aceste meleaguri — români, 
germani, maghiari — au muncit și 
luptat împreună pentru triumful 
ideilor de libertate și progres so
cial, aducîndu-și contribuția activă 
la închegarea unității statului ro
mân. Toate bunurile materiale și 
spirituale făurite în existența mul
tiseculară a Mediașului sînt rodul 
muncii înfrățite a populației fără 
deosebite de naționalitate.

Locuitorii acestei așezări munci
torești cu tradiție, a spus vorbito
rul, au fost părtași activi la luptele 
conduse de partid în anii regimu
lui burghezO-moșieresc, pentru 
dreptate sociaiă, pentru indepen
dență și suveranitatea patriei noas
tre. în anii luminoși ăi socialis
mului Mediașul a devenit un pu
ternic centru economic, social și 
cultural al țării, ocupind un loc 
însemnat pe coordonatele' econo
miei naționale. în acest oraș se 
află astăzi 12 întreprinderi de in
teres republican, precum și alte 
întreprinderi de industrie locală și 
unități ale cooperației meșteșugă
rești. în âceste întreprinderi lu
crează âzi peste 26 000 de sălăriați.

Amploarea actualei dezvoltări a 
orașului este ilustrată elocvent și 
de numărul școlilor și ăl Institu
țiilor sale culturale : 3 licee, 8 școli 
de cultură generală, școli profesio
nale, numeroase edificii culturale.

Conducerea partidului și statului 
nostru este încredințată că harni
cii locuitori ai Mediașului vor urca 
noi trepte pe culmile înalte ale 
civilizației și progresului. Măsurile 
continue pe care le iau partidul și 
guvernul nostru pentru sporirea 
necontenită a puterii economice a 
țării, pentru creșterea sistema
tică a nivelului de trai al. ce
lor ce muncesc, găsesc un puter
nic ecou în rîndUrile medieșenilor. 
Sîntem convinși că locuitorii aces
tui centru industrial, a încheiat 
vorbitorul, vor aduce o și mai mare 
contribuție la consolidarea și de
săvîrșirea construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

în numele celor decorați au luat

Norvegiei și Bulgariei. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

• CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE PENTATLON MODERN 
de la Budapesta s-a încheiat cu un 
dublu succes al sportivilor maghiari, 
învingători atît In întrecerile indivi
duale (BalCzb ■— 5 182 puncte), cit și 
în: cele pe echipe (cu 14 997 puncte).

0 „MaRele premiu al ora
șului MONZA“ la automobilism a 
fost clștigat în acest an de englezul 
Jonathan Williâriis. lhtrecereă â fost 
foarte disputată, dbvădă fiiHd faptul 
că învingătorul nu a putut fi stabi
lit decît în urma developării fotogra
fiei de lâ sosire, care l-a ihdîcăt 
cîștigâtot*  pe Williams, cu un avans 
de numai 20 ctti față de italianul 
Ertzo Corti.

• . •. • - ...... . : . - . . . v • r
Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 

iulie. în țară: vreme frumoasa și 
călduroasă, cu cerul variabil. Lo
cal se vor semnala averse însoți
te de descărcări electrice. Vînt 
slab, pînă ta potrivit, din sec
torul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade, iar maximele între 
25 și 35 de grade. în București : 
Vreme frumoasă și călduroasă, 
cU cerul variabil, mai mult se
nin. Vînt slab, pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura 
se menține ridicată.

aglomerație ceva mai mică. Respon
sabilii lacurilor se pling de neîndepli- | 
nirca planului financiar din cauza g 
ploilor, ar vrea să se dovedească ex- _ 
celenți negustori ce -aduc beneficii, | 
uitînd că e greu să cîștlgi dacă titi | 
creezi mijloacele cu ajutorul cărora să „ 
poți cîștiga.

în sfîfșit, un front întins al riialu- g 
rilor e ocupat de rezervații sportive, _ 
fatalmente restrînse și cate, cred, B 
fiind închise publicului larg, greu pot | 
contribui la o extindere în masă a na- ~ 
tațlei. îmi amintesc că în copilărie in- ■ 
tram pe gratis la un ștrand ca mem- g 
bru „pitic" âl clubului nautic de „ 
acolo; ștrandul era însă deschis și | 
pentru publicul plătitor, iar membrii g 
se recrutau tocmiri dintre copii plăti- “ 
tori, câte se dădeau în vînt să înoate S 
ca lumea, ca să poată deveni membri g 
cu gratuitate ai cluburilor. Pentru an- - 
trenamehte existau ore Spceinle.

Cuni O fi, cum n-o fi, cred că ni- | 
meni de la Sfatul popular al Capita- _ 
lei nu se poate mulțumi cu situația I 
existentă. Situația ștrandurilor, ca g 
aceea a fotbalului, nu se poate schim- - 
ba peste noapte. Dar posibilități exis- | 
tă și — se poate demohstra asta cu | 
creionul și cbiar cu mașina de calcul » 
— posibilități din care să reiasă nu o E 
pierdere, ci un beneficiu financiar, pe g 
iîngă cel legat de sănătatea popu- ™ 
lației. Pînă atunci, ne răcorim măcar | 
sufletul. .........

0 ECHIPA BRAZILIANĂ DE 
FOTBAL F.C. SANTOS și-a încheiat 
neînvinsă turneul în Italia, diSpU- 
nînd cit 3—1 (2—0) de formația A.S. 
Roma. Golurile învihgătorilOf au fost 
marcate de Toninho (min. 9), Pale 
(min. 41) și Rildo (min. 79). Pentru 
A.S. Româ a înscris Peiro (min. 48).

e ÎN ZIUA A DOUA A JOCU
RILOR MONDIALE DE ATLETISM 
care se desfășoară la Helsinki, Naf
tali Temu (Kenya) a eîștigat cursa 
de 10 000 m fiind cronometrat cu 
timpul de 28’29* ’.

Tentativa de doborîre a recordu
lui mohdiâl lâ săritura cu prăjina, 
efectuată de americanul Bob Sea- 
gren, care a încercat să treacă peste 
ștacheta înălțată la 5,50 m, a eșuat. 
Seagren a ocupat primul loc cu 
5,25 m.

Judy Pollock (Australia), care în 
prima zi a stabilit un nou record 
mondial în proba de 800 m, a cîști- 
gat și proba de 400 m cu timpul de 
52”7/10. 

cuvîntul Dumitru Popa, președin
tele sfatului popular al orașului, 
Grațian Rațiu, membru de partid 
din ilegalitate, Szabo Ana, munci
toare la întreprinderea „8 Mai” din 
localitate, și Schindler Hans, di
rectorul întreprinderii industriei 
locale din oraș, care au mulțumit 
pentru înaltele distincții acordate.

Participanții la adunare au adop
tat o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care deputății sfa
tului popular, întruniți în sesiu
nea jubiliară prilejuită de sărbă
torirea a 7 secole de existență a 
Mediașului, transmit în numele 
celor peste 46 000 de locuitori ai 
săi, români, germani și maghiari, 
un fierbinte salut și sentimente de 
nemărginită dragoste și atașament 
partidului și conducerii sale. Grija 
deosebită acordată de partid și gu
vern dezvoltării economice și so- 
cial-cultUrale a străvechiului oraș 
de pe Tîrnave, pentru care purtăm 
o adîncă recunoștință, face ca Me
diașul să cunoască o continuă în
florire, să fie mai tînăr ca oricînd. 
Mulțumim din toată inima condu
cerii de partid și de stat pentru 
înalta cinstire acordată prin deco
rarea orașului Mediaș cu Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia” clasa I.

Răspunzînd acestei înalte apre
cieri, muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderilor orașului ra
portează îndeplinirea planului se
mestrial cu șase zile înainte de ter
men. în continuare, în telegramă 
se arată că, sporindu-și angajamen
tele pe acest an în întrecerea so
cialistă, colectivele de muncă din 
întreprinderile orașului nostru vor 
da în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a republicii o producție 
globală suplimentară de 56 mili
oane lei și o producție marfă vîn- 
dută și încasată de 52 milioane lei. 
Productivitatea muncii va crește 
cU 2,4 lă sută peste prevederi, iar 
valoarea economiilor și a benefi
ciilor peste plan se va ridica la 
25 milioane lei. „Cinstind tradițiile 
de muncă și luptă ale înaintașilor 
noștri, prețuind, prezentul socialist, 
oc cuaw iu iciugictiiict, cioi^UJ cilii 
conducerea de partid că ne vom 
consacra întreaga energie creatoare 
și putere de muncă pentru a da 
viață sarcinilor ce ne revin din mă
rețul program elaborat de Congre
sul ăl lX-lea al partidului, pentru 
prosperitatea și înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă ROtilânia”.

Al. BRAD 
M. BUMBAC

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la înființarea I. R. R. C. S.

ADUNARE
La Casa de cultură a IRRCS a 

avut loc vineri după-amiază o a- 
dunare festivă organizată cu prile
jul împlinirii a 20 de ani de la în
ființarea Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.-

La adunare au luat parte Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții culturale și organi
zații obștești, oameni de cultură și 
ârtă, ziariști.

Cu acest prilej scriitorul Ion Pas, 
președintele IRRCS, a făcut o ex
punere despre activitatea desfășu
rată de institut de-a lungul a două 
decehii. în cadrul adunării s-a dat 
citire unei telegrame adresate Co-

CĂLDURĂ MARE...
(Urriiare din pag. I)

Nu discut cît de legitimă sau nu e 
fiecare din aceste desființări. însă 
locurile nou amenajate, la Mogoșoaia 
și Barieasa, sînt mici. Creșterea capa
cității s-a făcut cel mai mult în situa
ții, priit transformarea cabinelor în 
vestiărâ ! capacitatea e socotită după 
ilUitiărul de oatileni ce se pot dezbră
ca și îmbrăca âColo îiltr-o Zi și nu 
după posibilitățile efective de a âvea 
un locșor sub soare Și o apă relativ 
curată, care să nu dea de furcă der
matologilor.

Am fost oarecum speriat constatînd 
că tovarășul inginer Constantin Cojo
carii, câte răspunde la I.C.A.B. de â- 
ceâstă problemă, declară ca nu știe 
bine ce s-a întîmplat cu ștrandurile 
desființate, nefiind bucUleȘteân și ; 
neavînd vreo documentare scrisă. Nu 
îndrăznesc să prezint în Fața cititorilor 
proiectele efective de extindere, în- 
tr-atît sînt ele de timide. Prefer să 
mă ocup de cauze și piedici.

După tovarășul Emilian Beloia, in
giner șef al gospodăririi lacurilor, pie
dica prihcipala ar fi de ordin finan
ciar. Amenajarea unor câbine de lemn 
pe marginea unor lacuri gata existen
te este, pare-se, o operațiune de atît 
de înaltă tehnicitate, îneît banii n-ar 
putea fi scoși nici chiar prin tariful 
de lux pe care zeci de mii de oameni 
ar fi dispuși să-l plătească pentru o

Telegramă!
Cu ocazia aniversării centenaru

lui Confederației Canadei, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, a trimis o telegramă de 
felicitare secretarului de stat pen
tru afacerile externe al Canadei, 
Paul Martin.

Cronica zilei gatowaj*  w.J mm

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Vineri, 30 iunie, prim-adjunctul 
ministrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit în audiență 
pe Erich Străt.ling, în legătură cu 
apropiata prezentare a Scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de. 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Federale a 
Germaniei în Republica Socialistă 
România.

PLECAREA DEFINITIVA 
A AMBASADORULUI 

PAKISTANULUI
Vineri a părăsit definitiv țara 

noastră Ahsan-ul Huque, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islamice Pakistan 
în Republica Socialistă România.

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRI

LOR DE STAT anunță că la tra
gerea de amortizare a asigurărilor 
mixte de persoane, din 30 iunie 
1967, au ieșit cîștigătoare următoa
rele opt combinații de litere:
M.K.U. ; K.X.N. ; C.J.O. ; L.X.N. ; 
I.T.R. ; O.C.T. ; U.Y.Z. ; Z.S.X.

Toți asigurații care au achitat 
primele la zi și au înscrise în po
lițe, în ordinea ieșirii la tragere, 
una sau mai multe din aceste com
binații, se vor prezenta la inspec
toratele ADAS, pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

LOTO
DIN 30 IUNIE 1967

89 87 17 67 76 37 2 39 86 81 53 7 
Fond de premii : 849 648 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 7 iulie 1967 la București.

vremea

FESTIVĂ
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Lucrătorii Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea — se spune între alte
le în telegramă — se angajează în 
fața conducerii partidului să-și 
consacre întreaga energie și putere 
de muncă pentru a ridica pe o 
treaptă mai înaltă activitatea de 
popularizare a României socialiste 
în străinătate, să contribuie la 
stfîngerea și dezvoltarea. relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
poporul român și celelalte popoare, 

în încheiere a avut loc un pro
gram artistic.

(Agerpreș)

viața internațională

„Ultima 

oră" 
pe micul 

ecran 
italian

Televiziunea italiană a pre
zentat miercuri seara piesa lui 
Mihail Sebastian „Ultima oră", 
in interpretarea unor cunoscuți 
artiști. Rolurile principale le-au 
deținut Gianrico Tedeschi, 
Manlio Guardabassi, Caria 
Gravina, Aldo Giuffrâ, Michele 
Malaspina. Traducerea, adap
tarea și regia au aparținut lui 
Carlo di Stefano. Aproape în
treaga presă italiană a consa
crat piesei cronici, relevind 
personalitatea dramaturgului 
român.

Am avut o convorbire cu dl. 
Carlo di Stefano, care mi-a 
declarat intre altele: „Studiez 
de mai multă vreme teatrul 
românesc, care îmi place mult. 
Piesa lui Sebastian este o co
medie reușită, actuală, dato
rită Satirei ascuțite la adresa 
moravurilor burgheze Mi-a 
plăcut interpretarea artiștilor 
și pot spune că unii dintre ei 
sînt familiarizați cu teatrul ro
mânesc, studiază cu foarte 
multă atenție specificul dv. Te
deschi și Malaspina au inter
pretat in 1956 la Palatul Eliseo 
din Roma roluri din „O scri
soare pierdută". In prezent, 
a continuat interlocutorul, lu
crez la o antologie pentru te
leviziune a operelor lui Cara- 
giale care se va intitula „O 
seară cu Caragiale". Totodată 
lucrez și la „Titanic vals" al 
lui Mușatescu. Studiez o serie 
de piese cu subiect contempo
ran pentru a contribui la o 
mai largă cunoaștere a drama
turgiei românești de către pu
blicul italian și, desigur, in a- 
cest mod, la dezvoltarea re
lațiilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare".

N. PUICEA
Roma

R. R MONGOLĂ

SESIUNEA MARELUI 
BURAI POPULAR

ULAN BATOR 30 (Agerpreș). — 
S-au încheiat lucrările sesiunii Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole a celei de-a 6-a legislaturi. Au 
fost aprobate decretele Prezidiului 
Marelui Hural Popular și S-a a- 
doptat o declarație în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat.

UZINE In junglă
(Urmare din pag. I)

Am mai fost o dată aici, 
la puțin timp după primul 
atac american asupra aces
tor întreprinderi. Revăzînd 
din nou locurile, mi-am dat 
seama că aria distrugerilor 
s-a mărit considerabil, ame
ricanii încercînd să nimi
cească pur și simplu această 
zonă a orașului. Au distrus 
zidurile. Muncitorii, mașini
le au fost de mult evacuate, 
îmi spune Huyhh Ngoc Que, 
unul din tehnicienii trimiși 
aici de tovarășii lor, pentru 
a vedea care este Situația 
uzinelor Tot ce Vedeți aici 
e rodul muncii noastre 
spulberat în vînt. Nu dăm 
însă înapoi, așa cum își în
chipuie agresorii Cînd ne 
bombardează. FieCitie i'âtiă 
pe trupul patriei noastre se 
transformă într-un izvor de 
noi energii, de noi sacrifi
cii în lupta dreaptă contra 
agresiunii. Ne-au distrus u- 
zinele, dar noi producem în 
continuare și sîtitem botărîți 
să menținem și să dezvoltăm 
producția în pofida tuturor 
atacurilor.

Am lăsat în urmă Ha 
Dotig-ul și scurt timp după 
aceea m-am aflat în mijlo
cul muncitorilor unei secții 
evacuate de aici.

îmi pare rău că nu vă pot 
sâlnta la Hanoi, în uzina 
noastră, mă întîmpinS la so
sire Le Huyen, directorul 
adjunct al întreprinderii de 
mașini-unelte. Am fost ne- 
vdiți să părăsim uzina, dar, 
după clim o să vedeți, ne 
continuăm activitatea.

Ne aflăm în „biroul" de 
lucru — o clădire ușoară 
din împletitură de bambus 
acoperită aproape în între
gime de frunzișul bogat al 
bananierilor. De jur-împre- 
jur, aceeași vegetație tropi
cală, luxuriantă, la a cărei

Comunicat cu privire la vizita 
lui A. Kosîghin în Cuba

HAVANA 30 (Agerpreș). — La Ha
vana a fost dat publicității un comu
nicat oficial cu privire la vizita lui 
A. N. Kosîghin în Republica Cuba, în 
care se arată că la invitația guvernu
lui revoluționar al Republicii Cuba, 
A. N. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., înapoin- 
du-se de la New York, unde a parti
cipat la sesiunea extraordinară a Adu

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE 
A R. S. CEHOSLOVACE

PRAGA 30 (Agerpreș). — în cadrul 
sesiunii Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace, ministrul de finanțe, B. 
Sucharda, a prezentat un raport în 
care se arată că veniturile bugetului 
de stat pe 1966 au fost de 156,4 mi
liarde coroane, iar cheltuielile — de 
154,8 miliarde, realizîndu se astfel un 
excedent al veniturilor de 1,6 miliar
de coroane. Planul de stat al con
strucțiilor capitale a fost îndeplinit 
anul trecut în proporție de 101,3 la 
sută. Nu s-a reușit, a subliniat rapor
torul, să se lichideze întîrzierile în 
darea la timp în exploatare a capaci
tăților de producție.

în cursul anului trecut, nivelul de 
trai al populației a continuat să creas
că. Veniturile bănești ale populației 
au sporit cu 5,7 la sută.

în legătură cu situația din anul în 
curs, vorbitorul a arătat că volumul

CUVINTAREA LUI JANOS KADAR
LA CONGRESUL U. T. C. DIN R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 30 (Agerpreș). — 
Luînd cuvîntul la Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. Un
gară (K.I.S.Z.), care și-a deschis joi 
lucrările, Jânos Kâdâr, prim-secretar 
aî C.C. al P.M.S.U., a trecut în re
vistă succesele obținute în ultimul 
timp în dezvoltarea economiei națio
nale, relevînd contribuția adusă în â- 
ceastă direcție de tineretul ungar. 
El s-a referit, de asemenea, la sarci
nile care revin pe viitor Uniunii Ti

PLENARA C.C. AL P.C. FRANCEZ
PARIS 30 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : în zilele de 29 și 30 
iunie a avut loc Plenara C.C. al 
Partidului Comunist Francez. Pe or
dinea de zi au figurat probleme pri
vind situația internațională și pacea ; 
relațiile cu Federația Stîngii Demo
crate și Socialiste, precum și probleme 
financiare ale partidului. S-a adoptat 
o rezoluție în legătură cu primul 
punct de pe ordinea de zi, care Va fi 
dată publicității.

într-o scurtă declarație făcută pre
sei după încheierea lucrărilor plena

umbră ocrotitoare au fost 
ridicate construcții asemănă
toare. Dinspre ele răzbate 
uruitul greu al mașinilor 
care acoperă discuția noas
tră. în fiecare clădire sînt 
instalate de la trei pînă la 
opt utilaje, în funcție de di
mensiunile lor. Podeaua a- 
dînc săpată în pămîht asi
gură un rambleu protector 
pentru mașinile-uneîte și 
oamenii care lucrează la 
ele. în dreptul fiecărui 
loc de muncă, un tub 
de beton, de înălțimea 
unul om, adînc îngropat, cit 
un capac mobil, din același 
material. Sînt adăposturi in
dividuale, rcid al experienței 
celor peste 30 de ani de 
luptă aproape neîntreruptă 
pe care poporul vietnamez 
a fost nevoit s-o dtlcă pentru 
libertatea tării sale. între a- 
ceste clădiri sînt săpate tu
neluri și șanțuri de comuni
cație care se întind pînă de
parte, în cîmp. Lungimea to
tală a tunelurilor care leagă 
toate secțiile uzinei, ampla
sate fiecare în locuri izolate, 
se ridica la 56 de kilometri. 
Un efort enorm de construc
ție desfășurat în vederea a- 
sigurării unei protecții cît 
mai bune a muncitorilor.

Vizitând această secție ești 
surprins de numărul mare de 
tineri, cei mai mulți de 
17““18 ani, pe care îi întîl- 
nești mînuind cele mai com
plexe agregate. Au venit din 
toată țara, răspunzînd cit în
flăcărare la chemarea parti
dului de-a înlocui pe cei 
plecați să apere țara. Am 
făcut cunoștință cu tînăra 
Thu Nhuan. N-are nici 18 
ani și e muncitoare din mo
mentul cînd a părăsit băncile 
școlii. Tatăl său este docher 
în port, mama — muncitoa
re la o uzină în oraș. „De 
cîte ori citesc în ziare despre 
bombardamente asupra Hai-

fongului mă întreb dacă mai 
sînt în viață". Trei din frații 
ei sînt militari. „Acum nu 
am de la ei nici o veste”. 
Alți doi lucrează la tară. „E 
o muncă tare primejdioasă, 
cînd piloții americani urmă
resc și mitraliază chiar și un 
singur om aflat fără apăra
te în mijlocul apelor oreză- 
riei".

Tînăra Thu Nhuan își 
păstrenza totuși optimismul. 
Mereu cu un stins pe buze, 
gata să cînte, am surpritis-0 
fredonînd O melodie în timp 
ce-și potrivea cUtitele la 
strung. Mică de statură, Incit 
a trebuit siv?! amenajeze o 
platformă specială pentru â 
ajunge la comenzile mașinii, 
această fată plăpîndă lucrea
ză la fel de bine ca și mtm- 
cltorli cu o veche experien
ță. Succesele pe câte le cIO- 
bîndește îrt producție nu o 
situează însă în frunte, ci 
doar îh primele rînduri, căci 
în uzină există o adevărată 
mișcare de masă în care fie
care caută să ttdtică un aport 
cît mai mare prin tot ce are 
mai btin inițiativă, ener
gie creatoare.

„Așa se explică de ce, în 
ciuda greutăților întîmplnate 
de evacuarea celor 16 secții 
ale sale, uzina produce aetim 
12 tipuri de mașini-unelte în 
loc de 4 cîte fabrica cu trei 
ani în urma — îmi spune 
directorul adjunct care tn-a 
însoțit în scurta mea vizită. 
Fiecare secție S-a speciali
zat. Trei dintre ele s-au 
profilat în realizarea unor 
angrenaje și mecanisme spe
ciale care alcătuiesc «inima» 
utilajului. Asamblarea tutu
ror părților componente ale 
mașinii se face într-o sin
gură secție, care se afla cel 
mai aproape de Hanoi. Ce
lelalte sînt amplasate la zeci 
de kilometri distanță, în 
funcție de ordinea opeia-

nării Generale a O.N.U., s-a oprit 
pentru cîteva zile în Cuba. A. N. Ko
sîghin și Fidel CâStro, primul minis
tru al guvernului revoluționar al Re
publicii Cuba, atî făcut un schimb de 
păreri în probleme de interes comun. 
Convorbirile's-au desfășurat într-o at
mosferă tovărășească,’ de prietenie. La 
80 iunie, A. N. Kosîghin a plecat cu 
avionul spre Moscova.

producției industriale a crescut în pri
mele cinci luni cu 5,4 la sută, iar ve
niturile populației — cu 6,4 la sută. 
Veniturile bugetului de stat au depă
șit cheltuielile cu 939 milioane coroa
ne. Pînă la 1 ianuarie a.c. a fost în
făptuită prima etapă a reorganizării 
prețurilor cu ridicata, care a înlăturat 
o parte din disproporțiile existente în 
formarea prețurilor. în primele luni 
ale anului, productivitatea muncii a 
crescut în industrie cu 3,5 la sută, iar 
salariile — cu 4,4 la sută.

Vineri, sesiunea Adunării Naționale 
a R.S. Cehoslovace s-a încheiat. în 
ultima zi a lucrărilor, deputății au 
dezbătut și adoptat în unanimitate 
proiectul de lege guvernamental cu 
privire la funcționarea Asigurărilor de 
stat. De asemenea, Adunarea Națio
nală a aprobat executarea bugetului 
de stat pe anul 1966.

neretului Comunist în domeniul con
strucției economice și al educației.

în încheierea cuvintarii sale, Jânos 
Kâdâr a vorbit despre unele probleme 
internajionalo. El a condamnat și cu 
acest prilej agresiunea americană din 
Vietnam; Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, Jânos Kâdâr s-a 
pronunțat pentru retragerea trupelor 
izraeliene pe pozițiile dinainte de 
5 iunie, subliniind Că numai pe aceas
tă cale se poate găsi o soluție justă 
pentru problemele din această zonă.

rei, Waldeck Rochet a subliniat că 
„Criza din Orientul Mijlooiu și inten
sificarea războiului de agresiune din 
Vietnam constituie mari pericole pen
tru pacea mondială”.

Secretarul general al P.C.F. a de
clarat, în legătură cu situația politică 
internă, că, deși există divergențe reale 
între partidul comunist și celelalte 
formații ale stîngii, aceste divergențe 
nu trebuie să împiedice continuarea 
discuțiilor care au fost începute între 
Partidul Comunist Francez și Fede
rația Stîngii Democrate și Socialiste.

țiilor în procesul de produc
ție a mașinilor-unelte”.

La cîteva zile de la aceas
tă vizită am avut prilejul Să 
cunosc imaginea de ansam
blu a industriei grele a R.D. 
Vietnam. într-o scurtă dis
cuție, reprezentantul Minis
terului Industriei Grele, 
Truong Cong Tru, m-a in
format că situația în care se 
află uzina mecanică e simi
lară cu cea a aproape tu
turor întreprinderilor princi
pale din acest domeniu al 
economiei naționale. „Circa 
două treimi din întreprinde
rile noastie au fost bombar
date. Iată de ce am evacuat 
totul, am reorganizat pro
ducția pe baze noi, impuse 
de Condițiile dispersării. A- 
ceiista, după o largă discuție 
de niitsă, la care au luat 
parte, aducînd idei și propu
neri prețioase, peste 120 000 
de muncitori. Deși lanțul de 
fabricație e foarte întins, 
uneori fără continuitate ime
diată, am reușit să intiăm 
în ritm normal prin extinde
rea specializării și cooperă
rii, acțiune complexă și deli
cată în situația dispersării, 
dar al cărei succes a fost 
asigurat prin înființarea de 
servicii centralizate de diri
jare și coordonare pe grupe 
de produse. Avem, de ase
menea, servicii pe ramuri in
dustriale care asigură rejaa- 
rarCa operativă a întreprin
derilor avariate. în prezent, 
a subliniat interlocutorul 
meu, sîntem în măsură să 
facem fată cu bune rezul
tate, Confirmate și de reali
zările din primul semestru, 
sarcinilor de mare răspun
dere puse în față de condu
cerea de partid și de stat 
— în lupta împotriva agre
siunii, pentru apărarea na
țională, «echiparea căilor de 
comunicație și a principale
lor obiective aje economiei 
naționale".



Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a 0. N. U.
NEW YORK 30 — Trimisul spe

cial Agerpres R. Căplescu trans
mite : Dezbaterile generale ale se
siunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrate exa
minării situației din Orientul Mij
lociu au luat sfîrșit o dată cu șe
dința de vineri dimineața. Primul 
vorbitor înscris Ia cuvînt, Ahmed 
Bishti, ministrul de externe al Li
biei, a subliniat necesitatea ca Adu
narea Generală să înlăture efectele 
acțiunilor militare ale Izraelului, 
cerînd evacuarea imediată a tutu
ror trupelor izraeliene care ocupă 
teritorii ale țărilor vecine. El și-a 
exprimat sprijinul față de proiec
tul de rezoluție propus de delega
ția sovietică.

Vorbind în numele delegației Tu
nisiei, Habib Bourghiba jr., ministru 
al afacerilor externe arată că res
pinge pe temeiuri morale politica 
de forță. El a scos în evidență ro
lul care revine marilor puteri în 
lichidarea consecințelor unui con
flict în care nu poate exista învin
gător și a arătat că o condiție prea
labilă absolut necesară trebuie să 
fie reîntoarcerea la statu-quo. „în 
nici un caz nu poate fi acceptat 
dictatul ca o soluție", a spus vor
bitorul.

„Istoria ne recomandă să coexis
tăm nu să ne codistrugem", a de
clarat Hector Luisi, ministrul de 
externe al Uruguayului, care, după 
ce a recomandat promovarea unei 
stări de spirit bazate pe colaborare 
și concesii reciproce, a enumerat 
măsurile menite, după părerea de
legației sale, să împiedice reizbuc- 
nirea conflictului în această parte 
a lumii : retragerea trupelor din 
teritoriile ocupate și crearea unor 
comisii internaționale care să se 
ocupe de diversele probleme pen
dinte.

Exprimîndu-și părerea că „situa
ția din Orientul Mijlociu este o 
consecință a înrăutățirii relațiilor 
internaționale, deoarece războiul 
din Vietnam nu putea continua fără

întrevederi ale ministrului 
de externe român

NEW YORK 30 (Agerpres) Delega
ția română la lucrările sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat să aibă numeroa
se întâlniri și contacte legate de pro
blemele aflate pe ordinea de zi a se
siunii. Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, s-a întâlnit și a purtat 
discuții cu Ibrahim Makhos, vice- 
premier și ministru al afacerilor 
externe al Siriei, Abdelaziz Boute
flika, ministrul de externe al Algeri
ei, Emile Zinsou, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Dahomey, 
Georges Hakim, ministru al afaceri
lor externe al Libanului, Birane Ma-

Șapte ani de independență 
a Somaliei

Mogadiscio, capitala Somaliei

Somalia este în sărbătoare. 
Se împlinesc astăzi șapte ani 
de la proclamarea indepen
denței sale. Tînăra republică 
de pe țărmul de est al Africii 
a luat ființă la 1 iulie 1960 
prin unirea Somaliei și a So- 
malilandului — rezultat al unei 
lupte grele și îndelungate 
duse de somalezi pentru în
lăturarea dominației străine și 
făurirea unui stat național.

în anii de după cucerirea 
libertății, poporul somalez și-a 
concentrat eforturile în direc
ția lichidării grelei moșteniri 
a trecutului, a consolidării e- 
conomiei naționale. Bazîndu-se 
pe folosirea cît mai largă a 
resurselor minerale cît și a 
produselor agricole și anima
liere, actualul plan de cinci 
ani acordă o mare importanță 
dezvoltării industriei, agricul
turii și căilor de comunicație.

Somalia se afirmă ca un 

să dea naștere la alte conflicte, 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul de 
externe al Algeriei, a cerut și el 
retragerea tuturor trupelor de ocu
pație din teritoriile arabe. El a 
condamnat atitudinea anumitor 
mari .puteri „care doresc să-și im
pună dominația asupra micilor pu
teri" amenințînd- suveranitatea a- 
cestora. Osman Ba, ministrul de 
externe al Republicii Mali, s-a 
pronunțat în sprijinul proiectului 
de rezoluție sovietic și al proiectu
lui celor 14 națiuni.

După epuizarea listei vorbitori
lor, președintele Adunării Generale, 
Abdul Rahman Pazhwak, a dat 
cuvîntul reprezentantului Iugosla
viei, Danilo Lekici, care a prezen
tat o variantă revizuită a proiectu
lui celor 14 națiuni arătînd că alte 
două țări, Malayezia și Kenya, s-au 
alăturat în calitate de coautori ai 
noii variante. Proiectul de rezoluție 
modificat cuprinde acum șase pa
ragrafe față de cinci cit avea ve
chiul proiect. Paragraful introdus 
în plus cere secretarului general al
O.N.U. să desemneze Ia o dată co
respunzătoare un reprezentant per
sonal care să ia contact gu părțile 
interesate atunci cînd se va ocupa 
de situația din regiunea Orientului 
Mijlociu. Un alt paragraf reformu- 
lat cere ca, după terminarea re
tragerii forțelor izraeliene, Consi
liul de Securitate „să ia în consi
derare, de urgență, toate aspectele 
situației din Orientul Mijlociu și 
să caute căi și mijloace pașnice 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor — juridice, politice și u- 
manitare, prin canalele corespun
zătoare, călăuzindu-se după princi
piile Cartei Națiunilor Unite, și, 
în special, după acelea conținute 
în articolele 2 și 23". Reprezentan
tul Iugoslaviei a declarat că noul 
proiect reprezintă rezultatul unui 
schimb de vederi cu alte delegații 
și că a fost întocmit în intenția 
de a ține seama de toate su
gestiile constructive.

madou Wane, ministrul afacerilor 
externe al Mauritaniei, Habib Bour
ghiba jr., ministrul afacerilor externe 
al Tunisiei.

Vineri, Comeliu Mănescu a avut 
întrevederi la sediul O.N.U. cu Mah
moud Fawzi, asistent al președintelui 
R.A.U. pentru afacerile externe, și Ro
ger Seydoux, reprezentantul perma
nent al Franței.

în aceeași zi el a participat la o 
masă oferită de Ardechir Zahedi, mi
nistrul afacerilor externe al Iranului. 
Cu acest prilej a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

stat iubitor de pace. Ea se 
pronunță pentru lichidarea ră
mășițelor colonialismului și 
rasismului în Africa, pentru 
consolidarea independenței ti
nerelor state.

Relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Somalia cunosc o dez
voltare pozitivă. O ilustrare 
elocventă a acestui fapt o con
stituie vizita făcută în Somalia 
în februarie de către pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, ca și vizi
tele făcute în ultimii ani în 
țara noastră de unele perso
nalități politice somaleze.

Poporul român transmite 
călduroase felicitări poporului 
somalez, urîndu-i noi succese 
în lupta sa pentru consolida
rea independenței naționale, 
pentru prosperitate și pace.

Președintele ad-interim al Adu
nării Generale, Kurt Waldheim 
(Austria), a anunțat că discutarea 
diverselor proiecte de rezoluție va 
începe chiar în cursul după-amie- 
zii și a reamintit că delegatul iu
goslav a cerut să se dea prioritate 
proiectului prezentat de cele 16 na
țiuni.

N. Podgornîi In Siria
MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 

genția TASS transmite că Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
plecat vineri spre Damasc, unde, la 
invitația președintelui Noureddin 
El-Atassi și a guvernului sirian, va 
face o vizită de prietenie.

0 notă de protest a
MOSCOVA 30 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, guver
nul U.R.S.S. a adresat o notă de pro
test guvernului S.U.A. în legătură cu 
bombardarea de către aviația ameri
cană a navei comerciale sovietice 
„Mihail Frunze" în rada portului Hai- 
fong (R. D. Vietnam).

„La 29 iunie, se arată în notă, la ora 
12 (ora Moscovei) avioane americane 
au bombardat nava comercială „Mihail 
Frunze", care se afla în rada portu
lui Haifong. Asupra vasului a fost a- 
runcată o bombă cu bile, iar datorită 
exploziei au fost provocate avarii. 
Acest nou atac asupra unei nave so
vietice de către avioanele militare ale 
S.U.A. a avut loc, cu toate că guver-

agențiile de presă transmit:
Cartierul negrilor din Bu- 

ialio (statul New York) este de 
trei zile teatrul unor puternice in
cidente rasiale. Poliția, care a in
tervenit cu brutalitate pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți, a fo
losit arme de foc. 18 persoane au 
fost rănite. Au fost operate peste 
100 de arestări.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, a primit dele
gația Partidului Comunist din Japo
nia, în frunte cu Tomio Nishizawa, 
membru a? Prezidiului și al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Japonia, care 
face o vizită în R. P. Bulgaria. Au 
fost discutate probleme ale situației 
internaționale actuale, precum și pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide.

„Zilele electrotehnicii 
franceze", organizate în R. P. 
Polonă, au prilejuit, printra altele, o 
conferință științifică franco-poloneză 
care a discutat numeroase probleme 
legate de cele mai noi realizări și cer
cetări științifice în domeniul electro
tehnicii, construcției de utilaje și me
tode moderne de transformare a ener
giei. S-a hotărît ca anul viitor să se 
organizeze, pentru prima oară în Fran
ța, „Zilele electrotehnicii poloneze".

Nota de protest a M.fî.E. 
al R. P. Chineze. Intr o notă 
înmînată însărcinatului cu afaceri 
al Marii Britanii la Pekin, D. C. 
Hopson, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze protestează 
împotriva zborului de recunoaștere 
efectuat la 26 iunie de un avion 
britanic deasupra unui grup de 
insule din provincia Guandun. 
M.A.E. al R. P. Chineze cere gu
vernului Marii Britanii să ia mă
suri pentru încetarea Imediată a 
acestor provocări.

Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian a anuntat to-

Comunicat după convorbirile franco-turce
PARIS 30 (Agerpres). — In înche

ierea vizitei în Franța a președintelui 
Turciei, Cevdet Sunay, a fost dat pu
blicității un comunicat în care se ara
tă că în cursul convorbirilor s-a con
statat o concordanță asupra politicii 
fundamentale a celor două țări care 
urmăresc, potrivit mijloacelor și moda
lităților adecvate situațiilor fiecăreia, 
consolidarea păcii internaționale. In 
comunicat se subliniază, în continuare, 
că politica de destindere și norma
lizare a relațiilor bilaterale dintre ță
rile din Estul și Vestul continentului 
european a obținut rezultate încu
rajatoare și trebuie să fie continuată 
pentru a se ajunge la soluționarea pro
blemelor care divizează încă Europa.

Referindu-se la situația din Orientul 
Mijlociu, comunicatul arată că guver

în Coreea de sud

DEMONSTRAȚIILE
STUDENȚEȘTI
CONTINUĂ

La Seul atmosfera a devenit vineri 
mai încordată decîf în zilele preceden
te. Tn legătură cu apropierea ceremoniei 
de reinstalare în postul de președinte 
a lui Pak Cijan Hi, care urmează să aibă 
loc sîmbătă, vineri dimineaja, pe stră
zile capitalei sud-coreene au avut loc 
noi demonstrații studențești de protest 
împotriva alegerilor frauduloase de la 8 
iunie.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimo
gene pentru a-i împrăștia pe demon
stranți. Unul dintre aceste incidente a 
avut loc în apropierea reședinței ofi
ciale a președintelui, unde acesta avea 
o întrevedere cu vicepreședintele 
S.U.A,, Hubert Humphrey, sosit la Seul 
pentru a participa la ceremonia reinsta
lării lui Pak Cijan Hi.

guvernului sovietic
nul S.U.A., într-o notă de răspuns 
adresată guvernului sovietic în legă
tură cu atacul avioanelor americane 
asupra motonavei sovietice „Turkes
tan", dădea asigurări că din partea 
Statelor Unite vor fi depuse toate 
eforturile ca în viitor asemenea ca
zuri să nu se mai întîmple. Bombar
darea navei comerciale „Mihail Frun
ze" demonstrează că aceste asigurări 
din partea americană nu sînt îndepli
nite.

Guvernul U.R.S.S. protestează ener
gic pe lîngă guvernul S.U.A., cerînd 
garanții efective, pentru a se pune ca
păt unor asemenea atacuri și pedepsi
rea celor vinovați".

cetarea din viață a lui Renzo Laconi, 
membru al C.C. al P.C.I., vicepreșe
dinte al grupului parlamentar al Par
tidului comunist.

Documentul final al „run
dei Kennedy", desfășurată la Ge
neva între anii 1964—1967, s-a semnat 
vineri. Nemulțumite de rezultatele aces
tor negocieri, 8 state în curs de dezvol
tare nu au semnat documentul final.

I
Un puternic incendiu 
a izbucnit joi seara la cea mai 
modernă gară din Roma : „Ter
mini". Pompierii au luptat toată 
noaptea, ca și în cursul zilei de 
ieri pentru a localiza focul care 
a transformat subsolurile zării in
tr-un adevărat vulcan din care 
continuă să țîșnească flăcări și 
un puternic fum. Ei nu au reușit 
încă să se apropie de numeroa
sele focare ale incendiului de 
unde se aud din cînd în cînd ex
plozii puternice.

în cadrul unei întreve
deri care a avut loc la Belgrad 
între Toma Granfil, membru al 
Vecei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave a Comi
tetului mixt italo-iugoslav pentru 
colaborarea economică, industrială 
și tehnică, și Mauritzio de Strobel, 
ministru împuternicit în Ministerul 
de Externe al Italiei, conducătorul 
unei delegații comerciale aflate în 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, s-au dis
cutat probleme ale colaborării eco
nomice dintre cele două țări.

Maiorul flbdel Kader Sha- 
bOU, membru al Consiliului Națio
nal al Revoluției, secretar general în 
Ministerul Apărării Naționale al Alge
riei, s-a aflat între 23 și 30 iunie la 

nele celor două țări „deplîng faptul că 
problemele care se pun între Izrael și 
țările arabe au fost agravate de 
război" și declară că este inaccepta
bilă situația rezultată de pe urma ocu
pării de teritorii prin operațiuni mili
tare. „Numai o reglementare liber ac
ceptată, se spune în comunicat, ar pu
tea să rezolve într-o bună zi ansam
blul problemelor care se pun".

Partea franceză și-a exprimat spe
ranța că „convorbirile bilaterale din
tre Turcia și Grecia vor duce la regle
mentarea conflictului (din Cipru) în 
spiritul echității și respectării dreptu
rilor celor două comunități de pe 
insulă".

Președintele Franței, de Gaulle, a 
acceptat invitația de a vizita Turcia.

Manolis Glezos 

și Ilia lliu 

în pericol
După cum transmite agenția 

Taniug, postul de radio al o- 
poziției grecești, „Vocea ade
vărului" a făcut apel la pa- 
trioții greci și la oamenii cin
stiți din lumea întreagă să se 
pronunțe în vederea salvării 
vieții eroului național Manolis 
Glezos și a liderului Partidului 
E.D.A., Ilia lliu, precum și a 
altor luptători greci împotriva , 
dictaturii.

„Vocea adevărului" subli
niază că ministrul securității 
grec a declarat corespondentu
lui ziarului britanic „Morning 
Post", John Bowden, că Gle
zos și lliu vor fi condamnați 
la moarte și executați.

Atrăgînd atenția asupra a- 
cestui pericol, „Vocea adevă
rului" apelează la „patrioții. 
greci și oamenii cinstiți din 
lumea întreagă pentru a opri 
mina criminală și a salva vie
țile lui Manolis Glezos, Ilia 
lliu și ale celorlalți luptă
tori".

★
Autoritățile din Grecia au 

introdus o cenzură strictă asu
pra spectacolelor și au dat pu
blicității o listă de 39 de pa
gini de „cărți interzise". Este 
oprită difuzarea, cumpărarea și 
vinzarea unui număr de 757 
de cărți și periodice

Agenția D.P.A., care trans
mite această știre, relatează că 
hotărîrea cu privire la insti
tuirea cenzurii a fost luată da
torită faptului că în ultimul 
timp spectatorii subliniau prin 
aplauze acele replici ale acto
rilor care condamnau instaura
rea dictaturii.

Moscova într-o vizită de prietenie. El 
a fost primit de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și a 
avut întîlniri cu mareșalul Andrei 
Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., 
cu reprezentanți ai unor organizații de 
comerț exterior cu care a discutat pro
bleme de interes comun. (TASS)

Sototeala de acasă... 

și cea de la Bruxelles

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

O nouă tentativă bri
tanică de a învălui 
flancul Pieței comune 
a dat greș. La Bruxelles, 
unde s-a întrunit Con
siliul ministerial al 
C.E.E., în centrul dez
baterii s-a situat cunos
cuta insistență a Marii 
Britanii de a se ur
genta examinarea can
didaturii sale la Piața 
comună. Această pre
cipitare britanică părea 
să fi fost aplanată de 
președintele de Gaulle 
la recenta întîlnire cu 
premierul Wilson. Și 
totuși, ceea ce nu s-a 
realizat la Versailles, 
s-a încercat la Bru
xelles. De data aceasta, 
cu sprijinul unor mi
niștri de externe, în 
special ai Beneluxului.

Întreaga manevră a 
urmărit de fapt să ob
țină o „audiere" a unei 
delegații britanice, care 
să-și poată astfel pre
zenta punctul de ve
dere la Bruxelles încă 
înainte de vacanța de 
vară. Fapt care ar fi 
creat cel puțin impre
sia că tratativele cu 
Marea Britanie au și 

. început. Ceea ce însă, 
pe de altă parte, nu 
coincide deloc cu pă
rerea Parisului, expusă 
destul de clar de minis
trul de externe Coupe 
de Murville. Acesta de
monstrase inutilitatea 
prezenței britanice, a- 
rătînd că persoanele o- 
ficiale de la Londra au 
avut în repetate rîn- 
duri prilejul de a-și

spune cuvîntul atît 
dincolo de Canal cît și 
pe continent si, deci, 
nu ar mai fi de aștep
tat nimic nou. In al 
doilea rînd, nu poate fi 
vorba de încă o con
vocare a reprezentanți
lor Londrei pînă cînd 
nu se efectuează un 
studiu profund și de
taliat al tuturor im
plicațiilor pe care le 
prezintă candidatura 
britanică pentru viito
rul Comunității Econo
mice Europene.

Impasul nu a putut 
fi depășit și rezultatul 
maxim al dezbaterii de 
la Bruxelles a fost a- 
cordul de a însărcina o 
comisie a C.E.E. cu în
tocmirea unui raport. 
Potrivit prevederilor 
mai optimiste, acest do
cument ar avea șansa 
să fie terminat abia pe 
la sfîrșitul lunii sep
tembrie, deși oficial nu 
a fost stabilit nici un 
termen. Perspectivă în
delungată și incertă. Și 
aceasta tocmai cînd 
Londra proiectase să 
trimită, luna viitoare, 
la Bruxelles, la o nouă 
întrunire ministerială a 
C.E.E., o delegație 
condusă de ministrul 
de externe George 
Brown, sau chiar de 
premierul Harold Wil
son.

In presa britanică 
este reflectată o anu
mită iritare față de 
ceea ce aici se nu
mește în mod curent 
„tactica franceză a ter

Centenarul Canadei

Imagine din Montreal

Poporul canadian celebrea
ză astăzi sărbătoarea sa na
țională, ziua creării Confede
rației canadiene. Acum un 
veac, la 1 iulie 1867, se uneau 
provinciile Ontario, Quebec, 
New Brunswick și Nova Sco
ția. Alte șase provincii aveau 
să intre mai tîrziu în Confe
derația cu capitala la Ottawa.

împlinirea în acest an a 
unui secol de la crearea Con
federației prilejuiește, de la un 
capăt la altul al Canadei, 
ample manifestări omagiale. 
Festivitățile durează tot anul, 
încă în noaptea revelionului, 
primul ministru Lester Pearson 
a aprins, pe dealul din fața 
parlamentului, o flacără me
morial. Dar evenimentul cel 
mai răsunător s-a petrecut, la 
28 aprilie, la Montreal, cînd 
prima expoziție universală or
ganizată în America de Nord 
— „Expo 1967" — și-a deschis 
larg porțile.

In prezent, festivitățile sînt 
în toi. Ele constituie, în pri
mul rînd un prilej de trecere 
în revistă a realizărilor. La 

' ora centenarului, Canada este 
o mare țară modernă, cu o vie 
activitate industrială.

Canada este o țară foarte 
bogată. Produce 80 la sută din 
nichelul țărilor occidentale, se 
situează printre primele din 
lume la producția de azbest, 
platină, zinc, cadmiu, cobalt 

etc. Din cinci pagini de ziar 
tipărite pe continentul ameri
can, trei sînt trase pe hîrtie 
canadiană. In regiunile de 
preerie din provinciile Alber
ta, Manitoba și Saskatchewan, 
pe unde indienii irochezi pîn- 
deau cîndva turmele de bizoni 
sălbatici, se întind lanuri ne- 
sfîrșite de grîu, al cărui ex
port aduce Canadei în fiecare 
an mari venituri.

Creșterea potențialului eco
nomic îi asigură Canadei o 
participare sporită la comer
țul internațional, situînd-o pe 
locul cinci în lume la volu
mul global și pe locul nouă 
din punct de vedere al cifrei 
de comerț exterior pe cap de 
locuitor. îndemnată de intere
sele sale economice, Canada 
și-a dezvoltat, mai ales în ul
timii ani, schimburile econo
mice cu țările socialiste.

După cum se știe, în pri
măvara acestui an, s-au sta
bilit relații diplomatice între 
Republica Socialistă România 
și Canada. Prin aceasta se 
deschid noi perspective pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de colaborare româ- 
no-canadiene, reciproc avan
tajoase. Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Canadei, poporul 
român transmite poporului ca
nadian sincere felicitări șl 
urări de pace și prosperitate.

giversării". Totodată, 
departe de a dezarma, 
Londra continuă să-și 
accentueze insistențele, 
înso(indu-le de încer
cări de a produce e- 
ventuale fisuri în fron
tul celor șase membri 
ai Pieței comune. Vizi
ta premierului italian 
Aldo Moro la Londra 
intră tocmai în cadrul 
unor asemenea preocu
pări, mai ales că Piața 
comună a fost trecută 
în fruntea agendei la 
întîlnirea cu primul mi
nistru britanic. Aminto- 
re Fanfani, ministrul de 
externe al Italiei, a. so
sit direct de la Bru
xelles pentru a participa 
la discuții și pentru a 
informa totodată des
pre decepționantele re
zultate înregistrate la 
întrunirea ministerială 
la care a luat parte. 
Aici sînt semnalate 
mari speranțe că Roma 
ar putea deveni unul 
din cei mai activi sus
ținători ai cauzei bri
tanice. Ziarele atribuie 
premierului italian o 
declarație de sprijinire 
a candidaturii britani
ce, chiar mai mult, de 
a face demersuri la 
Paris în favoarea Lon
drei ; nu însă pînă la 
a forța mina Franței.

In ciuda unor repe
tate eșecuri, par evi
dente eforturile britani
ce de a cîștiga pe cei 
cinci, pentru a putea 
exercita astfel presiuni 
indirecte asupra Fran
ței.

6

Congresul 

S. F. I. O.
La Suaresnes s-a deschis joi 

cel de-al 56-lea congres națio
nal al Partidului Socialist 
S.F.l.O. Pe ordinea de zi a 
congresului, care va dura pînă 
duminică, figurează probleme 
privind evoluția Federației 
stîngii (formațiune politică ce 
grupează trei familii politice, 
dintre care cea mai importan
tă este partidul S.F.l.O.), rapor
turile cu Partidul Comunist 
Francez, politica generală și 
tactica pentru alegerile din 
toamnă, precum și alegerea 
organelor de conducere.

Guy Mollet, secretarul gene
ral al partidului, a prezentat 
raportul general de activitate, 
care a fost adoptat. In raport 
se arată că S.F 1.0. se pronun
ță pentru o fuzionare a forma
țiilor politice care alcătuiesc 
federația, cu condiția ca aceas
ta să evolueze spre un partid 
„cu adevărat democrat și so
cialist". Printre altele, in ra
port se spune: Știm cu toții 
că divizarea stîngii, in gene
ral, și divizarea muncitorilor, 
în special, constituie arma cea 
mai puternică in mina privile- 
giaților.

In prima zi a congresului a 
fost adoptată, de asemenea, o 
propunere a lui Guy Mollet de 
inițiere a unor dezbateri de 
politică externă și privind si
tuația internațională, în vede
rea definirii clare a poziției 
S.F.l.O. asupra acestor pro
bleme.

Luind cuvîntul în cadrul lu
crărilor congresului, Gaston 
Defferre, președintele grupului 
parlamentar al Federației 
stîngii democrate și socialiste 
în Adunarea Națională, s-a 
pronunțat pentru fuzionarea 
imediată a partidelor care al
cătuiesc această Federație 
tPartidul Socialist S.F.l.O., 
Partidul Radical și Convenția 
cluburilor)., El și-a motivat 
propunerea prin necesitatea 
creării unei forțe politice or
ganizate.

Al. GHEORGHIU
Paris
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