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LUCRĂRI DE MAXIMA URGENTA
Noi tipuri de unități

ale alimentației publice
ÎN AGRICULTURĂ

Localii!
intim si

pensiunea

în această perioadă, în toate regiunile tării continuă cu intensitate executarea principalelor 
lucrări de sezon : strîngerea recoltei de păioase, întreținerea culturilor prăsitoare, strîngerea și 
depozitarea furajelor, culesul fructelor și legumelor etc. Potrivit datelor primite la Consiliu) Superior 
al Agriculturii rezultă că, pînă la 12 iulie, griul s-a recoltat de pe o treime din suprafața cultivată. în 
regiunea Galați unde ritmul prevăzut a fost depășit, griul a fost strîns în proporție de 80 la sută iar în 
regiunile Dobrogea. București și Ploiești între 50—70 la sută. în sudul țării s-a terminat recoltarea 
orzului, iar în celelalte regiuni această lucrare s-a efectuat în proporție de 50—70 la sută.

Paralel cu grăbirea lucrărilor de recoltare se impune ca, îndeosebi în regiunile din centru] și 
nordul țării, să se acorde mai multă atenție întreținerii culturilor. Pînă la 12 iulie, în cooperativele 
agricole prașila a III-a a fost executată în proporție de 92 la sută la sfecla de zahăr, 62 la sută ia cartofi 
și floarca-soareiui și 57 la sută la porumb. în unele regiuni însă există o serioasă rămînere în urmă la 
întreținerea culturilor. în regiunea Cluj prașila a III-a la porumb s-a efectuat pe numai 1 la sută din 
suprafață, iar în regiunile Hunedoara și Maramureș pe 6 la sută. Prașila a III-a este întîrziată și la 
celelalte culturi prăsitoare. Tinînd seama de timpul înaintat, de faptul că executarea prașilelor condi
ționează într-o măsură hotărîtoare nivelul producției este necesar ca, pentru terminarea lor neîntîr- 
ziată, să fie intens utilizate atît mijloacele mecanice cit și forțele manuale. Redăm citeva aspecte 
privind întreținerea culturilor, desprinse cu ocazia unui raid-anchetă efectuat în regiunile Cluj și Ma
ramureș. »

PLECAREA CANCELARULUI FEDERAL
AL REPUBLICII AUSTRIAle cele mai sincere pentru primi» rea atît de ospitalieră de care în» soțitorii mei și eu ne-am bucurat în frumoasa dumneavoastră țară. Convorbirile și contactele rodnice pe care le-am avut cu populația țării dumneavoastră, cu prilejul numeroaselor și interesantelor vizite, vor contribui în mare măsură la întărirea mai departe a relațiilor a'ustro-române.’ , ,Cele mai bune urări de sănătate dumneavoastră personal și pentru un viitor fericit al poporului român, (Agerpres)

cancelarul austriac și-a luat un călduros rămas bun de la președintele Consiliului de Miniștri al României. Tinere fete au oferit oaspeților buchete de flori.
< *Cancelarul federal al Austriei, dr. Josef. Klaus, a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, următoarea telegramă: înainte de a părăsi teritoriul Românief, simt nevoia sinceră de a vă exprima, dumneavoastră și poporului român, mulțumiri-

Vineri dimineața a părăsit Capitala cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Josef Klaus, care, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Socialiste România, Ion Maurer, a făcut o vizită țara noastră.înaltul oaspete a fost dr. Lujo Toncic-Sorinj, afacerilor externe al Austriei, dr. Cari Bobleter, secretar de stat pentru afacerile externe,, dr. Eduard Chaloupka, șeful prezidiului cancelariei federale, dr. Heinrich Haymerle, șeful secției politice din Ministerul Afacerilor Externe, dr. Friedrich Meznik, șeful serviciului federal de presă, dr. Franz Kara-r sek, șeful secției relații culturale cu străinătatea din Ministerul Federal al învățămîntului. dr. Maximilian Fălbl, consilier ministerial în Ministerul Comerțului și Industriei.Cancelarul federal al Republicii Austria a fost condus la aeroportul Băneasa de președintele Consiliului' de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Pe aeroport se aflau, de asemenea, aiți membri ai guvernului, conducători ai trale, generali ziariști.Au fost de■Manz, ambasadorul Austriei București, și Gheorghe Pele, ambasadorul Republicii Socialiste România la VienaPe aeroport erau arborate drapelele de stat ale României și Austriei. După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, cancelarul federal al Republicii Austria și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România au trecut în revistă garda militară de onoare aliniată pe aeroport Apoi, oaspeții și-au luat rămas bun de la persoanele oficiale aflate pe aeroport.înainte de a se urca în avion,

Republicii Gheorghe oficială înînsoțit de ministrul

unor instituții cen- și ofițeri superiori,față dr. Johannla

Seceriș bogatfamilială
Fănuș NEAGU

rașuluî B Efici
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con- 
mai clar, în ultimul 
posibilitatea atragerii in 
a unor oameni cu price- 

in acest gen de comerț.

ÎN ZIARUL DE AZI:

pîine învăluie 
pe căruțele de 
porumbeii își 
aripile, se a-
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Dezbaterea largă din ultima 
vreme cu privire la diversifi
carea și deșablonizarea alimen
tației publice, cu privire la ri
dicarea nivelului deservirii în 
acest important sector a suscitat 
un viu interes. Creșterea rapidă 
a exigențelor impune per
fectionarea rapidă a tuturor 
formelor de organizare și a ser
viciilor prestate. Aceasta este 
sarcina pe care conducerea de 
partid și de stat o pune în fața 
organizatorilor din comerț, în 
așa fel incit rețeaua de restau
rante, bufete, expresuri să cu
prindă mase cit mai largi, să 
fie capabilă să răspundă intr-a
devăr solicitărilor, variațiilor de 
gusturi, obiceiuri, situații.

In: acest cadru s-a formulat 
și necesitatea de a se completa 
rețeaua vastă a marilor unități 
ale alimentației publice cu acei 
local intim, în care gestio
narul sau remizierul respectiv, 
cu soția sau aiți membri ai fa
miliei sale, știu să îndeplineas
că fără greș toate oficiile de 
gazdă, oferindu-ti repede ceea 
ce-ți convine. Ca urmare a unor 
asemenea propuneri s-a 
turat 
timp, 
rețea 
pere

Am discutat pe această temă 
cu cadre de răspundere din sec
torul comercial. Fără excepție, 
aceștia s-au pronunțat pentru 
introducerea unor forme mai 
elastice în activitatea de ali
mentație publică. Nu numai pe 
baza unor cerințe formulate în 
mod expres de publicul consu
mator, ci și a unor experiențe 
concrete. Restaurantele „Bum- 
bești“, „Odobești" și alte cite
va din Capitală, bunăoară, au 
o interesantă formă de gestiune 
colectivă ; la Timișoara, eficien
ța sistemului de remiză s-a do
vedit în redresarea ■ unor mici 
localuri; în asemenea locuri, 
care nu sînt singurele, consu
matorii se duc cu plăcere, pen
tru că sînt bine și atent serviți.

După studierea tuturor aspec
telor problemei, s-au dat direc
tive precise pentru introducerea 
în rețeaua alimentației publice 
a unor noi tipuri de unități.

Pentru a informa pe cititori 
despre aceste noi forme de de
servire, ne-am adresat tov. MI
HAIL LEVENTE, ministrul co
merțului interior, care nc-a 
spus: „Pe lingă rețeaua largă de 
localuri pe care comerțul socia
list le va organiza în continu
are, ocupîndu-se de diversifi
carea lor, de ridicarea nivelului 
de deservire, cerințele cele mai 
variate ale consumatorilor vor 
putea fi satisfăcute prin încă 
două tipuri de unită ti. Vom da 
posibilitatea unor gospodari ca
pabili, aleși cu competentă prin 
grija organelor comerciale, să 
preia unele localuri mici și 
mijlocii — aceasta atît în ora
șe, cit și în mediul rural, în 
stațiuni balneare, pe trasee tu
ristice, ei puțind fi ajutați de 
membrii de familie ori de rude 
apropiate. Raporturile dintre 
responsabilul unei astfel de uni
tăți si organizația socialistă de

Maria BABOIAN

în competiție cu 
buruienile unii
s-au lăsat pă 
gubași
în cooperativele agricole din re

giunea Cluj, datorită ploilor și în- 
tîrzierii vegetației, s-au aglomerat 
foarte multe lucrări care trebuie 
executate urgent. Alături de între
ținerea culturilor și de cositul tine
telor. zilele acestea a început și re
coltarea cerealelor. în cooperativele 
agricole din raionul Zalău lucrările 
de întreținere a culturilor sînt avan
sate. Dar în celelalte raioane coope
rativele agricole sînt rămase în urmă 
■cu întreținerea- culturilor. Bunăoară, 
în raionul Turda pînă la 12 iulie 
prașila a doua la porumb s-a execu
tat doar pe jumătate din suprafață, 
în raionul Gherla mai era de prășit 
mai bine de 7 000 ha, iar în Bistrița 
5 000 ha.

In unele cooperative agricole ca 
Ghirolt. Fizeșu Gherlei, Sic și Borșa. 
raionul Gherla. încă nu s-a termi
nat complet nici prașila I-a.

Care sînt cauzele acestei situații ? 
In primul rînd este vorba de slaba 
organizare a muncii, de preocuparea 
insuficientă a organelor locale pentru 
extinderea experienței bune existente 
în fiecare raion. O astfel de expe
riență am întîlnit la cooperativa 
agricolă din Așchileul Mic. raionul 
Gherla, unde prezenta la lucru

Plouă-n păduri a- 
dînci, luna, toacă de 
brad, curge peste Du
năre și, dimineața, 
păstrînd în carne 
murmurul ploii de de
parte, îmi scald ochii 
în valul griului ce fu
ge printre drumurile 
Brăilei. Galop de cai 
răvășit suie din pă
mînt și combinele se 
duc în larg ocol, griul 
tremură și cade, și 
boabele cîntă. Ce vechi 
și ce dulce foșnesc spi
cele, și tata miroase 
a grîu, și o legendă 
plutește sub zări; Casa 
noastră, pusă pe mal, 
se leagănă între două 
ape de grîu, ține luna 
în gura hornului, și 
cocoși de turtă dulce 
strigă agățați de co- 
soroabe Din Dunăre 
urcă o poveste și se 
sparge o undă de dor 
— „auzi, iar trec caii 
griului!" — și vîntul 
scutură stuful, leagă 
sat cu sat intr-o pul
bere de aur și clatină 
cumpenele fîntînilor. 
Noaptea, băieții care 
poartă acum combine
le s-au scăldat in Du
năre, o fată a visat 
că s-a ridicat un crai 
din ape și plopii din 
poarta casei au venit 
pînă lingă pridvor, au 
băut din cofele rîn- 
duite pe laviță și au 
lăsat patru frunze pe 
scările de lemn. Sece
rișul... Si toate lucru
rile se încheagă altfel, 
griul scris cu soare și 
cu ploi 
flete o 
născută 
oamenii

toarnă în su- 
bucurie necu- 
peste an, toți 
se mișcă de

Forestierii
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

TUDOR ARGHEZI

încetarea din viată
9

Vineri, 14 iulie 1967, ora 22,30 a încetat din viață, după o 
grea suferință, unul dintre cei mai mari scriitori ai țării noas
tre, clasic al literaturii române, academicianul Tudor Arghezi, 
președintele de onoare al Uniunii Scriitorilor.

parcă ar fi primit vești 
dragi pe care nu pot 
să le țină ascunse. Mi
ros de 
casele,
Brăila, 
desfac
runcă in zbor peste 
lanuri și cind căruța
șul sucește capul se 
întorc în chenarul lor 
de vopsea și stau cu
minți și se gîndșsc la

instantaneu

perechea lor de pe 
lada de zestre a fetei 
care leagă snopi pe 
clina moale care se 
duce în Dunăre cu tufe 
de păducel însetate. 
Tremură pe zare fata 
morgana, și-n lumina 
ruptă de maluri și de 
salcîmi griul se plea
că și îngenunchiază 
și un nor subțire, des
prins de pe munți, a- 
leargă spre soare. Pă- 
mint atîrnînd de grîu, 
pămînt risipit între 
drumurile Brăilei, mi-e 
inima plină de dra
gostea ta. Trec prin
tre lanuri și cîntecul 
împlinirii tale urcă în 
mine și se schimbă 
în poveste. Ascult Du-

narea și ascult vintul, 
și prin dedesubt galo
pul ascuțit al cailor de 
grîu — trup de grîu, 
cap de grîu, picioare 
de grîu — și nu mă 
pot opri să cint; za
rea coaptă, colindată, 
pe margini de ploi ce 
vor cădea la noapte, 
mă cheamă și mă sub
jugă și amețit trec 
printre hotare. Pe 
drumul Cazasului și pe 
drumul Moldovei, sa
tele plutesc în golfuri 
de aur și rînduri-rin- 
duri de oameni înain
tează secerînd lumina 

-și schimbîncl-o în pli
ne. "Zile fungi, înco- 
voiați asupra pămân
tului, ei trec dintr-a 
margine în alta a zării, 
tăcuți și aspri, și in
tr-un asfințit larg, în 
umbre lungi și răco
roase, sub cerul ne- 
cremuit care acoperă 
cîmpia română, se vor 
ridica și vor privi pă- 
mîntul și atunci griul 
va fi adunat și unul 
dintre ei va descoperi 
că porumbeii de pe 
scoarțele căruțelor 
s-au rotunjit în trup 
și va zîmbi. Și cind 
se vor întoarce 
femeile lor vor 
pe colțul mesei 
ne proaspătă.

Iulie, seceriș 
și nopți bătute 
nă. Pămîntul meu, în
tors pe osia dreptății, 
galopează 
și cu grîu,

Iulie — 
de fiecare 
piei. Și știu că dorul 
acesta nu-mi va trece 
niciodată.

B Imaginea 
nocturnă a o-

ența economi- 
că la forajul 
sondelor
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acasă, 
fringe 
o pii-

bogat 
de lu-

cu Dunăre

șt'mi-e dor 
colț al cîm-

• Un pasionant 
obiect de studiu:

• Insula
f w wfara

comori

Imperativul cunoașterii
MOTTO ‘.„Atitudinea pragmatică față de realitate, tendința 

de- a releva . numai ceea ce este convenabil unor interese de 
moment, fac imposibilă elaborarea unei politici științifice. 
Viața trebuie cunoscută în toată complexitatea ei, uneori con
tradictorie, pentru, a avea o imagine științifică exactă asupra 
fenomenelor și tendințelor ce caracterizează stadiul în care 
se găsește la un moment dat dezvoltarea societății, pentru a 
fixa etapa respectivă și modul corespunzător de a acționa".

NICOLAE CEAUȘESCU

fie- 
ei componente de
și • se pune în va- 
cadrul întregului, 
poate fi cunoscut 
unitatea sa dialec- 
Ascunzînd jumăta-

Realitatea este indivizibilă ; 
care din părțile 
vine inteligibilă 
loare numai în 
iar întregul nu 
esențial decît în 
tică indisolubilă, 
te din obrazul adevărului schimo
nosești chipul întreg al realității. 
Escamotarea părții neconvenabile 
sau hipertrofierea părții avantajoase 
a adevărului sînt numai aparent uti
le. Sau, în cel mai bun caz, provi
zoriu. Căci acestea îl condamnă 
în primul rînd pe autor să trăiască 
și să acționeze în lumina unei rea
lități alterate.

In opera de construcție a societății 
socialiste ne bazăm pe cunoașterea 
legilor obiective. Dar condiția ele
mentară a cunoașterii lor este obiec
tivitatea. Contrariu, cunoașterea de
vine un simulacru — deci auto- 
înșelare. Pe cei infideli, pe cei ce le 
privesc cu un singur ochi, legile 
obiective se răzbună. Eminescu spu
nea că lumea văzută cu un ochi este 
mai mică. La figurat vorbind, ori
zontul privit astfel se îngustează, 
unghiul de cunoaștere își reduce am
plitudinea, muchii ale realității ies 
din cîmpul vizual.

Atitudinea refractară față de ade
văr este un suprem gest de prostie. 
Nimeni nu po 'p să-și anere cinstit 
interesele, intoreînd spatele adevăru-

lui. Să ne imaginăm un bolnav care 
refuză să-și controleze numărul glo
bulelor albe din oroarea de a se ști 
că organismul său este contaminat, 
că sîngele său este imperfect. Se 

■ creează, desigur, anticorpi care îi iau 
apărarea împotriva virusului, dar pen
tru a învinge, aceștia trebuie sus- 

' ținuți de artileria medicamentelor.
Altfel deznodămîntul pudicului pa
cient poate fi fatal.

Fără a ști, oricine poate cădea 
pradă stihiilor, trăind și acționînd 
orbește. Nevroind să cunoști, afli că 
ai stat pe un butoi cu pulbere abia 
cind sari în aer.

Cel care ne împiedică să știm 
exact cum lucrăm, ce rezultate avem, 
ce pericole ne pîndesc, ce posibili
tăți ni se deschid pe întregul front 
al vieții sociale, în toate punctele 
cardinale ale construcției socialiste, 
acela ne împiedică să mergem înain
te. Viața, întotdeauna profund con
tradictorie, e alcătuită și din bine și 
din rău. Proporția între aceste ele
mente variază, dar aspirația socie
tății noastre este de a o face să 
evolueze în favoarea binelui. Pentru 
aceasta avem nevoie să cunoaștem 
în fiecare clipă raportul real dintre 
pozitiv și negativ.

Majoritatea celor care ne ascund 
partea proastă a lucrurilor o fac 
pentru a camufla, o dată cu aceasta, 
propria lor vină. Dar au grijă să-și

învelească minciuna, și substratul ei, 
într-o poleială de principii, într-un 
ambalaj- sobru. Ei. „ajustează" ade
vărul, pasă-mi-te, din simpatie pen
tru socialism. Din dorința „patrioti
că" de a ascunde ceea ce nu ne face 
cinste. Dar oare s-au putut tăinui 
vreodată lumii realitățile unei na
țiuni ? Și în definitiv, chiar dacă ar 
fi posibil, ce am avea noi de ascuns ? 
Munca, eforturile și realizările noas
tre sînt cunoscute și elogiate una
nim. România deceniului al șaptelea 
al secolului al XX-lea este calificată 
în limbajul plastic al comentatorilor 
din străinătate, chiar al- ’celor rău 
intenționați, drept un miracol eco
nomic. Ritmul dezvoltării noastre in
dustriale se apropie de cel mai înalt 
din lume. Investim acum într-un 
singur an pentru edificarea pașnică a 
națiunii 52 de miliarde de lei. Cit 
în tot cincinalul „51—55“. Chiar în 
anii unor cataclisme agrare interna
ționale. agricultura noastră satisfa
ce pe săturate consumul populației. 
S-au luminat la fată orașele și sa
tele ; se înfiripează o modestă dar 
generală bună stare civică.

Desigur, pentru a ajunge la civi
lizația materială pe care o rîvnim, 
mai avem mult. La ce bun să as
cundem aceasta ? Să tăinuim că 
n-am putut șterge toate urmele ines
tetice ale trecutului ? Că viciile de 
etică generate de orînduirea pe care 
am succedat-o răbufnesc încă, impu- 
rificînd pe alocuri aerul, 
ghiulele de picioare ? Că 
defecțiuni organizatorice, 
ale circuitului economic, 
gospodărire proastă în avuția națio-

Dumitru POPESCU

legindu-ne 
mai avem 

anomalii 
cazuri de

(Continuare în pag. a IV-a)

înainte de plecare pe aeroportul Bâneasa
Foto : Gh. Vințilă

COMUNICAT

în Republica Socialistă RomâniaLa invitația guvernului român, cancelarul federal al Austriei, Josef Klaus, a făcut o vizită oficială în Republica Socialistă România între 10 și 14 iulie 1967.Cancelarul federal a fost însoțit de ministrul afacerilor externe, Lujo Toncic-Sorinj, și de Cari Bobleter, secretar de stăt pentru afacerile externe al Austriei.In timpul șederii în România, cancelarul- federal și persoanele care l-au însoțit au vizitat orașele București, Brașov, Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, litoralul Mării Negre, diferite instituții culturale, unități’ agricole, 'precum și întreprinderi' industriale, dintre care unele participă la schimburile comerciale’ româno-austriace.Cancelarul federal a fost primit de Nicolae Ceaușescu, secretar ge-‘■ neral aJ C C. al P.C.R., și de Chivu Stoica, președintele Consiliului de: Stat ăl Republicii Socialiste România. ’în cursul vizitei, între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și cancelarul fe-' deral Josef Klaus au avut loc convorbiri, în cadrul mai multor ședințe, de lucru, consacrate situației' actuale a relațiilor româno-austrie- ce, posibilităților de dezvoltare a lor" și ‘ problemelor 'internaționale care preocupă ambele părți.. Din partea, română, la convorbiri au participat: Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte ăl Consiliului de Miniștri; CorneJiu Mănescu, ministrul afacerilor externe ; Pom- piliu Macovei,’ președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă ; George Macovescu, prim- adjunct. al ministrului afacerilor externe ; Dumitru Bejan, prim-ad- junct al ministrului comerțului exterior ; Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe; Gheorghe Pele, ambasadorul Republicii Socialiste România în Austria ; Mircea Bălănescu, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe ; Vasile Ileasă, director a.i., in Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea austriacă au participat : dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministru] federal al afacerilor externe; dr. Cari Bobleter, secretar de stat pentru afacerile externe; dr. Johann Manz, ambasadorul Austriei în România ; dr. Eduard Chaloupka, șeful prezidiului Cancelariei federale ; dr. Heinrich Haymerle, șeful secției politice în Ministerul federal al Afacerilor Externe ; dr. Friedrich Meznik, șeful serviciului federal de presă ; dr. Franz Ka- rasek, șeful Secției relațiilor culturale cu străinătatea din Ministerul federal al învățămîntului; dr. Maximilian Fălbl, consilier ministerial în Ministerul federal al’Comerțului și Industriei; dr. Alois Mock, șeful cabinetului cancelarului federal. .................... ■Au avut loc, de asemenea,- întrevederi între miniștrii de externe ai celor două, țări, consacrate în principal discutării unor aspecte ale relațiilor bilaterale, precum. și un schimb de‘păreri între ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, și secretarul de stat, dr. Cari Bobleter,' cu-privire la intensificarea relațiilor comerciale și cooperării. economice româno-austriece, ca și cu privire la colaborarea pe terțe piețe.în același timp s-au purtat discuții între experții celor două părți referitor la unele probleme economice și culturale de interes comun.Examinînd stadiul actual al relațiilor dintre România și Austria, părțile au constatai cu,deplină satisfacție că relațiile dintre cele două țari, indiferent de sistemele lor sociale diferite, se dezvoltă în spiritul prieteniei reciproc.Ele au apreciat economiilor celor pierea obținute pînă în prezent în colaborarea economică și o mai bună cunoaștere reciprocă oferă noi posibilități pentru intensificarea și lărgirea cooperării dintre România și Austria.

și în avantajulcă două lor geografică, dezvoltarea țări, apro- rezultatele

(Continuare în pag. a Vil-a)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIATOKIODragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist din Japonia, vă transmitem dv., tuturor comuniștilor japonezi, cele mai sincere felicitări și un fierbinte salut tovărășesc.Urăm Partidului Comunist din Japonia noi succese în activitatea sa rodnică și consecventă pentru împlinirea aspirațiilor arzătoare ale clasei muncitoare, ale întregului popor japonez, spre fericire, democrație și progres, pentru triumful cauzei socialismului și al păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Atenție!
în ultima vreme au început să 

dispară din blocuri, de pe casa 
scărilor, contoare electrice. Joi 
noaptea, de pildă, s-au furat două 
contoare din blocul de pe Ca
lea Griviței nr. 238 (profitîndu-se 
de neglijența I.D.E.B. care nu a- 
sigură casete cu încuietori). Q 
punere în gardă: cei ce cumpără 
de la persoane particulare ase
menea conțoaie electrice, fără 
acte -și probe, se pot „curenta" 
intrînd astfel în... scurt-circuitul 
afacerii necurate.

„Frumos mai vorbiți, tovară
șe președinte (a! comitetului sin
dicatului de la întreprinderea 
moara „Rahova"-București) des
pre grija tovărășească pentru orii. 
Ascultîpdu-vă, oricine rămîne în
duioșat. Sînteți, desigur, un om 
simțitor. Dar întîmplarea aceasta 
v-a cam stricat renumele. O mun
citoare cu 27 de ani vechime în 
fabrică. Maria Cobeli, a stat în 
spital 6 săptămîni și nimeni de 
la dv. nu i-a dat bună ziua. A- 
cum e acasă. Tot bolnavă. E 
drept, stă cam departe, la o dis
tanță de 0.00 m de fabrică, adică 
are casa lipită de gardul între
prinderii. Treceți în fiecare zi 
pe dinaintea casei. Știm, nu in
trări pentru că bolnava n-ar fi, 
poate. în stare să 
tele dv. pline de 
grija față de om. 
rință ar fi altceva, 
vă asculte".

asculte euvin- 
patos despre 
într-o confe- 
Invitafi-o să

Oradea azi Foto : Sorin Dan

(Urmare (lin pag. I)

Mica 
înțelegere ?

aFabrica de confecții Brăila 
expediat la Iași către magazinul 
de prezentare al fabricii de con
fecții din localitate un lot de că
măși bărbătești din relon (prețul 
130 lei bucata). Aici (ghinion), a 
picat Inspecția comercială de 
stat Iași care a descoperit că 94 
cămăși au diferite defecte de fa
bricație: materialul îmbătrînit, 
îngălbenit, mined mai scurte, col
turile gulerelor inegale etc. S-a 
întocmit, un proces verbal. A doua 
zi (7 iulie) ignorîndu-se constată
rile Inspecției comerciale, cămăși
le cu pricina au apărut în maga
zine. S-au vîndut 19 bucăți din 
cele 94. Din indicația cui? Cine 
sînt cei care au acceptat să pună 
în vînzare aceste cămăși cu de
fecte? Să vedem, ei pe unde scot 
propria cămașă?

Pe recepție
La bazele D.C.A. din raionul 

Brăila lucrează fiecare de capul 
lui ? Recepționerul Tănase Gheor- 
ghe de la D.C.A. Brăila și-a creat, 
în numai două zile de recepțio- 
nare, un plus de 90 kg lină, în 
dauna cooperativelor agricole de 
producție furnizoare. El a decla
rat în fața organelor de miliție că 
nu respectă stasul, ci... o dispo
ziție locală l La baza de prelua
re a linii nu există mostre de re
ferință pentru stabilirea calității. 
Din această cauză, lina din rasele 
merinos și spdncă, de categoria a 
doua și a treia este încadrată la 
rase inferioare — țigaie, stogoșă, 
diminuîndu-se prețul. Oare recep
ția se face „pe ochi" ? Sperăm că 
s-a recepționat, de data aceasta 
just, invitația la măsuri concrete I

Nenumărate sînt elemen
tele care ne întăresc con
vingerea că adevărata și 
integrala personalitate a 
unui oraș nu poate fi cu
noscută în afara imaginii 
sale nocturne, in egală și 
uneori chiar în mai mare 
măsură caracteristică. Dacă 
am enumera, sintetic, va
lențele estetice ale ilumi
natului nocturn, ar trebui 
să amintim : punerea în va
loare a unor zone, ansam
bluri, monumente sau nu
mai sublinierea unor deta
lii, mascarea unor aspecte 
mai puțin plăcute, îmbu
nătățirea sau modificarea 
intenționată a unor ima
gini diurne, dinamizarea 
ambiantei, combinațiile cu 
vegetația, apa etc.

Se poate spune că activi
tatea edililor noștri în a- 
cest domeniu este ilustrată 
de unele realizări. Imagini 
nocturne interesante, atrac
tive oferă Piața Sălii Pa
latului. și. într-o măsu
ră. bulevardele Magheru 
si Bălcescu din Bucu
rești. Piața Unirii din 
Iași, Piața Trandafirilor din 
Tg. Mureș, bulevardul 30 
Decembrie din Timișoara, 
firmele și reclamele lumi
noase de pe bulevardul Re
publicii din Arad, ilumi-. 
narea unor clădiri repre
zentative ca Ateneul Ro
mân, Sfatul popular .al ora
șului București, Consiliul 
Superior al Agriculturii, 
Casa Centrală a Armatei; 
Palatul culturii din Iași etc. 
Totuși, preocuparea și re
zultatele sînt încă sporadi
ce, nu par să constituie o- 
biective majore în lupta 
pentru realizarea și stimu
larea frumosului cotidian.

Evident, imaginea noc
turnă a unui oraș și va
loarea sa estetică sînt in
disolubil legate de modul 
de utilizare a luminii arti
ficiale. Iar unul din do
meniile cele mai complexe 
și interesante de aplicabi
litate a acestui iluminat 
este, fără îndoială, cel co
mercial, 
spațiile de deservire res
pective, cit și 
reclama și publicitatea di
versă, firmele 
etc.

Aspectele cele 
nante mi se par 
de imaginație, penurie ca
racteristică, în general, 
momentului actual în pu
blicitate și reclamă, negli
jarea efectelor dinamice, 
cinematice, cu remarcabile 
potențe atît pe planul cap
tării atenției, cît și pe cel 
al realizării unor dezide
rate estetice, întreținerea

neglijentă sau uneori ine
xistentă din punct de ve
dere tehnic. Cele citeva 
reclame luminoase cinema
tice din Capitală suportă 
de mai mult timp unele cri
tici, fără semne de rezolva
re din partea forurilor res
ponsabile, fie pentru ampla
sarea greșită — cum e re
clama pentru cafea pe blo
cul din B-dul Bălcescu nr. 
35, fie pentru tematica 
puțin inspirată — paza con
tra incendiilor, pe blocul 
din str. Cosmonauților nr. 
31, fie, in sfîrșit, pentru 
realizarea tehnico-estetică 
deficitară — reclama pen
tru pantofi de pe blocul 
din B-dul 1848 nr. 4. greu 
de descifrat. Este necesară, 
mai ales, stimularea inven
tivității în direcția va
rietății estetice a compozi
ției, graficii și cromaticii 
firmelor, introducerea efi
giilor și insignelor comer-

A ORAȘULUI
plastică monumentală, sînt 
cerute și de alte zone ale 
Bucureștiului sau ale celor
lalte orașe principale, la 
nivelul unei adevărate sce
nografii, generatoare de re
marcabile efecte emoțio- 
nal-estetice.

Cu multă timiditate se 
manifestă edilii noștri și în 
ceea ce privește iluminarea 
unor monumente de arhi
tectură, a unor clădiri re
prezentative. în afara celor

ESTETICA STRĂZII

cuprinzînd atît

vitrinele.

luminoase

mai preg- 
a fi lipsa

ciale luminoase. Apoi, așa 
cum spuneam, firmele și 
reclamele luminoase — atî- 
tea cîte există — sînt insu
ficient întreținute, funcțio
nează., adesea defectuos 
(uneori cu efecte 
sau chiar deloc, 
puri întrebarea : de 
numele -respectării 
antei estetice, bun de preț 
al civilizației noastre, nu 
s-ar aplica sancțiuni 
pentru neglijarea funcțio
nării corecte a firmelor și 
reclamelor luminoase ?

Potrivit polivalentei es
tetice a iluminatului noc
turn, sarcinile ce stau în 
fața edililor în acest do
meniu sînt numeroase și 
variate. Magistrala Nord- 
Sud din București, de ' e- 
xemplu, căreia îi lipsește 
— mai mult sau mai pu
țin justificat, dar aceasta 
este altă problemă — ac
centul estetic specific ur
ban al spatiilor comerciale 
și în special al vitrinelor 
acestora, absență deosebit 
de pregnantă seara, solicită 
o amenajare și o agremen- 
tare împinse foarte depar
te în ceea ce privește ilu
minarea. Aici ar trebui să 
se îmbine surse luminoase, 
abil amplasate și dirijate, 
cu vegetația, cu elemente 
acvatice, în special fîntini, 
cu elemente plastico-deco- 
râtive și chiar cu unele vi
trine comerciale și publici
tare, montate izolat, în spa
tiile verzi sau pe trotuare. 
Asemenea combinații, cu 
finalitate estetică, între ilu
minare și vegetație,

hilare) 
îmi 

ce, în 
ambi-

citate, alte citeva clădiri 
bucureștene justifică și ne
cesită acest „machiaj" noc
turn. Mă gîndesc la întreg 

. ansamblul din fata Palatu- 
' Iui Republicii, ; la clădirile 

din piața Universității, la 
clădirea I.S.E. „V. I. Le
nin", la-, blocurilerturn.. 
zona centrală a orașuiuj.. 
Cred, de asemenea, că făriă 
eforturi, tehnico-ecpnbmîce 
deosebite,. fiecare jdin prin
cipalele orașe ale tării 
și-ar putea p.une în valoa
re, prin iluminatul noc
turn, cîte un monument re
prezentativ. x k.

Presa a menționat de cî- să constituie o. sursă de
teva ori unele proiecte în mîridrie. Bineînțeles, pro-
sensul celor de mai sus, ' blema ridicată comportă și 
însă realizările concrete se uriele aspecte economice de-

cam mult așteptate. 
Deși are doar o relativă 
tangență cu tema noastră, 
nu pot să nu amintesc aici 
despre necesitatea și posi
bilitatea montării unor 
spectacole gen „sunet și lu
mină", care reprezintă tot
odată un remarcabil mijloc 
de punere in valoare, prin 
intermediul luminii artifi
ciale, a unor monumente 
deosebite. Este un capitol 
la care inițiativa și chiar 
proiecte într-un anumit sta
diu de detaliere există, be
neficiind și de avizul de 
principiu al unor foruri in
teresate (O.N.T., de exem
plu).

Imaginea nocturnă feeri
că a magistralelor și cen
trelor civice și comerciale 
din marile metropole occi
dentale — bulevardele Pa
risului, Broadway-ul New- 
York-ului, „Ringul1' vienez 
— exprimind cu mijloace 
adecvate, ritmul și cpmple- r„ .... ______
xi.tațea vieții citadine mo-.; , tenșificațe .de ilustrate. aL 
dârn^.f.Tesțjg^m:prMi^^nf^:' J
și persistentă, întrucitva 
haotică și obositoare. Ne 
sță în puteri să creăm ima
gini nocturne caracteristi
ce orașelor noastre, civili
zației și modului nostru de 
viață, care să ne satisfacă 
pe plan emoțional-estetic și

o. sursă de

loc neglijabile. Este și mo
tivul pentru care intențio
nat am accentuat asupra 
laturilor calitative. Măsuri 
tehnico-organizatorice a- 
decvate pot împiedica ri
sipa de curent electric, mai 
ales în ceea ce privește 
iluminarea clădirilor și an
samblurilor,- prin alegerea 
justă a poziției și intensi
tății surselor .luminoase, 
uimârindu-se maxima efi- 

. ciență a efectelor acestora, 
iluminarea de detaliu și 
mai puțin .cea revărsată, 
excesivă — de altfel cu e- 
fecte mai puțin valoroase
— punerea lor în funcțiune 
după un program zilnic sau 
chiar.săptămînal ș.a.m.d. în 
același timp, trebuie avut 
în vedere însăși rezultatul 
economic. al atractivității 
turistice sporite a zonelor, 
ansamblurilor, monumente
lor respective, al posibili
tăților organizării unor 
ture de noapte,'-în special 

» în București, al vînzării in-

Produse utile
L-ați 
întîlnit ?

Un tată alarmat vă solicită spri
jinul: de 6 săptămîni a dispărut 
de la casa părintească (Cărei, str. 
V. Ureche 28) Francisc Paczier 
în vîrstă de 13 ani, elev într-a 
7-a. Amănunte: înălțimea 1,40 m, 
blond, ochi cenușii, îmbrăcat în 
uniformă școlară, cu pantofi de 
tenis. Așa dar, rețineți: Francisc 
Paczier din orașul Cărei.

MF 11“
Un porumbel călător (care nu-i 

de la noi, și nici din țările ve
cine) a poposit, în urmă cu două 
săptămîni, în curtea lui loan 
Duca din Cîmpia Turzii (str. 
Gării 3). Era rănit la cap, cu cî- 
teva pene principale, de la o 
aripă, rupte. Gospodarul i-a dat 
toate îngrijirile și acum „M F. 11" 
(inițialele de pe inelul de la pi
cior) se află în... convalescență. Al 
cui este și de unde vine acest lo- 
pătar al văzduhului ?

de:Rubrică redactată
Ștefan Z1DÂRIȚĂ
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

la plajăSîntem în plină vară. Ștrandurile sînt pline de amatorii de înot și băi de soare. Pe litoral, zeci de mii de persoane venite în stațiuni pentru a-și petrece concediul de o- dihnă umplu plajele. Evident, fiecare vrea să capete, în timpul cel mai scurt, culoarea Dar soarele se pe cei grăbiți, puține ori o zi de baie și plajă mată de nopți de insomnie provocate de arsuri. Desigur, leacul cel mai eficace este raționalizarea timpului de expunere la soare. Există însă și cîteva preparate cosmetice care previn neplăcerile de acest fel și care nu trebuie să lipsească din sacul de plajă. Iată cîteva dintre 
ele : loțiunea „Parasol" care conține o serie de substanțe cu ecran (o peliculă protectoare) care împiedică arsurile și a- sigură o bronzare uniformă ; crema „Litoral" apără epiderma împotriva acțiunii agenților atmosferici, regenerează țesuturile ; crema pentru

arămie, răzbunăNu de plăcută este ur-

ar tine ar avea un conți- 
nou : el rămîne angajat, cu 

toate drepturile prevăzute de legisla
ția muncii (asigurări sociale, pensie, 
ajutoare de boală, de maternitate 

. etc.). Aceste drepturi vor fi stabilite 
pe baza unui salariu de calcul prevă
zut in contract, chiar dacă cîștigul 
efectiv va fi mai mare sau mai mic. 
Cotele de asigurări sociale, de pensie 
etc. se percep la salariul de calcul.

■ — Aminteați de două tipuri de 
unități...

— Una din formele acestei activi
tăți este aceea a mandatului.. Cu alte 
cuvinte, s-ar da unor cunoscători in 
meserie putința de a exercita pe a lor 
răspundere, pe bază de contract, și ini- 

■ tial, pentru o perioadă de 5 ani, ac
tivitatea de alimentație publică. Or
ganizația comercială este obligată să 
pună la dispoziția mandatarului loca
lul. mobilierul comercial și alte mij
loace fixe și obiecte de inventar, 

■ precum și mărfuri,’ ambalaje și alte 
mijloace materiale necesare unei, ac
tivități. laborioase. Mandatarul, la 
rîndul său, este obligat să garanteze 
bunurile primite în administrare și 
mărfurile primite pe credit. Totoda
tă, el trebuie să respecte profilul 
unității, regulile generale, de. co
merț, precum și regulile igienico- 
sanitare. Periodic, el va vărsa or
ganizației contractante o suma' 
globală, care va fi determinată 
la încheierea contractului. Suma se 
va stabili în funcție de volumul des
facerii estimate,, capacitatea și dota
rea unității, profilul și vadul comer
cial etc., urmînd a fi revizuită la în
ceputul fiecărui an. Cit privește retri
buirea muncii, aceasta .se va face, 
din cîștigul net realizat, după ce au 

. fost pîătite toate obligațiile bănești 
către organizația socialistă contrac
tantă, pentru că este de presupus că 
mandatarul va munci cu străduință, 
spre a-i rămîne un cîștig care să-i 
răsplătească eforturile. Mandatarul 
poate fi ajutat în muncă de membrii 
de familie și rude apropiate. împăr
țirea CîștigutilOr- se face potrivit înțe
legerii dintre ei. Rudele și membrii 
de familie, care prestează minimum 8 
ore zilnic, pot deveni comandatari și 
capătă calitatea de angajați, pe baza 
contractului încheiat cu organizația 
socialistă.

Pentru . asigurarea unui Sorti
ment bogat și variat de preparate, 
mandatarul se poate aproviziona Drin 
organizația comercială contractan
tă, la prețul cu amănuntul, minus 
rabatul comercial,; mărfurile se 
pot livra cu plata imediată ..sau 
pe credit, urmînd a fi plătite la ter
menele prevăzute în • contract. Man
datarul mai poate fbloși produse ob
ținute-' din gospodăria proprie, pro
duse achiziționate, la preturi de în
voială, de la ferme de stat . sau 
cooperative agricole de producție, 
de pe piața țărănească, din 
contracte directe cu producăto
rii etc’.’ Este' interesant de amintit 
că mandatarul poate desface și unele 
produse nealimentare, dacă acestea 
sînt specificate în contractproduse 
de artizanat, cosmetice, țigări etc.

Pornindu-țe de . Ia idaea .că . este 
necesar un calcul- cîț mai lesnicios 
a! prețurilor — ușor și pentru șeful 
unității, și pentru’ organele finan
ciare — s-a stabilit că la un număr 
restrîns do preparate culinare și 
produse de bufet ”.’de consum obiș
nuit, și la băuturi alcoolice, se vor 
practica preturile stabilite de către 
organizația socialistă- contractantă ; 
dacă-i convine însă mandatarului el 
po:âte vinde și. cu .prgțtîiTTîiki "mici. 
Lă toate celelalte preparate și- pro
duse de bufet, la băuturi nealcoolice, 
ca și la produse riealimeritare pe 
care mandatarul și le procură prin 
cumpărări directe, prețurile vor fi 
stabilite de el însuși. Iar pentru ca 
munca să nu-i fie stânjenită nici o 
clipă de UiiȘîejăificHl't'ăSî dfe..mo.ment, 
mandatarul poate-folosi; atît dispo
nibilitățile.sale. bănești;'cît și obiecte 
de inventai- proprii. Desigur că în
treaga activitate trebuie să se desfă
șoare într-un. spirit de corectitudine 
și conștiinciozitate garantate.

— ;V-am rupq; să ne vorbițVzdeipre 
celelalte -unități. - —

— Acestea sînt pensiunile familia
le, care vor putea oferi celor intere
sați găzduire și masă sau numai unul 
din. aceste;;.sqryicii, .asi.țid. 0b.lig3.tia de 
a respecta- un orar- ritinimah ca-ie să ’ 
corespundă cerintelorâ'lcliărițilajx în 
aceste unități- vor'putea; lucra titula
rul autorizației, membrii de familie 
și rude, indiferent de gradul de ru
denie, fiind exclusă munca salariată. 
Cel care organizează pensiunea se 
poate-aprmziziona ’cu^’alimente’. bău
turi si alte mărfuri, pentru care are 
autorizație de comercializare, din 
rețeapa comerțului cu amănuntul, 
după cum poate folosi șî pro’duse din 
gb’spodăfia "proprie. De asemenea, cu 
excepția băuturilor alcoolice, se poate 
aproviziona de la membrii coopera
tori, producători’ individuali șr de pe 
piața țărănească. Pentru preparate, 
nepreparate și băuturi, formarea pre
turilor va fi liberă,-prin înțelegere 
cu client ii ; pentru produsele.'rieali- 
mentare — țigări, chibrituri, artizanat 
etc. — se- va aplica același regim de 
preturi , ca și la mandatari. Tărife’e 
pentru găzduire .vor fi cel mult la 
nivelul tarifelor practicate în rețeaua 
hotelieră pentru. un grad de confort

■ asemănător. Titularul autorizației va 
putea obține. în anurnite limite, cre
dite de la filialele Băncii Naționale 
pentru- cumpărarea de mărfuri, in
ventar, și unele amenajări ale loca
lului. în condițiile.. prevăzute de 
H.C.M. 826/967 privind închirierea 
spatiilor-locative deținute de cetățeni 
pentru’ gazarea turiștilor." Persoana 
autorizată eă deschidă o pensiune 
familială va plăti un impozit pe ve
nit, stabilit de organele financiare. 
Autorizația se eliberează de către 
direcțiile comerciale regionale și ale 
orașelor București ’ și Constanța pe 
o durată de minimum 3 ani și va fi 
vizată în -fiecare am de secția finan
ciară. Controlul asupra acestor uni
tăți va fi limitat la respectarea pre
turilor și tarifelor plafon, a regulilor 
igieniCo-sanitare și a condițiilor de 
folosire a creditelor. ■

Activitatea unităților . organizate 
fie pe sistemul mandatului, fie' al 
autorizației în nume propriu va, sti
mula ..inițiativa ' și- -spiritul gospo
dăresc, va înlătura o serie de 
formalități administrative în. desfă- 
șurarea comerțului, va permite adap
tarea mai elastică a unităților lă ce
rerile clientilor".

Arh. Codrea MARINESCU

se

pe

■bumeșî diapozitive, cu ima
ging nocturne, spectaculoa
se etc. Este neîndoios fap
tul că, la fel-ca- și în alte 
domenii de activitate, și în 
cel al iluminatului, nocturn, 
criteriile estetice pot fi e- 
ficient corelate cu rațiunile 
economice, totul avînd ca 
finalitate ridicarea presti
giului orașelor noastre.

a vorbit cu tovarășul Stăn-

te-

te-

s-a

plajă „Antisol", datorită conținutului său, protejează pielea și ajută la colorarea rapidă și uniformă. Magazinele de specialitate mai oferă și o serie de uleiuri 
„Bronzol", „Ultra" „Nivea" — care au acțiune emolientă permit expunerea prelungită la soare, chiar și în perioada de acomodare, contribuind, în a- celași timp, la o pigmentare egală.Sînt persoane cărora medicii le-au interzis să facă plajă. Fabrica „Flacăra» din Cluj produce două preparate care permit bronzarea fără expunere la soare : emul
sia „Litoral", recomandabilă persoanelor cu pielea normală sau uscată și loțiunea „Litoral" pentru persoanele cu pielea grasă sau normală. In 6—8 ore de la aplicare, după indicațiile care însoțesc preparatele, pielea se bronzează la intensitatea dorită. Ambele produse sînt nedăunătoare, fiind aprobate de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale.

Omul a intrat la „Romarta copiilor :
— îmi dați și mie o focă?
— Cu plăcere. Să vi-o împachetezi
Foca fiind din material plastic, a rezistat la împachetat. 

Omul a plecat. A doua zi însă s-a întors cu ea la me
zin.
— Știți că foca răsuflă?
— Răsuflă greu ? Duceți-o la un medic veterinar.
— Dar e din material plastic ți am cumpărat-o ieri de 

la dumneavoastră pentru copil, îl duc la 'mare. Vreți să 
mi-o schimbați?

— Vorbiți cu responsabilul.
Ion Cotescu, responsabilul magazinului, foarte înfocat, 

a zis:
— Dacă răsuflă, de ce ai cumpărat-o ?
— N-am știut.
— Să fii sănătos. Trebuia s-o încerci aici în magazin.
— Tovarășe, dar eu stau prost cu plămînii. Am și certi

ficate medicale. Și în afară de asta văd că nu aveți, aici în 
magazin, un bazin pentru încercat foci.

— Nu v-o putem schimba. Adresați-vă l.D.M.S.-ului, str. 
Izvor. Ori dați un telefon : 37 19 71.

La acest număr a răspuns un tovarăș Mihalache care, 
după ce a ascultat focul omului cu foca, i-a recomandat să 
dea un telefon la 12 14 72, 
unde-l va găsi pe tovarășul 
Stănculescu. Aici n-a răs
puns nimeni. A dat din nou 
telefon la 37 19 71.

— Vă rog să mă iertați, 
am greșit numărul. Pe to
varășul Stănculescu îl gă
siți la 14 12 72 și nu 12 14 72.

— Omul a pus foca jos și 
culescu.

— Răsuflă ?
— Da, răsuflă.
— Faceți dumneavoastră o cerere, atașați bonul de cum

părare...
— N-am bon. Plata se face direct la vînzător.
— Atunci se schimbă situația. Dați dumneavoastră un 

lefon la 1179 70, interior 165.
Aici a vorbit cu tovarășul Burghelea care i-a spus:
— Faceți dumneavoastră o cerere, atașați bonul..,
— N-am bon. Plata se face la...
— Dați un telefon la 12 55 05.
A dat și aici un telefon și a zis:
— Am cumpărat o focă..
— Dați dumneavoastră un telefon la 35 16 00, cereți 

tovarășul Rădulescu ori Olteanu de la interior 131.
— Și tovarășul Rădulescu ori Olteanu la ce număr de 

lefon mă vor povățui să dau?
— Acolo e fabrica de mase plastice, făcătorii focilor.
— Deci am ajuns la fochiști. Mulțumesc.
Răsuflă ușurat și formă numărul indicat, de unde t 

răspuns:
— Noi le-am predat beneficiarilor pe bază de recepție.
— Nu știu ce fel de recepție a făcut beneficiarul dum

neavoastră, dar foca mea răsuflă.
— Dacă am avea una în depozit, v-am schimba-o dar 

n-avem. Știți ce, luați dumneavoastră o mașină și veniți 
cu ea aici la fabrică să v-o lipim. (Dacă fabrica era la Ciul 
ori la Oradea!).

— Dar n-am țimp. Peste două ore am tren.

— Atunci dați un telefon la...
Omul cu foca trînti receptorul și zicînd:. arz’o-ar focu’ de 

focă, porni, pe jos spre mările Nordului, pentru a-și pe
trece concediul printre foci.

Birocratismul îl înnebunise.
N.A. Zilnic sosesc la redacție scrisori ale cumpărătorilor 

care sînt puși pe drumuri atunci cînd descoperă un de
fect la marfa cumpărată. Dacă ar schimba marfa împrici
nată chiar magazinul ar fi prea simplu?

Florile și

Apropo de focă și mai ales de birocratism. Să vă mai po
vestesc una bună. Bună pe dracu’ dar așa. se spune. La 
începutul lunii mai a.c. centrul de documentare Construcții 
Arhitectură și Sistematizare a deschis pe Bd. Magheru o 
expoziție. Deschizînd-o într-un cadru festiv, organizatorii au 
cumpărat și o sută de ghivece cu flori pe care le-au înșirat 
printre exponate.

foiletoane de Nicuță tănase

Ați reținut ? Luna mai. 
Expoziția s-a închis și au 
rămas ghivecele cu flori. 
O sută.

— Și ce faceți cu ele . 
acum ?

— Le îngrijim. Avem 
doi oameni care le udă 

usucă una, vine o comisie,

Factorii responsabili, publicul larg 
privesc cu interes apariția localurilor 
intime, a pensiunilor familiale, ca 
forme mobile,- elastice, degajate 'de 
scripte și evidente complicate. Si, 
după cîte am fost informați..Ministe
rul Comerțului Interior a trecut la 
stabilirea de măsuri pentru aplicarea 
celor hotărîțe. Este de așteptat ca 
această acțiune să se desfășoare c.u 
operativitate; ca elaborarea diferite
lor normative si planuri de aplicare 
să nu se prelungească la nesfârșit — 
cum s-a mai. întâmplat — ca'nu cum
va peste 6 luni .sau un an cetățenii 
să descopere că problema esce incă... 
în studiu. Deși .nu putem afirma că 
deținem date din sursele cele mai o- 
ficiale, ne parvin știri care provoa
că oarecare ’ nedumerire. De pe a- 
cum unii-spun: „Vom vedea cîți a- 
matori se'vor găsi", „se vor face cî- 
•teva unități în fiecare r'e'giune" etc. 
De unde un asemenea mod de ă 
gîndi, de unde o asemenea închis
tare și reținere ? .

Fără îndoială că există multi oa
meni harnici, buni gospodari, doritori 
să participe sub această formă la lă.r-, 
girea deservirii comerciale, la satis
facerea mereu , mai bună., mai com
pletă, a cerințelor populației. Să. li 
se dea această posibilitate, în spi
ritul celor hotărîte și indicate de 
partid și guvern. Și, desigur,- eu cît 
vor lucra cu . mai multă- inițiativă, cu 
mai multă fantezie, cu pasiune. ■ în 
spiritul cinstei și al conștiinciozității, 
cu atît vor fi mai cîștigati atît ei 
înșiși, cît și consumatorii.din două în două zile. Cînd

constată cauzele uscării, se face proces-verbal... Cu toate că 
sînt flori, ne dau o mare bătaie de cap.

— De ce?
— Nu știm cum să scăpăm de ele. Noi am avut nevoie 

de aceste flori numai o zi.
— De ce nu le-ați închiriat pentru ziua aia de la florărie?
•— Florăriile nu închiriază decît plante mari.
— Dați-le la salariați. E păcat de ele, stau în sala asta 

fără soare.
— Cum să le dăm? Le avem înregistrate. Am dat bani 

pe ele
— Vindeți-le.
— N-avem autorizație să facem comerț cu flori.
— Nici prin Consignația n-ați încercat?
— Să fim serioși.
—■ Și eu zic la fel, dar îmi bat capul, mă străduiesc să 

vă caut o portiță, de scăpare.
— Nu există. Florile trebuie să moară treptat. Din mai 

pînă acum s-au uscat 9. Mai avem 91. Dacă oamenii care 
au grijă de ele ar uita să le ude, ne-ar salva,, dar sînt con
știincioși.

— Să nu uitați să-i treceți la primă.
— Chiar dacă, — să punem binele înainte, — florile 

s-ar usca, problema ar fi rezolvată numai pe jumătate.
— Cum pe jumătate?
— Florile, știți, sînt în ghivece. Rămînem cu ghivecele. 

Am vrut să le vindem florăriilor, dar nu vor să ni le cum
pere, Ele se aprovizionează pe bază de repartiție. Cine le dă 
repartiție să cumpere de la noi, care n-avem fabrică de ghi
vece? în afară de suta asta de ghivece mai avem în ma
gazie o stivă de alte ghivece de la alte expoziții..

Deschideți provizoriu o fabrică de ghivece. Altă ieșire nu e.

La 18 iulie 1967

Tragerea 
autoturismelor 

Loto
La tragerea autoturismelor Loto din 18 iulie a.c. se pot cîștiga autoturisme de diferite mărci și capacități în număr nelimitat: Renault 16, Renault 10 Major, Fiat 850, Trabant 601. Se pot cîștiga, de asemenea, premii în bani, de valoare variabilă sau fixă. Se efectuează 20 extrageri — în total 80 de numere. Cu 40 de lei se poate participa la toate cele 20 extrageri. De reținut că luni 17 iulie 1967 este ultima zi cînd se mai pot procura bilete pentru această tragere.
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Ceea ce caracterizează activitatea din ultimii ani a petroliștilor de pe Valea Trotușului este ascendența continuă a realizărilor lor în producție. „Coborînd zi de zi în a- dîncuri ascuțișul sapelor de foraj, sondorii noștri caută nu numai tainițele petrolului, ci și noi căi ' și posibilități de a-1 pune în valoare într-un timp mai scurt, cu mai puține cheltuieli" — ne spune tov. 
Simion Alupei, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de foraj Tg. Ocna. Ca să întărească această afirmație, ne sînt 

Eficienta
9

economică
la forajul

fribțma experienței înaintate

puse la îndemînă cîteva cifre comparative concludente.Deși condițiile tehnice și geologice nu s-au schimbat aproape deloc, petroliștii de aici au lucrat în acest an cu viteze de avansare mai mari cu 11 la sută față de anul trecut și cu 17 la sută față de a- cum doi ani. Prețul de cost a scăzut și el proporțional : cu 135 lei pe metru și, respectiv, cu 212 lei pe metru. Prin reducerea cheltuielilor de foraj,. colectivul. întreprinderii a realizat în primiri semestru din 1967 economii în valoare de peste un milion de lei față de prevederile devizelor de cheltuieli.Secretul. . acestor realizări ni-1 dezvăluie ing. Nicolae Stelian, directorul întreprinderii.— Căile, direcțiile în care.am acționat cu perseverență pentru creșterea eficienței economice a forajului sînt multiple. Aș vrea să mă refer la modul în care a fost rezolvată la noi săparea unor sonde pe structurile cu dificultăți geologice mari — și anume, cu pierderi masive de noroi de foraj. în anumite zone, aceste sonde erau ca niște guri hămesite, care înghițeau . va-, goane întregi.de fluide de foraj.U- tilizarea noroaielor ușoara, cu gel-
A intrat In producție 

Fabrica de 
conserve 
Caracal

La Caracal a intrat în pro
ducție una din cele mai moder
ne fabrici de conserve din țara 
noastră, cu o capacitate de pro
ducție de 22 700 tone. Ea valo
rifică importantele cantități de 
legume și fructe ale unităților 
agricole socialiste din împreju
rimi.

Utilajele noii unități, furnizate 
de către Uzina mecanică Timi
șoara, „Independența“-Sibiu și 
uzinele „Timpuri Noi“-Bucu- 
rești, asigură mecanizarea și 
automatizarea operațiunilor de 
spălare, sortare, preparare a 
sucului, concentrare și ambalare 
a produselor. Gama sortimente
lor ce se realizează aici cuprin
de conserve de mazăre, fasole, 
ghiveciuri, tocane de legume, 
sucuri și paste de tomate. O 
parte a producției acestei unități 
este destinată exportului.

(Agerpres)

NAVE
LANSATE 
LA APĂ
Zilele de la sfîrșitul primului 

semestru și începutul celui 
de-al doilea au marcat la Șantie
rul naval din Brăila un însem
nat grup de lansări. Din seria 
șlepurilor Ce 1 700 tone ce se 
construiesc anul acesta a fost 
lansat al treilea, odată cu un 
complet fluvial cu două corpuri 
dintr-o comandă de 20, și cinci 
șalupe-remorcher de 150 CP. 
In locul lor au fost instalate pe 
cală alte nave, creîndu-se un 
larg front de lucru pe apă și 
pe uscat. Majoritatea lansărilor 
s-au efectuat cu 10—15 zile mai 
devreme decît termenele pre
văzute în grafice. (Agerpres). 

motorină, introducerea de mică- fulgi, de răzături de piele, a altor materiale și chimicale — procedee cunoscute și eficiente pe alte structuri — nu au dat rezultate aici. Forajul era deseori întrerupt din cauza complicațiilor, ceea ce ridica și mai mult costul lucrărilor. După multe încercări, soluția a fost găsită : aplicarea forajului cu apă cu circulație pierdută, metodă introdusă pentru prima dată pe șantierele petrolifere din țara noastră.Nu interesează, desigur, amănuntele tehnice ale acestui procedeu, 

despre care directorul întreprinderii ne-a dat ample explicații. A- mintim însă că au trebuit învinse nu numai dificultățile de ordin tehnic și organizatoric care stăteau în calea utilizării noii metode, ci și părerile sceptice ale unor cadre tehnice din întreprindere și de la trustul de foraj, care susțineau că nu este posibil și nici economic să se lucreze altfel ca pînă atunci. Pînă la urmă, spiritul inovator a învins, încă de la primul experiment s-au făcut pregătiri temeinice. Pentru asigurarea debitului necesar , de apă, s-au montat stații de pompe și conducte speciale. Echipele de sondori au fost instruite pentru a cunoaște regimul de foraj și a acționa rapid, fără întreruperi. S-a reușit astfel să se înlăture integral dificultățile care apăreau înainte în mersul sondelor, să se obțină viteze de avansare mult superioare.Receptivitatea față de nou, față de raționalizările și de procedeele de lucru introduse și folosite în u- nități similare caracterizează, de altfel, pe mulți dintre, muncitorii,' inginerii și maiștrii de la întreprinderea de foraj Tg. Ocna. Semnificativ este, de exemplu, modul în care s-a introdus și generalizat utilizarea fundațiilor recuperabile din prefabricate de beton la instalațiile de foraj. Aflînd de experiența a- cumulâtă în acest domeniu de colectivul întreprinderii de foraj din Craiova, conducerea tehnico-admi- , nistrativă a trimis acolo pe maistru] Ion Purcaru, pentru a studia documentația tehnică și modul concret de lucru. S-au executat apoi, cu posibilități locale, cinci seturi de fundații prefabricate din beton' pentru ■ instalații cu acționare termică. Utilizarea lor dovedindu-se eficientă — investițiile necesare lucrărilor de fundații s-au redus în medie cu 60 ]a sută — s-a trecut la proiectarea de fundații prefabricate și pentru instalațiile de foraj electrice.Aici se cuvine să facem o paranteză. O dată elaborată documentația pentru fundația acestor instalații, ea a fost trimisă de întreprindere forului tutelar și Institutului de proiectări foraj-ex- tracție Ploiești pentru verificare și aprobare. După un timp destul de lung, institutul a răspuns că proiectele nu sînt bune și că, în general, nu este indicată montarea instalațiilor electrice pe asemenea fundații. Cadrele din întreprindere nu au ținut seama de asemenea argumente complet nefondate și au realizat prefabricate din beton pentru turlele a 8 instalații de foraj de acest gen. Utilizate în practică, ele s-au dovedit tot atît de bune ca cele nerecuperabile care se amenajau înainte, dar cu mult mai ieftine. Directorul întreprinderii de foraj Tg. Ocna socotește că prin aceasta s-au infirmat justificările Institutului de proiectări foraj-extracție Ploiești. Era de așteptat ca institutul să militeze pentru introducerea și extinderea noului în producție și nu să se posteze pe o poziție conservatoare, care, chiar dacă în cazul de față n-a frînat inițiativa colectivului întreprinderii, n-a fost totuși de natură s-o stimuleze.Șeful secției a V-a foraj, ing. 
Mihăiță Damian, ne-a vorbit despre grija petroliștilor pentru aplicarea unui regim optim de lucru la sonde și evitarea avariilor tehnice, acestea constituind surse principale de economisire a fondurilor de investiții alocate pentru lucrările de foraj. „Cu doi-trei ani în urmă — ne spune el' — una din avariile ce se produceau curent era desprinderea rolelor sapelor de foraj în sondă. Pentru evitarea ei s-au luat măsuri severe de urmărire a lucrului sapei. 

Din jumătate în jumătate de oră, sondorul șef notează într-un caiet avansarea sapei;. aceasta -este înlocuită imediat ■ atunci ■ cînd viteza de lucru s-a redus sub', limitele normale. Așa a fost posibil ca de anul trecut-să- nu mai. avem în secție nici o avarie din cauza sapelor".Eficiența economică' a micșorării numărului avariilor și a timpului ' necesar înlăturării lor este deosebit de importantă. Calculele arată că cheltuielile provocate de accidentele tehnice se ridicau, cu doi ani în urmă, la 38 lei pe metru forat; în acest an, ele nu mai reprezintă decît 4,9 lei pe metru forat. Colectivul întreprinderii se dovedește a fi, totodată, un bun gospodar; el utilizează cu multă chibzuială materialele, - piesele de schimb și chimicalele. înțelegîn- du-se pe deplin însemnătatea sarcinii trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, de a se economisi pe toate căile metalul, în întreprindere s-au stabilit și a- plicat măsuri eficiente de reducere a consumurilor specifice. Utilizarea metodelor moderne de investigare a sondelor — mai ales aj probelor de producție în gaură deschisă — a permis să se evite tubajul de coloane la unele sonde; de cercetare geologică. De la 'începutul acestui an s-a renunțat la introducerea a cinci coloane metalice. Pe această cale, ca și pe baza micșorării consumului de fier beton, de piese de schimb, în primul semestru al anului s-au ■ economisit 380 tone metal, cantitate suficientă pentru realizarea a cel puțin patru sonde de adîncime E medie.Colectivul întreprinderii de foraj Tg. Ocna consideră experiența dobîndită pînă acum drept o bază solidă pentru realizări, și mai importante în viitor. în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției s-au stabilit sau sînt în curs de aplicare o serie de măsuri valoroase, care vizează creșterea vitezelor de avansare la sonde, sporirea productivității muncii și reducerea prețului de cost pe fie- i care metru săpat, în generai ridi- | carea continuă a eficienței econo- | mice a forajului.
Ing. Nicolae PANTILIE |

în montaj gene
ral, primele lo
comotive de 350 
CP la uzina „23 
August" - Bucu

rești

Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)

cooperatorilor este aproape 
totală. Președintele, Stefan 
Matei, și brigadierii reușesc 
să organizeze astfel munca 
incit să asigure de lucru fie
cărui cooperator, după pu
terea lui. La prășit, pe lin
gă forțele manuale, s-au fo
losit din plin mijloacele me
canice ale S.M.T.-ului, pră
sitoarele cu tracțiune ani
mală. în acest fel lucrările 
de întreținere la toate cul
turile au fost încheiate, iar 
acum toate forțele sînt an
trenate la cositul fînețelor 
naturale. Peste cîteva zile, 
cînd grîul va da în 
pîrgă, cu toții vor pu
tea pune umărul la re
coltare, pentru a nu pierde 
nici un bob. Gheorghe Ră
chită. președintele cooperati
vei agricole din Vultureni, 
își exprima. într-o recentă 
ședință la consiliul agricol 
raional, nedumerirea asupra 
faptului că la Așchileul Mic 
se poate lucra cu asemenea 
spor. A fost invitat să meargă 
să vadă, mai ales că cele 
două unități sînt aproape ve
cine.

în unele locuri nu s-a sta
bilit nici măcar ordinea de 
urgentă a lucrărilor. La coo
perativa agricolă din Fizeșu 
Gherlei încă nu s-a încheiat 
prașila întîi la porumb. Din 
cauză că nu s-a efectuat 
prășitul la timp, o parte din 
această cultură este compro
misă. Acum cooperatorii sînt 
puși într-o situație dificilă : 
ori să continue cu prășitul, 
ori să piardă recolta de orz 
și sparcetă. Bineînțeles că au 
renunțat la prima și au în
ceput secerișul orzului. După 
aceasta ei vor trebui să trea
că la recoltarea griului care 
este foarte îmburuienat de
oarece s-a semănat într-un 
teren nu prea bine pregătit

Dacă nu ai materie primă nu poți asigura . îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. Este o necesitate elementară, cunoscută de toată lumea. Nu insist,' deci, asupra, importanței ei teoretice. în schimb, mă opresc la cîteva probleme privind respectarea prevederilor sortimentale și a calității materiilor prime, asigurarea lor de la distanțe cît mai scurte, prin prisma activității de pînă acum a fabricii noastre.'Atît în 1966,. cît' și ..în acest an, colectivul fabricii a întîmpinat mari .greutăți din cauza, unor anomalii care persista de mai multă vreme în sistemul de aprovizionare cu materii prime. Despre ce este vorba ? Pentru a ne putea realiza planul de producție, forul tutelar are obligația, prima sa mare obligație, să ne asigure materiile și materialele necesare. în. ciuda contractelor încheiate cu Baza M.I.A., pe care am planificat, de altfel, producția, nu am primit cantitățile prevăzute de materii prime, cum sînt.: miez de nucă, arahide, alune și stafide. Cele primite, în numeroase cazuri, au fost livrate neritmic. Consecința : n-am putut a- sigura comerțului, deci consumatorilor, însemnate cantități de produse prelucrate și finite foarte solicitate. La drageuri de ciocolată cu arahide, alune, migdale, la alte cîteva sortimente, nerealizările au reprezentat, în trimestrul I, peste 4 milioane lei. Ca urmare, fabrica a înregistrat serioase re.stanțe și la formarea acumulărilor bănești destinate bugetului statului, în valoare de aproape două milioane lei. 

Dacă consiliul de conducere 
ar fi fost sprijinit înde
aproape de către organele ra
ionale agricole pentru a a- 
plica forme de organizare ju
dicioasă a muncii și forme 
de cointeresare adecvată a 
cooperatorilor, lucrările de 
întreținere a culturilor ar fi 
fost terminate de mult.

La cooperativa agricolă din 
Sîntioana întreținerea cultu
rilor prăsitoare întîrzie din 
cauză că nu s-au asigurat 
toate mijloacele mecanice ne
cesare. Președintele Aurel 
Seu era pe bună dreptate 
nemulțumit de faptul că 
S.M.T. Gherla nu a repartizat 
decît un singur cultivator 
deși cooperativa are supra
fețe mecanizabile destul de 
mari. La cooperativele agri
cole Taga și Chiochiș pră
șitul mecanic si cu tracțiune 
animală s-a efectuat pe su
prafețe mari, dar organizarea 
prășitului manual nu este la 
înălțimea cerințelor. După 
ce s-au repartizat suprafețele 
de porumb, sfeclă, tutun etc. 
pe brigăzi, pe echipe și pe 
familii, conducerile acestor 
unități nu au mai urmărit

îndeaproape, zi de zi, ritmul 
în care se desfășoară munca.

Conducerile cooperativelor 
agricole din raionul Gherla, 
pentru a obține producții 
mari, au prevăzut încă de la 
începutul anului să se exe
cute cel puțin trei prașile la 
porumb. Prevederile sînt 
bune, numai că ele au rămas 
în mare parte pe hîrtie, iar 
acum trebuie să se treacă cu 
toate forțele la recoltarea pă- 
ioaselor,

în toate raioanele există 
încă posibilități de intensifi
care a ritmului de lucru la 
întreținerea culturilor. Este 
necesar ca în cele cîteva zile 
cîte au mai rămas pînă ce va 
începe din plin recoltatul pă- 
ioaselor, organele locale de 
partid, de stat și agricole să 
acorde un sprijin mai 
substanțial cooperativelor a- 
gricole rămase în urmă pen
tru utilizarea tuturor, forțelor 
și mijloacelor în scopul exe
cutării lucrărilor de întreți
nere a culturilor pe toate su
prafețele.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

MARAMUREȘ

Cînd se va 
prășitul ?

Acționînd sub imperativul 
operativității, consiliile de 
conducere ale multor coope
rative agricole din regiunea 
Maramureș au organizat în 
bune condiții munca pe ogoa
re, reușind să mobilizeze toa
te forțele pentru a efectua 
paralel atît recoltarea păioa- 
selor, cît și celelalte lucrări

termina

Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, nerespectarea . contractelor încheiate 'de fabrica noastră ■ cu beneficiarii; ca să spun așa, dă naștere la consecințele firești ale. situației grele in care se află fabrica în domeniul aprovizionării — la un șir nesfîrșit de adrese și recla- mații, .chiar la penalizări. Forul tutelar le ignoră însă, le maschează, le mușamalizează și caută să iasă „basma curată" pe seama fabricii. Nu ..numai că nu ne asigură materiile prime nici pentru a ne putea realiza sarcinile de producție inițial stabilite, ci ne comunică suplimentări la vînzarea produselor, ca și cum depozitele fabricii ar fi arhipline...Intervin, din păcate, și alte neajunsuri, legate de sursele de aprovizionare. Normal ar fi ca repartițiile, să fie emise pentru, anumite materii prime la unitățile cele mai apropiate, redueîndu-se în felul acesta, cît mai mult cheltuielile de transport, precum și pierderile din degradarea unor materiale în timpul vehiculării lor. Ignorînd a- semenea cerințe obligatorii, forul tutelar , ne repartizează unt tocmai din Suceava și Ploiești, zahăr de la Tg, Mureș și Luduș, cînd atît untul cîț și zahărul le-am putea găsi chiar în Brașov. Cîteva cifre sînt edificatoare asupra modului nerațional de emitere, a unor repartiții. Din cele 8190 tone de zahăr'utilizat de fabrica noastră în 1966, abia 3 000 tone au provenit de la întreprinderea de la Bod. In ce privește untul, din cele 89 tone consumate în procesul ' de producție, 54 tone le-am achiziționat de la Brașov, 

de sezon. Așa se face că, pînă 
la data de 13 iulie, pe întrea
ga regiune au fost recoltate 
păioasele de pe circa 10 000 
ha, s-au făcut arături de vară 
pe mai bine de 2 300 ha, s-au 
prășit pentru a doua oară 
70 609 hectare cultivate cu 
porumb etc. Această ul
timă lucrare este aproape

terminată în unitățile din ra
ioanele Vișeu, Sighet, Oaș și 
Cărei. Totuși, în unele raioa
ne — Cehu Silvaniei, Șom- 
cuta și Lăpuș — se constată 
mari rămîneri în urmă la în
treținerea culturilor. în pri
mele două raioane, de exem
plu, prașila a doua la porumb 
nu s-a realizat nici pe 50 la 
sută din suprafață.

Faptele arată că. printr-o 
bună organizare a muncii, 
prin folosirea Ia maximum a 
forțelor mecanice și manuale 
existente, toate lucrările de 
sezon pot fi făcute la timp, 
concomitent. La Păulești, în 
raionul Satu Mare, bunăoară, 
prașila a doua la porumb pe 
întreaga suprafață de 540 ha 
a fost terminată. în ritm 
susținut, conform graficelor, 
se desfășoară și recoltarea 
păioaselor. în cîteva zile — 
ne spunea tovarășa Maria 
Zidaru. președinta cooperati
vei — această lucrare va 
fi încheiată.

Cu totul alta este situația 
în unități vecine cum sînt 
cele din Cărășeu, Culciu Mic. 
Aici, cooperatorii nu termi
naseră încă nici prașila I la 
porumb, iar la a doua mai au 
încă mult de tras. Cum se 
explică aceste diferente ?

„Totul depinde de modul 
cUm îți organizezi munca — 
ne spune tov. Maria Zidaru. 
Noi am repartizat culturile 
pe brigăzi, echipe și chiar 
pe oameni. Am întărit astfel 
răspunderea pentru operati
vitatea și îndeosebi calitatea 
muncii. Ca urmare, nu am 
mai umblat în fiecare dimi
neață după oameni; toți au 
știut ce și cînd au de lu
crat".

Din păcate, în unele locuri, 
munca este slab organizată, 
forțele sînt insuficient folo
site, pierzîndu-se timp preți
os1. Cîteva exemple.

Am ajuns la Valea Vi
nului pe la ora 10 diminea

iar restul din Suceava și Ploiești. Situația se repetă aidoma și în acesț an. Astfel, din cele 8 230 tone de zahăr de' care avem nevoie, repartiția pentpu Bod însumează abia 1 660 de tone. Diferența de 3 570 tone va trebui s-o aducem tocmai de la Luduș și Tg. Mureș. La unt, singurul furnizor preconizat este Ploieștiul. Și aceasta în timp ce însemnate cantități de zahăr și unt ce se produc în orașul și regiunea Brașov iau drumul altor regiuni situate la sute de km depărtare. Implicațiile pe care le provoacă a- cest sistem defectuos de emitere birocratică a repartițiilor se cunosc prea bine: transporturi inutile și încrucișate, care costă sute de mii și chiar milioane de lei, mijloace de transport folosite nerațional, degradarea materiilor prime în timpul vehiculării lor, mai ales că e vorba de produse ușor alterabile. Toate demersurile făcute de fabrică pe lîngă forul tutelar au rămas fără efect. De aceea, ne întrebăm : funcționarii din Ministerul Industriei Alimentare nu au noțiunea distanțelor, a rațiunii elementare în aprovizionare, sau sînt puși acolo pentru a prejudicia sistematic interesele economiei naționale ?întrebarea — fie-mi iertată îndrăzneala — este valabilă și în cazul aprovizionării întreprinderii noastre cu materiale de ambalaje. Pare de-a dreptul bizar procedeul des practicat de a ni se „introduce pe gît" pînă la „sufocare" diferite materiale de ambalaje, fără a ține seama de necesitățile reale ale producției. La unele dintre aceste materiale s-au creat stocuri nu de luni, ci de ani întregi. Spre exemplificare, la 30 aprilie anul trecut ne-am trezit cu livrarea a 4 500 kg celofan „Hora", deși nu solicitasem o asemenea cantitate. Cum într-un interval de 13 luni s-au consumat abia 1 500 kg, se desprinde clar că stocul nu va putea fi lichidat pînă la mijlocul anului viitor. Aceeași situație există și la alte materiale de ambalaj, cum sînt hîrtia cerată de 55 mm și de 94 mm, Timpul îndelungat de depozitare are influență negativă asupra calității ambalajelor, care se degradează. Totodată, ele ocupă de multă vreme spațiile de depozitare ale întreprinderii, care și așa sînt destul de reduse.Nu sîntem mulțumiți nici de calitatea unor materiale de ambalaje, în acest sens, multă bătaie de cap ne produce cartonul Duplex și Triplex, produs de Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila care, fiind casant, crapă foarte ușor. Ce urmări are acest fapt ? Dintr-un cal

ța. La sediul cooperativei a- 
gricole multă lume și mai 
ales bărbați. Vreo 20 aștep
tau la rînd să primească a- 
vansurile în bani. „Sînt des
tui și pe cîmp" — ne-a spus 
un tovarăș din consiliul de 
conducere. Pe cîmp însă erau 
foarte putini cooperatori. La 
„Lunca Rîului" ni s-a spus 
că un tractor execută prașila 
a doua mecanică. L-am găsit. 
Ieșise pe tarla la ora...10,30. 
Odată început lucrul, altă 
pierdere de timp. La fiecare 
8—10 metri, tractoristul tre
buia să oprească și să curețe 
cuțitele care se înfundau în 
buruieni. Brigadierul Vasile 
Cristea intervine în dis
cuție : „Nu am știut că bu
ruienile sînt atît de mari; 
voi aduce om să-l ajute pe 
tractorist". Surprinde o ase
menea afirmație, căci dimi
neața el „inspectase" terenul. 
Se vede că aici spiritul de 
răspundere lasă de dorit. 
Că așa stau lucrurile o do
vedește și faptul că prașila 
I este neterminată, iar a doua 
s-a efectuat pe jumătate din o 
suprafață.

Nici cooperatorii din Săcu- 
șeni, Santău, Terebești, Or- 
bău și din alte locuri nu reu
șesc să coreleze judicios, 
printr-o bună organizare, 
toate lucrările din această 
perioadă, din care cauză su
prafețele prășite sînt foarte 
mici.

Asemenea deficiențe de or
din organizatoric pot și tre
buie să fie grabnic lichidate, 
astfel îneît să se asigure e- 
xecutarea tuturor lucrărilor 
agricole din această perioa
dă. Pentru aceasta este ne
cesar ca organele de partid 
și agricole să acorde consi
liilor de conducere ale coo
perativelor agricole un spri
jin substanțial la fața lo
cului.

loan VLANGA 
corespondentul „Scînteii" 

cul sumar reiese că pierderile pe care le înregistrăm numai la carton se ridică anual la circa 300 000 lei. Pierderi se consemnează și la celofanul primit tot de la Combinatul din Brăila. Ele se ridică la 25 la sută, adică la circa 500 000 lei pe an. Necazuri avem și cu hîrtia de la Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, cu ambalajele livrate de întreprinderile „Luceafărul" și „13 Decembrie" București. Prima, de pildă, nu numai că produce ambalaje cu defecte, dar ne execută cu întîrziere comenzile — cazul etichetelor pentru ciocolată și jeleuri cu miere de albine, caramele cu lapte — fapt ce ne-a pus uneori în situația de a nu respecta obligațiile contractuale.Tot în legătură cu aprovizionarea, mai vreau să abordez o singură problemă. Pe baza prevederilor în vigoare, fabrica are dreptul să păstreze diverse materii prime și materiale o perioadă de maximum 180 de zile, dată după care acestea sînt considerate produse cu mișcare lentă, trebuind deci să fie lichidate. Dacă la materiile prime această măsură este cît se poate de justă, efectul ei se dovedește nefavorabil în cazul pieselor de schimb și materialelor de întreținere. Și iată de ce. Sînt unele piese de schimb a căror prezență în stoc, ca piese de rezervă, este absolut indispensabilă, indiferent de perioadă. în această situație ar.fi sîrma de bobinat motoare electrice, diferiți rulmenți. Recent, tocmai din lipsa a doi rulmenți, care nu s-au găsit în depozit, broeza de la unitatea a doua a fabricii a stat timp de mai multe zile, nereali- zîndu-se o însemnată cantitate de produse. La fel s-au petrecut lucrurile și cu un motor electric, care din lipsa sîrmei de bobinaj n-a funcționat mai multe zile, produ- cîndu-se perturbații în activitatea secției respective: Consider deci că această problemă ar trebui să fie analizată de organele cu responsabilități în domeniul aprovizionării, întrucît fabrica noastră pierde mult din lipsa unor stocuri minime, de rezervă, la piesele și materialele strict necesare. Așa cum am spus la început, anomaliile e- xistente în aprovizionarea fabricii cu materii prime, materiale și ambalaje sînt vechi. Ele au fost sesizate în nenumărate rînduri forului tutelar. Sînt, deci, cunoscute. Cît timp va mai trebui să așteptăm pentru ca ele să fie lichidate ?
Zaharie CHIFOR 
director adjunct 
I.I.S. „Dezrobirea" 
Brașov

PROBE
TEHNO
LOGICE

GALAȚI- — La Combinatul 
siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de la Galați a intrat 
în probe tehnologice cea de a 
treia secție din cac'rul turnăto
riei mixte — topitoria de fontă. 
Primele două secții — de nefe
roase și oțel lichid — au început 
parțial să producă.

Secția de fontă dispune de 
două cubilouri de construcție 
modernă, cu capacitate de 10 
tone pe oră fiecare, preîncălzi- 
toare de aer, instalație pentru 
încălzirea directă a fontei, un 
sistem complet automatizat de 
dozare și alimentare cu mate
riale a cubilourilor. Primele 
șarje de probă întrunesc, după 
părerea specialiștilor, calitățile 
cerute de producție, iar agrega
tele au dat randamentul scontat.

CONSTANTA. — Industria 
dobrogeană a consemnat un nou 
eveniment pe calea continuei 
sale dezvoltări : intrarea în 
probe tehnologice a secției de 
tuburi de presiune din azboci
ment de la Fabrica de ciment 
di.n Medgidia. Primele tuburi 
indică o bună funcționare a 
mașinilor și instalațiilor.

Noua secție, construită alături 
de principala sa sursă de mate
rie primă — cimentul — va pro
duce tuburi de presiune din az
bociment cu diametre intre 
100—500 mm, necesare șantiere
lor de irigații din regiune și din 
țară.

(Agerpres)
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„Studio Uno". 
Film de varietăți.
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lare dedicate recpltei.
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MONUMENTE ISTORICE
ÎN REGIUNEA HUNEDOARA

a „restaurarea
restaurărilor"
Complexul cetăților și așezărilor 

dacice din munții Orăștiei. împreună 
cu importantele vestigii romane, sînt 
cele mai venerabile urme legate de 
începuturile plămădirii noastre ca 
popor pe pămîntul pe care am trăit și 
muncit din totdeauna. Cetățile și 
castelele feudale, monumentele de ar
hitectură — cetatea Bălgradului și a 
Devei, cetățile țărănești din raionul 
Sebeș, cetatea Colt, castelul Hune
doara. biserici monumente de arhi
tectură ș.a. — sînt, la fel. valori cul
turale materiale cu adincă semnifica
ție pentru priceperea și munca de
pusă de meșterii și masele țărănești 
care le-au ridicat. Acestea formează 
obiective de studiu și de inspirație 
a artiștilor și a constructorilor și 
stau mărturie vie a legăturilor cul
turale si spirituale, mereu prezente, 
între cele trei tari românești din cele 
mai vechi timpuri.

Exjstă. în regiunea Hunedoara. în 
„Tara Hațegului". îndeosebi, o serie 
de biserici declarate monumente is
torice (Densus. Strei. Sintă fvlăria- 
Orlea. Prislop ș.a.). care, prin vechi
mea și arhitectura lor. prin semnifi
cația ce o au pentru legăturile cultu
rale din 
pe cei 
prezintă 
Mărturii 
tiior de cieatie a poporului 
ele se încadrează în grupul 
vechi construcții de cult 
din întreaga tară.

Lucrările de restaurare 
monumente s-au îndreptat 
ectivul cel mai valoros dar și cel 
care reclama cu o prioritate o inter
venție în acest sens — biserica din 
Densuș. Acest exemplar unic de ar
hitectură din tară, construit cel mai 
tîrziu in veacul al XIII-lea. din ma
terial roman luat de la învecinată 
Ulpia Traiana. adăpostind în inte
rior interesanta pictură în frescă, 
de factură bizantină a fost restau
rat în bune condiții în anii 1961— 
1963 prin grija Direcției monumente
lor istorice. Lucrări de protecție și 
restaurare sînt așteptate și la cele
lalte monumente de acest fel, potri
vit cu valoarea și urgenta dictată de 
starea lor de conservare.

Primele și cele mai importante lu
crări de restaurare (și, în același 
timp, cele care reclamau o substan
țială bază financiară). începute de 
D.M I.. în regiune, au fost cele de 
la Castelul Hunedoara. Inițiate în 
vara anului 1956. lucrările au fost 
întrerupte în repetate dăți, pentru 
perioade mai lungi sau mai scurte, 
apoi reluate au intrat în al unspre
zecelea an. apropiindu-se. nădăj
duim. în anii viitori, de o încheiere 
atît de mult așteptată de oamenii 
din „cetatea otelului", ca și de masa 
de vizitatori de pretutindeni.

Deși lucrările de restaurare la cas
telul din Hunedoara au la bază o 
înaltă ținută științifică, izvorită din 
studii temeinice de documentare. în
treruperea și tergiversarea lor înde
lungată. pe lingă sustragerea acestui 
monument, atît de solicitat, de la o 
normală prezentare, oferă și alte 
două aspecte cu caracter negativ. Sis
tarea temporară a lucrărilor s-a fă
cut fără a se asigura buna conservare 
\ imobilului în general și a părților 

"«taurate în special, ceea ce a dus la 
gradări ce pretind noi intervenții 

z Restaurarea restaurărilor") și. în 
,a«oilea rind. la cheltuieli și muncă 
Jrsită. Odată cu întreruperea lucră- 
J'J9lr. asigurarea monumentului, în 

'’Dejial a părților restaurate. împo- 
' U’iva agenților naturali, prin repa

ra cu prioritate a acoperișurilor, 
o măsură elementară, obligatorie, 
ecutantului.

ot prin grija Direcției monumen- 
jr istorice s-au efectuat, în ulti- 
: ani, reparații și restaurări de 
ire prestigiu, concomitent cu cer- 
[ări care au lămurit o serie de 
pbleme mai puțin sau deloc sesi- 

ate anterior, dar semnificative pen- 
:ru vechimea, stilul și fazele succe- 
ive de construcție, la biserica evan- 
.helică din orașul Sebeș, unul dintre 
tele mai variate și complexe ansam- 
'luri de arhitectură gotică din tară, 
i interesanta cetate țărănească de 
a Cîlnic la Gîrbova. Vingard ș.a. și 
a catedrala romano-catolică și Ia 
porțile cetății din Alba Iulia. Aici, 
ca si în cazul castelului de la Hune
doara. lucrările au rămas însă neter
minate.

într-un ritm lent se desfășoară și 
lucrările, de astădată mai facile, de 
conservare și consolidare, de la im
pozantul și’atît de cunoscutul amfi
teatru roman din Ulpia Traiana. uni
cul monument de acest fel de pe 
teritoriul fostei provincii Dacia. Șan
tierul deschis la acest obiectiv ar
heologic a intrat în al treilea an de 
funcționare fără a se fi ajuns încă 
la finalizarea lucrărilor de protecție 
a construcției.

Sarcini serioase pentru paza, pro
tejarea. conservarea, consolidarea și 
restaurarea monumentelor de cultură 
revin comitetelor executive ale sfa
turilor populare pe teritoriul cărora 
se află ele. Dacă unele dintre aceste 
sarcini sînt mai ușor de realizat pe 
plan local, altele întîmpină mari gre
utăți și nu rareori aduc serioase 
prejudicii monumentelor respective.

Pe plan local. în regiune s-au luat 
o serie de măsuri pentru pază, lu
crări de protecție și întreținere la 
unele monumente, dar acolo unde 
erau necesare intervenții mai seri
oase de reparații șl restaurare, care 
reclamau echipe de executanți specia
lizați în asemenea lucrări, s-au ivit 
dificultăți greu de trecut, atît în ce 
privește întocmirea documentației, 
cit și calitatea execuției.

Obișnuit, lucrările la monumentele 
istorice, pe plan regional, se execută 
prin trusturile regionale de construc
ții și prin întreprinderile de gospo
dărie orășenească. Angrenate în vo
lume considerabile de lucrări de 
mare importantă urbanistică, aceste 
unități, si mai ales trusturile regio
nale își găsesc cu greu răgaz pentru 
efectuarea unor lucrări migăloase, 
specifice monumentelor. Astfel, lipsa

totdeauna ale românilor de 
doi versanți ai Carpaților, 

o deosebită importantă, 
ale culturii și ale posibilită- 

nostru, 
celor’ mai 
românești

de executant a dus, an de an. la amî- 
narea celor mai multe lucrări de în
treținere și conservare, planificate 
pe plan local și, desigur, la pierderea 
fondurilor alocate. Ritmul de cons
trucții în orașele și satele noastre va 
continua și în viitor, dar va fi nevoie 
ca. paralel cu acestea, să intre în 
atenția comitetelor executive ale sfa
turilor populare, a întreprinderilor 
de construcții ?i valorile culturale 
de o substanțială importanță științi
fică, artistică și educativă cum sînt 
monumentele istorice. Se simte ne
voia organizării, pe lingă trusturile 
regionale de construcții, a unor șan
tiere specializate în restaurări de 
monumente. Tocmai datorită absen
tei unor echipe specializate 
crări 
sînt 
totul
deși sînt și altele, ni-1 oferă din plin 
lucrările întreprinse de I.G.O. Hațeg 
la biserica din Rîu de Mori (Colț), 
care, potrivit controlului și recoman
dărilor arhitecților Direcției monu
mentelor istorice vor trebui înlătu
rate și făcute din nou.

Pentru evilarea unor asemenea si
tuații este de dorit un control și o

îndrumare preliminară mai eficiente 
din partea specialiștilor din D.M.I. și 
poate și mai mult, lărgirea actualei 
rețele a șantierelor de restaurare 
centrale, pentru a cuprinde un număr 
cit mai mare de monumente, asigu- 
rînd restaurări calificate, științifice.

Nu ar fi lipsit de interes ca la 
unele șantiere arheologice, cum 
cele de la Histria, cetățile dacice 
munții Orăștiei ș.a„ activitatea 
cercetare arheologică să decurgă . 
calei cu cea de conservare și. dacă 
este cazul, cu cea de 
Printr-o 
muncii, 
prinse 
lor 
tia dezvelirii lor __ ... __  ___
la scutirea de distrugere (datorită 
agenților naturali sau altor acțiuni), 
a unor importante obiective, cum s-a 
întîmplat cu cetatea dacică de la 
Piatra Roșie, la Bănită etc. Practica 
unor încercări în acest sens la noi. 
și des aplicată în străinătate, a dat 
rezultate mult mai fructuoase în 
această privință.

restaurare, 
organizare a 

că ar fi sur- 
monumente- 

situa- 
ci ar contribui

Dr. docent Octavian FLOCA

la aceste 
spre obi-

I

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (la teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : KEAN — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema) : 
SCANDAL LA BOEMA — 20. 
(sala Palatului) : REVISTA DE 
LA l’ARIS — 19.30.

17,00 — Aspecte de Ia Campio
natele internaționale 
României (sărituri 
apă).

23.05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — Telesnort.

Lady Macbeth 
din Siberia"

O anumită publicistică 
cinematografică încerca 
într-un timp să acredite
ze opinia după care ope
ra cunoscutului cineast po
lonez Andrzej Wajda ar fi 
un fel de pledoarie împo
triva conceptului de e- 
roism ca atare. Filmele 
sale, „Canalul", ca și „Ce
nușă și diamant", „Dra
goste la 20 de ani" sau re
centul „Cenușa", deși în
fățișau realități și epoci 
diferite — de la războaie
le napoleoniene la epopeea 
eliberării Varșoviei și de 
aici la actualitate — erau 
caracterizate în egală mă
sură de către unii comen
tatori ca fiind dominate 
de un scepticism aprioric, 
fără cauze evidente. Dacă 
aceste păreri ar defini în- 
tr-adevăr esența creației 
lui Wajda, filmul prezen
tat astăzi pc ecranele noas
tre ar apărea ca lipsit de -' 
orice legătură cu restul, 
operei sale, ca o realizare 
singulară, în care n-am re
găsi nimic din crezul ci
neastului multă vreme 
considerat șef de școală.

„Lady Macbeth din Sibe
ria", film turnat în 1961 
după romanul scriitorului

• ZODIA FECIOAREI cinemascop :
PATRIA - 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21, GRADINA DOINA - 20,30, GRĂDI
NA FESTIVAL (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani de la pri
mul spectacol în limba română) — 20.30. 
o COMISARUL X — cinemascop : RE
PUBLICA (completare Omagiu teatrului 
românesc la 150 de ani de la primul spec
tacol în limba română) — 8.15 ; 10.15 ;
12,30; 14,45; 17 ; 19,15 ; 21.30. STADIO
NUL DINAMO - 20.15.
e COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — 
cinemascop : FESTIVAL —3.30 ; 1L;
13,30; 16: 18; 21, FEROVTAR . i- 8,45 ; 
11.15; 13,45; 16,15; 18,45 ; 21,15. -.EXCEL
SIOR - 9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 18,45 
MODERN - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 :
21.15 (la toate completarea Omagiu 
trului românesc la 159 de ani de ia 
mul spectacol în limba română).
• PESCARUL DIN LOUISIANA :
CEAFĂRUL - 9; 11,15: 13.30 16,45 ; 19;
21,15, BUCUREȘTI - 9 : 11,15 : 13.30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20.15 (la toate completarea Tradiții), 
STADIONUL REPUBLICII - 20.15.
• DRAGOSTEA MEA : CAPITOL - 9.30 ; 
12 ; 15 ; 17.30 : 20 ; la grădină - 20.45, 
GRIVITA (completare Tradiții) — 9 ;
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 : 20.45. TOMIS — 
9 ; 11.30 ; 14 : 16.30 ; 19 ; la grădină — 
20.30.
• ȘAPTE BĂIEȚI SI O ȘTRENGĂRITĂ
— cinemascop : GLORIA (completare 
Omagiu teatrului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în limba română)
— 8,45 : 13,30 : 16 : 18.30 ; 21. MELO-

DIA (completare Tradiții)
13.30 ; 16.15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 9 ,
11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. GRĂDINA MO
ȘILOR - 20.15.
• OMUL DIN 
LADY MACBETH 
mascop — 12.15 ;
o PRINTRE VULTURI - cinemascop —
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; HIPERBOLOI
DUL INGINERULUI GARIN - cinema
scop (completare Orizont științific nr. 5/ 
1967) - 18.45 ; 21 : VICTORIA.
© FIUL SOLDATULUI : LUMINA (com
pletare Cristale tară taine) — 9.15 ; 11,30 :
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
c ANGELICA ȘI REGELE — cinema
scop : UNIREA - 16 : 18,15 ; la grădină
— 20.30, PROGRESUL - 15.30 ; 18 ; 20,15 
(la ambele completarea Școala mamei).
• PROGRAM DE FILME DE ANIMA
ȚIE : UNION - 18.
e IERBURI AMARE : DOINA (comple
tare Clicmar.e'a vulcanilor) — 11,30 : 13.45; 
16 ; 18.30 ; 20,45. MIORIȚA (completare 
Oaspeți de iarnă) — 16 : 18.15 ; 20.30.
a ESCAPADA - FUGA DUȘKĂI — 
DIALOG CU STELELE - PECTINA — 
GUSTAV PESIMISTUL — GUSTAV ȘA- 
IIISTUL : TIMPURI NOI - 9 - 21 în 
continuare. ■. ;
e VIATA LA CASTEL : CIULEȘTI (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și dc stat în regiunea Ploiești) — 15 ;
17.45 : 20,30. VOLGA (completare Șopîr- 
la) - 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 : 21.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI - cine
mascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOA
RE - 16; 18.15; 20,30.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinema
scop : DACIA (completare Jucării) — 7.45
— 21 în continuare.
• PE GHEATA SUBȚIRE — cinemascop
(ambele serii) : BUZEȘTI — 15.30 ; la
grădină — 20.15,
« FRANCH-CANCAN : ARTA (comple-

11.15 ; 
9;

FOTOGRAFIE — 
DIN SIBERIA -

15 ; 18 ; 21 : CENTRAL.
9,30 ; 
cine-

tare Istoria unui manuscris) — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la grădină — 
20,15.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
BUCEGI - 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 : 18.30 ; 21 ; 
la grădină — 20,30.
9 DENUNȚĂTORUL: FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,30, COLENTINA - 15,30; 
18,45 ; la grădină — 20.30 (la ambele com
pletarea Strănutul).
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : POPU
LAR - 15.30 ; 18 ; 20,30. COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30 (la ambele completarea 
Orizont științific nr. 4/1967).

MAIORUL ȘI MOARTEA - cinema
scop : AURORA (completare Uneltele 
gîndirii) _ 9 : 11: 13.15: 15,45: 18: la 
grădină - 20.30. . .
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI —
cinemascop : FLOREASCA' (completat’ 
Gimnastul). — 9; 11.15; 13.30 ; 16
i8,30f: 21. T*
O MONTPARNASSE 19 : RAHOVA -
15.30 ; 18 ; la grădină - 20.30. FEREN
TARI - 15.30 ; 13 : 20.30.
• DOCTOR PRĂTORIUS — Cinemascop:
LIRA (completare Orizont științific nr. 5/ 
1967) - 15.30 ; 18 : COSMOS (completare 
Fabrica de împachetat fum) — 15.15 ;
18; 20,45..
• JANDARMUL LA NEW YORK — ci
nemascop : Drumul sărit 
Judecata lui Paris) — 15.30 ;
• DOAMNA DE PE ȘINE 
scop : PACEA (completare 
lapte) _ 15.46 : 18 : 20.15.
« CĂSĂTORIE ÎN STIL 
GRADINA EXPOZIȚIA 
h'Iama lui Adrian) — 20,30.
• RIO CONCIIOS — cinemascop : GRĂ
DINA VITAN (completare Păsările dra
gostei) - 20.30.
e FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC (completare în tai
nițele muzeului)

(completare 
17.45 ; 20.

— cinema- 
O uzină de
ITALIAN :

(completare

20,30.

rus din secolul trecut, Ni
kolai Leskov — la rîndul 
său r e 1 u î n d motivul 
shakespearian binecunoscut 

■— invită însă la o recon
siderare a realizatorului 
polonez, la o serie de co
rectări ale aprecierilor cri
tice amintite mai înainte. 
Filmul îți dezvăluie, dim
potrivă, o comuniune inti
mă cu restul operei și su
gerează mai exact axa în 
jurul căreia regizorul pare 
a-și dezvolta întreaga crea
ție, sensul filozofic și mo
ral caic-i definește perso
nalitatea.

Deși handicapat de astă 
dală, după cum vom ve
dea, de o modalitate în 
bună parte improprie, au
torul încearcă să depă
șească simpla reconstituire 
a datelor dramei clasice și 
nu rămîne nici la nivelul 
analizei realist-critice. El 
caută un sens umanist 
mai larg, mai comprehen
siv, mai apt să surprindă 
pentru sensibilitatea omu
lui mddern mobilul eroilor 
și să ofere o explicație cu 
valoare contemporană. Ka
terina Ismailova, aceas
tă reîncarnare siberiana a 
personalului shakespea
rian, pornește pe calea 
crimei nu în virtutea unei 
predestinări care ar învin
ge slabele ei puteri, și nici 
sub imperiul exclusiv al 
unei avariții tiranice. Ea 
se află sub vraja unei ilu
zii. a unei iluzii de feri
cire, în virtutea aspirației, 
pînă la un punct firești, 
de a se elibera de singură
tate și de oprimare, dar 
închipuindu-și că fericirea 
își poate face drum prin 
crimă. Dacă ar fi să cău
tăm o scenă-cheie, prin 
excelentă „waida-iană", ea 
ar fi aceea în caie Kate
rina și Serghei. după ce 
au făptuit împreuna prima 
crimă, merg cu căruța pe 
cîmp, îti viteză, cuprinși 
d" mirajul spațiului, al pri- 
niăverii, a) pămînlnlni pe 

rcare-1 stăpînesc. Regizorul 
acordă personajelor acel 
credit' preliminar care per
mite artistului modern să 
descopere rațiunea profun
dă și contradictorie a [ap
telor celor mai obscure, 
fără a. se opri la incrimi
nări, fără a se mulțumi cu 
simpla eliminare a condui
telor reprobabile din rîn
dul faptelor umane. Astfel, 
Wajda încearcă să facă 
aici procesul iluziei tragi
ce care susține egoismul 
feroce și crima. Wajda rea
lizează de fiecare dată o 
trecere în revistă am
plă a condițiilor sociale 
și istorice care chiar dacă 
nu determină automat ac-

țiunile oamenilor le pun 
în adevărata lor lumină. 
In „Lady Macbeth..." nu 
aspirația vitală către dra
goste e acuzată, ci dena
turarea ei monstruoasă în 
provincia țaristă, iluzia ne
fastă că fericirii, ca orică
rei cauze nobile, i-ar fi in
diferente mijloacele.

Modalitatea folosită de 
regizor mi se pare însă de 
data aceasta mai puțin 
suplă decît în alte filme 
ale sale Salturile mari din 
starea de spirit a perso
najelor, izbucnirile violen-

ciocnirile, obsesiile 
primitive au fost un teren 
mai puțin frecventat de 
regizor. Pentru a-1 aborda, 
el a găsit cu cale să se 
întoarcă la unele expe
riențe ale filmului drama
tic din anii 20 și 30, na- 
rînd faptele într-un 
lent, apăsător. Sub acest 
aspect, tentativa e, cred, 
mai puțin reprezentativă, 
îngreunînd comunicarea 
cu spectatorul și dimi- 
nuînd, fără a anula însă, 
elocvența demonstrației.

„Compartimentul 
ucigașilor"

Este în afara discuției 
faptul că apartenența la 
genul polițist nu presupu
ne automat o diminuare a 
exigențelor. Pe ecrane ru
lează adesea pelicule me
diocre sau dc-a dreptul 
proaste, în care clișee ar- 
hiuzate și procedee stereo- 
tipe încearcă să confecțio
neze o atmosferă enigma
tică, iar suspensul conven
tional devine un scop în 
sine, un fel de joc de-a • 
baba oarba care nu poate 
totuși să lege la ochi pe 
nimeni. „Compartimentul 
ucigașilor" nu se înscrie în 
această categorie. Chiar 
dacă scenariul plătește tri
but unui oarecare arbitrar 
în motivarea unor faple și 
anumite aspecte ale intri
gii rămîn obscure, filmul 
este, neîndoielnic, realizat 
cu artă și capabil să inte
reseze prin densitatea na
rațiunii cinematografice, 
prin dramatismul real al 
acțiunii aduse pe ecran și, 
mai ales, prin valoarea ob
servațiilor asupra vieții și 
asupra oamenilor.

La debutul său regizoral 
independent. Costa Cavras 
e preocupat în primul 
rind să extragă adevăruri 
vii, cotidiene, din mediul 
unde se desfășoară acțiu
nea și din comportarea 
personajelor. In mîna sa, 
aparatul de filmat e un in
strument de febrilă inves
tigare a tipurilor și a si
tuațiilor. Filmul oferă cîte- 
va portrete schițate cu spi
rit de observație și inteli
gență: inspectorul jucat de 
Yves Montând, aparent 
placid, tracasat și obosit, 
dar avînd o pasiune pro
fesională autentică, lucidă 
și o mare energie interioa
ră; actrița dăruindu-se cu 
disperare și cu ultimele 
resurse de cochetărie unei 
iubiri fără speranțe, figu
ră căreia Simone Signoret 
îi conferă o discretă notă

de melancolie și caboti
nism tragic ; șeful polițiști
lor, aferat și gala să dea 
rezolvarea cea mai sim
plistă oricărei probleme, 
mereu cu gîndul la avan
sare (individ ironizat . cu 
finețe de interpretul său, 
Pierre Moody) ; cuplul; ce
lor doi adolescenți (Cathe
rine Allegret și Jacques 
Perrin) de o candoare ju
venilă plină de farmec, a- 
ducînd o undă de lirism 
și inocență’în mijlocul .du
rității generale; jalnicul 
funcționar fricos și .afe
meiat interpretat cu o re
marcabilă artă a detaliilor 
de Michel Piccoli sau 
martorul palavragiu și im
pertinent care mai mult 
încurcă cu vorbăria lui 
(Charles Denner) ori silue
ta firavă, ușor ciudată a 
veterinarului, desenată 
parcă cu vîrful peniței de 
Jean Louis Trintignant.

E adevărat, cineastul a 
beneficiat de concursul 
unei excelente echipe acto
ricești, care i-a favorizat 
căutările în direcția auten
ticității tipologice. Dar me
ritul său constă în dezin
voltura cu care și-a descris 
personajele și a condus 
acțiunea, intensifieînd. di
namismul — cu un remar
cabil simț al ritmului —■ 
pe măsură ce filmul îna
intează spre deznodămînt. 
„Compartimentul ucigași
lor" se petrece în cea mai 
mare parte în decoruri na
turale, în mijlocul existen
tei agitate a unui mare 
oraș și tensiunea se naște 
din însăși substanța întâm
plărilor. Realizatorul păs
trează tot timpul o distan
tă față de evenimente, le 
relatează cu o vizibilă de
tașare, întregită de simțul 
umorului care nu-1 pără
sește nici în cele mai în
cordate clipe.

Mihail LUPU

(Urmare din pag. I)

nalâ, de risipă ? La ce ar folosi ? 
Cine și-a închipuit că reorganizarea 
revoluționară a vieții sociale și eco
nomice, așezarea ei pe temelia re
lațiilor socialiste, se poate tace de la 
început în chip desăvîrșit ? Ce naiv, 
ce utopist ?

Lumea capitalistă își 
tează resursele de multe 
noi de două decenii. Și, cu toate că 
a ajuns foarte departe pe planul 
forțelor de producție, societatea 
burgheză șuieră de maladii incu
rabile, înfățișează malformații dez
gustătoare.- Ca să fim drepți, lumea 
capitalistă, cu toate strălucirile ei 
incontestabile, ar avea de ascuns in
comparabil mai mult decît noi.

In ce ne privește, propaganda 
mincinoasă din exterior nu ne poate 
afecta. Crlticile întemeiate nu au 
însă cum să ne dăuneze. Iar since
ritatea noastră nu face decît să ridice 
și mai mult prestigiul regimului so
cialist în ochii lumii înconjurătoare. 
Spiritul exigent al Partidului Comu
nist Român se impune în fața opi
niei publice ca cea mai bună dovadă 
a realismului nostru, a capacității și 
voinței noastre de a progresa.

Cu atît mai mult se cere spus a- 
devărul propriului popor. Pe de o 
parte pentru că are acest drept. Pe 
de alta, pentru că îi este indispen
sabil. Fără apă vie a adevărului un 
popor nu poate duce la capăt o 
mare operă socială. Adevărul îl în
suflețește, îi solicită energia. îi in
suflă optimismul și tenacitatea cu 
ajutorul cărora poate depăși orice 
greutăți. Impedimentele, oricît de 
mari, pot fi înfrînte numai dacă îm
potriva lor este îndreptat focul 
opiniei de masă. Sinceritatea depli
nă, atitudinea deschisă fată de reali
tate, sînt dovada peremptorie a se
riozității și maturității ideologice și 
politice a partidului nostru comu
nist, a înaltei sale responsabilități în 
fața națiunii și a lumii.

In ce rezidă posibilitatea transfi
gurării interesului unilateral într-un 
adevăr general ? In faptul că spiri
tul rațional al omului găsește în.fie
care lucru ce-i este util, o rațiune 
pentru sine. Amplificînd rațiunea 
pentru sine a unei idei, chiar min
cinoasă în esență, omul o poate face 
să capete aparenta rațiunii pentru 
toți.

Există mincinoși triviali. Borfași 
ai onoarei, care trăiesc din jaful a- 
devărului. Indivizi al căror obraz nu 
se împurpurează niciodată de micul 
incendiu sufletesc 
meni 
țintă 
nală. 
rajul

exploa- 
secole,

al rușinei. Oa- 
care te înșeală, privindu-te 
în ochi, cu o franchețe frater- 
Alături. sînt cei lipsiți de cu- 
răspunderii. Lașii care mint cu

palmele ude de frică și cu gura us
cată. Care rîcîie cu unghiile pentru 
a-și acoperi murdăria, ca pisicile, 
sub mușuroaie mici de țărînă. Alții, 
lipsiți de inteligenta șl curajul de a 
crea, își consumă întreaga energie 
inventînd labirintul minciunilor jus
tificative. Printre ei sînt iresponsa
bili care, cu cea mai deplină seni
nătate. ies în pragul lăcașului, ce 
arde și spun că totul e în ordine. 
Dezarmanții ce continuă să mintă cu 
îndărătnicie și după ce au fost des- 
coperiți, pentru a salva nu onoarea, 
ci minciuna.

Dar există oameni care mint fără 
voie. Apărînd o idee, sau susținînd 
o teză. Din convingere sau din da
torie. Oameni care mint prin exces 
de zel. Pentru că, chiar dacă ideea

Numai adevărul natural convinge, 
numai el poate mișca adîncurile con
științei. Surogatele, semiadevărurile. 
nu răscolesc spiritul. Pentru sufletul 
omenesc un adevăr amar este de o 
mie de ori mai tonic decît o min
ciună „savuroasă". Adevărul este o 
hrană sobră, dar nutritivă. Consumul 
de jumătăți de adevăr, de meschine 
adevăruri umflate sau de jumătăți de 
minciună fardate. sclerozează cea 
mai nobilă calitate a spiritului 
sinceritatea.

Adevărul este atît de frumos 
sine îneît pînă la urmă ajunge 
fie acceptat chiar dacă exprimă

in 
să 
o 

negație. Refuzul sincer este prefera
bil aprobării ipocrite. Recunoașterea 
deschisă a răului te poate reabilita

re. Care degajă o elegantă a relații
lor sociale de aparentă. F.ste spiritul 
introdus. încă cu mii de ani în urmă, 
în viata socială, de negustori, dc spe
culanți. de exploatatori. De oamenii 
al căror unic scop este să se înșele 
reciproc. Aspirînd fiecare să-1 ex- 
crocheze ne celălalt, niciunul nu vrea 
să denunțe caracterul necinstit al a- 
cestor raporturi.

Oare ar fi chiar atît de grav dacă 
fiecare ar spune adevărul despre se
menul său ? Din cînd în cînd vizio
narii știintifico-fantastici ne-au flu
turat ipoteza mașinii de citit gîndu- 
rile. Răspunzînd unor anchete, multi 
s-au arătat îngroziți de această pers
pectivă. Ce se va întîmpla — s-au 
întrebat unii — dacă dueîndu-se la 
superiorii lor, despre care au cea mai

Imperativul cunoașterii
sau teza lor e în esență justă, exa- 
gerînd-o, inevitabil mint. Nimic nu 
e mai periculos pentru 
devărului ca excesul de 
cu excepția minciunii 
Virtutea onestității nu 
decît puterea de a rezista la tentatia 
exagerării adevărului. Se poate exa
gera din supradevotament — această 
poartă spre despersonalizare, spre 
servilism, spre sclavaj. Ca să cîștige 
partizani pentru ideea în slujba că
reia, se află, unii o idealizează. în
cearcă să o facă apetisantă prin 
glazura minciunii. E. fie rezultatul 
neîncrederii în forța nudă a ade
vărului lor. fie urmarea incapacității 
de a-i releva valențele reale. Porniți 
pe această pantă se îndepărtează tot 
mai mult de realitate, făurindu-și o 
lume himerică, un univers de mituri 
în care cred numai ei. Cu timpul 
devin opaci la realitate, iar adevă
rul le apare periculos si ostil. A- 
ceaSta e drama trădării adevărului 
vieții, pentru adevărul ideal.

Alții nu știu să-și stănînească fan
tezia. Se lasă în voia plăcerii de a 
se auzi, devin victimele temperamen
tului lor inflamabil si. în focul pole
micii. spun mai mult decît cred. A- 
devărul nu are nevoie de exaltați, ci 
de exnonenti lucizi si raționali. îm
podobită cu aureole ieftine, cu po
doabe artificiale, realitatea se trans
formă într-o paiață în stare să sa
tisfacă numai gusturile joase.

puritatea a- 
zel. Desigur, 
intenționate, 
este altceva

mai mult decît o mie de justificări 
savante.

Te întrebi uneori ce pagube ar 
suferi societatea dacă toți oamenii 
ar spune pe față ce cred și gîndesc. 
Unii sînt nesinceri pentru că nu vor 
să-și dea la iveală „monștrii" din
lăuntru. Dar tăinuiți, aceștia nu dis
par. Nu mor punîndu-li-se surdină. 
Dimpotrivă, li se prelungește viata, 
căci mediul lor vital este întune
ricul și umezeala. Se știe că gîndurile 
bune, oricît de anemice, scoase la 
suprafață se vitalizează. In schimb, 
cele rele se rușinează de lumină. 
Transformate în cuvinte, unele se 
pulverizează în aer ca păpădiile. 
Nu rezistă oxigenului. Se conservă 
numai în vidul tăcerii.

Inhibiția sincerității este la alții 
rezultatul experientii de viață. Ex
presia adaptării Ia ipocrizie. Un om 
știe că semenul său gîndește urît 
despre el. Dar este mulțumit să nu 
i-o spună. Pentru că altfel s-ar de
clanșa un conflict, și poate îi e leha
mite 
si rea 
unei 
Sau.
efortul unei discuții, unei elucidări. 
In cl'matul sincerității, acest armisti
țiu. și-ar pierde sensul. Relațiile 
reci, circumstantionale. mincinoase 
S-ar rupe sau s-ar încălzi. Dar s-a 
stabilit odioasa convenție a ipocri
ziei. care cultivă falsele bune-manie-

de conflicte. Sau poate mărturi- 
ar comporta riscul pierderii 

relații umane care îi e utilă 
nur si simplu, vrea să evite

proastă părere, aceștia le vor citi 
gîndurile ? Și vor descoperi cu aju
torul aparatelor că reverențele lor 
sînt mincinoase ? Ce se vă întîmpla 
cu un prieten pe care, avînd convin
gerea că e o lichea. îl cultivă pentru 
influenta relațiilor sale ? Sau cu co
legul De care-1 gratulează cu epite
tul hărniciei în timp ce el este un 
indolent, pentru a-1 obliga astfel să 
spună despre sine că are spirit de 
răspundere cîtă vreme este un su
perficial ? Nu se vor încîlci toate a- 
ceste raporturi, pu se vor anula toa
te aceste interese ? Nu se va răstur
nă societatea cu capul în jos ?

La prima vedere, pe calea acestor 
consecințe, sinceritatea ar părea 
absurdă, catastrofală chiar. Dar 
la o analiză mai atentă ? Nu 
cumva în felul acesta subalternul nu 
va mai trebui să-și ascundă părerea 
proastă despre șeful său. sub masca 
minciunii și ipocriziei ? Căci nemâi- 
nutînd. la rîndu-i. să-și mascheze in
capacitatea fată de superiori, 
cesta nu va mai fi șef. Va fi 
altul, pe care cei din jur îl 
respecta sincer pentru calitățile
Tar prietenul indez.irabil. menaiat. nu 
va mai impune prin relațiile sale 
pentru că fiind recunoscut ca lichea, 
nu le va mai avea Si astfel priete
nia se va întemeia exclusiv pe afi
nitate spirituală De asemenea, omul 
nostru nu-și va mai cruța colegul, ca 
acesta să-1 cruțe la rindu-i. pentru

a-
un 

vor 
lui.

că amîndo! vor fi măsurați la justa 
lor valoare.

Poate în felul acesta ar dispare și 
viermele bănuielii ce roade pe a- 
locuri relațiile dintre oameni. Știin- 
du-se virtual predispuși minciunii, 
unii se suspectează de nesinceritate 
chiar cînd sînt sinceri. Suspiciunea 
stinge căldura pornirilor afective. în
gheață mugurii sentimentelor ome
nești. Simtindu-se bănuit, omul bă
nuiește. Exasperat de incertitudine, 
făcînd calcule greșite, se grăbește 
să-și lovească, semenul, primul. Oa
menii not deveni astfel rivali în mod 
artificial, sursa conflictului fJnd nu 
o divergentă reală, ci bănuiala. In
certitudinea vămuieste bucuriile. 
Faci un lucru și îl arăți prietenilor. 
Auzi, elogii, dar dacă nu ești sigur 
de sinceritatea lor — pentru că ex
periențele te-au făcut susceptibil — 
jumătate din bucuria creației se vo
latilizează.

Nesinceritatea este o oglindă 
strîmbă în care fiecare își vede chi
pul pocit. Dacă ești mai mare de
cît ceilalți, ea' îți arată un chip mai 
frumos decît în realitate. Dacă ești 
asemeni celorlalți, invidia colegilor 
tinde să te convingă că ai mai mul
te defecte decît calități și că nu 
trebuie să aspiri prea departe. Dacă 
ceilalți sînt mai mari, vezi în o- 
glinda pe care ți-o oferă un chip 
ingrat, incapabil să fabrice atîta re
cunoștință cîtă ar datora.

Se întîmplă ca un cuvînt sincer, 
ieșit din gura cuiva, să pară o im
pietate. Nu sînt rare cazurile cînd 
sinceritatea este considerată lipsă de 
bun simț, mojicie. Uneori cuvîntul 
care exprimă exact calitățile sau 
valoarea unui om sînt luate drept 
insultă ; secole de-a rîndul reacția 
la asemenea cuvinte a fost arunca
rea mănușii. Alte ori sinceritatea 
apare ca un produs al prostiei. Pen
tru că unii nu pot înțelege cum e 
posibil ca, din pasiune pentru ade
văr, să-ți tai singur craca de sub 
picioare. Cei „înțelepți". blazați!, 
murmură cu întristare : „iată ce se 
întîmplă unde nu e minte 1“

Esența paradoxului este înfățișa
rea firescului drept anomalie (sau 
invers). E cazul sincerității care în
calcă consensul social ce guvernează 
un anumit cerc de relații umane. 
Dacă acest cerc este rupt într-un 
punct, prin inițiativa unui ..cavaler 
rătăcitor", dar cercul Cămine intact 
în rest, actul respectiv pâre Imper
tinentă sau nebunie. Ba. 
împrejurări, 
chiar ca o 
ca un pericol

Adesea se

în anumite 
interpretat 
antisocială.

poate fi 
manifestare 
public.
confundă adevărul 

putdrea. Citi dintre cei care
în prezent în armata Statelor 
împotriva vietnamezilor nu-și

cu 
luptă 
Unite 
închi-

puie că adevărul este de partea lor* 
pentru că sînt mai bine înarmați ? 
Forța nu creează drept, dar ade
sea îl înlocuiește. Din această cau
ză, în viața națiunilor, ca și a oa-, 
menilor, adevărul celui mai mic și- 
mai slab se sacrifică mai ușor. Noi 
nu sîntem ceea ce se numește o 
mare putere. Dar mîndria națiunii 
noastre este de a se strădui să slu
jească în lumea de azi adevărul. cut 
toate greutățile inerente și cu toa
te repercusiunile pe care le com
portă acest act.

Este desigur trist cînd un om .si' 
înneacă viața în minciună, dar . pos- 
teritatea nu înregistrează acest 'eve
niment decît dacă este vorba de o 
personalitate remarcabilă. Cind lu
crul acesta îl face însă o colectivi^ 
tate, mai ales o națiune, el cade ca 
o palmă usturătoare pe obrazul ge
nerațiilor viitoare. Poporul își cre
ează istoria prin fiecare act. Toc
mai de aceea nu-i poate fi permis 
să-și subordoneze actele, mai aleg 
cele majore, intereselor dc moment. 
E adevărat, nevoia imediată cere si 
obține uneori prin caracterul său 
precipitat, presant, sacrificiul mo
mentan al adevărului. Vocea -ei e 
mai persuasivă adesea decît strigă
tul adevărului. Dar eternitatea are 
urechile nepervertite și simțul aa-- 
vărului extrem de ascuțit. Dacă cli
pa pune surdină adevărului de dra
gul interesului, timpul sacrifică toa
te interesele de dragul adevărului.

Vorbele și actele unei comunități 
sociale se adună în bocceaua pe (care 
o lasă urmașilor. Nu se poate-; să 
nu ne punem întrebarea : ce vor 
găsi aceștia cînd. vor deschide tes
tamentul nostru ? Trebuie să gă
sească elanurile, munca și visurile 
noastre cinstite. Așa cum am găsit 
și noi în sipetul străbunilor. Au -fost 
și înaintași care ne-au lăsat min
ciuni. Acestea ne-au scîrbit si ne-au 
îndurerat. Pentru a ne ridică ‘ în 
propriii noștri ochi, alergăm la moș
tenirea eroilor neamului, a celor vi
teji. neîngenunchiați, a celor ce au 
murit acoperind de glorie drapelul 
națiunii.

Generațiile care au trădat adevă
rurile fundamentale ale umanității, 
împinse de interese de moment au 
intrat, lâ toate popoarele. în infer
nul istoriei. Căci posteritatea .răz
bună fără cruțare adevărul ostraci
zat. Ea nu se înfricoșează de) ni
meni și de nimic. Implacabila „ju
decată de apoi" plăsmuită de ge
niul lui Michelangelo, sub forma-tri- 
bunabilui despotic, ne peretele Ca
pelei Sistine, nu este altceva decît 
imaginea zguduitoarei oner- d* re
stabilire a adevărului, săvîrșită de 
istorie.
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Domnul director gesticula cu aprindere 
scoțind nori de fum din țigară. Din cînd 
în cînd își dregea glasul, se uita iarăși și 
iarăși, peste ochelarii prinși pe nas, la 
Bela — elevul din fața lui — pe care înce
puseră să-1 treacă nădușelile. In cele din; 

r urmă îl apostrofă, cu un glas parcă și mai 
soîrțîitor ca de obicei, zicîndu-i :

— Si voi... voi cum vă-nchipuiți treaba 
asta ?!

— Care, anume?... dom’ director, zise 
Bela făcînd un efort destul de penibil spre 
a putea scoate cîteva cuvinte.

— ...Asta... asta cu certificatul 1
ț — Care certificat ?
' — Ia nu-mi mai face mie pe nevinovatul,

mă șarlațane 1 Păi nu veni maică-ta să 
te-nscrie, cu certificatul ăsta în care se a- 
testă că tatăl tău... hm... hm., adică... da ! 
Că, cică, toate-s în bună ordine... Și tu vrei 
să mă faci să cred că nu știai ?!...

— Nu știam, dom’ director.
— Hm... S-ar putea... de fapt... n-ar fi 

exclus... că nu tu ai umblat în problema 
asta. Dar orice-ai zice, acum sînt pus în 
fața unei înștiințări oficiale venită de la 
primăria din Odorhei, înștiințare în care se 
arată că numitul Balazs Istvân, de meserie 
tîmplar, locuind în strada Imre la număru’ 
atît și-atit, se ocupă de ani de zile c.uras- 
pindirea de idei subversive printre sărăci
mea urbei. Acțiune penală nu i s-a des- 
phis, ce-i drept, dar autoritățile militare 
l-au repartizat într-un ,. anumit batalion... 
Ei ! La asta ce ai de zis ? !

Păi... acu’ spuserăți că nu i s-a deschis 
acțiune...

— Ei-asta-i ! Nu a fost dat în judecată, 
,dar a-făcut propagandă subversivă, insti
gări... Ori regulamentul școlii noastre spune 
limpede că nu pot fi primiți decît copiii 
ai căror părinți vădesc o ireproșabilă con
duită :

— Tatăl meu e de doi ani de zile pe 
front.

— Asta mi-ai mai sp.us-o, și ătîta vreme 
cît n-am primit decît simple reclamațiuni 
anonime, sau chiar din cele semnate de te 
miri cine, nu le-am dat nici o atenție. Dar 
adresa asta-a primăriei din Odorhei arată 
limpede că certificatul adus de maică-ta e 
fals,. Înțelegi tu ? Fals ! Și-atunci... la ce-mi 
mai poate servi ?

— Nu știu, dom’ director.
— Nu știu !... nu știu !... Ușor de zis. dar 

eu trebuie să iau neîntîrziat o măsură. In 
astfel de cazuri directorul e obligat să-1 eli
mine pe elev, indiferent dacă împotriva 
părintelui-său s-a pornit sau nu s-a pornit 
vrgo acțiune penală. Ințelesu-m-ai ?

— Am înțeles, dom’ director.
— Ei ! Slava-Domnului... Da’... cu notele 

cum stai ?
— Păi...
— La mine, la germană, ai luat o dată un 

„patru”, dar în general ai note bune. Iar 
la practică ești foarte bun ! Totuși... n-am 
ce-ți face ! Și-apoi mai ai și chestia cu 
bătaia aia...

— Aia-i chestie veche, dom’ director !
— E veche că am pus-o eu de-o parte! 

Dar acum, dacă-or scoate-o la iveală ? 
Și-apoi... de ce nu frecventezi lecțiile de 
religie ? Iar mi-a scris părintele că pe la 
sfînta-slujbă n-ai dat niciodată și că de la 
lecțiile sfinției-sale lipsești sistematic.

■■ — Știți...
— în sfîrșit !.., să lăsăm asta !... Dar 

te-ntreb eu : . cum crezi tu că ai să ieși 
meșter-tîmplar ?!...

— Eu nu-vreau să ies meșter-tîmplar !
— Da’ ce păcatele oi fi vrînd ? 1
— Vreau să mă fac pictor. Sau sculptor...
— Eeeei... asta-i ceva nou ! De asta habar 

n-aveam. I-auzi ! Pictor sau sculptor... Ex
traordinar !... Păi de ce nu te-ai dus la o 
școală de pictură, să nu mai ții ocupat lo
cul altuia ?! Ei 1 Ia să te-aud !...

— Nu mi-am dat seama că-mi place să 
desenez.

— Va să zică, nu ți-aj dat seama... 
Collossal I Și... mă rog... cînd ți-ai dat sea
ma : în orele de desen, nu ?

— Chiar așa. dom’ director I
— Ooo !.., Și... mă... rog... ce spune dom

nul profesor Sipos-Schmidt despre „opera” 
ta ?!

— Mi-a spus să-i dau înainte, cu dese
natul...

— ...Ca el, firește !... Păi da !... că ta
blourile lui... Dar acum nu despre asta e 
vorba. Școala noastră nu-i institut de bcle- 
arte, ci școală de meserii. Noi formăm tim- 
plari, nu niscai zăpăciți de pictori I Al care 
vrea să. se facă pictor n-are decît să-și 
caute loc într-un institut. Auzi-tu-m-ai ?

— ...Auzit, dom’ director.
— Da’ să știi că acolo nu-i scutire de 

taxe și de cîte și mai cîte !... Tii, acu’ mă 
gîndesc ce bine am făcut că nu te-am pri
mit în internat ! Aia-mi mai lipsea !... Eiii... 
dar ce-am vrut să zic ?... Aaa, da I Vor
beam despre scutirea de taxe. Și... i-a 
spune 1 De ce te-apuci, dacă la noi nu mai 
poți rămîne ?

— Nu știu, dom’director.
— Scrie-i maică-ti să vină imediat să 

te ia...
— Și-a tăiat mina, la mașină. Nu poate 

veni.
— Ei drăcie !... Păi... în cazul ăsta... află 

că de azi nu mai ești elevul nostru 1
— Cum... eu ?
— Stai-stai I n-o lua chiar așa... Asta 

ti-am spus doar... oficial. pentru cazul 
;^gcîndiK în sfîrșit, tot aia-i !... Tu să frecven

tezi și de-âici-năinte regulat cursurile, da’ 
să-i scrii imediat maică-ti. să facă rost 
de-un alt certificat. De-un certificat în care 

. să se arate că taică-tău a dovedit, prin 
. purtarea lui, că-i un demn fiu al patriei, 

înțelegi?
— înțeleg, dom’ director.
— Hai!,.. repetă!... Așaaaa... Deci: tu 

vii și de-aci-nainte, regulat, la școală, da’ 
eu, oficial, nu știu nimic... Cînd o veni cer
tificatul cel nou, se va uita tot...

— Prea-bine. dom’ director, șopti Bela.
— Treci în clasă și ține-ți gura !

★
Bela a scris scrisoare și a și trimis-o ime

diat maică-si. Dar asta nu l-a liniștit. Și 
îl mai supărau și tachinările colegilor. 
Degeaba i-a spus domnul director să con- 
tinue a frecventa și pe mai departe școala, 
ca și mai înainte, căci acel „mai înainte" 
nu voia să revină nicidecum. Acum nu nu
mai înfumuratul de Hathâzi, care umbla 
încoace și-ncolo umflîndu-se în pene, sau 
Katona — băiat de aceeași înălțime și de 
aceeași vîrstă cu el — erau convinși- că 
Bela a fost eliminat din școală și că înlătu
rarea lui efectivă nu mai era decît pro
blemă de zile ; și aceeași convingere o 
aveau și cei cărora pînă atunci le fusese 
total indiferent.

Toate acestea îi creaseră o atmosferă in
suportabilă.

Era privit chlorîș sau cu bănuială, nimeni 
nu i se uita țintă-n ochi. Nimeni nu îi vor
bea. Era exclus, ostentativ, chiar din obiș
nuitele jocuri. La atelierul unde elevii fă
ceau aplicații i se ascundeau rindeaua, 
dalta, fierăstrăul de mînă. Pînă și porecla 
de „Oul”, cu care fusese botezat, era trans
formată în „Oul clocit”. Așa i se zicea a- 
cum. Si nu numai pe la spate, ci și de la 
obraz I

Singur Ovid îi rămăsese prieten cre
dincios. Ochii lui verzi reflectau și acum 
aceeași compătimire, aceeași încurajare, ca 
și mai înainte. Băiatul simțea că nu se 
poate lua de piept, pe față, cu cei ce erau 
împotriva lui Băla, dar făcea tot ce îi stă
tea în putință pentru ca șă-1 apere de 
orice lovitură. Avea o deosebită intuiție 
în această privință : se retrăsese, oarecum 
fără să dea impresia că e îngăduitor’ sau 
laș. Era tenace, deși nu putea trage nici o 
nădejde. Toate acestea erau însușiri care 
puteau aduce oricui nemăsurată consolare. 
Dar îi aduceau mai ales lui Bela...

Ovid l-a dus chiar de cîteva ori la că
suța lui din Schei. încerca să deseneze 
alături de el. îi pusese în mînă cuțitul de 
modelat, căutînd să-1 facă să prindă se- 

. crețul statuetelor. în cele din urmă, într-o 
după-amiază, cînd grosolăniile lui Hathazi 
și cele ale celor de seama lui, întrecuseră 
orice măsură, i-a propus să chiulească, 
pur și simplu, de la orele de după-masă.

— Știi ce. măi Oul... adică măi Bela? — 
își urmă vorba nițel cam încurcat — hai să
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ne urcăm pe Tîmpa, că azi-mîine or începe 
ploile de toamnă, și-atunci n-0 să mai fie 
chip...

•k
Rezemînd balustrada de piatră din vîr- 

ful stîncos al Tîmpei, lui Bela îi apărea, 
înecată în soare, o adevărată hartă a ora
șului : recunoștea, rînd pe rînd, acoperișul 
de țiglă multicoloră a clădirii sfatului, 
blocul masiv al Bisericii Negre, strada 
Vămii, strada Porții... Zări și clădirea 
școlii — imagine care îi pricinui, chiar și 
de la distanță, amărăciune. Ca un viermu- 
șor negru, trenulețul de Săcele aluneca 
undeva, departe, lăsînd dîră de fum și 
aburi, spre- fabrica de ciment, ale cărei 
coșuri nici la acea oră nu încetaseră să 
verse obișnuitîi nori de fum alburiu. Pe 
la urechi le șuierau vînturile care, adiind 
dinspre Țara-Bîrsei și dinspre depresiunea 
Treiscaunelor, se ciocneau răcorindu-le 
fruntea brobonită de sudoare și răvășin- 
du-le părul ce le încununa capetele. Se 
găseau la peste trei sute de metri altitu
dine față de Piața Centrală a urbei, într-un 
punct de unde se vedea pînă hăt departe, 
dincolo de șesul mărunțit în tarlale. Pînă 
la înnegurata margine a zărilor. Pînă acolo 
unde totul se pierdea în ceață.

— Se-ntărește vîntul, băgă de seamă Ovid.
— Iar are să plouă.
— Se prea poate, căci suflă dinspre nord- 

est. Știi ce ? măi Bela ! Hai să mergem la 
noi, să mai înălțăm o dată zmeiele alea I...

— Să mergem...
Se lăsară pe vale pe coasta pleșuvă de 

pe partea sudică a muntelui, pe așa-zisa 
„Potecă a Cavalerilor”. Urcînd dinspre oraș 
făcuseră un ceas și jumătate pînă-n vîrf. 
Acum, în douăzeci de minute, se văzură în 
Piața-Prundului. Iar peste alte zece mi
nute, la Ovid în grădină. Dar nu apucaseră 
sfi scoată zmeiele de sub grinda șopronului, 
că se și pomeniseră față-n față cu mama lui 
Ovid.

Bela era gata să o șteargă, speriat. Ră
mase totuși, pe loc. în înfățișarea femeii 
cu broboadă neagră, înveșmîntată în haine 
de doliu, femeie cam în vîrstă și cam a- 
dusă de spate, nu era nimic amenințător.

— Vreți să-nălțați zmeiele ? întrebă ea, 
cu glas scăzut, adresîndu-se fiului ei.

— Da. măicuțo.
— Și de-o ieși bucluc ?!...
— Păi... nici deunăzi n-a fost nimic...
— Nu, nu I Da’ de-atunci multe s-au 

schimbat 1
— Păi... dacă crezi matale...
— Ei, hai I Jucâti-vă 1 Da-ntîi să luați 

ceva-n gură. Așa-i că ți-e foame, băiete ? 
grăi ea întorcîndu-se spre Băla.

Ființa îndoliată și gîrbovită o luă încet 
spre casă.

— Așa-i mereu, de cînd ă murit tușa Veta, 
zise Ovid.

— Nici n-ar mai trebui să-nălțăm zme
iele...

— De ce să nu le-nălțăm ? Maica nu se 
supără. Doar cît...

— DOar cît ce?!„. La ce te-ai gîndit ?
— Știi, mereu se găsește cîte-un bine

voitor, care să te pîrască...
— Știu 1 Eu Să nu știu ? !...
Băieții au scos cele două zmeie de hîrtie 

și le-au rezemat de zid. A venit și tușa 
Olaru cu cîte o felie de pîine — pîine nea
gră, ca la vreme de război — și cu cîte 
o bucată de brînză de burduf, brașoveneas- 
că.

în timp ce băieții mîncau, ea îi privea, 
cu mîinile vîrîte sub șorț...

— ...Vă fie de bine ! Dacă vreți să beți, 
apa-i in casă.

Desen de Traian VASAI

Acțiunea romanului la care lucrează în momen
tul de țață scriitorul Szernler Ferenc se desfășoară 
in anii primului război mondial — mai precis în 
toamna anului 1918, în lunile în care a început 
prăbușirea coaliției Puterilor Centrale — și urmă
rește procesul de formare a caracterului unui ado
lescent. Tatăl acestuia, un biet tîmplar din Odor
hei, a fost trimis de autoritățile austro-ungare pe 
front, ca ,,element subversiv", într-un ,,batalion de 
reabilitare". Cu toate acestea, folosindu-se un cer
tificat — e drept, cam discutabil — de bună pur
tare a părinților săi, Bâla a fost înscris la o școală 
de meserii din Brașov, unde este găzduit de niște 
rude ale familiei.'La școală, băiatul se împriete
nește cu colegul său de bancă, Ovid, prietenia lor 
rezistînd în fața evenimentelor brutale, semnifica
tive pentru atmosfera acelor vremi.

o Bela ar fi voit să-i mulțumească pentru 
gustare, dar nu știa cum să i se adreseze. 
Abia acum și-a dat seama că Ovid nu ros
tise nicicînd, în fața lui, numele de botez 
al mamei sale. Dar mai apoi, găsi singur 
soluția cea mai bună : tușa Olaru se cădea 
să-i zică. Dar femeia și dispăruse pe după 
casă.

Vîntulețul adia, hăulind monoton, de-a 
lungul grădinii povîrnite. Mireasma amă
ruie a fumurilor, precum și mirosul de 
praf, îi dădea un fel de iz mineral. Nu era 
un vînt rece, totuși, nu era nici catifelatul 
vînt al verii, care lui Bela, cînd venise 
întîia oară pe-aici, îi mîngîiase obrazul, 
îi îmbrățișase, cu drag, corpul, cu ocro
titoarea căldură a firii.

Alunecînd peste mica așezătură de pe 
coama dealului, s-a repezit la zmeul lui 
Bela. Zmeul, strunit din scurt, prinse a 
se zbuciuma sălbatec.

— Ia uită-te la el ! zise Bela. Parcă-i viu !
— Parcă-ar fi un cățel scos la plim

bare, spuse Ovid rîzînd. Ai grijă să nu-ți 
scape, că nu-1 mai vezi !

— Las-o-ncet I Las-o-ncet 1 strigă Boia 
la zmeu.

Sfoara li aluneca cu spor, prin palmă, 
de trebuia să bage bine de seamă ca nu 
cumva să i-o julească. Mai rar așa vînt !... 
Alcătuirea în patru colturi se ridica, pie
ziș, fără ezitare și fără a se clătina, spre 
cer.

Băiatul simțea, în încheietura mîinii, în 
umăr, în tot corpul, marea forță a vîntu
lui... acea forță care dădea viață și putere 
și zmeului. Zmeul cel mare, hexagonal, al 
lui Ovid, plutește în curînd alături de ce
lălalt, și pe deasupra lui... Vîntul continuă 
să bată...

Fruntea codrului, mai ales a celui care 
închide orizontul spre Poiană, alcătuită 
din copaci ce tocmai leapădă Verdele, spre 
a se colora în toate nuanțele dintre: galben 
și roșu, face ușoare plecăciuni. Dar.huietul 
lui nu răzbate pînă-n vale, unde atfnosfera 
era încă destul de calmă.

Tac și strimtele ulicioare ale Scheiului, 
ce duc spre munte, și largile-i grădini. 
Doar pe ici, pe colo, răsună cîte un lătrat 
de cîine, sau cîte-o cotcodăceală pornită 
din cine știe care coteț îndepărtat.

în mijlocul liniștii molcome a maselor 
de aer strîmtorate în vale, cei doi băieți 
urmăreau atenți zumzetul monoton pe care 
cele două zmeie îl transmiteau din slavă, 
prin sforile întinse. Apropiindu-și urechea 
de sfoară, muzica se întărea brusc. Ba, de 
la o vreme, se puteau distinge chiar unele 
nuanțe urcătoare și coborîtoare.

— Zmeul meu cîntă I zise Ovid.
— Și al meu !... Și încă ce frumos !...
în aceeași clipă, de pe creasta unuia 

dintre dealurile înconjurătoare, răsună un 
foc de armă. Ovid s-a cutremurat și a tă
cut. Ecoul s-a rostogolit, grăbit, printre 
coastele împădurite. Nici nu s-a stins bine 
ecoul primei împușcături, că și răsună un 
al doilea foc. Apoi și un al treilea...

— Trag în zmeiele noastre, șopti Ovid.
— Nu au să le nimerească !...
Sforile, care pînă atunci se încordase

ră uniform, se zmuceau din cînd în cînd. 
ca niște bice ce ar plezni în carne vie. 
Zmeul cel mare, hexagonal, dădea nervos 
din coadă. Și zmeul lui Bela se repezea 
neliniștit cînd încoace, cînd încolo.

„Ne mor zmeiele 1“ îi fulgeră lui Bela 
prin cap, în timp ce, cu fața spre cer, le 
urmărea, împietrit, mișcările chinuite. A- 
proape în aceeași clipă, răsună strigătul 
lui Ovid :

— Ne mor zmeiele I Le-mpușcă !.„ Ooo !..,

Cele două zmeie se legănau încă în bă
taia vîntului și a soarelui. Dar, cu totul 
pe neașteptate, zmeul cel mare s-a cu
tremurat. O fi fost lovit nodul ce ținea 
sfoara ? Corpul hexagonal s-a lăsat într-o 
rină, apoi a început să se prăbușească, 
pe lat. făr’ de viață. Coada lui, înciucu- 
rată, îl urmează, cu 
Sfoara a biciuit încă o dată aerul, apoi s-a 
înfășurat, moale, pe corpul zmeului mai 
mic. Dar și acesta s-a clătinat și, pierzîn- 

cchilibrul, a prins a se roti în aer... 
dădea disperat să apuce capătul din- 
sol, al sforii, dar mișcarea corpului 
în plină rotație era mai puternică 
toată strădania lui.- Cercurile se lăr- 
mereu, coada zpieului descria arcuri

bătăi șerpuitoare.

du-și 
Ovid 
spre 
aflat 
decît 
geau _____  ____
din ce în ce mai extravagante. în cele din 
urmă, foaia în patru unghiuri se repezi spre 
pămînt și dispăru printre case și printre 
copaci.

— Trage 1... încearcă să tragi sfoara 1 
gîfîi Ovid.

Dar după două-trei zmucituri, sforile ră
maseră întinse, nemișcate.

— Da’ zmeiele I... întrebă Bela.
— Cu ele s-a zis... Acum nu ne mai ră

mîne decît să... Ascultă. Bela I Eu dau o 
fugă și le tai sforile, nu cumva venind ci
neva de-a lungul lor să nimerească aici. 
Așteaptă pînă ajung jos. iar cînd vei auzi 
șuieratul meu. .trage ! M-ai înțeles ?

— Desigur... Dă-i zor !
Ovid alergă de-a lungul grădinii și ieși 

în stradă...
Tremurînd de emoție, Băla căuta să so

cotească ; oare pînă unde o fi putut ajunge 
prietenul său, prin încîlceala ulicioarelor 
cotite și a gt ădinilor învălmășite una-ntr-al- 
ta ? Aceasta pentru ca Să știe cînd trebuie 
să tragă de sfoară. De cîteva ori i s-a nă
zărit că ar fi auzit vagi șuierături venite 
de departe și tot de atîtea ori a zmucit de 
capătul sforii ce odihnea în palma lui. 
Dar nu a clintit nimic. Si dacă nu îi va 
reuși lui Ovid să taie sforile ? Și dacă 
el n-ar mai auzi semnalul ? Si dacă între 
tirhp vor ajunge aici ?!...

Ascultă cu țoale simțurile încordate. Nu 
s-a auzit niai un șuierat. A zmucit cu dis
perare de cele două sfori ce s-au împletit 
în chip de bici. Sforile au cedat și au în
cepui să se tîrîie chinuite, cine știe peste 
cîte acoperișuri, peste cîte garduri, peste 
cîte crengi înfrunzite !... Totuși, se cheamă 
că au pornit. Bela și-a încordat toate for
țele și a început să tragă spre el împletitu
ra ce se aduna,;; în rotocoale leneșe, la pi
cioarele lui. Nu dădea nici o atenție spi
nilor și mărăcinilor pe care sforile îi adu
naseră pe parcurs, spini și mărăcini care îi 
spintecau buridele degetelor, 
palmele, ci se .... ___
agate undeva, definitiv Dar sfoara venea, 
venea... Chiar dacă se mai agăța uneori, 
chiar dacă mai ezita uneori. Venea, prici- 
nuindu-i băiatului emoții cu înecuri, dar se 
chema că vine.,, Nu îi Veni să creadă cînd 
printre copacii de pe coasta abruptă apăru, 
în chip de limbă șerpească întoarsă, du
blul capăt al sforilor.

începu să depene firul. Dar nu ispră
vise treaba nici pe jumătate, că se și po
meni cu Ovid.., Băiatul era numai 
gîfîla amarnic :

— N-am verțit pe uliță, zise, ci 
furișat prin grădina țaței Veta. Zmeul 
mic tocmai acolo a căzut. îl ascunde 
Gavrilă ! Pe-aici n-a venit nimeni ?

— Nimeni...
— Nici maică-mea ?
— Nici,..
— Lasă sfoara c-o deapăn eu ! Da’ tu 

nu mergi pe uliță, ci urcă pe la Varte. 

îi sîngerau 
ruga ca nu cumva să se

m-am 
cel 
el.

să

Știi, pe-acolo pe unde-am venit cind al 
fost întîia pară la noi.

— Păi atunci... am plecat !
— Ne-ntîlnim mîine dimineață, la scda- 

lă. Da’ de chestia asta să nu sufli nimic.
— Nu te teme...
Din capul potecii. Băla s-a mai uitat o 

dată înapoi : Ovid tocmai ducea colacii de 
sfoară spre șopron. Lingă casă apăruse 
făptura cernită a tușei Olaru. Băla a sărit, 
grăbit, în umbra tufelor ce mărgineau po
teca.

★
— Ascultă, măi Băla ! Frontul a început 

să se prăbușească, zicea Aranyosi Găbor, 
cind zorile încă nici nu începuseră a miji, 
scuturîndu-1 pe băiat de umeri.

Băla încă era ametit de somn. în creierul 
lui încă se învălmășeau frînturi din pățania 
cu zmeiele. O clipă o idee ii fulgeră prin 
cap : cit de tîrziu adormise aseară 1 I-ar fi 
plăcut să se poată întoarce altminterea pe 
salteaua îngustă, de paie, în mijlocul căreia 
corpul lui își săpase culcuș tocmai pe mă
sură. I-ar fi plăcut, de asemenea, să-și 
tragă peste cap cerga mițoasă ce îi servea 
drept plapumă, dă pe care cearceaful în 
care era îmbrăcată chipurile, aluneca me
reu. I-ar fi plăcut să mai doarmă, dar 
neică Găbor nu îi dădea pace :

— Hai, scoală, măi Bela!, N-ai auzit ce 
ti-am spus ?

Mintea băiatului, care se limpezea cu 
greu, prinse totuși, pînă la urmă, înțelesul 
vorbelor lui neică Găbor. Intr-adevăr, prin 
zăpăceala ce domnea de cîteva zile, răzbă
tuseră unele zvonuri, ba mai .apăruseră 
și prin gazete, împrăștiate pe ici, pe colo, 
niște comunicate... El, firește, nu le prea 
dăduse atenție. Se spunea. în acele comuni
cate. că Antanta trecuse peste tot ia atac, 
dar că apărarea Puterilor Centrale era de 
nezdruncinat. Si-acum...

Băiatului i-a pierit somnul, ca prin far
mec. Urmărește din ce în ce mai bucuros 
vorbele lui nea Găbor.

— Eu mai dau o fugă după lapte, tu. pînă 
atunci, ațîță focul. Dacă se scoală tușa 
Iuliș, n-o lăsa să se dea jos din pat. ci 
du-i tu ceaiu’ ăla de afine, să-1 bea mai 
întîi... Cînd m-oi întoarce eu. s-a putea 
ridica și ea din pat. Pe urmă dau o raită 
pe la fabrică. E-hei 1 abia acu’ începe 
hora 1...

Bela a aprins focul sub plita mică din 
bucătărie și se încălzește, frecîndu-și rnîi- 
nile, la lumina gălbuie ce iradiază prin 
ușița sobiței. E răcoare. Pe-afară. vîntul 
jumulește, parcă, de frunze, nucul. Din cind 
în cind. pe geamul ușii răpăie ploaia. Vîntul 
de ieri, care înălțase zmeiele. a adus, așa
dar, vremea rea.

Din odaia de alături nu se aude nici o 
mișcare. Băla așeză ceainicul pe marginea 
plitei. Picotește, fericit, la căldura dată de 
niște deșeuri de cherestea, ce ard pîrîind. 
A cam ațipit. Se trezește în zgomotul făcut 
de neică Găbor care — zmulgînd aproape 
ușa — stă să se prăvălească în mijlocul 
odăii. Pe coasta vasului zmăltuit albastru, 
pe care îl balansează în mînă. se văd bine, 
chiar la lumina scăzută a focului, picătu
rile de lapte ce s-au prelins de-a lungul 
cănii.

— ...Patrula ! A intrat în strada noastră ! 
zice gîfîind. Cît pe-aci să mă calce pe bă
tătură. cînd dădeam să cotesc,.. Luau în 
seamă numerele caselor.

Ușa încăperii s-a deschis. Țața Iulișka în
treabă abia auzit:

— Ce-i ?...
— Pst 1 Patrula... Poate că nu vine aici.

E curios totuși că chiar acum...
— De ce-ai venit acasă ?
— N-am avut unde merge, în altă parte. 

Dacă aș fi luat-o la fugă, le-aș fi trezit bă
nuiala.

— Ascunde-te.
— Poate trec mai departe...
Tustrei aud prea bine cunoscutul scîrtîit 

al portiței de fier. Răsună tropot de bo
canci pe pietrișul jilav. Cei din casă, 
așteaptă cu respirația tăiată împlinirea 
inevitabilului, cu vaga nădejde dintotdeau- 
na a omului care, oricît de doborît s-ar 
simți, tot își mai zice că poate nu se va 
întîmpla... Că nu se poate totuși ca...

Pașii scîrțîie pe treptele de ciment, de la 
intrare. Pe geamul ușii s-a proiectat jerba 
de lumină a unei lămpițe cu baterie. Ivărul 
este apăsat de o mînă energică, fără vreo 
prealabilă ciocănitură în ușă. Prin ușa 
deschisă a pătruns. în bucătărie, mireasma 
răcoroasă a ploii, miros de haine cazone, 
de bocanci uzi, de fierărie și lemnărie 
unsă. Pe fundalul palid al zorilor s-au de
senat siluetele a doi ostași. O mînă puter
nică, cu degete boante, împinge în cercul 
de lumină stridentă al lămpii de buzunar 
o hîrtie mototolită :

— Aranyosi Gabor 1
Nici un răspuns... Jerba de lumină a lăm

pii de buzunar a făcut ocolul bucătăriei și 
s-a oprit asupra lui neică Găbor. Bela abia 
acum băgă de seamă că obrazul lucios al lui 
neică Gabor e brobonit... Să fie cumva 
picături de-ale ploii ? sau e sudoare...

— De ce nu răspunzi la chemare ?
— Dar vă rog... eu... și... în. definitiv, 

cine sînteti dumneavoastră ?
— ...Jandarmeria de campanie 1
— Si ce doriți ?

* •— Avem ordin să te ridicăm.
— Nu se poate 1... pentru că bărbatu-meu 

e în grevă ?... prinde a grăi țața Iuliș, șuie- 
rînd bizar.

— Nu-i vorba de grevă, coană 1... zice 
unul dintre jandarmi, da’ cel ce nu se pre
zintă la unitate, cînd primește ordin de 
chemare, e considerat dezertor.

— Ai primit ordin de chemare ? zice fe
meia. întorcîndu-se spre bărbatul ei, pe a- 
celași glas șuierat.

— Hai I Ajunge vorba de clacă ! Ia a- 
prinde nițică lumină, să nu consum bateria, 
și-apoi la drum 1

— Eu nu pot fi încorporat, domnu’... că 
am scutire...

— Las’ că asta o explici acolo, la consiliul 
de război. Dar să știi că-n ziua de azi 
consiliului nu-i prea place să-și piardă tim
pul : te condamnă la moarte cît ai zice 
pește, apoi te ..grațiază". chipurile, și te 
trimite pe front.

— Păi frontul... frontul a început să se 
prăbușească, îi scapă vorba lui Bela.

— I-auzi, dom’le 1 I-auzi !„. Care va să 
zică pe-aci vă ocupați și cu colportarea de 
știri alarmante 1 Aprinde-o-dată lumina 
aia, măăă... clevetici 1 se răstește jandar
mul la băiat.

Mîna lui Bela s-a sucit, fără voia lui. 
Iar gazul aerian ce curgea de cîteva se
cunde. umplînd globul de sticlă, se aprinde 
pocnind... Cei doi jandarmi se trag, instinc
tiv înapoi.

Neică Găbor se clintește și el. ca omul 
care vrea să spele putina. Dar în ușa odăii 
se găsește tata Iuliș. ușa dinspre curte, a 
bucătăriei, e blocată de cei doi jandarmi.

— Las-o-ncet! Las-o-ncet, frate-meu 1 
strigă ostașul mai înalt, că-s cinci cartușe 
..Manlicher” în magazia puștii ăsteia. Hai l 
Pregătește-te 1...

— Păi nu auzirăți că frontul... frontul... se 
prăbușește?! strigă, disperată, tata Iuliș.

— Aia nu-i sigur, coană ! Și chiar dacă 
un front se prăbușește, rămîn celelalte... 
Iar de s-or prăbuși toate. îti vine bărbatu’ 
mai curînd... Dar să știi că oricîte fronturi 
s-ăr prăbuși, ordine de chemare vor fi 
mereu I Si nu-i de glumă cu ele 1 Ei I Hai. 
dă-i drumul. Aranyosi 1 Dar ia-ți ceva pe 
tine, că-n pivnița comenduirii-i cam ră- 
Ct)8 T6.

Țața Iulișka se uită, uluită, după bărbatul 
ei care se îndepărtează mergind între cei 
doi jandarmi Neică Găbor tot se mai în
toarce o dată, de pe prispă :

— Bela 1 Ai grijă !,..
Pe băiat îl încearcă plînsul.
— ...că eu mă-ntorc curînd, își urmează 

neică Găbor vorba. Iar tu. Iulișkă dragă, 
nu te mai amărî. că azi. mîine-oi fi iar 
acasă.

— Lasă vorba 1 Hai. dă-i drumu’ 1 se 
răstește la el unul dintre jandarmi.

Dar țața Iulișka nu a priceput nici vor
bele bărbatu-său. nici pe cele ale jandar
mului. Ci a stat încremenită, holbînd ochii 
la ușa ce a rămas deschisă... La ușa pe care 
vîntul jilav ce vestea zorile, pătrundea, 
hăulind. spre a flutura sălbatec, înspăimin- 
tător, flacăra lămpii.
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Un pasionant obiect de studiu
mmmifliiimiiii»

Memoria! Fără ea nici nu ne putem imagina viața 
noastră. Recurgem mereu, chiar fără să ne dăm seama, 
a datele pe care le cuprinde înmagazinate: amintiri, 
deprinderi, emoții, experiență, învățătură...

Omul construiește deja memoria artificială a ma
șinilor electronice, dar secretele celei naturale nu le-a 
dezvăluit încă. Știința abia își croiește drum spre cu
noașterea lor. Despre prime realizări în acest domeniu 
ne vorbesc astăzi doi cunoscuți oameni 
prestigiu internațional.

de știință de

MEMORIA
Profesor dr. Hoîgar HYDEN, 

Universitatea din Goteborg-Suedia:

Moleculele
înmagazinează
amintirile

sînt cunoscute 
amănuntele, 
de fine fi
se află la 
de la naș- 
o construc- 

foar-

Parcurgînd ziarele, citi
torul întîlnește adeseori ar
ticole de senzație : „Injec
ții de substanță cerebra
lă ajută la învățătură", 
„Perfecționarea memoriei 
prin pilulele X“ și altele la 
fel. Te întrebi nedumerit, 
în ce măsură este vorba de 
cercetări științifice serioa
se, în ce măsură de fan
tezie ?

Capacitatea creierului de 
a învăța, de a înmagazina, 
timp de o viață întreagă, 
tot felul de întîmplări, de 
a le evoca la nevoie, a pre
zentat întotdeauna un fe
nomen enigmatic. Care este 
însă substratul lui ? Pro
blema a trezit interesul 
filozofilor încă din anti
chitate. S-a discutat vea
curi în șir, dacă de pildă, 
lucrurile învățate se pot 
transmite de la o generație 
la alta, ca ceva ce s-a de
pus în suflet, sau dacă 
omul se naște cu o minte 
virgină, pe care experiența 
își grefează, pas cu pas, 
semnele ei. Știința moder
nă ne oferă concepții noi, 
ne pune la îndemînă mij
loace tehnice, cu ajutorul 
cărora putem studia cele 
ce se petrec în intimita
tea celulelor, inclusiv celor 
ale creierului. Se poate 
cerceta astfel cum iau naș
tere produsele celulare de 
tot felul sub influența fac
torilor ereditari, a cromo
zomilor și genelor. Aceas
tă orientare a cercetărilor 
permite și o abordare nouă, 
deși timidă încă, a proble
melor memoriei.

Formațiile complicate ale 
creierului 
astăzi în toaie 
Miliardele lui 
bre nervoase 
locul lor încă 
tore, alcătuind 
tie tridimensională 
te puțin diferită de la om 
la om. în general, se con
sideră astăzi că atunci cînd 
se înscrie în creier o amin
tire nouă, impulsurile ner
voase acționează nu asupra 
unei singure, ci a mai mul
tor părți ale creierului, fie 
prin intermediul unor căi 
existente, fie prin altele 
noi ce se deschid cd acest 
prilej. Se naște chiar în
trebarea dacă semnele ce 
se înscriu în ’ memorie nu 
se notează cumva în fie
care din marea multitudi
ne de celule cerebrale, pen
tru a fi activate apoi cu 
ocazia aducerii aminte.

în această privință se 
fac cercetări, cu prilejul 
unor operații privind le
ziuni sau tumori ale cre
ierului, studiindu-se în ce 
măsură afectează acestea 
memoria sau capacitatea 
de a învăța a omului. S-a 
observat, în cadrul unor 
astfel de operații, că sti
mularea electrică a unei 
părți a creierului trezește 
la pacienți amintiri vii ale 
unor perioade îndepărtate, 
în prezent, traseele elec
trice ale creierului sînt stu
diate cu ajutorul electro- 
encefalografului și al unor 
metode matematice moder
ne, permițând să se între
vadă rezultate interesante.

Se știe, de altfel, că unii 
oameni își păstrează me
moria pînă la bătrînețe, al
ții însă, mai puțin norocoși, 
încep să uite de la o vîrstă 
mai puțin înaintată chiar 
și întîmplări de dată re
centă, reliefîndu-se în 
schimb cu mai multă cla
ritate amintiri din prima 
perioadă a vieții. Cauza 
dispariției, amintirilor mai 
recente ar fi pierderea de 
către creier, o dată cu vîr- 
sta, a unui număr mare de 
celule. într-adevăr, spre 
deosebire de alte organe 
ale corpului, ficatul de pil
dă, care prin diviziune ce
lulară își înlocuiește în 
permanență celulele uzate, 
creierul nu-și mai poate re
face celulele pierdute.

Aprofundînd studiul me
moriei, psihologii au obser
vat că există o memorie de 
scurtă durată și alta de 
lungă durată. Prima se re
zumă la numai cîteva se
cunde pînă la o oră. în 
acest interval se produce 
consolidarea lucrurilor în
vățate, formîndu-se memo
ria cu durată lungă. în u- 
nele profesii, memoria cu 
durată scurtă joacă un rol 
esențial. Operatoarea unei 
centrale telefonice, de pil
dă. . memorează numerele 
legăturilor cerute timp de 
cîteva secunde, pentru a le 
uita apoi. Dacă este însă 
tulburată memoria de 
scurtă durată nu șe mai 
poate forma nici cea de 
lungă durată. Astfel, victi
ma unui accident de circu
lație, de ob'.âo', nu-și amin
tește de loc întîmplarile I

creierului, folo- 
tot felul de ani- 
experientă, de la 
cimpanzei. Să ne

care au precedat direct ac
cidentul.

. Astăzi cercetările științi
fice privind memoria au 
pătruns pînă la nivelul mo
leculelor 
sindu-se 
male de 
pești la 
ocupăm de unele rezultate 
și interpretarea lor.

In orice celulă, factorii 
ereditari — genele care a- 
dăpostesc în interiorul lor 
o gamă enormă de dispo
ziții amănunțite privind 
desfășurarea proceselor 
biochimice din celulă — 
dirijează producția zilnică 
a celulei, concretizată, de 
pildă, în salivă, lacrimi, 
material osos. în celule, 
moleculele unei substanțe, 
denumită acid ribonucleic 
(ARN), execută dispozițiile 
genelor, organizează o a- 
devărată linie de asam
blaj de-a lungul căreia se 
realizează produsele celu
lei, în cea mai mare parte 
proteine enzimatice. Aces
tea, la rîndul lor, accele
rează reacțiile chimice din 
celulă, fiind utilizate de a- 
ceasta ca niște unelte pen
tru a produce alte mole
cule. Există însă în celule
le cerebrale niște molecule 
gigantice, a căror funcție 
este de a înmagazina me
moria ca și un magnetofon? 
Pînă în prezent ele nu au 
fost descoperite. S-a con
statat însă, cu prilejul 
unor experiențe, că în pro
cesele de învățămînt sau 
de memorizare apar în a- 
ceste celule mici cantități 
de ARN și de proteine de 
o compoziție specială.

Experiențele respective 
s-au făcut pe șobolani, ce
lulele analizate fiind pre
levate din trunchiul lor ce
rebral și scoarța cerebrală 
externă, vădindu-se că acel 
ARN este identic cu cel din 
cromozomi și gene, orga
nele ereditare ale celu
lelor. De aici s-a tras con
cluzia că în procesele de. 
învățămînt sau de memori
zare, genele sînt stimulate 
să producă ARN-ul desco
perit' care, la rîndul său, 
determină formarea prote
inelor utilizate perltru a 
consemna datele memoriei. 
Desigur că, în această di-

Prof. Jafnes V. McCONNELL,
Universitatea din Michigan - S.U.A.:

Poate fl
transferată

memoria
de la un individ
la altul ?

Cum reușiți să țineți min
te numele dv. ? întrebarea 
vi se pare, poate, caraghioa
să, căci „și un cline" știe 
cum îl cheamă. Ne cunoaș
tem fiecare numele, pentru 
că ni se spune mereu pe a- 
cel nume. Cum procedează 
însă organismul pentru a-1 
înregistra ? Sau. cu alte 
cuvinte, ce fenomene biolo
gice se petrec într-un orga
nism — de om, cîine sau 
chiar' vierme — ori de cîte 
ori acesta. învață un lucru 
nou ? Știința abordează aici 
un domeniu nou, dificil și 
complex, în care primele 
răspunsuri încep abia să se 
contureze.

Capacitatea omului de 
a-și aminti întîmplarile din 
trecut pînă în cele mai 
mici amănunte și de a fo
losi cunoștințele înmagazi- . 
nate pentru a-și face via
ta mai bună îl ridică dea
supra celorlalte ființe ale 
regnului animal. Nu degea
ba se spune, omul cit tră
iește învață ! Se întîmplă 
să auzim un cîntec nou. 
Mîine, ascultîndu-1 din nou, 
îl recunoaștem imediat. E- 
vident. „experiența" din 
ziua precedentă a lăsat o 
„urmă" sau un „semn" în 
creierul nostru. Dacă cerce
tătorii ar putea descoperi 
cum anume se prezintă a- 
ceastă „urmă", ce procese 
biologice o determină, ei ar

recție, cercetările

pînă la om. 
ca și ARN, re- 
fapt molecule 
ele ar putea

recție, cercetările se mai 
cer amplificate. Se poate 
conchide însă că stimularea 
activă, adecvată și la tim
pul potrivit a genelor din 
celule cerebrale, mărește 
capacitatea de memorizare 
a creierului.

Proteina care se formea
ză în cursul unor experien
țe de învățare nu a fost a- 
nalizată încă. Este însă in
teresant faptul că recent a 
fost descoperită în creier o 
proteină unică în felul ei și 
care nu se găsește în nici 
un alt organ, dar care este 
prezentă în celulele cere
brale ale tuturor speciilor, 
de la pește

Proteinele, 
prezintă de 
gigantice și 
înmagazina mesajele memo
riei. Experiențele au arătat 
că producția dc proteine 
în celule poate fi blocată, 
explicînd oarecum procesul 
uitării.

S-a folosit în acest scop 
antibioticul puromicina, în 
cadrul unor experiențe cu 
pești, puși să învețe anu
mite lucruri, . de pildă să 
înoate dintr-un comparti
ment intr-altul al unei cu
tii, la o comandă electro- 
luminoasă. S-a observat că 
doze relativ mici de puro- 
micină, injectate în craniul 
peștelui nu au blocat me
moria lui de scurtă durată, 
au împiedicat însă forma
rea celei de lungă durată, 
împiedicind sinteza protei
nelor cerebrale. Experiențe 
de acest gen .efectuate cu 
puromicină și alte antibio
tice, au demonstrat apariția 
unei deficiențe de memorie, 
dar nu a ceîei de . scurtă 
durată. Aceasta sugerează 
ideea că ar exista un ARN 
special care nu este lezat 
de antibiotice și care ac
ționează în cadrul memo
riei de . scurtă durată, pro
teina fiind necesară să fi
xeze amintirea. S-a mai. 
constatat că această pro
ducție de molecule specifi
ce are loc în anumite ce
lule ale creierului. Au ră
mas totuși încă destule pro
bleme, de pildă, care este 
natura semnalului care co
mandă ca o amintire să se 
fixeze sau nu, și la ce mo
ment anume etc, fără a mai 
vorbi de structura aparata- 
jului biochimic al. celulei 
care contribuie la aceasta.

Mai există, desigur, multe 
aspecte nelămurite în legă
tură cu aceste experiențe, 
dai' toate au dat loc unor 
discuții vii din care nu au 
lipsit nici vocile iritate,- 
nici protestele. Lucrul este 
ușor de înțeles, deoarece 
experiențele privind memo
ria tind în esență să răs
toarne vechile concepții 
despre sufletul și mintea 
omului. Cercetarea își cro
iește totuși drum și în a- 
cest domeniu pasionant al 
științelor naturii, justifi- 
cînd îndrăznețele prevederi. 
ale articolelor științifico- 
fantastice.

putea, probabil, să ne aju
te să învățăm mai repede 
și mai bine, iar ajunși la 
o vîrstă înaintată să nu mai 
suferim de scăderea me
moriei, care face pe cîte 
unii să nu-și mai aminteas
că nici măcar numele.

In creierul nostru există 
peste zece miliarde de ce
lule nervoase, toate conec
tate între ele — o fantas
tică centrală telefonică. 
Fiecare mișcare, fiecare 
gînd al nostru, este rezul
tatul unor procese biologi
ce care au loc în celulele 
creierului. Astfel, cînd un 
copil se atinge pentru pri
ma oară de o sobă fierbin
te, receptorii durerii din de
getele copilului trimit un 
mesaj la creier. Acesta își 
dă seama că s-a întîmplat 
ceva dăunător mîinii si tri
mite alt mesaj către muș
chii brațului, poruncindu-le 
să retragă deîndată mîna 
(și, poate chiar să ducă de
getele în gura copilului, 
pentru a ajuta la calmarea 
durerii), Această experiență 
produce o înregistrare 
creier, așa încît 
copilul va căuta 
orice obiect care 
mănă cu o sobă

Mesajele care vin 
sau pornesc de la creier se 
transmit de-a lungul unor 
„fire telefonice vii", consti
tuite si ele din celule ner
voase interconectate. De

în 
în viitor 
să evite 
se asea- 
fierbinte. 

spre

fapt mesajele biologice re
prezintă niște impulsuri de 
energie electrică, transmise 
cu enormă repeziciune de 
la o celulă la alta, după 
cum și vocea noastră, a- 
tunci cînd vorbim la tele
fon nu reprezintă decît o 
suită de impulsuri electrice 
care trec printr-un fir me
talic. De aceea, cu un se
col în urmă încă, oamenii 
de știință și-au imaginat că 
și amintirile înmagazinate 
în creier trebuie să fie de 
natură „electrică", presupu- 
nînd că creierul „își amin
tește" cu ajutorul unor mo
dificări ce s-ar produce în 
conexiunile dintre celulele 
nervoase. Abia în ultimii 
ani ne-am dat seama că 
„urma" pe care o imprimă 
în creier o anumită „expe
riență" e, în primul rînd, 
de natură chimică și nu e- 
lectrică, că amintirile sînt 
mai de grabă înmagazinate 
în celule nervoase unice' și 
nu sub forma unor modifi-

/ ol" J n cornul cel mai 
g apusean al Wale- 

sului, la 400 km de 
Londra, și-a făcut 
cuib în secera gol
fului orășelul Fish

guard. Micul port, cu in
stalații sumare, este punct 
dc legătură cu Irlanda.

Puntea e pustie. Ploaia 
care a' cernut ore în șir 
peste dealurile verzi ale 
Walesului a stat. Printre 
norii răriți licăresc cîteva 
stele. In apropiere de vas 
plutesc duzini' de pescăruși, 
iegănați în tremurul apei. 
Scot niște sunete ciudate, 
de parcă ar imita gama săl
batică a zgomotelor jun
glei. Pare ecoul miniatu
ral al universalei che
mări carnivore, plînse- 
tul faunei flămînde. Pă
trundem în adîncul și co
titul estuar al rîului Lee, 
printre maluri cu vegetație 
bogată, cu case zugrăvite 
în culori vii. Orașul e răs
firat pe. coaste de deal, de 
ambele părți ale rîului. De- 

• barcăm.

ISTORIE Șl PRO 
IECTE

E duminică și orașul se 
dezmorțește încet. Pei
sajul are ceva din at
mosfera mediteraneană — 
balconașe din fier forjat, 
ziduri de piatră, o floră lu
xuriantă presărată cu pal
mieri, tufe de ficuși sălba
tici înfloriți, bambus, orhi
dee. Un dar mărinimos al 
Golfstromului. curentul 
cald care atinge țărmurile 
Irlandei și, împrăștie' peste 
toată insula o climă mo
derată, constantă și umedă. 
Localnicii spun că a rămas 
singe spaniol prin aceste 
părți ale sudului, ca și pe 
coasta de vest,, la Galway, 
de pe timpul străvechilor 
legături cu Spania, multi
seculara aliată a Irlandei 
împotriva Angliei. Cork, 
după invaziile vikingilor 
scandinavi și după cuceri
rea anglo-normandă, a par
ticipat la toate răscoalele 
împotriva dominației stră
ine atrăgîndu-și faima și 
numele de „Orașul 
Capitală a regiunii 
Munster, Cork are 
locuitori și este al
oraș al țării, după Dublin. 
Deși irlandezii cu care am 
stat de vorbă afirmă că de 
fapt pe locul al doilea s-ar 
situ-a Belfast, capitala Ir
landei de Nord, aflată sub 
administrație britanică, re- 
ferindu-se în felul acesta 
la întreaga insulă a Irlan
dei. Centru cultural, cu 
muzee și monumente isto
rice, Cork are astăzi un co
legiu universitar în care 
învață 1 700 studenți și este 
cunoscut ea gazdă anuală 
a unui festival internațio
nal al filmului și 
festival al corului.

Viața industrială 
vechime pentru că 
ția industrială din
din secolul trecut nu a a- 
tins Irlanda. Mi s-a spus, 
în schimb, că există proiec
te și perspective proprii. 
Ca și în restul Irlandei, 
principalele dificultăți pro
vin din redusele posibili
tăți financiare și din lipsa 
resurselor naturale, mai 
ales a minereurilor. Indu
stria alimentară, pescuitul 
marin, țesăturile de lină 
sînt singurele care benefi
ciază de condiții favora
bile. Capitalul străin este 
atras uneori de costul con
venabil al mîinii de lucru. 
La marginea Corkului, 
Ford are. o uzină de mo
toare, iar în apropiere de 
Dunlop are o fabrică de 
cauciuc. Ziarele locale re
latau în zilele acelea des
pre lucrările recent începu
te în liniștitul și pitorescul 
golf Bantry. Buldozerele 
scurmau pămîntul pe mica 
insulă Whiddy din fața 
portului, iar o platformă 
plutitoare bătea piloni u- 
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cări a conexiunilor dintre 
celule. Acest punct de ve
dere este sprijinit' de cer
cetările întreprinsă în une
le țări din Europa răsări
teană și apuseană, în Sta
tele Unite și Canada. Si — 
fapt curios — în unele din 
cele mai pasionante expe
riențe s-au folosit niște 
viermișori minusculi. Dar, 
să mă explic mai în amă
nunt.

Cu vreo 14 ani în urmă, 
pe cînd mai eram student 
la Universitatea din Texas, 
am început să mă interesez 
de comportamentul plana- 
riilor, o varietate foarte 
răspîndită de vierme plat 
care pe tot globul trăiește 
în apa izvoarelor, lacurilor 
și rîurilor. Acest vierme, 
lung de vreo 2,5 cm, este 
o ființă cu totul aparte : e 
cel mai simplu animat care 
posedă creier adevărat și 
sistem nervos. împreună 
cu un alt student. Robert 
Thompson, am încercat să

viitoa-
a grupului, com-
cite 300 000 tone

riași în fundul mării. Atît 
proiectul cit și capitalul a- 
parțin unui grup petrolist 
arherican-Gulf Oil Corpo
ration, al patrulea din lume 
ca mărime. într-un an și 
jumătate pe insulă vor fi 
construite rezervoare cu o 
•capacitate totală de un mi
lion de tone. Aici își va 
vărsa încărcătura 
rea flotă ___ .
pusă din șase monștri- pe
trolieri a 
fiecare.

Insula Whi'dd.y nu a fost 
aleasă întîmplător. Malu
rile abrupte și apa adîncă 
cer investiții relativ mici 
(50—70 milioane lire) pen
tru a amenaja locul de a- 
costare a marilor petrolie
re. Țărmurile de nord-vest 
ale Europei nu oferă con
diții similare. Avantajul Ir
landei va fi mai mult de 
ordin moral. La instalațiile 
de pe insulă vor lucra doar 
vreo 30 de oameni, iar ra
finării nu vor fi construite; 
deci nu va fi folosită mîna 
de lucru locală. Interes tu
ristic ? Dimpotrivă, vecină
tatea unor cantități atît de 
mari de petrol trezește în
grijorări îndreptățite, iar 
unele ziare irlandeze amin
tesc de cazul petrolierului 
„Torrey Canyon" și de țăr
murile înnegrite de țiței ale 
Angliei și Franței.
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centrul, 
însă intr-un 
șuvoi de ma- 
polițiștii îl di- 
singură direc- 
ghicit — spre 
finala cupei la

în Dublin am intrat după- 
amiază, căutînd 
Am nimerit 
interminabil 
șini pe care 
rijau într-o 
ție, ușor de 
stadion. Era 
fotbal. Un flux irezistibil 
de oameni purtind stegule- 
țe și rozete în culorile e- 
chipelor, trecînd printre 
mașini, vibrînd în gesturi 
și argumentînd cu un debit 
uimitor.

Așezare antică, mențio
nată de Ptolomeu ca „Ebla- 
na“. Dublinul a fost ales ■ 
de vikingii invadatori ca 
bază pentru incursiunile lor 
pe coastele Europei, ocupat 
mai tîrziu de cuceritorii 
anglo-normanzi, trecut prin 
mîinile diferiților baroni 
aventurieri, călcat de ar
matele lui Cromwell, pen
tru a deveni centrul admi
nistrației engleze pe insu
lă. Istoria acestui oraș este 
bucată din istoria mișcării 
de eliberare națională care 
a culminat în timpul pri
mului război mondial. Aci 
s-au aprins flăcările răs
coalei din primăvara anu
lui 1916 șl tot aici. în 1919, 
Adunarea Constituantă a 
proclamat independența ță
rii.

Cultul eroilor este păs
trat și imortalizat în mar
mura numeroaselor monu
mente, ca și în închisoarea 
muzeu „Kilmainham" unde 
au fost executați conducă
torii răscoalei din 1916. în 
fața clădirii poștei centra
le; fostul cartier general al 
insurecției, se află un mic 
spațiu cultivat cu flori. 
Aici se înălța coloana lui 
Nelson, similară cu cea din 
Trafalgar Square în Lon
dra. Anul trecut, în timpul 
aniversărilor, într-o noap
te, a fost dinamitată. Au
torii n-au fost găsiți, 
s-a spus că de altfel 
n-au fost căutați prea 
sistent și că mai multă 
taie de cap le-a dat 
rholarea soclului și curăți
rea terenului.

Englezii au plecat, dar 
au lăsat urme adînci, unele 
imprimate în viața cotidi
ană. Deși este recunoscută 
ca a doua limbă .oficială, 
după irlandeză, engleza de
ține o poziție preponderen
tă. Atît guvernul cit și di
ferite organizații denumite 
„voluntare" depun eforturi 
pentru reînvierea și gene
ralizarea limbii naționale. 
Astăzi, irlandeza se învață 
în școli, iar textele oficiale 
sînt publicate în engleză și 
irlandeză. Tot așa sînt în
semnate tăblițele cu nume
le străzilor și localităților, 
dar ziarele apar în engleză. 

Mi 
nici 
in- 
bă- 
de-

educăm planariile, folosind 
o tehnică de antrenament, 
bazată pe concepțiile ves
titului fiziolog rus Ivan 
Pavlov. întîi aprindeam o 
lumină, apoi, după citeva 
secunde, treceam un curent 
electric prin apa în care se 
tîra viermele. Șocul elec
tric făcea întotdeauna ca 
animalul să tresară sau să 
se contracte. Asociind lu
mina si socul electric de 
150 de ori, viermii începură 
să tresară de îndată ce a- 
prindeam lumina, învățase
ră că lumina era semnalul 
care prevestea șocul.

Ca multe alte animale 
foarte primitive, planariile 
pot regenera părți pierdute 
ale corpului lor. Tăiat 
două, acest vierme 
moare; partea de la 
dezvoltă o nouă coadă, 
partea de la coadă, un nou 
cap. Pe această însușire 
s-au bazat alte experiențe : 

Am încercat, împreună 
cu doi din studenții mei,

în 
nu 

cap 
iar
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Un vechi castel irlandez

Reportaj din Irlanda de Liviu RODESCU

urmă pro- 
aproape 90 
și-a depus 
Piața Co- 
cu Marea

Pe piață, lira engleză are 
aceeași valoare și aceleași 
subdiviziuni ca lira irlan
deză, vehiculele circulă pe 
stingă, iar autobuzele cu 
etaj sînt gemene cu cele 
londoneze, exceptînd faptul 
că sînt vopsite în verde. 
Similaritățile apar și în ar
hitectura urbană, care păs
trează mai ales reminiscen
țe ale stilului georgian din 
secolul al 18-lea.

Cele mai resimțite conse
cințe stăruie însă în eco
nomia națională, dependen
tă încă în.mare măsură de 
desfacerea’ produselor pe 
piața britanică. Aceasta ab
soarbe azi cca 70 la sută 
din exportul irlandez, dar 
cu 10—12 ani în 
eentajul era de 
la sută. Irlanda 
candidatura la 
mună simultan 
Britanie, iar rezultatul ur
mează să aibă efecte iden
tice. „Economia noastră — 
mi s-a spus la Dublin —• 
este uneori comparată cu o 
remorcă în căutarea moto
rului propriu. Efortul in
dustrial pe care-1 depunem 
de mai mulți 
construiască 
motor".

Dezvoltarea 
din Marea- Britanie a ocolit 
Irlanda, astfel incit imediat 
după cucerirea independen
tei politice, în 1922, aceasta 
se afla în situația unei țări 
eminamente agricole, cu 
ceva industrie în domeniul 
alimentar și al țesăturilor 
de lină, adică așa cum fu
sese profilată pentru piața 
britanică. Un distins eco
nomist irlandez, prof. Jo
seph Johnston, scrie intr-un 
studiu recent: „Mare parte 
din istoria noastră prezintă 
formele brutale ale invazi
ilor, confiscărilor, expedi
țiilor represive și exploa
tării. în condițiile interna
ționale moderne este mult 
mai ușor — și mai puțin 
singeros — pentru o mare 
economie de a exploata 
una mică pe care a ocupa
t-o anterior, dacă econo
mia cea mare ia măsura 
de precauție de a o „eli
bera" pe cealaltă în prea
labil. Regatul Unit a putut

ani tinde să 
un asemenea

industrială

în 
pus în- 
cumva 
vierme 

transfe- 
de ace-

să antrenăm planariile, ca 
înainte, folosind lumina și 
șocul electric, apoi însă 
i-am tăiat în două. O lună 
mai tîrziu, după ce fiecare 
parte se regenerase spre 
a forma din nou un vierme 
complet, am încercat să 
vedem dacă-și mai „amin
tesc" ceva dinainte. Spre 
marea noastră surpriză, 
cozile regenerate prezen
tau aceeași „memorie" ca 
și- capetele regenerate, cu 
toate că acestor cozi le 
crescuse un creier cu totul - 
nou. Am văzut apoi că pu
team tăia animalele în pa
tru sau cinci bucăți, și fie
care bucată, după ce-și re
genera părțile lipsă își a- 
mintea de efectele șocului 
și ale luminii. Aceste ex
periențe mi-au sugerat con
vingerea că amintirile se 
înmagazinează prin modi
ficări chimice survenite în 
fiecare celulă a sistemului 
nervos al planariilor. 
continuare ne-am 
trebarea dacă nu 
„amintirile" unui 
plat n-ar putea fi 
rate altui vierme 
eași specie, extrăgînd anu
mite substanțe dintr-o pla- 
narie și inoculîndu-le alte
ia. Din fericire, viermii 
plăți sînt niște „canibali" 
mîncăcioși; am luat astfel, 
împreună cu studenți de-ai 
mei, un grup de viermi 
„antrenați", i-am tăiat în 
bucăți și am hrănit cu â- 
cestea canibali „neantre- 
hați", dar foarte flămînzi. 
După două zile, i-am pus 
la încercare și am obser
vat, chiar de la început 
că-și însușiseră o parte 
din educația victimelor lor. 
„Canibalii-martori", hră
niți cu viermi neantrenați, 
nu au manifestat un ase
menea efect. Pentru prima 
oară țineam în mînă o do
vadă științifică că o parte 
oarecare a procesului de
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astfel exploata economia 
noastră mai efectiv decît 
dacă am fi rămas din punct 
de vedere politic o parte 
a Regatului Unit". Ceea ce 
explică de ce. de-a lungul 
unei întregi perioade isto
rice, crearea unei industrii 
naționale prin forțe proprii 
a rămas o aspirație perma
nentă, după cum tot perma
nente au rămas și princi
palele obstacole : lipsa de 
fonduri și de materii pri
me. Abia în ultimul timp 
s-au înregistrat unii pași 
încurajatori, iar actualul 
program de dezvoltare e- 
conomică pe 5 ani pune un 
accent deosebit pe indu
strializare, acordînd avan
taje, credite și stimulente.

împreună cu E. Cramp
ton, consilier. Ia depar
tamentul exportului, am 
vizitat cîteva fabrici. 
Cea mai tînără dintre a- 
cestea, „Telectron", a fost 
construită cu 7 ani în urmă 
cu capital irlandez, ceea ce 
constituie o raritate. Pro
duce echipament electronic 
pentru telecomunicații, 
pentru centrale electrice, a- 
parate telemetrice, pe baza 
proiectelor proprii. După 
cum mi-a spus directorul 
general O. Glaser. în ulti
mul timp au reușit să pă
trundă pe piața europeană, 
în țări ca Germania occi
dentală, Austria, Suedia, în 
ciuda unei concurente pu
ternice. Principalul succes 
a fost însă înregistrat cînd 
au reușit să vîndă în An
glia. Secretul ? Nu e nici un 
secret. Sînt pur și simplu 
competitivi în ce privește 
nivelul tehnic și prețul. A- 
cum execută o comandă iu
goslavă pentru furnizarea 
unor centrale telefonice și 
își pun speranțe în mări
rea exportului.

Un alt membru al con
ducerii, J. Hayes, mi-a re
latat despre participarea 
firmei la Tîrgul de la Lei
pzig, unde era vecin cu pa
vilionul român, pe care l-a 
elogiat. I-a cunoscut pe re
prezentanții noștri, a dis
cutat cu ei, s-au împriete
nit. Cu acest prilej am a- 
flat că „Telectron” duce 
corespondență cu „Indus- 

memorie poate fi transfe
rată chimic de la un ani
mal la altul.

Care din milioanele de 
molecule chimice din fie
care celulă este răspunză
toare de înmagazinarea a- 
miintirilor ? Profesorul W. 
Halstead, un psiholog ame
rican, și profesorul H. Hy- 
dân din Suedia au emis 
ipoteza că acest rol ar re
veni moleculelor de acid 
ribonucleic (ARN) existente 
în cantități mari în toate 
celulele nervoase. într-ade- 
văr, injectînd ARN extras 
de la planarii antrenați în 
corpul unor viermi nean
trenați, am observat după 
o zi sau mai multe că reu
șim să facem un „transfer . 
de memorie". Aceste rezul
tate au fost confirmate prin 
peste 100 de experiențe, 
efectuate în opt țări.

Se pune însă o întrebare 
justificată : este posibil un 
„transfer de memorie" și la 
organisme mai complicate 
decît planariile ? Din 1964, 
grupuri de cercetători din 
Cehoslovacia, Danemarca, 
S.U.A. și alte țări au în
cercat să repete lucrările 
noastre, folosind însă șo
bolani și șoareci in loc de 
viermi, comunicînd că le-au 
reușit experiențe de 
„transfer de memorie". Este 
încurajator că și unele la
boratoare care înregistra
seră la început eșecuri au 
obținut în cele din urmă 
rezultate pozitive.

în propriul meu labora
tor am obținut pentru pri
ma oară rezultate bune de 
transfer în 1965. Deocam
dată nu cunoaștem încă 
procesul prin care memoria 
se realizează în interiorul 
celulelor nervoase și nici 
nu știm dacă toate tipurile 
de memorie se pretează 
pentru transfer, un lucru 
însă a fost stabilit cu pre
cizie : substanțele chimi

trialexport", dar că, oare
cum inexplicabil, cei din 
București cam întîrzie cu 
răspunsul.

Competiția este o pro
blemă centrală și la „Uni- 
dare", firmă cu 25 Ia sută 
capital canadian, una din 
cele mai mari din țară. Are 
șapte secții, în care se fa
brică transformatoare, ca
bluri, radiatoare, produse 
de aluminiu, pompe elec
trice. Mare parte se expor
tă în America de Nord și de 
Sud, Asia, Africa, Uniu
nea Sovietică, Marea Bri
tanie. Directorul cu proble
mele generale ale vînzări- 
lor, C. Pell, mi-a vorbit 
despre dificultățile pe care 
le întîmpină din partea ma
rilor firme rivale, despre 
formele, variate ale pros
pectării piețelor, ■ în care 
este inclusă și posibilitatea 
unor încercări de coope
rare. Caută în permanență 
noi modalități de a lărgi 
exportul și studiază’printre 
acestea și perspectiva unor 
relații cu România. „Sîntem 
doritori-— a spus el — să 
facem cu dv.- comerț în a- 
vantajul ambelor părți. Am 
vrea să pornim schimbu
rile, vînzînd și cumpărînd 
produsele de care fiecare 
are nevoie."

Tară a florilor și monu
mentelor, Irlanda are pă- 
mînt puțin și sărac, dat în 
stăpânirea oilor albe. Nu 
are petrol și minereuri de
cît în măsura optimismului 
incurabil cU care geologii 
intensifică explorările. Are 
însă proiecte ambițioase, 
bazate în primul rînd pe 
dezvoltarea industrială, 
astfel incit în 1970, peste 
jumătate din exportul țării 
să fie asigurat de produse 
industriale.

Așa a început de fapt 
convorbirea mea cu M. J. 
Killeen, directorul general 
al Departamentului Expor
tului, care a țin,ut să arate 
clar unde anume se pune 
accentul: „Sîntem convinși 
că viitorul nostru depinde 
de industrializare". Am a- 
flat că prin aceasta se ur
măresc două teluri impor
tante : creșterea producției 
industriale naționale și, 
deci, a nivelului de trai, 
iar în al doilea rînd, folosi
rea completă a mîinii de 
lucru. Se are în vedere în
deosebi problema emigra
ției : circa 40 000 de irlan
dezi pleacă anual spre alte 
țări, în căutare de lucru, 
numărul total al populației 
nereușind astfel să atingă 
nici 3 000 000, în timp ce 
de-a lungul meridianelor 
lumii sînt răspînditi, potri
vit unor calcule aproxima
tive, peste 20 milioane de 
irlandezi. Programul indus
trial, se speră la Dublin, ar 
oferi posturi în țară, oprind 
fluxul uman peste mări.

PENTRU CINE 
ESTE SHANON 
„TERITORIU 
LIBER"

în statisticile oficiale, 
Shanon ocupă un capitol 
separat pentru că nu a- 
daugă nimic la venitul na
țional. Un fel de „teritoriu 
liber", fără vamă și fisc, 
fără frontiere. Imaginea 
unei nirvane moderne mi-a 
trezit în mod firesc cu
riozitatea și am pus la cale 
o călătorie la Shanon.

în 1958 Oireachtas (par
lamentul irlandez) a vo
tat o lege specială care 
asigură firmelor străine 
un generos regim de pri
vilegii ; profiturile scutite 
de impozite pe o perioadă 
de 25 de ani ; importul și 
exportul mărfurilor prin 
aeroportul Shanon fără nici 
o taxă vamală și fără nici 
o restricție ; sume de bani 
acordate pînă la jumătate 
din costul noilor instalații 
și acoperirea integrală a 
cheltuielilor de calificare a 
muncitorilor ; amenajarea 
și întreținerea spatiilor din 
jur ; construcția clădirilor, 
pe care firmele le pot în
chiria .sau cumpăra ; mînă 
de lucru la discreție.

Salariile plătite astăzi la 

ce luate din creierul ani
malelor antrenate și injec
tate unor animale neantre
nate produc o schimbare 
în comportamentul acesto
ra din urmă, schimbară 
Care constituie un indiciu 
puternic că am transferat 
cu adevărat o parte a pro
cesului de memorie de la 
un animal la altul.

Ce însemnătate au toate 
aceste cercetări pe viermi 
și șobolani pentru ființele 
omenești? Cu cîțiva ani'jîn 
urmă, unii psihiatri cana
dieni au început ■ să injec
teze ARN la pacienți în 
vîrstă care se plîngeau de 
scăderea memoriei. în mul
te cazuri, .pacienții au 
reacționat prin ameliorări 
remarcabile. Este deci po
sibil să vindecăm sau chiar 
să prevenim anumite forme 
de scădere a memoriei la 
oamenii senili sau pre-se- 
nili.

Nu știm încă ce se intim- • 
plă dacă injectăm ARN 
unor indivizi normali. Pare 
însă posibilă realizarea 
unor medicamente care să 
ajute, aproape pe oricine, 
să învețe mai repede. Tar 
dacă. experiențele de 
„transfer de memorie" 
s-ar dovedi aplicabile și 
la om, va veni, poate, si 
ziua — peste 50 sau 100 de 
ani — cînd copiii în loc să 
se ducă la școală vor pri
mi doar o serie de pilule 
sau injecții.

Cunoștințele dobîndite 
din această categorie de 
experiențe deschid pers
pective cu totul noi, ele ar 
putea fi folosite, fie spre 
a ajuta, fie spre a dăuna 
speciei umane. Vrem să 
nădăjduim în mod sincer 
că vom avea înțelepciunea 
de a uza în mod inteligent 
de acest bagaj științific; în 
folosul tuturor popoarelor 
din lume.

H @ E g fi
Shanon sînt mai ' scăzute 
decit în multe alte țări oc
cidentale, iar femeile pri
mesc' mai puțin de jumă
tate din salariul bărbaților; 
muncitoarele sub. 18 ani, 
abia a treia parte,.

Un asemenea pămint al 
făgăduinței pentru capital 
și-a găsit ușor clienții. în 
scurt timp, în dezolantul. 
peisaj al cîmpiei au intrat 
buldozerele, iar astăzi ope
rează aici 32 întreprinderi 
prospere cu un personal de 
aproape patru mii de oa
meni. De fapt, sînt filiale 
ale unor firme mari din 
Marea Britanie, Franța, 
Germania occidentală, O- 
landa,. Africa de.s.ud, tdar 
cele mai multe provin din 
Statele Unite, țară pentru 
care Șhanonul constituie în 
același timp și un excelent 
centru de distribuire a 
mărfțiyilor spre Europa și 
America pe calea aerului, 
în Plus, exportatorii res- 
pcctivi beneficiază și de a- 
cordul comercial anglo-ir- 
landez din 1965, potrivit că
ruia mărfurile irlandeze in
tră în Marea Britanie scu
tite de taxele vamale, dat 
fiind că produsele de la 
Shanon au fost decretate 
„irlandeze". t.

In scurtul turneu pe la 
cîteva întreprinderi am în- 
tîlnit numai directori sa- 
tisfăcuți- de feluL cum le 
merg treburile, dar- nici 
unul nu s-a arătat dispus 
să se refere și la nivelul 
profiturilor. La „Callins 
International", directorul 
este irlandez, dar capitalul, 
deci și controlul,'sînt ame
ricane. Aici se fac . piese 
pentru aparate electronice, 
radio, televizoare.

în timp ce vizitam sec
țiile de producție, a izbuc
nit sunetul strident al unei 
sonerii puternice. în aceeași' 
clipă, ca la un semn magic, 
s-au golit toate pupitrele. 
Era pauza pentru ceai.. 
Muncitorii nu pierd o se
cundă în timpul liber, dar 
nici nu-1 depășesc, deoare
ce minutele de întîrziere se- 
cronometrează și se impu7’ 
tă. -Procesul de pro d tic ție ' 
este astfel întocmit incit se 

. asigură o . maximă țolosire 
a orelor-de program. Aici,' 
ca și în alte părți, .mi s-a- 
arătat’ un control 'Aompe-'' 
tent și extrem de- sever al? 
calității. „Fiecare piesă — 
mi-a spus însoțitorul — 
trece prin cel puțin două 
verificări amănunțite. Este 
o chestiune de prestigiu 
pentru noi, dar și de res
pect față de clienții care 
cumpără".

La altă firmă, „S.P.S. In
ternațional", unde se pro
duc cuțite de freze si ac
cesorii de precizie pentru 
mașini-unelte, accentul 
principal este pus pe teh
nica avansată și pe creș
terea productivității. Cali
tatea deosebită a produse
lor asigură o desfacere a- 
preciată în Marea Britanie 
și alte țări vest-europene, 
în ciuda unei aspre concu
rențe. Relații comerciale 
internaționale mult mai ex
tinse am găsit însă la firma 
„Shanon Diamond and Car
bide", care fabrică sape de 
foraj de diferite dimensi
uni, precum și diamante 
sintetice.

La cinci și jumă
tate s-a terminat lu
crul. Prin ferestrele mari 
șe văd_ salariații alergînd, 
îmbrăcîndu-și pardeșiele 
din mers. în apropiere se 
află locuințele, în blocuri 
și case noi. Este embrionul 
unui oraș tînăr care în 
1972 va număra șase mii de 
locuitori. Nu are tradiții, 
nici pensionari, iar singu
rele încurcături în circula
ție le fac deocamdată căru
cioarele de copii. Prima ge
nerație urbană, în cîmpia 
Shanonului, are asigurate 
slujba si adăpostul. Forma, 
de exploatare subtilă, dar 
cu atît mai cumplită cu cit 
unica alternativă este șo
majul și emigrarea. Mulți 
își pun întrebarea dacă ..ex
perimentul Shanon" este 
durabil, știindu-se că în 
1983 va înceta regimul scu
tirilor. Depinde de calcu
lele pe care și le vor face 
„firmele-mamă" din S.U.A. 
și alte țări. în orice csz, 
ele au dreptul garantat de 
a-și retrage oricînd doresc 
capitalul și profiturile.
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COMUNICAT 
cu privire la vizita cancelarului 

federal al Austriei, Josef Klaus, 
in Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

Părțile și-au reafirmat. hotărîrea 
de a explora aceste ■ posibilități în 
scopul diversificării ■ schimburilor 
comerciale și-'încurajării unei coo
perări largi în diferite domenii ale 
economiei,' industriei, tehnicii și 
turismului și,. .în acest- sens, ele au 
convenit să înceapă negocieri pen
tru încheierea-unui âcdi'd de coo
perare tehnico-științifieă.

In interesul dezvoltării legătu
rilor culturale tradiționale dintre 
cele două .țări. s-a ,stabili!. ca, in 
viitorul, apropia!, să fie .încheia! și 
să se treacă la realizarea. îtijiti pro
gram dș șeiii in buri culiur.al-ș.liin',i- 
fice. in special prin . intensificarea 
schimburilor da profesori, student: 
și experți din domeniile științei și 
învățâmînlului.- precum și .a, schim
burilor- .artistice... S-a, convenit,, de 
asemenea,- -să- se procedeze la un 
schimb- de-delegații de ziariști.

Ambele -părți- au stabilit să în
cheie noi acorduri menite să ser
vească dezvoltării relațiilor româ- 
no-ausțț'jece. „Ș-a avut îndeosebi în 
vedercțjtțicepăjea. în scurt timp, a 
negocierilor pentru încheierea li
nei convenții consulare și a unui 
acord privind .facilitarea călătorii
lor cetățenilor din cele două țări.

în cursul- schimbului, de păreri 
asupra situației-, internaționale,, cele 
două părți și-au- exprimat convin
gerea că sînt ne'cesare eforturi stă
ruitoare din partea tuturor state
lor, fie ele mari sau mici; în .ve
derea menținerii păcii internațio
nale. a asigurării . unui, climat de 
destindere și înțelegere între po
poare. ■ ■ ■

Cele două părți consideră că res- 
' cotarea principiilor: suveranității 
și independenței naționale, neames
tecului in treburile interne, egali

tății în drepturi și avantajului re
ciproc trebuie să constituie teme
lia pe care- să se clădească relații
le intre state.

Avînd în vedere caracterul in
divizibil al păcii, părțile și-au ex
primat îngrijorarea față de încor
darea existentă ' în diferite re
giuni ale lumii. îndeosebi în' Asia, 
de sud-esf. și Orientul Apropiat, 
care constituie o primejdie pentru 
pacea lumii și securitatea interna- 

•ționaiă.
Ambele părți și-au- -expus pozi

țiile lor în problema Vietnamului 
■ și și-au exprimat -neliniștea față de 
situația creată în această regiune. 
Ele aii subliniat ■ necesitatea unei 
rezolvări grabnice a acestui con- . 
flict pe. baza acordurilor de la Ge
neva din. J.954.
. Cele două părți consideră că. o 
soluționare a conflictului și o a- 
sigurare durabila a păcii in O- 
rientul Apropiat, pot fi obținute 
numai prin .folosirea- mijloacelor 
pașnice în rezolvarea problemelor 
litigioase și prin respectarea inte
reselor vitale ale tuturor statelor 
din această regiune, â independen
ței și suveranității lor.

Părțile sînt de acord că o deo
sebită însemnătate pentru pacea și 
colaborarea internațională o are 
înfăptuirea securității in Europa. 
Realizarea acestui deziderat recla
mă eforturi susținute din partea 
tuturor statelor, abordarea proble
melor acestui continent, pas cu pas, 
cu răbdare și perseverență. In le
gătură cu aceasta părțile și-au re
afirmat convingerea că dezvoltarea 
relațiilor și contactelor bilaterale 
între țările europene este mijlo
cul esențial pentru apropierea în- 

. tre statele Europei, precum și 
pentru crearea unui climat de pace 
și înțelegere pe acest continent.

Cele două părți își exprimă hotă
rârea să continue eforturile pentru 
înfăptuirea acestui țel, în spiritul 
rezoluției adoptate de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor 
Unite, la propunerea unor State 
europene printre care România și 
Austria, cu privire la acțiunile pe 
plan regional în vederea dezvoltă
rii relațiilor de bună vecinătate și 
colaborare între statele europene 
cu sisteme sociale diferite.

Subliniind importanța pe care 
Organizația Națiunilor Unite o are 
pentru apărarea păcii, și securității 
și pentru promovarea colaborării 
internaționale, cele două părți au 
reafirmat sprijinul pe care îl acor
dă acestei organizații, precum și 
necesitatea întăririi eficacității 
sale, pe. baza principiilor■ Chartei. 
astfel ca ea să exprime cît mai 
fidel realitățile lumii contempo
rane. ■

Un factor important în realiza
rea acestor țeluri îl constituie a- 
doptarea unor măsuri eficace de 
dezarmare care să ducă la elimi
narea armelor nucleare și a pe
ricolului creat de cursa înarmări
lor. Părțile consideră că un tratat 
de nediseminare a armelor nu
cleare trebuie să constituie un pas 
esențial spre dezarmare.

Vizita cancelarului federal Jo
sef Klaus în Republica Socialistă 
România și convorbirile ce au a- 
vut loc cu acest prilej, desfășura
te într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, au demonstrat din nou 
utilitatea contactelor personale și 
a schimburilor de opinii între fac
torii de răspundere ai celor două 
țări, pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Austria, precum 
și pentru promovarea cauzei păcii 
și a înțelegerii între popoare.

SPORT
Astăzi începe „Regata Snagov"

La start campioni mondiali, olimpici și europeni
Trei zile cicliste

PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R.
A TOVARĂȘULUI

FRANS VAN
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent,- secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit, vineri, 14 
iulie, pe tovarășul Frans Van den 
Branden, vicepreședinte al Partidu-

DEN BRANDEN
lui Comunist din Belgia, care-și pe
trece concediul de odihnă în țara 
noastră.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII
NAȚIONALE A FRANȚEI

La 14 iulie, cu prilejul sărbătorii 
naționale a Franței, ambasadorul 
acestei țări la București, Jean Louis 
Pons, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat Alexandru Bi'rlă- 
deanu, prini-vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri, acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, membri ai gu
vernului, conducători ai unor insti-

tulii centrale și organizații Obștești, 
oameni de știință și. cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri' ai corpului diplo
matic.

Cu același prilej, ambasadorul 
Franței a rostit o cuvîntare la pos
turile românești de radioteleviziune.

(Agerpres)

Semnarea unui acord între România si Elveția
» I ■

privind transporturile aeriene civile
Vineri a fost semnat la Bucu

rești un acord între Republica So
cialistă România și Confederația 
Elveției, privind transporturile 
aeriene civile. Din partea guvernu
lui Republicii Socialiste România 
acordul a fost semnat de Nicolae 
Stere, adjunct al ministrului trans
porturilor auto, navale și aeriene, 
iar din partea Confederației Elve-

ției de Charles-Albert Dubois, am
basadorul Elveției la București.

Acordul conține o serie de pre
vederi menite să contribuie la dez
voltarea transporturilor 'aeriene ci
vile între cele două țări și la sțrîn- 
gerea relațiilor dintre România și 
Elveția.

(Agerpres)

Cronica zilei vremea

Pe lacul Snagov1 încep astăzi în
trecerile celei de-a X-a ediții a 
tradiționalei competiții internațio
nale de caiâc-can'oe. „REGATA 
SNAGOV". La. start vor fi prezenți 
sportivi din. : zece, țări: Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, 
R. D. Germană, Italia, Iugoslavia, 
Suedia, U.R.S.S. și România. Din
tre pai.Țicipanții slrâinj. se remar
că în mod deosebit cunoscuții cam
pioni: Peterson, Utterberg (Sue
dia), Numisto, Măkinen (Finlan
da), Kadnar, Adam (Cehoslovacia), 
Radmanoyici . (Iugoslavia), Ulrich, 
Zeidler (R.D. Germană), Nina Gru- 
zințeva, , Maria Subjna (U.R.S.S.).

Țara noastră va fi reprezentată la 
aceste' întreceri de cei mai buni 
caiaciști și canoi.ști, dintre care nu 
vor lipsi campionii mondiali și eu
ropeni Vernescu, Sciotnic, Nicoară, 
Ivanov, Covaliov și Lipalit.

Programul de astăzi este urmă
torul : dimineața de la ora 9 se vor 
disputa seriile la caiac 1 și 2 (mas
culin) și caiac 1 (feminin) — 500 m 
și seriile la canoe 4—1000 m, iar 
după-amiază, de la ora 16, vor a- 
vea loc finalele probelor de dimi
neață și în plus finalele la patru 
probe de fond (10 000 m): canoe 1 și 
2 și caiac 1 și 2.

„Mondialele" de scrimă
e SPADA A REVENIT SOVIETICULUI NIKANCIKOV
• ROMÂNIA-ITALIA, PENTRU LOCUL 3-4 LA FLORETĂ 

FEMININ
Campionatele mondiale de scri

mă de la Montreal ați continuat cu 
proba de spadă,..încheiată cu vic
toria sovieticului Alexei Nikanci- 
kov. Pe locul doi s-a clasat compa
triotul său Grigori Kriss, iar pe lo
cul trei austriacul Rudolf Trost.

Joi seara a" început și proba fe
minină de floretă pe echipe. Selec
ționata. .României. alcătuită din 
Ileana Drîrnbă, Marina . Stanca, 
Olga Orban-Szabo și Ecaterina Icn-

cic, a. ciștigat grupa B, învingînd 
cu 11—5 selecționata Ș.U.A. și cu 
12—4 echipa R. F. a Germaniei. In 
sferturile de finală formația româ
nă s-a întîlnit tot cu selecționata 
R. F. a Germaniei, pe care a între
cut-o cu 9—4. In semifinale flore- 
tistele românce au pierdut însă cu 
4—9 la R. P. Ungară și se vor în- 
tîlni pentru locurile 3—4 cu echipa 
Italiei, învinsă cu 9—5 de U.R.S.S.

în citeva rînduri
• IERI LA BRAȘOV, în cadrul 

turneului internațional feminin de 
șah al ..României, s-au disputat parti
dele cuprinse în runda a doua. Doar 
două partide au fost terminate, res
tul fiind întrerupte. Baumstarck" (Ro
mânia) a ciștigat la Jianu (România), 
iar Malipetrova (Cehoslovacia) a re
mizat eu Veroczi (Ungaria). S-au în
cheiat și două partide din prima run
dă, care fuseseră întrerupte. Keller 
(P.D.G.) a ciștigat la Baumstarck. 
Veroczi (Ungaria) și Jurcinska (Po
lonia) au terminat remiză. ■

4 IERI DIMINEAȚĂ a plecat în 
Italia reprezentativa feminină de 
baschet a țării noastre, pentru a 
participa intre 15 și 28 iulie la o 
serie de turnee organizate de federa
ția italiană la Messina (alături de 
echipele Franței, Iugoslaviei. Unga
riei și Italiei) Piazza Armerina. Porto 
San Giorgio.

5 MOARTEA CICLISTULUI EN
GLEZ TOM SIMPSON,, care parti
cipa la Turul Franței, a produs 
consternare în cercurile sportive 
internaționale. Campion mondial de 
fond în anul 1965, învingător în 
curse importante, el era cotat prin
tre fruntașii ciclismului profesionist, 
în etapa a 13-a. pe muntele Ventoux 
Simpson se afla în primul pluton. 
La circa 1 000 m de pisc . s-a prăbușit 
pe neașteptate .de pe bicicletă, pier- 
zîndu-.și cunoștința. Cu toate efortu
rile medicilor nu a mai putut fi 
salvat;

Cauza morții lui Simpson se pare

a fi o insolație gravă, dar medicul 
cursei, dr. Dumas, și alți antrenori 
nu exclud ipoteza ca la originea a- 
cestei drame să fie dopingul. .

• „CUPA MĂRII BALTICE", com
petiție internațională de tenis pe e- 
chipe, desfășurată la Sopot, a fost 
ciștigată de selecționata Poloniei, 
care in finală a dispus cu 2—1 de 
echipa Cehoslovaciei.

Iată rezultatele înregistrate în fi
nală : Gonsoriek (Polonia)-Teicner 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—2 ; Rybarczik 
(Polonia)-Safarik (Cehoslovacia) 6—2, 
7—9, 2—6 ; Gonsoriek, Novicki (Polo- 
nia)-Breih, Teicner (Cehoslovacia) 
6—1, 6—1.

• IN CAMPIONATUL de fotbal 
al U.R.S.S. s-a disputat o nouă eta
pă. Iată citeva rezultate : Torpedo 
Moscova-Sahtior Donetk 2—2 ; Zenit 
Leningrad-Neftianik Baku 0—1 ; Za- 
ria Lugansk-Kairat Alma Ata 1—1 ; 
Dinamo Minsk-Ararat Erevan 4—1 ; 
Aripile Sovietelor Kuibișev-Dinamo 
Kiev 0—0. în clasament conduce 
Dinamo Moscova cu 22 puncte, ur
mată de Dinamo Kiev cu 21 puncte.

• „TURUL FRANȚEI" a continuat 
vineri cu discutarea etapei a 14-a 
pe distanta : Carpentras—Sete (201,5 
km). înaintea plecării, cicliștii . au 
păstrat un minut de reculegere în 
memoria fostului campion mondial 
Tom Simpson (Anglia), decedat joi. 
Etapa a fost ciștigată de englezul 
Hoban, in 6h 13'58”. în clasamentul 
general continuă să conducă france
zul Pingeon.

la Brașov
0 IERI: Em, Rusu 
campion Ia contratimp

Intre Brașov și Sighișoara, 
pe un traseu de 40 km, a avut 
loc ieri dimineața, campiona
tul republican de contratimp 
individual. La start s-au pre
zentat circa 50 de alergători, 
între care Walter Ziegler, Emil 
Rusu, Mircea Rîndașu, Ion Ar- 
deleanu, Ion Cosma, Fr. Gera 
și alți specialiști în astfel de 
probe.

Titlul a fost ciștigat de Emil 
Rusu (Dinamo), care a parcurs 
cei 40 km în 55’12". Au urmat 
în clasament M. Rîndașu (Vo
ința Ploiești) — 56'05", I. Arde- 
leanu (Steaua) — 56'37", Al. 
Sofronie (Dinamo) — 56’55", C. 
Ciobanu (Voința Ploiești) — 
57'30” și Fr. Gera (Steaua) — 
57'31" etc.

0 AZI: Campionatul 
de fond

In cursul acestei dimineți, 
se va disputa campionatul re
publican de fond. Din Brașov, 
cicliștii vor porni spre Rîșnov, 
apoi vor trece pe la Pîrîul 
Rece, Predeal, vor reveni la 
Brașov, urmînd ca același tra
seu să-l mai parcurgă o dată, 
avînd însă ca punct terminus 
Poiana Brașovului.

0 MÎINE: „Cupa 
Dezrobirea"

A IV-a ediție a competiției 
cicliste dotate cu „Cupa Dez
robirea' este programată du
minică dimineața tot la Brașov. 
Proba de atracție o constituie 
cea la al cărei start se vor 
alinia unii din foștii fruntași 
ai pedalei, nume de prestigiu 
în ciclismul nostru de altă 
dată. Printre aceștia vor fi: 
Marin Niculescu, Nicolae Ion 
Țapu, Traian și Nicolae Chi- 
comban, Dede Negoescu, Mar
tie Ștefănescu, Nicolae Voicu, 
Sima Zosim, Virgil Mormocea 
și alții. Cursa veteranilor mă
soară 24 km, pe șoseaua. Bra
șov — Ghimbav — Cristian — 
Brașov.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Roma, 
delegația C.C. al U.T.C. condusă 
de Nicolae Ungureanu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., pentru a 
lua parte la lucrările primului 
Congres al Federației Tineretului 
Socialist Italian, care are loc 
la Perugia, intre 14—16 iulie a.c.

★
La invitația U.A.S.R. a sosit în 

Capitală, pentru a face o vizită 
prietenească. în țara noastră, o de
legație a Uniuni) studenților pen
tru., eliberarea Vietnamului de sud 
(UELVS) condusă de Tran Van 
An, membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii.

Delegația a fost primită de tova
rășul Mircea Angelescu, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., pre

ședinte al Consiliului U.A.S.R.
★

Comitetul de conducere al Auto
mobil Clubului Român, în ședință 
de lucru, a analizat activitatea de
pusă de organizație de la înfiin
țare. S-a precizat că in toate re
giunile țării au fost înființate filia
le A.C.R. care și-au început activi
tatea și care continuă înscrierea de 
noi țnembri. In ceea ce privește ac
tivitatea externă, s-au obținut re
zultate favorabile, marcate printr-o 
creștere a numărului de turiști 
automobiliști străini care ne vizi
tează țara.

Comitetul a aprobat planul de 
activitate al A.C.R. pe semestrul II 
și planul de desfășurare a Rally-u- 
lui Dunării, cotat în acest an „Cam
pionat European" și dat în orga
nizarea Automobil Clubului Român 
și a clubului austriac — O.A.S.C. 

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă. Cerul a fost 
variabil, prezentind înourări mai per
sistente în sud-estul tării. în cursul 
după-amiezii s-au semnalat averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice în sudul Moldovei, Dobro- 
gea, Muntenia, regiunea de munte și 
izolate în Banat și Transilvania. 
Vintul a suflat slab din nord. Tem
peratura aerului la ora 14 era cu
prinsă între .22 de grade la Cîmpina 
și 31 de grade la Alexandria. Tecuci, 
Vaslui și Huși. în București : vremea 
a fost frumoasă și călduroasă cu ce
rul temporar noros,. S-au semnalat 
averse de ploaie. Vintul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul nord 
estic. Temperatura maximă a atins 
32 de grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 16, 17 și 18 iulie. Vreme căl
duroasă și în general frumoasă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi izolate 
sub formă de averse în jumătatea de 
nord a tării. Vint slab pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 23 și 33 de grade. 
In București : vremea se menține 
frumoasă și călduroasă. Vint slab. 
Temperatura ușor variabilă.

Se împlinesc astăzi 45 de ani de 
existență a Partidului Comunist din 
Japonia, eveniment de seamă în 
viața comuniștilor, a clasei munci
toare japoneze. La 15 iulie 1922, 
într-un imobil din cartierul Shibu
ya din Tokio, avea loc primul Con
gres al Partidului Comunist din 
Japonia. In anii care s-au scurs de 
atunci, P.C. din Japonia s-a situai 
în fruntea luptei maselor populare 
de la orașe și sate pentru interese
le vitale ale acestora, pentru apă
rarea suveranității și independen
ței naționale.

Comuniștii români au urmărit și 
urmăresc cu simpatie și solidarita
te frățească lupta plină de abne
gație a comuniștilor japonezi pusă 
în slujba intereselor fundamentale 
ale. clasei muncitoare, ale idealu
rilor întregului popor japonez.

Drumul parcurs'de detașamentul 
cel mai înaintat al clasei munci
toare din „Țara soarelui răsare" de 
la Congresul, de constituire a fost 
un drum greu, mersul său înainte 
fiind îngreunat de forțe potrivnice 
din interior șl exterior. Timp de 23 
de ani, pînă la capitularea Japo
niei in cel de-al doilea război mon
dial, comuniștii japonezi au fost 
nevoiți să lupte în condiții de adîn- 
că ilegalitate, înfruntînd teroarea 
dezlănțuită de regimul militar. In 
special după anul 1935 Comitetul 
Central și numeroase organizații 
ale partidului au fost distruse prin 
suprimarea a nenumărați militanți 
eroici, activitatea unită a partidu
lui pe plan național fiind practic 
întreruptă timp de aproape 10 ani.

In pofida grelelor încercări prin 
care au trecut, comuniștii japonezi 
s-au aflat în primele rînduri ale 
luptei. P. C. din Japonia a che
mat măsele populare la rezistență 
activă față de aventurile cercurilor 
militariste japoneze, la doborîrea 
regimului militaro-fascist. După în- 
frîngerea militarismului japonez 
partidul comunist, ieșind din ile
galitate, deși a înfruntat noi greu
tăți, a desfășurat o neobosită ac
tivitate în fruntea mișcării pro
letare renăscute, și-a manifes
tat rolul conducător în mobili
zarea largă a maselor la lupta 
împotriva alianței militare cu 
S.U.A., pentru pace, democrație și 
independență.

Urmînd noul program adoptat la 
Congresul al VHI-lea care consti
tuie o aplicare creatoare a marx- 
ism-leninismtilui la condițiile isto
rice. concrete ale țării, Partidul 
Comunist din Japonia a desfășurat 
o activitate consecventă pentru în
făptuirea frontului unit, obținînd 
succese însemnate. Au fost reunite 
astfel, în jurul alianței dintre par
tidele comunist și socialist, largi 
forțe democratice din țară, ale că
ror acțiuni s-au făcut simțite sub 
diverse forme. Puternice acțiuni 
comune s-au desfășurat împotriva 
agresiunii americane în Vietnam, 
împotriva tratatului japono—sud-

coreean și a „vizitelor" submarine
lor nucleare americane in porturile 
japoneze.

In octombrie 1966 a avut loc Con
gresul al X-l'ea al P.C. din Japonia, 
care a adoptat noul său Statut. Așa 
cum a reieșit din Raportul de ac
tivitate prezentat la Congres de 
președintele C.C. al P.C. din Japo
nia, Sanzo Nosaka, partidul are 
astăzi cel mai mare număr de 
membri de - la. creare (aproape 
300 000), iar presa de partid a atins 
cel mai mare tiraj din istoria sa. 
In alegerile din ultimii ani (pentru 
Camera superioară a parlamentu
lui și pentru Adunarea municipală 
din Tokio) partidul a ciștigat. vo
turi importante. Un succes deose
bit a obținut partidul comunist îm
preună cu partidul socialist la re
centele alegeri locale prin victoria 
candidatului lor comun în funcția 
de guvernator al orașului Tokio. 
Printre sarcinile cele mai irrjpor- 
tante ale partidului în .etapa-, ac
tuală.— s-a subliniat la congres — 
se află concretizarea liniei de luptă 
a poporului japonez pentru inde
pendență .reală, democrație, pace, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață, iar pe plan extern lărgi
rea și întărirea forțelor antiimpe- 
rialiste, promovarea cauzei conso
lidării pe baze marxist-leniniste a 
unității mișcării comuniste inter
naționale.

Intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Japonia 
s-au statornicit și se dezvoltă rela
ții frățești, de prietenie, care au la, 
bază principiile independenței, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și respectului re
ciproc, internaționalismului prole
tar. Vizita pe care delegația Parti
dului Comunist din Japonia a fă
cut-o în țara noastră, în vara anului 
trecut ca și vizita efectuată ulterior 
în Japonia de o delegație a Parti
dului Comunist Român, convorbi
rile și schimburile de păreri care 
au avut loc cu aceste ocazii au fă
cut posibilă o mai bună cunoaștere 
reciprocă, au reprezentat, contribu
ții însemnate la întărirea solidari
tății, prieteniei și colaborării fră
țești dintre cele două partide, la 
întărirea unității mișcării munci
torești internaționale. Ele au con
tribuit, totodată, la întărirea legă
turilor de prietenie dintre poporul 
român și poporul japonez. Co
muniștii și întregul nostru po
por urmăresc cu adîncă simpa
tie, cu dorința vie de a o vedea 
încununată de succes, lupta P.C. 
din Japonia împotriva asupririi și 
exploatării capitaliste, pentru in
dependență, neutralitate, democra
ție și pace, împotriva imperialis
mului american. Cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a P.C. din 
Japonia, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
România urează comuniștilor ja
ponezi noi succese în lupta lor pen
tru împlinirea aspirațiilor vitale 
ale poporului japonez.

Radu BOGDAN

Preocupări actuale 
ale cercetătorilor

„K E A N“ 
IA TEATRUL DE VARĂ 

HERĂSTRĂU
în zilele de 16 și 17 iulie, pe 

scena Teatrului de vară Herăs
trău, Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" prezintă piesa 
„Kean“ de Jean Paul Sartre, 
după Al. Dumas-tatăl. Kean 
este interpretat de Septimiu 
Sever.

Biletele se vlnd la casele din 
Parcul Herăstrău, intre orele 
10—13 și 17—20; telefon: 
17 62 20.

Pe litoral 
de la 17-26 iulie 

ZILELE FILMULUI 
ROMÂNESC

Direcfia rețelei cinematogra
fice și difuzării filmelor, în 
colaborare cu întreprinderea 
cinematografică Dobrogea or
ganizează pe litoral, intre 
17—26 iulie a.c., „Zilele filmu
lui românesc". Se vor prezenta 
filmele: „Zodia fecioarei".
„Amprenta", „Șeful sectorului 
suflete", „Maiorul și Moartea"', 
„Castelanii", „Subteranul" și 
„Dacii", avînd în completare 
noi scurt metraje românești

Spectacolele vor avea loc la 
cinematografele din Maniăia. 
Eforie Nord. Eforie Sud, Mâri- 
galia Nord, Mangalia Sud.

50 000 de cercetători con
centrați în 140 institute ale 
Academiei poloneze de știin
țe și institute departamen
tale se consacră, potrivit li
nei delimitări prestabilite, în
deosebi studiilor general-teo- 
retice și, respectiv, investi
gațiilor cu caracter aplica
tiv. în instituțiile de învă- 
țămînt superior, colectivele 
didactice abordează în spe
cial probleme de însemnă
tate regională și locală.

— Actualul potențial al 
științei poloneze este rezul
tatul, firesc al dezvoltării ei 
deosebit de rapide în anii 
puterii populare —' releva 
dr. ing. Mieceslaw Lesz, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Știin
ță șî Tehnica. Avem în pre
zent un plan de dezvoltare 
a- științei eșalonat pe cinci 
ani, care cuprinde gtît prin
cipalele probleme de cer
cetare fundamentală efectua
te de academie, cît și cele 
cu caracter aplicativ realiza
te în cadrul institutelor de
partamentale, precum și mă
surile necesare pentru asi
gurarea introducerii în eco
nomie a rezultatelor cerce
tării științifice. Deosebit de 
important mi se pare faptul 
că institutele departamentale 
și-au găsit în ultimul timp 
un profil adecvat, fiind sub
ordonate organelor economi
ce. Principala lor sarcină 
este să abordeze din punct 
de vedere științific proble
me ce privesc nemijlocit dez
voltarea unor compartimente 
ale economiei naționale. Toc
mai de aceea,. 90 la Sută 
din planul lor de activitate 
este rezervat contractelor- 
comenzi, solicitate de. or
ganele,. economice — minis
tere. întreprinderi industria
le, de transport etc. Pentru 
soluționarea unor teme mai 
dificile'se formează colecti
ve complexe' din care fac 
parte cercetători, construc
tori, proiectanți, uneori ca

dre din învățămîntul su- . 
perior. Astfel s-a procedat 
bunăoară în cazul studiilor 
privind proiectarea noii teh
nologii în electronică sau 
folosirea metodelor matema
tice optime in industrie. Re
zultatele invențiilor și rațio
nalizărilor aduc anual e- 
conomiei naționale — a spus 
în încheiere interlocutorul 
nostru — un cîștig de 5 
miliarde zloți. Ne străduim 
în continuare să alegem din 
noianul de probleme posi
bile și necesare a fi' cerce
tate pe cele mâi importante 
și mai actuale asupra că-

rurgie din Cracovia, aii asi
gurat în ultimul timp 200 
de consultații în probleme 
de minerit sau de siderur
gie. Colectivul nostru rea
lizează și lucrări de cerce
tare mai complexe la cere
rea ministerelor sau în
treprinderilor. Rezultatul a- 
cestor investigații se con
cretizează, ' între altele, în 
cele 144 patente oferite și 
omologate. Printre ele se 
numără o nouă metodă 
pentru controlul firelor de 
oțel, un procedeu de fabri
care a acizilor de aluminiu 
din argilă autohtonă (în pre-

însemnări de călătorie 
din R. P. Polonă

rora să ne concentrăm efor
turile.

Firește, specialiștii în ma
terie . readuc deseori în dis
cuție preocupările loi pen
tru eficiența investigațiilor 
științifice. După cum mi s-a 
relatat, aproape toate institu
tele de-cercetări, acordînd a- 
tenția primordială proble
maticii specifice lor, execută 
așa-nuthite „țuerări. de de
servire", cu alte cuvinte 
expertize științifico-econo- 
mice, realizate uneori în 
colaborare de mai multe in
stitute.sau colective de spe
cialiști create în acest scop. 
Academia poloneză de ști
ințe, cu . participarea altoi 
organizații științifice, a rea
lizat studii privind raionarea 
R. P. Polone, dezvoltarea 
bazinului carbonifer din Si- 
lezia superioară. schimbă
rile sociale din regiunile ce 
se industrializează rapid ș.a.

— Numai specialiștii no
ștri, a spus prof. dr. Kiej- 
stut Zemajtis. rectorul A- 
cademiei de mine și side-

zent se construiește o mare 
uzină care va lucra pe baza 
acestui procedeu), o metodă 
originală pentru forări geo
logice, care se distinge prin 
rapiditate și precizie. Toate 
aceste lucrări sînt remune
rate de beneficiari ; o parte 
din sume revine cercetăto
rilor, iar alta instituției noas
tre, care le folosește pentru 
nevoile laboratoarelor și ex
tinderea bazei de cercetare. 
In anii postbelici, în cadrul 
Academiei de mine și side
rurgie au fost atestate 590 
titluri de doctor în științe. 
E o altă fațetă a rezultate
lor cercetării științifice.

Pe o stradă liniștită din 
Varșovia, străjuită de arțari 
înalți, la Institutul de ma- 
șini-matematice am urmărit 
în plină activitate una din 
cele mai noi realizări ale 
oamenilor de știință polo
nezi — calculatorul „ODRA- 
1204". După cum remarca 
Jerzy Gradowski, director 
adjunct științific al institu

tului, mașina este rezulta
tul unor experimentări suc
cesive, respectiv a 100 apa
rate construite anterior. Ea 
poate realiza acum pînă la 
8000 operații pe secundă, 
posedă opt canale exterioa
re, la fiecare dintre ele pu- 
tîndu-se conecta cite opt a- 
parate de intrare sau ieșire. 
Simultan, calculatorul „răs
punde" mai multor progra
me ; în cazul în care, dintr- 
un motiv sau altul, operații
le se întrerup, lucrul se 
reia de la punctul întreru
perii. Memoria acestei ma
șini complet tranzistorizase 
este apreciată la peste 
65 500 cuvinte. Producerea 
ei în serie va începe anul 
viitor.

In încheierea unui ase
menea itinerar, o constatare 
se impune implicit : aportul 
oamenilor de știință polonezi 
la construcția socialismului 
este multilateral. Ei întrețin 
relații de colaborare cu a- 
cademiile și instituțiile știin
țifice din numeroase țări. 
Cercetătorii polonezi — 
după cum mi s-a spus cu 
numeroase prilejuri — în
trețin relații bune, utile cu 
colegii lor români. Semna
rea protocolului cu priviră 
la cooperarea științifică în
tre Consiliul Național al 
Cercetării Științifice din 
Republica Socialistă Româ
nia și Comitetul pentru 
Știință și Tehnică din R. P. 
Polonă, care prevede coo
perarea în domenii ca fo
rajul petrolier la mare adîn- 
cime, cercetări în domeniul 
petrochimiei și, îndeosebi, 
în producciea acCtilenei prin 
ardere incompletă, econo
mia gazeloi naturale, folo
sirea metodelor matematice 
în economia națională ele, 
relevă, o dată în plus, le
găturile rodnice de colabo
rare existente între țările 
noastre.

Al. FOPESCU
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NEW YORK 14 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N:U.- a 
adoptat vineri dupâ-amiază, cu 99 de voturi pentru; rezoluția pakis
taneză care reîntărește cererea adresată Izraelului „de a anula ioate 
mășurile luate și de a se abține de la orice fel de acțiune care ar 

Izraelul n-a participat la vot, iar S.U.A.
măsurile luate si de a se abfi 
schimba statutul Ierusalimului", 
s-au abținut.de joi dupa-a- a au ra-

în ședința miază a sesiunii extraordinare Adunării Generale a O.N.U. continuat dezbaterile asupra portului secretarului general privind atitudinea Izraelului față de ' rezoluția în problema Ierusalimului.Rawan Farhadi (Afganistan) a cerut anularea tuturor măsurilor administrative luate de Izrael, precum și abținerea pe viitor de la orice alte măsuri care . ar putea schimba statutul Ierusalimului:Luînd cuvîntul, reprezentantul permanent al Ungariei, Karoly Csatorday, a arătat că „anexarea de'teritorii pentru a consolida rezultatele cuceririlor militare constituie o violare a dreptului internațional". El a cerut retragerea din teritoriile ocupate a tuturor forțelor militare izraeliene. Ministrul afacerilor externe al R.S.S. Ucrainene, Dmitri Belokolos, a arătat că' acțiunile guvernului izraelian, după adoptarea rezoluției în problema Ierusalimului, demonstrează că acesta nu ține cont de votul Adunării Generale, Belokolos a cerut ca Izraelul să-și retragă trupele din toate teritoriile ocupate, inclusiv zona iordaniană a Ierusalimului.Vineri dimineață, la propunerea unor, delegații (Afganistan, Guineea, Iran,. Mali, Pakistan, Somalia și Turcia), proiectul de rezoluție prezentat de delegația pakistaneză a fost redactat într-o versiune revizuită. ■ -Reprezentantul Angliei, lordul Caradon, a criticat măsurile intre-

prinse de către Izrael cu privire la Ierusalim. El a declarat că „viitorul Ierusalimului nu poate și nu trebuie să fie determinat pe calea legislației unilaterale sam a anexării, ci de o reglementare ulterioară in care ' interesele tuturor părților să fie pe deplin și în mod permanent asigurate".Condamnînd anexarea de către Izrael a părții vechi a orașului Ierusalim, Walid Al-Khalidi (Irak) a subliniat că Iordania are „dreptul de suveranitate asupra părții sale din acest oraș ca și asupra întregului mal apusean al Iordanului"/. ■Roger Seydoux,; reprezentantul permanent'aL Franței, a arătat că „hotărîrile' luate de Izrael sînt greșite,. ilegale și .de natură să ducă la agravarea încordării". El a.declarat că va vota în favoarea proiectului de rezoluție • care cere ca Izraelul să anuleze toate mășurile luate pentru a modifica statutul Ierusalimului și dorește ca Consiliul de Securitate să examineze de urgență situația- care s-ar crea în urma unui nou refuz din partea Izraelului.Manuel. Perez. Guerrero,' reprezentantul permanent al Venezuelei, a cerut anularea măsurilor . .luate de către partea izraeliană și a exprimat sprijinul pentru proiectul de rezoluție pakistanez. în numele R.A.U., Mohammed el Kony, s-a pronunțat împotriva anexării părții vechi a orașului Ierusalim, caiifi- cînd aceasta „drept un nou exemplu de politică expansionistă a Izraelului".
JEAN-PAUL SARTRE: Renunțarea la tendințele 
anexioniste, soluționarea problemei refugiaților 
arabi, recunoașterea existenței statului Izrael — 
cerințe ale reglementării problemelor Orientului 
Apropiat

— Interviu acordat revistei iugoslave „NIN" —

Incidente in zona 
Canalului de SuezCAIRO 14 (Agerpres). — Potrivit agenției M.E.N., Comandamentul suprem al armatei R.A.U. a anunțat că forțele izraeliene au deschis focul de artilerie și mitraliere asupra posturilor egiptene din apropiere de El Kantara, Ferdan și Is- mailia. Comunicatul informează că unitățile R.A.U. au ripostat redu- cînd la tăcere tunurile inamice.Potrivit comunicatului egiptean, forțe izraeliene au încercat să traverseze Canalul de Suez cu o vedetă și mai multe bărci pneumatice, unitățile R.A.U. au deschis focul, distrugînd două dintre ambarcațiunile izraeliene.TEL AVIV 14 (Agerpres). — Comunicate ale armatei izraeliene, citate de agențiile France Presse și Reuter, anunță că vineri trupele e- giptene de pe malul vestic al Canalului de Suez au bombardat pozițiile izraeliene de pe malul estic, deschizînd foc de artilerie și arme automate. O ambarcațiune izraeliană, se spune în comunicatele, publicate la Tel Aviv, a fost lovită de tirul tunurilor egiptene la. Port Ibrahim.

CAIRO 14 (Agerpres). — .Șeful 
Comisiei O.N.U. pentru supravegherea 
respectării .armistițiului în Palestina, 
generalul Odd Bull, a discutat joi cu 
oficialitățile R.A.U, probleme legate 
de aplicarea hotărîrii Consiliului de 
Securitate cu privire la instalarea ob
servatorilor O.N.U. de-a lungul liniei 
de încetare a focului în zona Cana
lului de Suez.

Agenția Reuter, citînd surse ale Mi
nisterului Afacerilor Externe, transmi
te că R.A U. a acceptat instalarea unor 
observatori ai O.N.U. proveniți. din 
Suedia, Finlanda, Birinania și Franța. 
Oficialitățile egiptene, arată ziarul „Al 
Ahram", apreciază că instalarea obser
vatorilor O.N.U. de-a lungul liniei de 
încetare a focului este o măsură tem
porară, care va lua sfîrșit o dată cu 
retragerea trupelor izraeliene.

PE TOVARĂȘUL
•............. -............. » '.SOFIA 14. — Corespondentul, A- gerpres, Gh. leva, transmite : .' Joi după-a'miază, tovarășul Todor Jiv- kov, prim-secretăr al C.C. al Parti- duluj Comunist Rulgar, președintele Consiliului de-lyiiniștri al R. P. Bulgaria; a primit pe’tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetu-

DUMITRU POPA
'. <■ :I ;. < ' . • ' .lui orășenesc'. București' al P.C.R., care.se află îâ. odihnă' în Bulgaria, l.a invitația sa. Cu această ocazie a avut loc o convorbire cordială, prietenească.. La întrevedere a fost de față si Konstantin Telalov, șeful secției de politică externă și relații internaționale al C.C. al P.C.B. Un
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nou mesaj din insula-penitenciar Yaros

Franfa
a sărbătorit
14 iulie

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite: întreaga Franță a sărbăto
rit la 14 iulie, aniversarea căderii 
în 1789 a Bastiliei, închisoarea 
care simboliza puterea regimului 
monarhic.

La Paris, în prezența președin
telui de Gaulle, o guvernului, 
membrilor corpului diplomatic și 
a incitaților străini s-a desfășurat, 
de-a lungul bulevardului Champs 
Elysee, o mare paradă militară: ... 
în capitala Franței și în celelalte 
orașe ale țării au avut loc ser
bări populare. încă de /oi seara, 
în Piața Bastiliei au venit mii de 
parizieni. în grădina fostului parc 
regal a fost organizat un bal 
mascat, la care invitații au venit 
în costume de epocă. Conform 
tradiției, baluri populare au fost 
organizate în toate cazărmile 
pompierilor din țară. Partidele 
politice și organizațiile de masă 
au ținut adunări festive:

Dezbateri de politică externă
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Declarație de protest 
a R. D. VietnamHANOI 14 (Agerpres). — La 14 iulie, Ministerul Afacerilor Externe al ■ R. D. Vietnam a-dat. publicității o declarație prin care condamnă bombardarea la 13' iulie de către avioane americane a zonei demilitarizate, precum și a localităților Vinh Lam și Vinh Thuy. Subliniind că acesta este, un nou pas spre escaladarea agresiunii împotriva R. D. Vietnam, care survine după vjzita lui McNamara în Vietnamul de sud, declarația menționează că ea constituie o gravă și deliberată încălcare a. statutului zonei demilitarizate, stabilită, prin acordurile din 1954 de la Geneva.în .încheierea declarației, se subliniază că guvernul R. D. Vietnam condamnă acțiunile- agresive ale imperialiștilor americani.. în, zona demilitarizată și cere respectarea strictă a acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la statutul a- cestei zone.

într-un interviu acordat revistei iu
goslave „NIN", cunoscutul scriitor și 
filozof fraricez Jean-Paul Sartre își 
exprimă neliniștea față de evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, subli
niind necesitatea rezolvării urgente a 
problemelor din această regiune. în 
interviu el arată că; după' părerea 
să, există două lucruri care trebuie 
recunoscute în mod absolut necesar
— atît dreptul deplin al palestinieni
lor de a se întoarce la căminele lor, 
cît și suveranitatea Izraelului procla
mată de O.N.U. în interviu, Jean- 
Paul Sartre arată de asemenea că, 
„Am fost destul de îngrijorat de ho- 
tărîrea exprimată de multe țări și 
guverne arabe sau de unii reprezen
tanți ai acestor guverne de a distruge 
Izraelul ca stat. Apoi, am fost foarte 
surprins de tendința Izraelului ma
nifestată după victorie de a anexa u- 
nele teritorii, tendință reflectată de 
un mare număr de membri ai guver
nului din Tel Aviv, în special de 
ministrul afacerilor externe și de Da
yan* (ministrul izraelian al apărării
— n. r.).

Arătînd că declarația sa trebuie in
terpretată ca un apel adresat izraelie- 
nilor de a se retrage din teritoriile

ocupate, Sartre a subliniat importan
ța tratativelor, spunînd, totodată: 
„Consider că poporul palestinian tre
buie să se reîntoarcă în țara sa, a- 
colo unde are dreptul principal, și, pe 
de altă parte, nu trebuie că statul' 
izraelian să fie distrus din punct de 
vedere fizic. Acestea sînt cele’ două 
condiții prealabile pe care le consi
der necesare pentru orice fel de tra
tative. Pe de altă parte, cu cît Izrae
lul se va întoarce mai repede la po
zițiile inițiale, adică la granițele sale, 
cu atît mai repede va fi descurajată 
orice fel de aspirație anexionistă".

Referindu-șe apoi la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam,' Sartre' a decla
rat : „După cum se știe, în cursul 
desfășurării luptelor în Orientul Â- 
propiat și în tot timpul acestei tra
gice confruntări americanii au con
tinuat să bombardeze Hanoiul, în 
așa fel îneît o nouă ploaie de bombe 
a acoperit Vietnamul. De aceea, este 
imposibil să se piardă din vedere cît 
de urgentă este rezolvarea problemei 
Orientului Apropiat, deoarece, după 
părerea mea, punctul culminant al 
problemei îl reprezintă astăzi conflic
tul din Vietnam, ciocnirea imperialis
mului cu popoarele independente".

in parlamentul italian

Yaros se arată că . si
tuația lor s-a înrăută- | 
țit. în ultimul timp, 
garnizoana- lagărului I 
a fost întărită.- 250 de 
deținuți sînt întemni- I 
tați în beciurile, fo.rtă- i 
retei medievale,-, iar 
pe insulă., au început |

■ lucrările pentru orga
nizarea șantierelor de 
muncă silnică. ..Deten
țiunea-. n.oastr.ă fără o 1 
motivare -. juridică — i 
se arată în mesaj — 
ne" reduce la situația ] 
de ostatici ai'regimu
lui. Viața noastră 
este îri. pericol; Ce
rem opiniei publice 
”2’ ' " T '■ I

lui EDA, Vardinoianis, ' sțLși. ridice.; glasul în
." tru - desființarea lagă- , 

relp'r . și eliberarea 
noastră"; Săptămîna 
trecută t- se'arată'în-

■ tr-un text-publicat de I 
Frontul patriotic — a 
început transportarea I 
unui mare, .număr de ,

Evanghelos Averoff, 
fost ministru de exter
ne — anunță agenția 
France Presse. Acesta 
s-a făcut „vinovat" de 
faptul că ar fi . vorbit 
în fața' a 6 .persoane

■ în timp ce legea mar
țială . actualmente în 
vigoare în Grecia, in
terzice reunirea a mai 
mult de 5 persoane 
fără autorizație prea- . 
labilă. Printre cei a- 
restati în ultimele 
zile se numără ș'i ’ co
lonelul în 'retragere 
Papo'ulos, cunoscutul 
profesor doctor ate-: 
nian. Th. Constantini- ..... _____  „____
dis, activiștii partidu- din. tară; si., străinătate 
lui EDA, Vardinoianis, ; să-și. ridice, . glasul în 
Luca Logara și inginer sprijinul nostru,' pen- 
rul Karniris.'

. Printr-o altă: hotă- 
rîre, premierul și mi
nistrul de exțerne au' 
dispus epurarea apa
ratul ui . diplomatic din 
centrală și străinătate. 
Au fost demiși . A._ 
Zgurdeos, ambasador deținuți de pe insula- 

' la Moscova, scriitorul penitenciar.Yafos în-
Kanakaris Rufos, con-

',! silier ■ la Ministerul A- 
facerilor Externe, am
basadorul

[; Agențiile de presă 
au anunțat din Atena 

I adoptarea de către gu
vernul grec a unei 
noi serii de măsuri re
presive. Cea mai re- 

Icentă este actul con
stituțional nr. 8 prin 
care ministrul de in- 

I terne, Patakos, este 
împuternicit să dispu
nă „ridicarea cetățe- 
niei. și confiscarea a- 

persoanelor ce 
îri străină- 

---- activitate anti
națională". în accep
țiunea guvernului grec, 
„activitate antinațio
nală" este calificată 
orice- manifestare os
tilă dictaturii, orice 
critică adusă politicii 
juntei militare.

Calificate ca „acte 
constituționale" de 
guverrianții de la A- 

a, măsurile aminti- 
sînt profund ăriti-■ 

democratice, contra
vin prevederilor con
stituției chiar în for
ma ei; actuală, ciun
tită de dictatură.

Renumita actriță
Melina Merkouns, se- basadorul grec la. mutarea-- -urmărește 

Washington, A. Mat- ' '
In prezent — ;

tă ziarele — se pregă
tește o epurare seve
ră a corpului ofite- 
i ___ _____ b
fost publicat actul 
constituțional nr. 6
'ză, în fiecare unitate 
militară; comisii îm
puternicite să excludă 
din armată pe toți ofi
țerii suspectați de ă fi 
potrivnici regimului 
de dictatură.

închisorile și beciu- .......................... sînt tic- 
i mesaj

I

Icentă este ă 
stituționâ! m. 
care miniștri.

I terne, Patak 
împuternicit 
pa „ridicare.

I verii' perse .
desfășoară L 
tate activi™

I

I
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Iguve: 
tepa, 
te si

I

I

Icrețarui gen. «wuiugiou, z
ganizăției de tineret a g0S> șj aiții. .. 
Uniunii' 't de'
N. Nikol'ait

SPaul'
tariful 
gă C

Ițic .
.on 'm<

I

I
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de‘ centru,
... Nikolaidis, poetul

Nor, reprezen-
1 Greciei pe lîn-

■ gă .Comisia . interna-
] țională a drepturilor

omului, Strotis So- „
, meritis, cunoscutul prin care se înființea-
. scriitor Kostas Kod- - - - -- • ■

zias, avocatul G. Vur- 
nas,; deputatul A; Pa-

1 pădopoulos, — sînt 
I. printre primii cărora 

le-a fosț retrasă ce-
I tățenia greacă. Se aș-
i teâptă confiscarea a-
| verii .lor. rile politiei

' îri cursul nopții de site. ' îritr-un
. miercuri a fost arestat deținutilor

tr-un nou- lagăr de 
concentrare ■ înființat 
pe insulă Leros: ‘‘Stră- 

• (.. '-urmărește
..izolarea : membrilor 

partidului . E.D. A.. de 
anun- ceilalți- deținuți. asu- 

' pră cărora se fac pu
ternice presiuni pentru 

—----- ----- a-i determina să- Sem-
resc. în acest-sens a neze declarații-de'ab

ținere, de. la‘.orice ac-
■ țivitate îndreptată îm
potriva . regimului, de 
dictatură.

Frontul patriotic 
face cunoscut că la 
Atena, Pireu, Salonic 
și în -alte mari orașe 
din tară au luat ființă 
organizații care des
fășoară o intensă acti
vitate împotriva jun
tei militare' ’de la 
Atena.
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© Deputății comuniști se pronunță pentru retragerea tru* 
peior izraeliene din teritoriile ocupate și pentru tratative 
de pace

ROMA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite': Ca
mera Deputaților a început 'joi dez
baterile în problemele de politică ex
ternă. Se analizează, îndeosebi, pozi
ția guvernului de centru-stînga față 
de situația din Orientul Mijlociu, e- 
venimentele din Vietnam, perspectiva 
relațiilor Est-Vest și alte aspecte ale 
relațiilor internaționale ■ actuale. Dez
baterile, începute printr-o amplă ex
punere a președintelui. Consiliului de 
Miniștri, Aldo Moro, constituie un 
răspuns la numeroasele întrebări, in
terpelări și moțiuni înaintate de de- 
putați.

în moțiunea lor, comuniștii leagă 
agravarea situației din Orientul Mij
lociu de intensificarea agresiunii ame
ricane în Vietnam și cer guvernului 
italian să adopte o poziție clară și 
precisă pentru încetarea imediată și

agențiile de presă transmit:

necondiționată a bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam drept con
diție necesară a unor negocieri de 
pace, cu participarea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud. Se insistă, totodată, ca guvernul 
să acționeze pentru retragerea tru
pelor izraeliene din teritoriile ocupa
te, ajutorarea imediată a refugiaților 
arabi, tratative de pace sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite, bazate pe 
recunoașterea dreptului țărilor arabe 
și al Izraelului la independență și in
tegritate teritorială. în moțiunea 
P.S.I.U.P. se cere ca guvernul ita
lian să se situeze pe poziția respin
gerii oricărui amestec străin în tre
burile țărilor din Orientul Mijlociu.

Primul ministru, Aldo Moro, a re
afirmat poziția chuoscută a Italiei 
față de principalele probleme inter
naționale. El a relevat că o soluție a 
crizei din Orientul Mijlociu trebuie 
găsită în cadrul O.N.U., ținînd cont 
de dreptul la independență politică 
și integritate teritorială a tuturor ță
rilor interesate. Primul ministru a de
clarat, pe de altă, parte, că guver
nul italian este „serios preocupat" de 
situația din Vietnam, fără a fi deose
bit de explicit în această privință.

Grave incidente rasiale au avut loc în stimele 24 de ore. în orașele Newark, situat în imediata apropiere a New York-ului și Hartford (statul Connecticut). La Newark un negru a fost ucis/și peste 300 de persoane au fost , rănite în cursul ciocnirilor cu polițiștii. Numărul ar.estaților se' ridică la 325. Toți cei 1 400 de polițiști din acest oraș au fost puși în stare de alarmă. Ca urmare a agravării situației autoritățile locale- au cerut intervenția poliției și gărzii naționale din statul New York.
Temperaturi neobiș

nuite s-au- înregistrat în ulti
mele zile pe întregul teritoriu al 
Franței. Din cauza caniculei 
insuportabile, muncitorii unor fa
brici au fost nevoiți să întrerupă 
lucrul. în Burgundia, razele fier
binți ale soarelui au topit asfaltul 
pe mai multe porțiuni ale dru- 
muriloi.

„Surveyor-4" în zbor 
spre Lună.I6ri- de la pQli- gonul de la Cape Kennedy, a fost lansată cu ajutorul unei rachete „Atlas-Centaur" sonda lunară „Surveyor-4“. Potrivit planului. Sonda urmează să parcurgă în timp de 63 de ore 361 667 km, după care, luni, va trebui să aselenizeze într-un punct al suprafeței lunare considerat pînă în prezent impropriu pentru asemenea manevre.

Spărgătorul de ghea
ță „Murmansk", construit pentru Uniunea Sovietică, a fost lansat la apă la 14 iulie, la șantierele navale „Wiartsi- la“ din Helsinki. La ceremonie a asistat președintele Finlandei, Urho Kekkonen. „Murmansk" are motoare cu o putere totală de 22 000 C.P. și este al patrulea spărgător de gheață de acest fel construit pentru Uniunea Sovietică.

0 reuniune a cabine
tului indonezian a avut loc joi și'vineri la Djakarta.■ în cadrul acesteia, președintele interimar, generalul Suharto, a primit titlul de -„șef executiv, conducător național și lider al ordinii noi". (France Presse).

In drum spre Enkhuizen șoseaua a- 
leargă de-a lungul unui dig la inălți- 
rrtea acoperișului caselor presărate pe 
cîmpie. tn apropiere de Urlk o navă 
plutește alături de șosea, dar cu tin etaj 
mai sus decît drumul de asfalt. Rămîi 
surprins la vederea acestui peisaj ne
obișnuit, unde apa și pămîntul. dtifiă 
ce și-au disputat tn cursul anilor su
premația, au fost forțate să conlucre-

țiile de pompare au asanat lacurile 
redînd' agriculturii suprafețe întinse, 
întreaga regiune s-d baricadat în ca- 
zemate împotriva atacurilor redutabi
le ale valurilor mării. După di
gul exterior, care suportă artileria va
lurilor, urmează o rețea densă de alte 
diguri și baraje. Este protejat astfel

Stația automată in
terplanetară sovietică 
„Venus-4", lansată la 12 iunie, se afla, la 14 iulie, potrivit agenției TASS, la o distantă de aproximativ 8 300 000 km de Pămînt. Pină în prezent cu stația s-a luat legă- > tură prin radio de 20 de ori.

60 000 de muncitori din industria prelucrătoare a 
metalelor din capitala Argentinei au declarat o grevă de 24 de ore în semn de protest împotriva concedierilor.

Intr-o scrisoare deschisă, peste 400 de locuitori ai Madri
dului revendică autorităților spaniole libertatea cuvîntului și întrunirilor, elibe
rarea deținuților politici și încetarea renresiunilor. Autorii scrisorii protestează 
împotriva recentelor modificări, ale codului penal în virtutea cărora ziariștii 
pot fi condamnați pînă la 6 ani închisoare pentru publicarea unor știri privind 
politica guvernului.

țiune de lac un polder (pămînt eli
berat de apă). După desecare începe 
prepararea pămîntului pentru agricul
tură.— ne informează Bakker. Polde-, 

7rul va fi acoperit de o rețea de canale 
și rigole, drumuri și poduri, Pe locurile 
unde acum mai vedem flotile de am- 

.. ____ ___ r barcațiuni vor răsări crînguri, sate,
fiecare ogor. în spatele centurii de . Geometria ogoaiclor va implanta pe 

' noile meleaguri zeci de.mii de locui
tori. Cînd planul de desecare a lacului 
Ifssel va fi înfăptuit, suprafața Olandei 
va crește cu 7 la sută iar terenurile 
arabile cu 9 lasută.

La Rotterdam, hărnicia și inteli
gența poporului olandez se manifestă- 
în alte chipuri. Din Rotterdam olan
dezii. au făcut cel mai mare port din 
lume. Impresionanta lui panoramă n-o 

i poți cuprinde nici de'la înălțimea de 
104 metri a turnului Euromast. În
tinsul, de catarge se pierde undeva 
departe; în liniștea , mării. Recurgînd 
la ajutorul lupei descoperi : că încer
carea de. a contura dimensiunile ma
relui port e cu totul zadarnică. Nu 
întimplător navele sînt urmărite aici 
cu ajutorul a șase stațiuni radar. Portul 
are 6 000 hectare; .el ' dispune de 59 
puncte de acostare iar fgțeaua lui de 
căi feroviare ,esțe de peste 260 km. 
Circa 30 000 nave de mare tonaj se 
opresc aici anual tranzitînd din și spre 
toate țările lumii. Olandezii moderni 
nu i-au-dezis pe înaintașii lor, pionieri 
ai comerțului internațional în 'Europa, 
îri prezent Glanda; ociipS prințul loc 
în, lume. în ce privește volumul co
merțului exterior, pe cap de locuitor.

La Eindhoven ni s-a spus că firma 
„Philips", care își are aici sediul, 
întreține și dezvoltă relații cu aproape 
toate țările lumii, Strîmtorată pe une
le piețe de concurență firma e în cău
tare de noi piețe, iar mulți consi
dera că asemenea piețe, stabile și de 
perspectivă, se găsesc în Răsărit. Un 
interes viu manifestă compania față 
de. relațiile cu România.; Inginerul H. 
'Z.’_T. ..... _’j
mai multe ori țara tocmai se pre
gătește,ma reprezentant, al firmei, pen
tru noi vizite de afaceri la București. 
„In prezent relațiile noastre sînt în ro
daj" — spune ing. Tuuk referindu-se 
la faptul că firma construiește pentru 
România o linie tehnologică de tele
vizoare. Nu neagă faptul că anumite 
practici discriminatorii introduse în 
anii de după război constituie încă un 
impediment în calea dezvoltării rela
țiilor. în orice caz — spune el — fir
ma vrea să contribuie la crearea unei 
atmosfere internaționale care .să fa
vorizeze dezvoltarea de relații co
merciale normale între toate țările. 
„Desigur, perspectivele comerțului 
nostru cu România sînt mari" — în
cheie interlocutorul.

80 000 de olandezi lucrează la uzi
nele „Philips". Aici iscusința acestui 
popor se manifestă în alt mod. Mun
citorii și inginerii olandezi depun mul
tă energie pentru a se afla mereu în 
primele rînduri ale progresului tehnic 
mondial. Ei extind de la an la an im
periul electronicii adaptîndu-se cerin
țelor căminului, școlii ca și celor ale 
industriei și laboratoarelor. „Noi am 
dus multe bătălii în înfruntarea cu na
tura, în raporturile omului cu materia 
— îmi 'spunea: un inginer — dar cău
tările, eforturile, continuă".

diguri se .întind cîmpii mănoase, bine noile meleaguri zeci de mii de locui-
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ze pentru a se crea ceea ce astăzi este 
Olanda însăși. Coperta unei recente 
cărți apărută aici înfățișează un mun
citor cu mînecile sumese clădind din 
lespezi teritoriul Olandei care înain
tează restrîngind imperiul valurilor. 
Este un simbol al multor generații de 
luptători cu marea și ilustrează su
gestiv preocupările actuale ale, poporu
lui olandez angajat, :pe multiple pla
nuri; într-o operă vastă, menită să 
asigure bmintare» tării pe calea pro
gresului.

Urikul,.. ca și întreaga cîmpie ce-l 
înconjoară, este situat sub nivelul mă
rii și nu de mult aici navigau ambar
cațiunile pescarilor. Cantități de 
pămînt' echivalente cu zeci de 
piramide au fost'- dislocate-: . s-au 
clădit diguri și baraje, în timp ce șta-

O®;

Convoiul de mercenari care a părăsit aeroportul Kisangani, ajunsese 
joi în localitatea Walikele (500 km sud-est de Kinshasa), s-a anunfat vi
neri la Kinshasa. In fotografia alăturată reprodusă după -ziarul englez „Ti
mes"

joi în localitatea Walikele (500 km sud-est de Kinshasa), s-a anunfat vi-

un grup de mercenari care au participat la operafiunile militare de la 
Kisangani

întreținute și cultivate. Privirea alu
necă de-a lungul terenului neted ca . 
masa, fără să întîlnească vreun obsta
col natural. Doar ici-colo se înalță 
cite o movilă pe- care mulți țărani 
și-au durat casele, ca o măsură de 
precauție. Lanurile de grîu alter
nează cu cele de in și rapiță, cu pă
șuni, livpzi, grădini de ,legume. Par
cele de teren perfect dreptunghiulare 
măfginesc șosele recțiliniare și sînt 
traversate de nehupiărăte canale și 
rigole. Această parte a Olandei, ca și 
alte regiuni ale țării, este clădită de 
oameni, ăn de an, zi de zi, cu perseve
rență și răbdare. Este o operă a ingi
nerilor, topografilor și lucrătorilor o- 
goarelor. Pînă și peisajul a fost amena
jat de rnîna omului. Prin plantări de ar
bori de-a lungul șoselelor, noile ogoa
re sînt ferite de rigorile vîntului, com- 
pertsînd totodată monotonia cîmpiei:r , L ae reiatiue cu nomama. inginerul n.

Lacul e o -realitate iwua. Pmă nu ■ C. van de, Tuuk care ne-a vizitat de 
demult la Ijssel se afla golful Zuy- 
derzee apărut în urma unei catas
trofale năvăliri de ape, pînă adine, în 
interiorul țării. „Cînd experiența și 
mijloacele materiale au îngăduit, olan
dezii au trecut la înfăptuirea celui mai 
mare proiect hidraulic din istoria lor, 
prevăzînd izolarea golfului de 'mare 
prin construirea unui dig de 30 de km. 
Au- construit digul, înfăptuind printr-o 
muncă tenace un proces de genul 
celui care la Mamaia a produs pe cale 
naturală apariția Siutghiolului. Numai 
că Siutghiolul olandez, lacul Ifssel, are 
o suprafață de 350 000 lui. După izo
larea acestei porțiuni de Marea Nor
dului, a început procesul îndelungat și 
laborios al desalinizării, deșertîndu-se 
conținutul marin și înlocuind.u-l Cu 
apă dulce: Abia ulterior a început se
carea, pe porțiuni, a lacului și trans
formarea lui în ogoare.

Olanda e țara cu cea- mai densă 
populație din lume. Pămîntul e puțin. 
Dar poate fi extins. Și aceasta fără 
a recurge la anexiuni.

Din lacul Ifssel n-au mai rămas de
alt 120000 ha, restul s-a transformat 
in ogoaiiî. Digul la care lucrează ingi
nerul Simon, Bakker înaintează. Are 
formă'circulară, iar cînd cercul se va 
închide, iiolînd, ca într-un imens 
ceaun, 60 000. ha și restul lacu
lui, pompele '.văr ' ințfă în func
țiune, pregătind din această por-
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