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încheierea vastei acțiuni de reor
ganizare administrativ-teritorială a 
țării a contribuit la crearea premi
selor unei substanțiale îmbunătățiri 
a activității organelor de partid și 
de stat, la creșterea contribuției 
acestora în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a partidului.

în lumina sarcinilor calitativ su
perioare trasate de conducerea de 
partid, Comitetul județean Mehe
dinți al P.C.R. a orientat munca 
politico-organizatorică spre proble
mele esențiale ale activității din în
treprinderile industriale și de con
strucții : îndeplinirea riguroasă a 
planului la toți indicatorii, realiza
rea în termen a investițiilor, eli
minarea pierderilor planificate și 
neducerea dotărilor de la stat, 
ftganizarea acțiunii de strămu- 
taife a localităților din zona lacu
lui de acumulare „Porțile de Fier". 
Ca să ilustrez amploarea sarcinilor 
■ce ne revin, voi arăta că numai 
pentru acest an este prevăzut a se 
executa, în județ, investiții în valoa
re de 1,24 miliarde lei. Din acestea, 
in semestrul întîi s-au realizat 48 la 
sută la total investiții și 55 Ia sută 
la construcții-montaj din planul a-

Combinatul petrochimic 
Ploiești

«
Pe marea platformă a Combi

natului petrochimic Ploiești e 
în construcție cea de-a doua in
stalație de anhidridă ftalică. 
Noua unitate va produce anual 
6 000 de tone anhidridă ftalică, 
de mare puritate/ pentru fabri
carea plastifianților necesari ob- 
ținerii articolelor de policlorură 
de vinii și a unor rășini sinte
tice. Pentru producerea anhidri
dei ftalice va fi întrebuințat, ca 
materie primă, ortoxilenul adus 
prin conducte de Ia rafinăria 
Brazi. (Agerpres)

Combinatul chimic
Craiova

Fabrica de uree
a intrat în probe 
funcționale

La fabrica de uree * Combi
natului chimic din Craiova, 
unde anual urmează să se reali
zeze o producție de 300 mii tone, 
a fost terminat montajul utilaje
lor, Iar în prezent se efectuează 
probele funcționale și rodajul 
mecanic.

La celelalte trei unități aflate 
In construcție a fost montată o 
mare parte dintre utilajele teh
nologice. Din totalul lucrărilor 
aflate în curs de montaj, pe a- 
ceastă platformă industrială, 
mai mult de jumătate se află în 
avans cu 15—30 zile față de gra
fic. (Agerpres)

nual. în ce privește obiectivele apar- 
ținînd Ministerului Căilor Ferate, 
proporția de realizare este de 72 la 
sută. Recent a fost dată în folo
sință — cu 6 luni mai devreme — 
linia ferată Turnu Severin—Topleț 
— primul obiectiv din cadrul Siste
mului hidroenergetic și de naviga
ție „Porțile de Fier". Construcția 
acestui mare obiectiv se desfășoară 
în ritm intens ; pînă la sfîrșitul lunii 
iunie se realizase 52 la sută din pla
nul anual de investiții și 62 la sută 
din planul de construcții-montaj. în 
domeniul agriculturii, la chemarea 
partidului, au fost întreprinse largi 
acțiuni de masă pentru diminuarea 
efectelor secetei.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, ele sînt încă departe de a 
oglindi posibilitățile de care dispu
nem. Analiza întreprinsă, în luna 
iunie, în județul nostru de o briga
dă a Comitetului Central al partidu
lui a scos la iveală o serie de 
lipsuri în îndrumarea și conducerea 
activității economice. Astfel, în in
dustrie și construcții, pe primul se
mestru al anului s-au manifestat 
neajunsuri care au determinat ne- 
realizarea planului la unii din prin
cipalii indicatori. Patru întreprin
deri din județ au înregistrat — în 
mod ne justificat — nerealizări la 
producția globală de aproape 21 mi
lioane, iar la producția marfă vîn- 
dută și încasată trei întreprinderi au 
un minus de producție de 24 milioa
ne lei. Din -eele 23 produse care se 
urmăresc nominal, la șapte planul 
nu a fost îndeplinit. Nerealizarea 
principalilor indicatori de plan a 
fost determinată, în cea mai mare 
parte, de restanțele înregistrate de 
către Uzina mecanică Tr. Severin, a 
cărei producție reprezintă peste 40 
la sută din valoarea producției in
dustriale a județului.

Concluziile desprinse în urma con
trolului efectuat au fost analizate de 
către Secretariatul C.C. al P.C.R., 
din partea căruia biroul comitetului 
județean de partid a primit un spri
jin esențial. Analiza ne-a ajutat să 
ne dăm mai bine seama de cauzele 
lipsurilor care persistă în activitatea 
noastră, de posibilitățile care pot fi 
puse în valoare. Comitetul jude
țean de partid a fost ajutat în îm
bunătățirea stilului lui de muncă, 
în adoptarea unor forme și metode 
de lucru specifice etapei actuale de 
dezvoltare și în deplină concordanță 
cu noua structură organizatorică.

Indicațiile date de Secretariatul 
Comitetului Central, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, sînt 
deosebit de prețioase pentru în
lăturarea deficiențelor constatate 
și ridicarea nivelului întregii ac
tivități economice în județul 
dinți.

Conducerea partidului a 
atenția asupra ineficientei 
controale efectuate la Uzina me
canică din Tr. Severin. Cu 
toate că în primele șase luni ale 
anului s-au efectuat la această uzi
nă aproape 160 zile de control (din 
care 50 de zile au reprezentat con
troale executate de reprezentanți ai 
Ministerului Industriei Constructoa
re de Mașini), stabilindu-se, de fie
care dată, tot felul de planuri și mă
suri tehnico-organizatorice, în acti
vitatea economică a acestei unități 
au persistat serioase deficiențe pri
vind organizarea producției și disci
plina muncii. Atît comitetul jude
țean de partid, cît și comitetul de 
partid de la Uzina

ocupat decît ocazional, sporadic, de 
găsirea căilor și metodelor de natu
ră să determine înlăturarea neajun
surilor, lăsînd aceasta exclusiv pe 
seama comitetului de direcție, care, 
fiind la începutul activității, lipsit 
de îndrumarea necesară, nu a izbu
tit să acționeze cu eficiență.

Analiza efectuată a relevat că 
lipsa de ritmicitate în îndepli
nirea indicatorilor de plan la 
Complexul de industrializare a lem
nului, întreprinderile de industriali
zare a cărnii și laptelui, ca și la în
treprinderea de industrie locală 
Strehaia, se datorește faptului că 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii nu a devenit 
încă o preocupare permanentă pen
tru organizațiile de partid și comi
tetele de direcție, ceea ce s-a reflec
tat îndeosebi la folosirea ineficientă 
a mijloacelor materiale și financia
re ale întreprinderilor. La Uzina me
canică Turnu Severin, întreprinde
rea Energo-montaj din cadrul Siste
mului hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier“, șantierul 3 con
strucții Orșova, indicele de utilizare
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Mehe-

atras 
unor

din noile cartiere ?
Ritmul intens de creștere a popu

lației orașelor, dezvoltarea masivă a 
construcțiilor de locuințe, sporirea 
continuă a cerințelor omului modern 
impun extinderea, diversificarea și 
modernizarea activității comerciale 
și de deservire. Construirea unui 
număr suficient de unități constituie, 
de aceea, o preocupare permanentă 
a organelor comerciale. Pe întreg 
cuprinsul tării, în inima noilor car
tiere, apar complexe comerciale, uni
tăți de alimentație publică, depozite 
destinate deservirii corespunzătoare, 
civilizate a cumpărătorilor. Firește, 
vastul proces de înnoiri în acest do
meniu presupune eforturi financiare 
considerabile. Anual se cheltuiesc, în 
acest scop, importante fonduri bă
nești. în 1968, de pildă, pentru con
struirea a peste 170 000 mp de spatii 
comerciale și de depozitare Ministe
rului Comerțului Interior i-au fost

aiocate fonduri de Investiții de 
aproape 370 milioane lei. în ce 
măsură au fost folosite aceste sume, 
în ce stadiu se află lucrările ?

De la Banca de Investiții și direc
ția de resort din M.C.I. am aflat că 
pînă la 30 iunie au fost date în folo
sință o serie de complexe comerciale 
la București, Pitești, Galați, Brăila 
etc., au fost continuate lucrările în
cepute, s-au deschis noi șantiere, 
cheltuindu-se 38,4 la sută din totalul 
fondurilor alocate. E mult sau puțin ? 
„Da și nu“ — ni s-a spus. Da, 
deoarece cheltuirea fondurilor nu 
putea începe din primele zile ale 
anului, iar volumul cel mai mare al 
lucrărilor se execută în semestrul 
doi. Nu, pentru că unele județe 
au înregistrat serioase rămîneri în 
urmă, iar altele n-au cheltuit, pînă 
la această dată, nici măcar un leu

mecanică nu s-au

organizator încît

Georg® POPESCU

a fost fratele președin- 
Asta s-a întîmplat a- 

aproape un an. Nici 
azi cei opt oameni 

fost plătiți pen-

Intr-o zi, președintele 
cooperativei agricole de 
producție a descoperit că 
este — nimeni nu-1 împie
dica să fie — un mic îm
părat. Un împărat local. 
Lucrurile s-au petrecut pe 
nesimțite. Și — desigur — 
el nu se înveșmîntă în pur
pură și hlamidă — lucrul 
acesta nu-1 mai fac azi nici 
împărații adevărați — ci de
veni ceva mai posac și mai 
autoritar, începu să vor
bească din ce în ce mai des 
despre copleșitoarele lui 
răspunderi dar și despre 
meritele lui incontestabile. 
In același timp, simțindu-se 
„tare", începu să împartă 
cu de la sine putere po
runci și daruri, să hotăras
că de unul singur ce e bine 
și ce e rău și, mai ales, 
folosindu-se de prilej, să-și 
oploșească neamurile cum 
și pe unde e mai ușor și 
mai bine...

Așa ar începe un foileto
nist să prezinte lucrurile 
dacă i-ar pica sub condei 
Ion Mocanu, președintele 
cooperativei agricole de 
producție din Enisala, jude
țul Tulcea. Numai că po
vestea se cere înfățișată 
ceva mai grav pentru că ea

nu cuprinde nimic hazliu. 
Ce poate fi vesel atunci 
cînd abuzînd de încrederea 
ce i s-a dat, încâlcind nor
mele democrației coopera
tiste, un om devine micul 
autocrat al satului nedrep
tățind pe unii, avantajin- 
du-i pe alții și, mai ales, o-

organizator încît și-a putut 
spune, la un moment dat, 
că e de neînlocuit. Uitînd 
însă că toate acestea — și 
însăși faima sa — se dato
rase hărniciei și încrederii 
celor ce l-au ales.

Și de aici începe drama... 
Ideea derogărilor de la

puține ori a auzit spunîn- 
du-se despre el: „Are pă
catele lui, dar e bun, n-ai 
ce-i face I". Astfel, exerci- 
tîndu-și micul lui șantaj, 
președintele își pune în e- 
vidență fără sfială, păcatele. 
Ele încep cu lucruri mărun
te. Iată un inventar restrîns:

Tratat cu îngăduință, 
bunul plac devine nărav

cupindu-se peste măsură de 
propria lui căpătuială ?

încolo... e un bun pre
ședinte. Sub conducerea lui 
cooperativa și-a creat cea 
mai bună fermă de vaci din 
toi județul, și-a îndeplinit 
planurile de producție și a 
mai făcut și alte lucruri de 
laudă. Este un atît de bun

normelo de comportament 
valabile pentru toată lumea, 
ideea că poți ciupi unele 
rabaturi la obligația de 
a fi cinstit și drept se naște 
în capete înfierbîntate. ăe 
succese și laude sau încinse 
de credința că ceilalți vor 
fi obligați să te accepte așa, 
neavind încotro, fiu de

Fratele președintelui și-a 
construit o casă nouă. 
Mulți cooperatori și-au fă
cut case noi. Dar dintre 
toți, singurul căruia i s-a a- 
cordat avantajul ca o echipă 
din brigada de construcții 
a C.A.P., abandonînd lucră
rile cooperativei să lucreze 
la construcția propriei Sale

case, 
telui.
cum 
pînă 
n-au 
tru munca lor. Președintele 
și-a construit o poiată, o 
prelungire a casei. I-au fă
cut-o trei meșteri ai C.A.P., 
plătiți pentru asta cu zile- 
muncă din fondurile coope
rativei. Cooperativa și-a 
cumpărat, acum cîțiva ani, 
un magnetofon destinat, de
sigur, distracțiilor tineretu
lui. Dar din prima zi, mag
netofonul a trecut pragul 
casei președintelui de unde 
n-a mai ieșit decît o sin
gură dată ca să fie dus la 
reparat.

Ștefana P. Lungu, o 
fostă îngrijitoare de păsări, 
scoasă din această muncă 
pentru că în timpul cît lu
cra ea acolo au murit niște 
pui (singura scoasă, deși 
pui au murit mai mulți și 
din loturile tuturor îngriji
toarelor — inclusiv ale so
ției președintelui), deci o

pentru construcții-montaj. Mai exact, 
din 39 de județe, aproape jumătate 
se află sub media pe țară : Alba, de 
exemplu, a realizat 19,5 la sută din 
plan. Hunedoara 24,7 la sută. Dîmbo
vița 11,2 la sută, Bihor 25 la sută, 
municipiul București 34 la sută etc.

„Da“ și „nu“. Un răspuns echivoc, 
care încearcă să acopere de fapt, 
o situație nesatisfăcătoare. Răspuns 
ce nu ține seama de faptul că în 
umbra acestei „medii" se ascund, 
în realitate, rezultatele necorespun
zătoare înregistrate într-un număr 
mare de județe. E greu de conceput 
că, executînd într-un întreg semestru 
lucrări în, valoare de 20—30 la sută 
din fondurile alocate sau chiar mai 
puțin, planul de investiții va mai 
putea fi realizat integral pînă la 
sfîrșitul anului. Consecința nu e 
greu de prevăzut: modernizarea și 
extinderea rețelei comerciale rămîn. 
în mod constant, în urma construc
ției de locuințe.

In zadar s-a insistat asupra nece
sității de a se sincroniza obiectivele 
de deservire cu dezvoltarea orașelor ! 
Neconcordanța persistă, fapt ce ne 
este sesizat de numeroși locatari ai 
noilor cartiere. „Este pur și simplu 
absurd, ne spunea un locatar din 
cartierul Titan, să nu te poți bucura 
în tihnă de casa nouă în care te-ai 
mutat din cauză că. din prima zi. 
începi să faci kilometri întregi pen
tru cumpărăturile cele mai elemen
tare — pîine, lapte, legume etc". Este, 
totodată, greu de înțeles și cu atît 
mai mult de acceptat de ce, atîta 
vreme cît sînt prevăzute fondurile 
necesare construirii la timp a com
plexelor comerciale, nu se poate 
realiza o sincronizare în acest sens. 
Totuși, . am încercat să descifrăm 
cauzele acestei neconcordante. Ne-am 
deplasat pe șantierele cîtorva con
strucții de obiective comerciale.

(Continuare în pag. a II-a)
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Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a Vll-a)

Știu un d.rum care-si 
merită numele numai in 
parte. O jumătate de 
an e drum, altă jumă
tate, nimic. Cu toate a- 
cestea, un drum care 
leagă de totdeauna o 
„tară" cu alte trei 
„țări": Țara Maramu
reșului cu Țara Lăpu- 
sului, a Chioarului si a 
Sătmarului. E drumul 
peste Gutin. Șoseaua 
asfaltată dinspre Dej, 
după ce a trecut podul 
Lăpușului, se îndreaptă 
spre Baia Mare, finind 
spre mijlocul semilunii 
muntoase ce taie ori
zontul spre răsărit, ca 
o barieră de netrecut. 
Ochii se întreabă : oare, 
acolo, unde Gutinul se 
înaltă amenințător, cu 
zimțata creastă atin- 
gînd norii, ce se în
tîmplă cu drumul ? In 
orașul de sub Dealul 
Crucii, pe noile bule
varde, asfaltul geme de 
mulțimea camioanelor, 
a. autobuzelor. Dinspre 
Ferneziu, Baia Sprie, 
Cavnic. se transportă la 
flotafie milioane de 
tone de minereu, mii si 
mii de călători, panouri 
prefabricate pentru noi
le , cartiere. Bulevardele 
largi au devenit îngus
te. Prin serpuirea neîn
treruptă a mașinilor, 
drumul îsi vede insă de 
drum, derulîndu-se cu
rajos spre inima mun
telui. Trece prin Baia 
Sprie, măruntul oraș 
mineresc. Dar cu cit 
înaintează pe valea Să- 
sarului, atingînd aproa
pe pragurile caselor, de 
două părți muntele îl 
tot îngustează. Din 
dreptul kilometrului 15, 
se bifurcă : în dreapta,

încă falnic, cu. asfaltul 
neted, spre exploatarea 
Șuior; în stingă, stran
gulat, luînd muntele 
pieptiș, în serpentine 
scurte, spre coama Gu
tinului, către Sighetul 
Marmației. Acest drum 
peste Gutin, probabil, 
in vremuri vechi, n-a 
fost decît o cărare mai 
largă. Copitele cailor și 
rotile căruțelor au tot 
mușcat în piatră. Șeaua 
Gutinului a. fost încăle
cată de drumeții tutu
ror secolelor de cînd 
trăiesc oameni pe aces
te locuri. Alt drum nu 
exista. Dar cînd se sta
tornicește iarna, si aici 
se întîmplă să ningă în 
octombrie. și pînă-n 
martie, dacă nu april, 
drumul nu mai e drum. 
Nici vara nu-i ca alte 
drumuri: pe serpenti
nele înguste, camionul, 
ori autobuzul, clacso- 
nează fără întrerupere. 
De se întâlnesc două 
mașini, una trebuie să 
dea înapoi. Iar cînd. fie 
că urcă dinspre Baia 
Mare, fie dinspre Si- 
ghet,‘ mașina ajunsă în 
oîrf, la 1 000 de metri, 
e nevoită să se opreas
că : șoferul verifică di
recția, frînele. pneurile 
E adevărat. întâlnești 
zcolo sus un izvor. Se 
numește Izvorul lui 
Pintea. Acolo, la acel 
Izvor, la umbra fagilor 
și a brazilor, acum două 
sute și ceva de ani. Pin
tea, zis si Viteazul, se 
odihnea, înainte de a 
pomi cu ceata lui spre 
Baia. Acum douăzeci 
de ani s-a ocolit dru
mul Gutinului spre Si- 
ghet, tăindu-se calea 
ferată ăe la Salva pînă

la Viseu. După două
zeci de ani, i-a venit 
rindul și drumului de 
peste Gutin.

De cum coteștl spre 
stingă de la răspîntia 
Suiorului, dai peste un 
buldozer care împinge 
In prăpastie un pinten 
de munte. La nici o 
sută de metri, în linie 
dreaptă prin pădure, o 
îngrămădire de barăci. 
Pînă ajungi însă acolo, 
drumul ocolește pa 
multe serpentine. O ca
bană. Casa pădurarului, 
asa o știam. Acum: 
Cantonul I. Gutin. înă
untru. două măsuțe. O 
fetișcană de vreo 
Șaptesprezece - optspre
zece ani, la una din ele. 
vorbește la telefon. Vor
bește si notează. înain
tea ei tabele cu lungi 
coloane de cifre ce re
prezintă sute si mii de 
metri cubi. E pontatoa- 
rea sectorului. Am evi
tat orice întrebare în 
legătură cu biografia ei, 
asa că n-o să pot rela
ta anul cînd a termi
nat școala medie tehni
că. nici din ce sat anu
me este, nici dacă in
tenționează să urmeze 
cursurile fără frecven
tă ale unui institut oa
recare. In realitate, bio
grafia acestei tinere nu 
se deosebește cu nimic 
de-a altora de virsta ei. 
Asta, ca să nu fiu acu
zat de cîtiva „subtili" 
că as reda niște biogra
fii șablon. Acum, scriind 
aceste note, îmi pare 
rău că n-am între-
(Continuare 
în pag. a VII-a)

destinderii și păcii
Pe marginea sesiunii Consiliului Executiv
al Societății Europene de Cultură

de prof. G. VLADESCU-RACOASA

La eforturile pentru îmbunătățirea 
climatului politic în Europa și dez
voltarea colaborării între toate sta
tele europene, fără deosebire de orîn- 
duire socială, își aduc contribuția în- 
tr-o măsură tot mai mare o serie de 
organizații și forțe neguvernamen
tale, exponente ale opiniei publice, 
între care instituții științifice și cul
turale, asociații democratice și pro
gresiste, personalități de vază ale 
vieții publice.

între acestea, o activitate interna
țională remarcabilă, cu rezultate po
zitive, desfășoară Societatea Euro
peană de Cultură, cu sediul la Vene
ția. Ca unul care am avut cinstea să 
particip, în calitate de observator in
vitat, la recenta sesiune a Consiliului 
Executiv al Societății, sesiune ținută 
la Moscova și Leningrad, aș dori să 
împărtășesc cititorilor cîteva date 
privitoare la caracterul și activitatea 
acesteia.

Societatea Europeană de Cultură 
(S.E.C.) a fost înființată în anul 1950 
din inițiativa unor personalități 
proeminente ale culturii italiene, 
cărora li s-au alăturat oameni de 
cultură reputați din aproape toa
te țările europene. Participă in
tr-un număr apreciabil oameni 
de cultură din țările socialiste 
— filosofi, sociologi, scriitori, artiști. 
Prin aderarea unor personalități de 
pe celelalte continente, ea este pe 
cale să devină o Asociație mondială 
de cultură. După 18 ani de existență, 
Societatea Europeană de Cultură gru
pează peste 2 500 membri. Un birou 
și diferite centre naționale și asocia
ții de prieteni ai S.E.C. contribuie la 
buna desfășurare a activității sale 
publice. Ea a ținut zece adunări ge
nerale și un număr aproape triplu de 
reuniuni ale Consiliului Executiv.

Telegramă
Excelenței Sale,

Domnul HABIB BOURGUIBA,
Președintele Republicii Tunisiene

S.E.C. editează o publicație de largă 
circulație — revista „Comprendre".

Obiectivul principal al Societății Eu
ropene de Cultură (S.E.C.), este — 
așa cum îl postulează conducerea ei 
— de a studia și defini condițiile ac
tuale ale unei politici mondiale a 
culturii, care în actuala situație in
ternațională, complexă și însoțită de 
primejdii la adresa păcii, să deter
mine acțiunea oamenilor de cultură, 
ca un imperativ istoric, etic și poli
tic, în favoarea aspirațiilor supreme 
ale lumii contemporane.

în această direcție se pornește de 
la marele rol pe care îl are cultura 
în zilele noastre, de la marea răs
pundere, personală și colectivă, ce 
revine oamenilor de cultură pentru 
destinele umanității și civilizației. 
Ca activitate care creează valori e- 
sențiale, ca o forță în stare să cu
noască și să aprecieze în mod com
petent riscurile pe care le creează 
unele descoperiri moderne ale ge
niului uman folosibile în scopuri de 
distrugere, cultura este chemată să 
l'ie o importantă sursă inspiratoare 
a politicii practice, — a unei politici 
realiste, sănătoase, în cadrul fiecă
rei țări și pe plan internațional. Scri
itorul Andre Malraux, ministrul cul
turii din Franța, observa pe bună 
dreptate că : „Marea bătălie intelec
tuală a veacului nostru a început, 
cultura a devenit autoapărarea co
lectivității...", iar savantul italian 
Diego Valeri spunea, referindu-se 
la cultură, că acesteia îi revine me
nirea de a fi „impulsia profundă șl 
conștiința vigilentă a istoriei" Năs
cută în perioada sumbră a declanșării 
„războiului rece" și a proclamării he
gemoniei americane bazate pe mo
nopolul atomic al S.U.A., Societatea 
Europeană de Cultură lansează, încă 
de la constituirea ei. ideea că cul
tura ar putea împiedica adîncirea 
prăpastiei ce se crea între popoare, 
țări și state și că o acțiune energi
că și amplă a oamenilor de cultură 
va înlesni dialogul între Răsărit si 
Apus. în decursul existentei
acest dialog s-a statornicit
intensificat, mai ales între 
menii de cultură din Apusul și 
săritul Europei, considerate ca
găn al culturii universale moderne. 
S-a ajuns — după cum remarca Bo
ris Polevoi — la stabilirea „unui pod 
în domeniul efortului cultural între 
ceea ce se 
dent, între 1 
socialiste".

Pentru a 
S.E.C. socot 
cîteva din temele dezbaterilor la di
ferite reuniuni ale sale sau ale unor 
anchete speciale. Astfel, a fost larg 
dezbătută tema responsabilității oa
menilor de cultură și de știință fată 
de producerea și folosirea armelor 
nucleare, sublinlindu-se necesitatea 
eforturilor pentru interzicerea aces
tor arme ți Înfăptuirea dezarmării. 
A fost abordată problema raportu-

1

ei, 
și 

oa- 
Ră- 
lea-

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, permiteți-mi 
să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului tunisian.

Amintindu-mi cu plăcere despre vizita dumneavoastră în Republica 
Socialistă România, despre convorbirile fructuoase pe care le-am avut, 
folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încă o dată convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare continuă în interesul ambelor popoare, al păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

numește Orient și Occi- 
tările capitaliste și țările

exempliflca preocupării® 
oportun să semnalez

(Continuare in pag. a VIII-a)
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FAPTUL
DIVERS
Condamnat
la moarte

După ample dezbateri în care 
au _ fost audiați numeroși mar
tori, s-au analizat probe și con- 
traprobe, o adevărată reconsti
tuire a împrejurărilor ce au 
culminat cu actul odios al asa
sinării copilului Eugen Șerban, 
Tribunalul municipiului Bucu
rești a pronunțat ieri sentința 
capitală: criminalul Vasile Con
stantin a fost condamnat la 
moarte. Hotărîrea a fost primită 
cu o vie satisfacție de întreaga 
asistentă. Ea este o expresie a 
dreptății și oglindește mînia 
justificată a societății noastre 
împotriva tuturor acelora care 
atentează la viața și securitatea 
membrilor ei.

|. Nume scrise 
| cu majuscule

Vn puternic incendiu a izbuc
nit pe strada Craiovei din Pi
tești, la un imobil locuit de 6 
familii. La auzul strigătelor de 
ajutor, doi trecători s-au stre
curat printre flăcări și cu un 
curaj vrednic de laudă au reu
șit să salveze viața a trei copii. 
Apoi, au scos afară o butelie de 
aragaz care amenința să agrave
ze situația. La sfîrșit au fost a- 
saltați cu întrebări, îmbrățișări, 
mulțumiri. Epuizați, și-au spus 
imediat numele: RADU NICO- 
LESCU și ANDREI LUCA, lu
crători de miliție. Iar noi le-am 
scris aici cu majuscule. însoțin- 
du-le de calde felicitări.

cu năbădăi
Ion Scoică, domiciliat în stra

da Ionescu Gion nr. 2 București, 
răspunde la întrebările procu
rorului :

— Recunoști că ai bătut-o pe 
Constanta Scoică ?

_— Da, dar e soția mea și am 
făcut-o din dragoste pentru ea.

Cinic răspuns. Soții Scoică 
sînt despărțiți, în fapt, de 2 ani. 
Așa-zisa „dragoste" pentru so
ție nu e decît un subterfugiu de 
a-și masca sadismul cu care o 
maltratează, ultima oară provo- 
cțpdu-i grave leziuni corporale.

Procurorul. . l-a ;• t reținut, ; pe 
Scoică spre a-f d^f'dfî justiției. 
Pentru așa „dragoste"; ușa a- 
tenție..

Primarul rău 
din Fărău

Cu ani în urmă, cooperativa 
agricolă de producție din comu
na Fărău, județul Alba, a repar
tizat o parcelă de pămînt pentru 
amenajarea unui teren sportiv. 
In vara aceasta. în condițiile 
unei producții mai scăzute de 
furaje, viteie cooperativei ,au 
păscut și pe terenul sportiv.

'— Cine le-a dat voie ? — a 
sărit ca ars primarul Paul 
șan. Las-că le-arăt eu...!

> Si le-a arătat. Le-a arătat 
' părătorilor că dumnealui, 

mărul, le-a „confiscat" (cu 
drept ?) cantitatea de 4 000 kg 
furaje, pe care le-a scos, chipu
rile, la „licitație". De 
Noaptea a împărțit fînul 
prieteni. Acum trebuie să-și pri
mească și el partea. Dar nu de 
la ei...

Cri-

coo- 
pri- 

ce

formă, 
unor

Invitație la 
echilibristică

Pe adresa întreprinderii de 
construcții speciale transporturi 
București a sosit o invitație : 
„Vă așteptăm cu încredere pe 
porțiunea de 2 km a drumului 
international cuprins între stră
zile Ecaterina Teodoroiu și Mu
reș. lă ieșirea din București. 
Numai dv. ne puteți salva. Cir
culația e mare și drumul în
gust, bombat și cu marginile 
abrupte, că te-apucă spaima. Ca 
să te poți strecura printre atîtea 
autovehicule, e nevoie de agili
tate de echilibrist și dv. nu du
ceți lipsă de asta, că de cînd 
v-ați angajat să faceți lucrări 
de amenajare ne serviți numai 
termene de amînare". Contrac
tul s-a. încheiat, fondurile s-au 
alocat, dar drumul stă tot ne
amenajat și numărul de acci
dente a ajuns la 9. Așteptați o 
cifră rotundă ? Sperăm că pe 
noi n-o să ne amine cu răs
punsul...

Ultima cursă
Fără să mai aibă răbdare să 

termine școala de șoferi profe
sioniști din Curtea de Argeș, 
Bichis Brovostim Mircea s-a 
gîndit să plece într-o cursă noc
turnă. Zis și făcut. A ochit un 
camion, s-a urcat la volan și 
p-aci ți-e drumul. Dar la Cor
net. îh județul Vîlcea, a avariat 
mașina, a părăsit-o și a luat tre
nul. Pînă la Sibiu. Aici n-a mai 
găsit un camion. S-a. mulțumit 
cu un Fiat-850. Si a plecat iar în 
cursă. De data asta, ultima. N-a 
mai ajuns la destinație, ci la 
miliție, unde a făcut o stațio
nare scurtă. Mai lungă e ur
marea 7 ani. Mult, dar face!

Rubrică redactată de i
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

clientul Întreabă, 
HOTELIERUL RIDICĂ DIN UMERI, 

iar măsurile pentru instruirea 

personalului intime la nesfirșit
In urmă cu aproape șase luni, zia

rul nostru, publicînd articolul „Cali
tatea serviciului în hotelurile ploieș- 
tene“, punea în discuție cîteva din 
problemele privitoare la bunele ma
niere, la politețe și deservire promptă
— cerințe de prim ordin ale sectoru
lui hotelier. Se evidențiau unele re
zultate obținute pe această linie, se 
criticau o serie de neajunsuri obser
vate la unele hoteluri din Ploiești, 
Buzău, Tîrgoviște, Cîmpina. Cu gîn- 
dul de a consemna schimbările în 
bine, am trecut din nou, în aceste 
zile, pe la unitățile vizate. Am găsit 
însă o situație ce nu ne permite, din 
păcate, să ne realizăm intenția. 
Continuă să persiste o serie de lip
suri observate acum o jumătate de 
an, care ne obligă să revenim asu
pra lor.

în urma semnalărilor anterioare 
ale ziarului, s-a întreprins totuși 
ceva : s-au alocat fonduri (circa un 
milion lei) pentru hotelul „Berbec", 
începîndu-se chiar din luna februa
rie lucrările de reparații capitale și 
de dotare a acestei unități; al ți bani 
sînt prevăzut! pentru modernizarea 
hotelului ploieștean „Prahova". Și 
Ia Tîrgoviște, nemaivorbind de Bu
zău. hotelurile locale au căpătat — 
din punctul de vedere al dotărilor
— un aspect mai corespunzător. Dar, 
dacă așa stau lucrurile în acest sec
tor, în ceea ce privește gradul de 
deservire, promptitudinea, politețea 
personalului, deși acestea nu costă 
bani, situația nu s-a schimbat prea 
mult. Aflăm, bunăoară, de la 
T.A.P.L. Buzău că o parte din per
sonal a fost înlocuit: s-au recru
tat oameni mai inimoși, mai 
gospodari, cu aptitudini pentru 
meseria de hotelier. Intr-adevăr, pri
mii pași s-au făcut. Dar aici, ca și la 
Tîrgoviște, Cîmpina, Ploiești, se ob
servă în pregătirea profesională a 
acestor oameni serioase goluri, se 
simte lipsa de îndrumare permanen
tă, perseverentă, pentru ca tuturor să 
le intre în singe — ca să zicem așa — 
atitudinea civilizată, corectă față de 
oaspeții hotelurilor.

Să luăm, de pildă, cazul de la ho
telul „Berbec". Acel insensibil por- 
tar-gestionar. amintit în articolul 
precedent, a fost înlocuit. Foarte 
bine s-a făcut. Numai că în 
locul lui a fost pus un om 
care nu întrunește nici el calitățile 
necesare funcției respective. Ion 
Toma, căci la el ne referim, nu vor
bește urît cu oaspeții ; în schimb, 
nu-i bagă în seamă. Deși la ghișeul 
lui — am văzut aceste lucruri cu o- 
câzia anchetei — musafirii așteaptă

răbdători să-î întrebe ce vor, el, cu 
capul înfundat într-un registru, scrie 
de zor. într-un tîrziu, cineva se ho
tărăște să-l „deranjeze" din chinui
toarea lui muncă scriptică : „Te rog, 
tovarășe, pentru numele lui Dumne
zeu, lasă scrisul și ocupă-te și de 
noi ! Vreau să plec la Vălenii de 
Munte. Spune-mi cînd pleacă un au
tobuz în această direcție și de unde?" 

Hotelierul nostru dă din umeri, 
de-a dreptul zăpăcit de o asemenea 
întrebare. „De unde să știu eu așa 
ceva ? — face el mirat. Adresați-vă 
dumneavoastră la Gara de Sus. la 
I.R.T.A. O să aflați..."

Un model de politețe și serviabili- 
tate — n-ai ce zice 1 „Adresați-vă la 
Gara de Sus...". Dar nu putea el 
pune mîna pe telefon spre a obține 
informația cerută ? Intră doar în a- 
tribuțiile lui. Ba, mai mult, era chiar 
necesar să se scuze că hotelul nu 
deține un mers al autobuzelor din 
Ploiești și din țară și să ia imediat 
măsuri pentru a le procura.

La barul de zi din holul aceluiași 
hotel, un client s-a așezat la o masă 
și a cerut o cafea. Timp de zece mi
nute, barmanul Paul Ciobanu s-a 
făcut că nu-1 vede, numărîndu-și li
niștit sticlele și pachetele cu țigări. 
Cînd clientul și-a pierdut răbdarea 
și l-a chemat, barmanul i-a reco
mandat să meargă să-și bea cafeaua 
la... cofetăria „Republica". „Noi nu 
servim decît de la ora 8 și un sfert 
încolo" (era ora 8). a explicat el. Dar 
în hol, un afiș anunța că micul de
jun se poate servi începînd de la 
ora 7 dimineața.

Tot la capitolul „politețe" am mai 
făcut și alte constatări : personalul 
hotelurilor din județele Prahova și 
Dîmbovița nu salută oaspeții, ci aș
teaptă să fie salutat. Unul dintre cei 
cu care am discutat despre aseme
nea ciudățenie, spunea că... simte o 
anumită jenă să salute el întîi. Te 
întrebi : ce caută oameni cu o ase
menea mentalitate în acest sector de 
deservire ? Să simți jenă cînd îți în
deplinești o obligație impusă de în
săși natura profesiei pe care o prac
tici ?

Cu prilejul noii noastre vizite prin 
hoteluri — vizită în care ne-a însoțit 
din nou un reprezentant al Inspec
ției comerciale județene Prahova — 
am găsit în ceea ce privește confor
tul, cam aceleași neajunsuri obser
vate și în februarie. Pasagerul 
proaspăt sosit la hotelul „Prahova" 
nu poate da un telefon, căci acesta 
este defect ; în camere, unele veieuze 
nu au abajururi și becuri ; nu există 
amenajat un colt pentru călcatul

Munca de partid
in întreprinderi

(Urmare din pag. I)

a mașinilor și utilajelor continuă să 
fie scăzut. La complexul de indus
trializare a lemnului, fabrica de 
plăci fibrolemnoase a produs, un 
timp, la jumătatea capacității pro
iectate. Insuficienta preocupare ma
nifestată de colectivele pentru or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii în privința finalizării ac
țiunilor întreprinse este ilustrată de 
faptul că din cele 224 măsuri stabili
te pentru perfecționarea procesului 
de producție, s-au realizat doar 86.

Secretariatul C.C. al P.C.R. ne-a 
adus critici îndreptățite privind insu
ficientul ajutor acordat comitetelor 
de direcție recent constituite, ceea 
ce a făcut ca unele dintre ele să 
folosească forme și metode de lucru 
rutiniere, depășite, să nu manifeste 
receptivitate față de ceea ce este nou 
și înaintat. Avantajele noii forme 
organizatorice nu au fost valorificate 
din plin, întrucît unele organizații de 
partid. în loc de a îndruma comi
tetele de direcție, li s-au substituit, 
ceea ce a contribuit la diminuarea 
inițiativei și spiritului de răspundere 
al acestora. Trebuie să arătăm, toto
dată, că ministerele coordonatoare ale 
întreprinderilor de pe teritoriul ju
dețului Mehedinți n-au intervenit cu 
toată promptitudinea, la momentul 
potrivit, pentru eliminarea carențelor 
cunoscute.

Toate aceste stări de lucruri re
levă deficiențe în stilul de muncă al 
comitetului județean de partid, care, 
în condițiile multitudinii și complexi
tății sarcinilor impuse de trecerea la 
noua organizare administrativ-teri- 
torială, nu a sincronizat în mod sa
tisfăcător activitatea pentru îndepli
nirea lor concomitentă, cea mai mare 
parte a eforturilor fiind îndreptate 
spre rezolvarea unor sarcini de ordin 
organizatoric, neglijînd îndrumarea 
și controlul sistematic al activității 
Comitetului municipal de partid 
Turnu Severin, a comitetelor oră
șenești și comunale, a organizațiilor 
de partid din industrie și construcții.

îndeplinind indicațiile primite din 
partea Secretariatului C.C. al 
P.C.R.. îmbinăm preocupările cu
rente cu sarcinile de viitor, ne 
concentrăm forțele spre rezolva
rea unor sarcini majore cum sînt: 
recuperarea răminerilor în urmă de 
către unele întreprinderi ; realizarea 
unui volum suplimentar de producție 
industrială ; intensificarea ritmului de 
eliberare a spațiului din zona viito
rului lac de acumulare al hidrocen
tralei ; creșterea ritmului construc
țiilor din cadrul orașelor Tr. Seve
rin și Orșova și al altor lucrări edi- 
litar-gospodărești.

Atît Comitetul județean de partid 
Mehedinți, cit și comitetul municipal 
Tr. Severin, comitetul orășenesc 
Orșova, ca și comitetele de partid 
din întreprinderi. și-au întocmit 
planuri de măsuri privind re
medierea lipsurilor semnalate de 
conducerea de partid : aplicarea ri
guroasă a acestor măsuri se află în 
centrul preocupărilor noastre, ea

este controlată sistematic de mem
brii biroului comitetului județean.

întrucît de organizarea științifică 
a producției și a muncii depinde în 
măsură hotărîtoare creșterea efici
entei, întregii activități economice, 
au fost reactivizate colectivele con
stituite în acest scop, stabilindu-se 
totodată problemele care trebuie să 
stea în atenția acestora.

încep să se materializeze primele 
rezultate ale măsurilor adoptate, ca 
urmare a indicațiilor Secretariatului 
C.C al P.C.R.. privind intensificarea 
ritmului de lucru pe șantierul hidro
centralei „Porțile de Fier", ca și ren
tabilizarea unor produse industriale, 
în toate întreprinderile unde mai 
sînt produse realizate cu pierderi 
au fost întocmite grafice .privind 
eșalonarea reducerii acestora, astfel 
încît pînă la sfîrșitul anului toate 
produsele să fie rentabilizate. La 
Uzina mecanică și C.I.L. Tr. Seve
rin au crescut coeficienții de utili
zare a spatiilor de producție și a 
mașinilor. Au fost puse în funcțiune 
obiectivele planificate la Abatorul 
Tr. Severin.

Experiența confirmă că realizarea, 
într-un ritm ascendent, cu maximum 
de eficiență, a obiectivelor stabilite 
pentru dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a județului depinde de 
creșterea continuă a rolului conducă
tor al organizațiilor de partid. 
Pentru a imprima organizațiilor de 
partid un stil de muncă adecvat ce
rințelor de la fiecare loc de muncă, 
vom intensifica ajutorul acordat aces
tora pe teren în soluționarea proble
melor curente. Combătînd tendințele 
unor organizații de partid de a pre
lua atribuțiile comitetelor de direcție, 
le vom îndruma să-și concentreze 
eforturile spre îmbunătățirea muncii 
politice și organizatorice de mobili
zare a colectivului la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de producție.

Aplicînd în viată concluziile desprin
se din indicațiile Secretariatului C.C. 
al P.C.R., vom desfășura o intensă 
muncă politică și organizatorică me
nită să asigure întărirea numerică 
și calitativă a organizațiilor de par
tid. cu precădere a celor din Sistemul 
hidroenergetic și de navigație „Por
țile de Fier" și Complexul de indus
trializare a lemnului. în vederea spo
ririi eficientei învățămîntului de par
tid. birou] comitetului județean de 
partid va folosi asemenea forme și 
procedee încît spiritul viu. creator, 
de desfășurare a discuțiilor, eliberat 
de formalism și tendințe șablonarde, 
să sporească interesul cursanților 
pentru însușirea politicii marxist- 
leniniste a partidului.

Ajutorului prețios primit din par
tea conducerii partidului nostru îi 
vom răspunde prin fapte, prin re
zultate pe măsura posibilităților și a 
resurselor materiale și umane de 
care dispunem, prin îmbunătățirea 
stilului de muncă al organizațiilor de 
partid, de stat si obștești, astfel încît 
să ne aducem contribuția la traduce
rea în viată a obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului.

unui obiect de îmbrăcăminte. în a- 
cest sens, am găsit și o sugestie ce 
fusese introdusă în cutia de sesizări 
cu mai mult de o săptămînă înainte. 
Dar nimeni n-o luase în seamă. La 
hotelul „Berbec", te surprinde faptul 
că oaspetele este obligat să-și trans
porte singur bagajele, oricît ar fi de 
grele, la autobuz sau mașină. Anga- 
jații acestei unități, de altfel destul 
de numeroși, lucrează pe „speciali
tăți" bine distincte, iar o asemenea 
specialitate, cum este transportul ba
gajelor, încă n-a fost... prevăzută în 
schemă !

Administratorii hotelurilor „Pra
hova" și „Berbec" din Ploiești, ca și 
cei de la Tîrgoviște sau Cîmpina nu 
se grăbesc, deși se spune că 
li s-au dat indicații, să așe
ze pe mesele din hol cîteva 
publicații, reviste, pliante. Dar nu 
numai atît. în nici un hotel din Pra
hova, Dîmbovița sau Buzău — ju
dețe cu un pronunțat caracter turis
tic — nu găsești o hartă turistică, nu 
ți se poate da o îndrumare încotro 
să pornești cînd vrei să faci o plim
bare prin împrejurimile orașului res
pectiv. Un pasager mucalit l-a numit 
pe responsabilul hotelului „Prahova" 
tovarășul „Nu Știu". Nume potrivit 
pentru aproape întreg personalul 
unităților amintite, care tace mîlc 
ori de cîte ori i se cere o informație.

La toate cele amintite trebuie a- 
dăugat, chiar cu riscul de a ne re
peta, că sprijinul acordat de către 
forurile locale dezvoltării re
țelei hoteliere este foarte slab; La 
hotelul „Berbec", bunăoară, una din 
aripi (21 camere) se află în repara
ție ; lucrarea se execută de către 
I.O.C.R.-Ploiești. Această întreprin
dere locală nu-și respectă însă deloc 
obligațiile contractuale, încît de două 
săptămîni lucrările au stagnat com
plet. T.A.P.L. pierde astfel, în fiecare 
zi, circa 1 500 lei și nu poate mări 
spațiul de cazare si așa destul de 
restrîns la Ploiești. Dar nimeni nu 
dă o mînă de ajutor. Tovarășul Con
stantin Carp, dirigintele șantierului, 
ne-a spus textual : „Am spus mereu 
că conducerea I.O.C.R. lucrează fără 
simt de răspundere, că are să ne 
încurce și o să ne pricinuiască pa
gube. Dar i-a luat apărarea tovară
șul inginer Ion Nistorică, vicepre
ședintele Consiliului popular jude
țean provizoriu Prahova. Acum, cînd 
întreprinderea nu-și face datoria, 
tovarășul vicepreședinte nu ne a- 
jută cu nimic". Nici direcția co
mercială județeană nu intervine cu 
hotărîre pentru rezolvarea acestei 
probleme.

Acum șase luni de zile, conducă
torii locali ne asigurau că se vor lua 
măsuri pentru mai buna organizare 
a hotelurilor, ca și în direcția edu
cării și ridicării calificării persona
lului, încît neajunsurile constatate să 
fie lichidate. Este adevărat că s-au 
întocmit planuri, adrese, referate 
(le-am văzut în diverse dosare), că 
s-au ținut cîteva ședințe. Dar totul 
a fost dat uitării. Și iată că acum, 
după o jumătate de an, situația este 
aproape aceeași. La sfîrșitul artico
lului nostru din 4 februarie spuneam 
că am fi bucuroși să consemnăm cit 
mai repede rezultate piactice și nu 
autocritici ori noi promisiuni. Rezul
tate practice pe măsura așteptărilor 
nu avem de consemnat. Am primit 
în.schimb asigurări că la un al trei
lea raid-anchetă vom găsi fapte care 
să ateste că lucrurile au fost Duse 
la punct Consemnăm acest anga
jament odată cu asigurarea noastră 
că vom reveni.

Constantin CAPRARU

Articolul apărut nu de
mult, referitor la retribu
ția cadrelor medicale a 
avut darul să trezească un 
interes legitim printre me
dici. De fapt, pentru noi, 
cei care activăm pe tărîm 
medical, era de multă vre
me limpede că actualul sis
tem de retribuție nu favo
riza o muncă de calita
te pentru toți medicii, că 
pentru unii reprezenta un 
pretext de superficialitate 
și comoditate. Este dureros 
de regretabil că tocmai în 
profesiunea cea mai uma
nă, în medicină, s-a putut 
cuibări formula parazitară 
„Muncești mult sau puțin, 
bine sau rău, leafa tot 
merge 1" Bineînțeles, nu 
trebuie trecut cu buretele 
și peste munca onestă, con
știincioasă a destui medici, 
indiferent de mărimea re
tribuției lor bănești.

Sistemul propus de au
torii articolului pomenit 
are însă meritul, pe de-o 
parte, de a impulsiona și 
pe cei delăsători să-și ri
dice nivelul profesional, 
devenind totodată mai re
ceptivi față de omul sufe
rind. măcar din motive re- 
tributorii. iar pe de altă 
parte, răsplătește cu un 
plus pecuniar munca 
medicilor și pînă a- 
cum conștiincioși și înțe
legători cu suferințele se
menilor lor, prin afluxul 
crescut de pacienți care li 
se vor adresa pentru îngri
jire. Incompetenții, indife
renții. aroganții, superficia
lii vor simți pe propria 
pungă „calitățile" lor I To
tuși. forma propusă de re
tribuție respectiv după nu
mărul consultațiilor acor
date. are o serie de lacune 
care, după semnatarul a- 
cestor rînduri, o fac ne
aplicabilă dacă nu i se' 
aduc unele corective nea
părat necesare. Astfel, exis
tă pericolul „stimulării" 
creșterii numărului consul
tațiilor pe seama calității 
lor. Unii, poate chiar din
tre medicii de altfel meti
culos! și atenți cu pacienții 
lor. nu vor rezista „ispitei" 
și vor încerca, prin treaba 
făcută de mîntuială, să 
consulte cît mai mult. Si 
atunci, pînă să se dezmeti-

„Și-n apa mării, de pe-ntregul litoral...* (Foto : Gh. Vințilă)
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(Urmare din pag. I)

București. Șantierul complexului 
„Foișor-Avrig". Destinația : asigura
rea, aprovizionării unei zone destul 
de întinse cu produse nealimentare 
de cerere mai frecventă. Construc
tor : întreprinderea de construcțil- 
montaj nr. 1. Lucrarea a început 
de aproape 10 luni. Și totuși 
deocamdată, nu se văd decît stîlpii 
de susținere și doi pereți ridicat; 
pe jumătate. Pe „șantier", vreo 15 
muncitori, ceea ce este... un progres. 
Cu cîtva timp în urmă nu erau decît 
3—4, iar uneori nici unul! Intr-o sin
gură lună — iunie — s-a realizat un 
volum de lucrări de... 28 000 lei. Con- 
tinuînd în același ritm, complexul va 
fi terminat, în cel mai fericit caz, 
peste... 40 de luni !

Vizităm alte șantiere — cele ale 
complexelor comerciale din Giulești 
— „Prunaru" și „Butuceni". Con
structor : I.C.M. nr. 5. Primul — în 
construcție de 14 luni, celălalt — de 
13 luni. Nici unul nu e terminat. Și- 
în orașele Pașcani, Galați. Hune* 
doara, Iași etc., zeci de obiective 
comerciale sînt tărăgănate neîngă
duit de mult — între 13 și 30 de 
luni.

Care sînt adevăratele cauze ? Unele 
țin de interesul pe care-1 manifestă 
organizațiile comerciale față de 
mersul lucrărilor. In timp ce repre
zentanții unora dintre ele se stră
duiesc să obțină urgentarea avizelor 
necesare, a proiectelor și,a lucrări
lor, altele privesc cu „detașare" evo
luția construcției magazinelor, de 
parcă n-ar avea nici un fel de răs
pundere față de deservirea cetățeni
lor din zonele respective. Nu este 
însă mai puțin adevărat că. uneori, 
organizațiile comerciale se străduiesc 
să grăbească intrarea în funcțiune a

AUTOTURISME ÎN NUMĂR NELIMITAT $1100
«

Administrația de stat Loto- 
Pronosport a distribuit anul 
acesta peste 430 autoturisme de 
divert e mărci și capacități 
celor ce au ciștigat la dife
ritele sale concursuri și tra
geri.

Un nou prilej de a obține 
autoturisme il oferă tragerea 
excepțională LOTO din 6 au
gust 1988 Se acordă ciștigăto- 
rilor autoturisme Flat 1800, 
Renault 10 Major. Moskvici 
408 cu 4 faruri și radio, in nu

@ a @
ceașcă bolnavul că „docto
rul lui" și-a schimbat fe
lul de a fi. cîți dintre su
ferinzii care ar necesita 
îndelungate convorbiri cu 
medicii respectivi pentru 
precizarea naturii și leacu
lui bolii lor, nu vor fi vă- 
zuți pe fugă, cu toate con
secințele nefaste ale unui 
atare consult ?

Cred că soluția ar rezida 
în plafonarea numărului 
maxim de consultații — 
cum se procedează de alt
fel și în alte țări. Peste o

EXCURSII
măr nelimitat. De asemenea, 
prin tragere la sorți, se vor 
atribui 100 de excursii „Tu
rul Români ei" cu autocarul. 
Regulamentul de desfășurare a 
tragerii prevede și premii in 
numerar în valoare variabilă 
și premii fixe in bani. Se vor 
distribui, în total, 6 categorii 
de premii. Cu bilete seria F, de 
20 lei. se poate participa la ex
tragerea tuturor celor 120 de 
numere.

obiectivelor comerciale, dar construc
torii rămîn surzi la insistentele lor. 
De ce ? „Ne lipsesc lucrătorii. nu 
avem materiale — ne-a spus, cu se
ninătate, directorul tehnic al ICM 
nr. 1 și inginerul șef al DGCM din 
Consiliul popular al municipiului 
București. în plus, noi avem con
tracte pentru o serie de construcții 
mari, trecute în planul de stat ; asu
pra lor ne concentrăm eforturile".

Ciudată concepție 1 Importanța lu
crărilor e determinată de mărimea 
lor ? Neglijarea conștientă a con
strucțiilor comerciale în favoarea 
altora mai „importante" de fapt a 
acelor lucrări unde planul global 
poate fi ușor îndeplinit și depășit 
este, din nefericire, o practică a 
majorității întreprinderilor de con
strucții din țară.

Un alt neajuns care împiedică exe
cutarea la timp a construcțiilor co
merciale îl constituie modul defec
tuos de lucru al organelor de avizare 
și de proiectare. Depozitul de mobilă "■ 
din Tîrgoviște, de exemplu, potrivit 
planului M.C.I., trebuia să fie exe
cutat pînă Ia sfîrșitul trimestrului 
III. Am aflat însă cu surprindere, 
la direcția comercială județeană, că. 
la 22 iulie, nu fusese perfectat nici 
măcar contractul cu constructorul.

Nu există mijloace de chemare la 
ordine a celor vinovați de asemenea 
încălcări ? Ba da, ele există, dar nu 
sînt folosite, întrucît consiliile popu
lare județene provizorii, conform 
principiului că este mai bine ca 
rufele să fie spălate în familie, pre
feră să nu le folosească. Normal ar 
fi ca atunci cînd termenul de punere 
în funcțiune este depășit, constructo
rul să fie chemat în fața Arbitraju
lui de stat, aplicîndu-i-se penaliza
rea meritată. Dar atît întreprinderile 
de construcții, cît și organizațiile co
merciale locale sînt subordonate con
siliilor populare. Și, pînă la urmă, 
„părțile" sînt „sfătuite" să se împace.1

Este, pur și' sîtnplu stranie 
concepția unor consilii populare ju
dețene care sacrifică, cu atîta ușu
rință condițiile de aprovizionare a 
mii de cetățeni cu mărfuri de cerință 
zilnică, de dragul de a asigura o 
situație pozitivă de îndeplinire a vo
lumului de lucrări al diferitelor în
treprinderi constructoare.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene provizorii dispun 
de mijloacele necesare pentru lichi
darea acestui „contratimp" între 
construcția de locuințe și cea a com
plexelor comerciale aferente. Di
recțiile de specialitate din M.C.I. 
la rîndul lor s-ar cuveni să acționeze 
mai energic împotriva celor care 
încalcă normativele în vigoare si dis
ciplina contractuală, nesocotind im
portanta construcțiilor comerciale și 
de deservire — unități de larg interes 
cetățenesc.

lum de muncă mal mare 
(deschiderea unui abces 
cutanat. îndepărtarea unei 
unghii încarnate, aplicarea 
unui aparat gipsat pentru 
o fractură etc.), n-ar fi 
deloc drept să fie retribuit 
ca un altul, care a avut 
numeric tot 20 de consul
tații, dar cu doar 5 inter
venții de mică chirurgie. 
Sau se poate întîmpla ca 
un medic internist sau de 
circumscripție, să aibă pe 
zi 30 de consultații, iar din 
acestea 20 să fie ale unor

la medicul unei anumite 
circumscripții sanitare, la 
alegerea sa. Dacă între 
timp bolnavul consideră că 
medicul său nu-1 mai în
grijește cum trebuie, își 
ia frumușel fișa si o depune 
la alt medic. Același sis
tem s-ar putea aplica și 
pentru specialiștii din poli
clinică.

în fine, mi se pare întru 
totul justificat și con
form principiului socia
list al retribuției nu numai 
după cantitatea, dar și

după cantitatea muncii prestate:

cifră „x“ de consultații, ar 
urma să nu se mai acorde 
nici o retribuție în plus. 
De asemenea, consider că 
ar fi necesar ca numărul 
maxim de consultații ad
mis să difere de la o spe
cialitate medica'ă la alta. 
De ce ? Pentru că nu ace
lași timp îl cere o consul
tație dermatologică, să zi
cem, și una de neuropsi- 
hiatrie sau pediatrie. Mai 
mult chiar, ar trebui stabi
lite criterii precise și dife
rențiate pentru valoarea 
plafonului amintit în în
suși sinul aceleiași specia
lități medicale. Intr-adevăr, 
un chirurg la o policlinică, 
care a acorda* 20 consulta
ții într-o zi. din care 10 
au fost mici intervenții chi
rurgicale pretinzând un vo-

pacienți mai vechi, deja 
cunoscuți (prejun^iri de 
concediu medical, controlul 
tensiunii arteriale, aduce
rea rezultatelor unor anali
ze de laborator etc.) și to
tuși să primească o retri
buție superioară unui coleg 
care a avut numai 25 de 
bolnavi, dar din care pe 20 
îi vedea pentru prima oară, 
ceea ce necesita un timp 
mai îndelungat pentru con
sultul fiecăruia. Poate că 
pentru evitarea acestor a- 
nomalii ar fi utilă aplica
rea sistemului practicat în 
anumite țări și anume de 
retribuție după numărul de 
pacienți aflați in îngriji
rea medicului respectiv. 
Pentru aceasta, fiecare ce
tățean ar primi o fișă me
dicală pe care ar depune-o

după calitatea activității 
prestate, ca salarizarea a 
2 medici cu același grad 
(medic specialist sau pri
mar) și cu aceeași vechi
me să se deosebească daca 
unul lucrează într-un spi
tal mare (ca de pildă Fun- 
deni), unde se tratează ca
zurile cele mai dificile din 
întreaga țară, iar celălalt 
într-un spital mai modest 
(dintr-un orășel de provin
cie). de unde oolnavii- 
problemă sînt transferați 
în unitățile spitalicești mai 
mari. Astăzi, fie că își 
desfășoară munca într-un 
spital mare clinic, fie 
într-unul mic. chiar rural, 
doj medici de același grad 
și vechime primesc aceeași 
retribuție, cu toate că r>u 
o dată primului îi sînt tri

o g o s
mise spre investigare și 
tratament, cazurile-proble- 
mă pe care al doilea nu 
le-a putut rezolva. De alt
fel, așa cum în sectorul 
tehnic există retribuții dife
rențiate după gradul pe 
care o întreprindere îl po
sedă, tot astfel ar trebui 
să se petreacă lucrurile și 
în unitățile medicale.

Ar mai fi de discutat un 
ultim aspect care se des
prinde din propunerea co
legilor din Brașov : impli
cațiile alegerii libere a spi
talului de către bolnav pen
tru internare. Aplicarea 
acestui principiu ar antre
na. fără îndoială, perturba- 
tii-nu -tocmai ușor de în
lăturat atît între unitățile 
spitalicești din diverse ora
șe. cît și între acelea din 
același oraș. Dacă, să 
zicem, toți pacienții sau 
majoritatea ar dori să se 
interneze numai la spitalul 
„x" și numai în orașul „y“, 
ar apărea supraaglomerări, 
adesea rezultatul nu al 
proastei îngrijiri din cele
lalte spitale, ci al „modei" 
care bîntuie din cînd în 
cînd printre bolnavi, tn- 
dreptîndu-i oscilatoriu, cînd 
snre un spital, cînd spre 
altul. Cu titlu experimen
tal, ar fi interesant de în
cercat înființarea, în ca
drul unor spitale mai soli
citate, a unor „secții cu 
plată" (Ia fel cu policlini
cile cu plată), în care să 
se poată interna oricine, 
din indiferent ce localitate, 
contra cost.

Desigur că cele cîteva 
sugestii amintite nu au nici 
pe deoărte pretenția că 
reprezintă sabia care a 
tăiat nodul gordian al căi
lor de îmbunătățire a asis
tentei medicale. Tocmai de 
aceea. socot că și alte 
„săbii", cu alte tăișuri (a 
se citi „propuneri") ar fi 
de dorit .să-și încerce pu
terea, pentru ca. în final, 
acel dificil nod gordian să 
fie eficient tăiat.

Gheorghe Eugeniu BUCUR 
medic.
Inspectoratul sanitar 
de stat
al Municipiului București

« • • •
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SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

Maturitate și exigență
în solutionarea

9

problemelor producției
Uzina de autocamioane 

din

pre- 
au- 

tone, 
piese 
de a-

A-

Se poate aprecia că prin 
spiritul constructiv, răspun
derea și competența cu care 
s-au abordat principalele 
probleme ale activității e- 
conomice, adunarea repre
zentanților salariaților de 
la Uzina de autocamioane 
din Brașov și-a atins în 
mare măsură scopul. Din 
informarea prezentată de 
ing. Gheorghe Trică, pre
ședintele comitetului de di
recție, a reieșit că, în pri
mul semestru din acest an, 
s-au fabricat peste 
vederi aproape 200 
tocamioane de 5 și 3 
204 motoare SR-211, 
de schimb în valoare
proape 20 milioane lei. 
proape 90 la sută din spo
rul producției globale a fost 
obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, in
dicator la care sarcina pla
nificată a fost realizată în 
proporție de 102,2 la sută. 
Este de relevat că la pro
ducția marfă vîndută și în
casată realizările pe șase 
luni sînt superioare perioa
dei corespunzătoare a anu
lui precedent cu 235 mili
oane lei, iar la beneficii cu 
67 milioane lei. Concomi
tent cu aceste rezultate 
îmbucurătoare, informarea 
a cuprins o serie de aspec
te negative din activitatea 
uzinei: lipsa unui decalaj 
și a unor stocuri între sec
ții șl operații, slabul spirit 
gospodăresc existent în u- 
nele sectoare, mai ales sub 
forma risipei de materiale, 
menținerea unui procent ri
dicat de rebut.

în intervențiile lor par
ticipanții la dezbateri au 
insistat asupra problemelor 
majore, 
calității 
ridicarea 
tehnico-economice 
ționale ale acestora, 
făcut în acest domeniu pro
grese vizibile, între care a- 
mintim lansarea în fabrica
ția de serie, la începutul a- 
cestui an, a două noi va
riante de autocamioane de 
5 tone, cu performanțe îm
bunătățite.

— Pe aceeași linie, a spus 
ing. Ion Mateeseu, adjunct 
al tehnologului șef pe uzi
nă, se înscriu și îmbună
tățirile aduse tipurilor afla
te în fabricație de serie 
încă din anii trecuți. Mă 
refer în special la măsurile 
ce vizează reducerea greu
tății autocamioanelor și 
îmbunătățirea parametri
lor funcționali.

Rezultatele pozitive înre
gistrate în domeniul îmbu
nătățirii performantelor 
tehnico-economice și func
ționale ale autocamioanelor 
sînt însă umbrite. în parte, 
de calitatea necorespunză
toare a execuției. Deși fată 
de anii trecuți lucrurile 
s-au îmbunătățit, se consta
tă totuși destule defecțiuni.

Cu exigență și răspunde
re au fost identificate de 
numeroși vorbitori rezer
vele și posibilitățile exis
tente în uzină, care trebuie 
mai intens fructificate 
pentru creșterea eficienței 
activității economice.

— în informarea prezen
tată — a spus muncitorul 
Nicolae Șoimu, președinte
le comitetului sindical din 
secția motor — s-a arătat 
că indicele de utilizare a 
mașinilor și utilajelor a 
crescut în prima jumătate 
a anului pe uzină la 54,8 
la sută, față de 52,9 la sută 
în semestrul I al anului 
trecut. Firește, aceasta este 
adevărat. Dar, mă întreb, 
utilizăm noi oare așa cum 
trebuie capacitățile de pro
ducție ? Desigur că nu. Să 
iau ca exemplu cazul sec
ției în care lucrez. Sînt 
zile cînd, mai mult de ju
mătate din timp, unele li
nii de fabricație nu lucrea
ză din cauza secțiilor co
laboratoare, mai ales forja 
și nenominalizatele, care 
nu ne livrează ritmic nie- 
sele. Trebuie să se acțio-

ca îmbunătățirea 
autocamioanelor, 

performanțelor 
și func- 

S-au

neze cu hotărîre pentru a 
se asigura o producție rit
mică pe întregul flux de 
producție.

Alți participanți la dis
cuții au vorbit pe larg des
pre rezervele importante 
ce pot fi valorificate prin 
folosirea mai judicioasă a 
materiilor prime și ma
terialelor, diminuarea con
sumurilor specifice.

— Sarcină de reducere 
cu 2 la sută a consumului 
de metal pe primul semes
tru nu a fost realizată — 
a spus ing. Teodor Petoky, 
șef adjunct al serviciului 
pregătirea fabricației. în 
uzina noastră se înregis
trează încă o mare risipă 
de metal, care influențează 
negativ asupra cheltuieli
lor de producție. în semes
trul I, pierderile de metal 
s-au ridicat la 780 tone. în 
parte, această risipă a fost 
generată de unitățile side
rurgice, care nu ne livrea
ză laminatele la lungimi 
fixe și multiple. Dar multe 
din cauzele irosirii metalu
lui se localizează în uzina 
noastră. între altele, consi
der că uneori se acordă 
derogări cu mare ușurință.

Un canal prin care se 
Irosesc importante cantități 
de metal îl reprezintă re
buturile.

— Recordul — a apreciat 
ing. Ion Bratu, metalurgul 
șef al uzinei — îl dețin 
turnătoria de fontă și cea 
de ' oțel. Aș1 dori • să subli--- 
niez un fapt. Mașinile de 
format de la noi sînt de 
același tip și au aceeași 
vechime ca cele de la u- 
zina de tractoare. Cu toate 
acestea, noi producem 
medie 50—60 forme
schimb, față de 80—100 
produc mașinile de 
„Tractorul".

Alți vorbitori s-au oprit 
pe larg asupra probleme
lor legate de asigurarea 
punerii în funcțiune la ter
men a noilor obiective de 
investiții. Din cuvîntul lor 
a reieșit că stadiile fizice 
de execuție la cele două 
mari secții — turnătoria de 
fontă și hala tratamente 
termice — sint rămase în 
urmă.

— Constructorul, I.C.I.M. 
Brașov — a spus iov. Ale
xandru Marincovici, ingi
ner șef cu investițiile — 
n-a privit cu întreaga răs
pundere sarcinile ce-i re
vin. Pe lîngă faptul că 
timp îndelungat a lucrat cu 
efective reduse,' nu s-a in
teresat nici de procurarea 
anumitor materiale.

Nu au lipsit din dezbate
rile adunării nici aspectele 
privind îndeplinirea preve
derilor contractului colec
tiv, în special a celor care 
privesc îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale sala
riaților. Victor Brezai, se
cretarul comitetului sindi
catului din uzină, a criticat 
faptul că o serie de preve
deri din contractul colectiv 
nu au fost traduse în viață.

— De doi ani — a spus 
vorbitorul — în secția crai- 
țuire a fost terminată in
stalația de ventilație. Ea 
nu funcționează însă nici 
azi. La fel stau lucrurile 
în atelierul de bachelită, 
ca și în atelierul de sa
bla j. Consider că proble
mele de protecție a muncii, 
prevăzute în contractul co
lectiv, trebuie să stea mai 
mult în atenția comitetu
lui de direcție. '

Adunarea generală a sa- 
lariaților ar fi cîștigat mult 
în profunzime dacă nu s-ar 
fi sistat discuțiile. Firesc 
era să-și fi spus părerea și 
să vină cu propuneri un 
număr mai mare de mun
citori și maiștri. Nu înca
pe îndoială. că afirmarea 
mai largă a opiniei colec
tive ar fi conferit adunării 
o mai măre eficiență.

în 
pe 
cît
la

Fabrica de pielărie
și încălțăminte „Dîmbovița"

din București
de pielărie și 

„Dîmbovița" 
a avut loc, in-

La fabrica 
încălțăminte 
din Capitală 
tr-o atmosferă de exigență 
și de intense căutări crea
toare, adunarea reprezen
tanților salariaților care a 
analizat și dezbătut activi- . 
tatea desfășurată pentru 
realizarea pianului pe pri
mul semestru și prooiemeie 
ce trebuie soluționate în 
perioada următoare în ve
derea îndeplinirii integrale 
și la un nivel superior a 
planului de stat pe întregul 
an. în informarea prezen
tată de președintele comi
tetului de direcție, ing. 
Nicolae Marinescu, s-a re
levat că planul pe ’primul 
semestru al anului a fost 
realizat la toți indicatorii. 
Planul producției marfă a 
fost îndeplinit în proporție 
de 101,34 la sută, fiind fa
bricate peste prevederi 
300 mp piei moi, 3 900 kg 
piei tari, 4 900 perechi de 
încălțăminte și peste 20 000 
bucăți de diferite articole 
de marochinărie. Producti
vitatea muncii a crescut în 
această perioadă cu 2,11 la 
sută față 
nomiile 
prețul de 
la 757 000

Evidențiind principalele 
realizări de pînă acum, in
formarea comitetului de di
recție și cei care a|p luat 
cuvîritiH în co'htinuâret'au 
dezbătut, totodată, cu ma
turitate și răspundere, pro
blemele ce trebuie rezol
vate în perioada următoare 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan 
pe semestrul II al anului. 
Au fost arătate neajunsu
rile care se mențin în anu
mite compartimente ale în
treprinderii, cauzele lor și 
s-au făcut propuneri valo
roase în vederea înlăturării 
lor și fructificării mai de
pline a resurselor din în
treprindere. Un loc deose
bit de important l-au ocu
pat în dezbateri proble
mele legate de diversifica
rea sortimentului de încăl
țăminte.

— Nici un moment nu 
trebuie să scăpăm din ve
dere că producția noastră 
este destinată oamenilor 
muncii, că încălțămintea 
pe care o executăm tre
buie să fie durabilă, aspec
tuoasă, în modele care să 
satisfacă gusturile diferite
lor categorii de cumpără
tori — a precizat în cuvîn
tul său ing. Toma Ion, șe
ful serviciului producție. 
La contractările care se 
desfășoară în prezent cu 
comerțul se cer cantități 
mult mai mari de încălță
minte cu fața netedă ; ban
da 1 și 2 va trebui să pro
ducă în semestrul doi nu
mai din aceste sortimente. 
Ca să realizăm la timp co
menzile, este nevoie să or
ganizăm în așa fel munca în 
sectorul de tăbăcărie mine- 

de

de plan, iar eco- 
suplimentare la 
cost s-au ridicat 
lei.

rală îneît producția 
piei netede să crească cu 
cel puțin 30 la sută.

Referindu-se la aceeași 
problemă, șefa serviciului 
creație, ing. Lucia Golo- 
pența, a arătat că o pro
blemă esențială pentru pe
rioada următoare este pre
gătirea minuțioasă a intro
ducerii în fabricație a noi
lor modele ce vor fi con
tractate, astfel ca produc
ția de serie să corespundă 
întru totul mostrelor etalon 
omologate. In acest dome
niu o mare răspundere re
vine maiștrilor din secții, 
care primii trebuie să cu
noască tehnologia de lucru, 
să instruiască muncitorii și 
să controleze respectarea 
întocmai a operațiilor pe 
întregul flux al fabricației.

Cu toate că bilanțul pe 
primul semestru oglindește 
o situație pozitivă în

privește realizarea indica
torilor financiari — preț 
de cost și beneficii — re
zultatele puteau fi mult 
mai bune dacă erau elimi
nate o serie de deficiențe 
în gospodărirea resurselor 
materiale ale întreprinde
rii. In cadrul dezbaterilor 
s-a arătat că numai în sec
torul de încălțăminte me
canică se irosesc lunar — 
din cauza remanierilor, re- 
turnării unor semifabricate 
de slabă calitate și neînca- 
drării unor croitori în con
sumurile specifice prevăzu
te — circa 400 mp piele. 
„Se știe — a spus tov. Ma
rin Naftan, președintele 
comitetului sindicatului — 
că remanierile au influen1’- 
țat negativ prețul de cost, 
în primul semestru, cu cir
ca 100 000 lei. Iată de ce nu 
mai trebuie să tolerăm lu
crul de proastă calitate și 
neglijența, oriunde ar avea 
ele loc". întrucît la atelie
rul de croit se cere nu nu
mai experiență profesio
nală, ci și talent și dexte
ritate în așezarea tiparelor 
pentru folosirea completă 
a fiecărei bucăți de piele, 
s-a făcut propunerea ca 
aici muncitorii să fie re
crutați prin concurs, după 
o atentă examinare a încli
națiilor lor practice.

în cuvîntul său, ing. 
Constantin . Oțel, - șeful -sec-i 
torului tăbăcărie vegetală, 
a subliniat că există reale 
posibilități pentru reduce
rea normelor de consum 
de materie primă și de ta- 
nin. Pentru aceasta va tre
bui extins procedeul de tă
băcărie rapidă pe cale us
cată și să se valorifice cit 
mai complet subprodusele 
rezultate din fabricație. 
Ing. Ion Buzescu, adjunc
tul șefului sectorului încăl
țăminte mecanică, și Cristu 
Calciu, șeful serviciului a- 
provizionare, și alții au a- 
rătat că este nevoie de un 
sprijin sporit din partea 
direcției generale și minis
terului în vederea înlătu
rării neajunsurilor ce stă
ruie în aprovizionarea cu 
materii prime și materiale. 
Fabrica întîmpină și acum 
greutăți în procurarea tăl
pilor matrițate. furnizate 
de Combinatul de cauciuc 
Jilava. în asigurarea cu 
piele box de diferite 
culori pentru încălțămintea 
superioară, cu mucava, 
carton dur, uleiuri, lacuri 
și alte materiale. S-a soli
citat reprezentantului Mi
nisterului Industriei U- 
șoare, prezent Ia adunare, 
să informeze conducerea 
ministerului despre aceste 
deficiente, pentru a li se 
pune capăt într-un 
cît mai scurt. Alți 
tori s-au referit la 
probleme legate de 
rimentarea noului 
de salarizare în întreprin
dere. Maistrul Teodor Mel- 
nic. de la tăbăcăria mine
rală, a propus să se exa
mineze posibilitatea îmbu
nătățirii rețelei tarifare de 
încadrare a muncitorilor 
din tăbăcării.

Seriozitatea și răspunde
rea cu care 
discuții au 
tele laturi 
economice, 
sugestiile făcute în dezba
teri, precizarea 
suri tehnice și 
rice eficace — 
tea constituie o 
prin munca întregului co
lectiv al întreprinderii se 
vor obține, pînă la sfîrșițul 
anului, 1 
bune în 
nului de 
eficienței 
ducției.

timp 
vorbi- 
unele 
expe- 

sistem

participanții la 
analizat diferi- 
ale activității 
propunerile și

unor mă- 
organizato- 
toate aces- 
garanție că

Nicolae MOCANII 
corespondentul „Scînfeii Nicolae PANTIL1E

Pe raza județului Argeș funcțio
nează 6 întreprinderi agricole de 
stat avînd ca ramuri de producție 
principale cereale și plante tehnice, 
zootehnia, pomicultura și viticultu
ra. Pentru desfășurarea în condiții 
optime a procesului de producție 
statul a ■ pus la dispoziția acestor 
unități un important, volum de fon
duri bănești și materiale. Cum sînt 
fructificate aceste fonduri ? Anul 
trecut cele 6 întreprinderi au fost 
planificate să obțină un beneficiu 
de 338 mii lei, dar activitatea lor 
s-a soldat cu o pierdere de 19 874 
mii lei. Situația aceasta precară în
deamnă la reflecții, la o analiză a- 
profundată a cauzelor care o deter
mină. Pe prim plan se situează lip
surile tehnico-organizatorice. lip
suri ce se transmit de la an Ia an. 
în principal, pierderile au fost ge
nerate de depășirea cheltuielilor 
concomitent cu nerealizarea pro
ducțiilor planificate.

Anul trecut, I.A.S. Pitești nu a 
realizat producția de grîu prevăzută 
din cauză că solul nu a fost pregă
tit corespunzător. De asemenea, nu 
s-a obținut producția de furaje 
scontată ca urmare a nefuncționării 
în mod corespunzător a sistemului 
de irigații. La I.A.S. Leordeni nu 
s-a realizat producția prevăzută la 
porumb datorită întîrzierii însă- 
mînțărilor și neexecutării lucrări
lor de întreținere. în ceea ce pri
vește I.A.S.-urile Costești și Leor
deni acestea nu au realizat pro
ducția de lapte planificată. Cauze : 
neîndeplinirea prevederilor la fă-

■ țări, menținerea în efectivele de
■ animale a unei structuri necores- 
’ punzătoare, carențele de furajare 
J etc.
. După cum este cunoscut, unul
► dintre principalii indicatori care
► exprimă rezultatele întreprinderi-
* lor agricole de stat îl reprezintă 

planul de venituri. Faptul că aces-
“ tea nu au fost realizate la nivelul 
, prevăzut este o consecință a neîn- 
, deplinirii sarcinilor de livrare. Ast-
► fel I.A.S.-urile Pitești și Leordeni
► nu au realizat, anul trecut, planul 
k de livrare la grîu, lapte, ouă, lină, 
k fasole, legume, struguri, fructe, 
k carne. Nerealizarea producției a 
, fost însoțită de fenomenul negativ
► al depășirii prețului de cost pe tona
► de grîu, porumb și hectolitrul de
► lapte.
, Dintre cauzele care au generat
► pierderi în activitatea I.A.S.-urilor
► din județ unele își au originea la
► Departamentul întreprinderilor A-
* gricole de Stat. Astfel, departamen-
► tul menține încă nedistribuite o
» serie de utilaje și mașini pentru
► care se plătesc amortismente. Deși,
► pe parcursul anului trecut, orga-
► nele bancare au sesizat departa-
* mentul de aceste nereguli, nu s-au
k luat măsuri de înlăturare, conti-
t nuînd să se facă cheltuieli neeco-
► nomicoase.
* Pentru anul în curs activitatea
k financiară a celor 6 întreprinderi
t agricole de stat a fost planificată
► cu o pierdere netă în valoare de
►. 1443 mii lei. Este greu de crezut
► că, la sfîrșițul anului 1968, rezulta-
► tele financiare vor fi mai bune a-
► vîndu-se în vedere unele carențe
► care se mențin și se adîncesc. De

pe acum se poate constata că nu 
s-a realizat producția și deci nici 
livrarea la unele sortimente : ouă. 
pui, carne, lapte etc. îndeosebi la 
I.A.S. Pitești, Leordeni, Izvorul și 
Costești. De asemenea, nu s-a rea
lizat planul de venituri la ferma 
industrială a I.A.S. Pitești cu 321 
mii lei, iar cheltuielile pe ferme 
la această întreprindere au fost 
depășite cu 352 mii lei.

Cît privește producția vegetală,

pompare, mai ales la fermele agri
cole Rătești și Ciupa din cadrul 
I.A.S. Leordeni, ceea ce a dus la 
neefectuarea udărilor necesare. La 
ferma Ciupa, pe o suprafață de 
39 ha cultivată cu porumb siloz 
nu s-a făcut, pînă la data arătată, 
nici o udare. La I.A.S. Pitești, 
transportul apei pentru o supra
față de 36 ha de la ferma Micești 
se face cu un agregat mobil, în 
loc să se folosească stația de pom-

Pagubele intreprin
derilor agricole
de stat argeșene
au cauze

DE CE NU SINT
ÎNLĂTURATE?
aceasta va fi influențată negativ 
de faptul că s-au produs pagube 
din cauza secetei, care ar fi putut, 
pe parcurs, să fie mai mult dimi
nuate. Mă refer la faptul că, în ju
rul datei de 20 mai a.c., deci toc
mai atunci cînd plantele aveau 
mare nevoie de apă, unele sisteme 
H irigare date 
funcționau decît 
Astfel, la I.A.S. 
suprafața de 327 
existau agregate
tilaje conform planului. Au fost și 
cazuri de defecțiuni la stațiile de

în folosință nu 
parțial sau deloc.
Leordeni pentru 

ha amenajată nu 
de pompare și u-

pare existentă. La ferma Căteasca, 
aparținînd I.A.S. Pitești, sistemul 
de irigații pe suprafața de 303 ha, 

a funcționat 
a defectării 
Ia conducta 

de pompare

recepționat în 1965, nu 
niciodată ca urmare 
instalației electrice de 
de refulare a stației 
plutitoare. Desigur că, ulterior, une
le defecțiuni din cele sesizate s-au 
lichidat, dar aplicarea irigațiilor,cu 
întîrziere a dus la diminuarea pro- 
ducției—__ _

Există și alte anomalii care cons
tituie tot atîtea canale de risipă. O 
serie de nereguli se întîlnesc în

ceea ce privește aplicarea unor in- >■ 
strucțiuni care reglementează acti- 4* 
vita tea financiară. Prin nerespec- xj 
tarea nomenclatorului de încadra- 
re, I.A.S. Pitești plătește personal S 
tehnico-administrativ cu salarii mai S 
mari decît cele legale. La sesizarea 
lucrătorilor Băncii agricole s-a sta- < 
bilit să se impute sumele res- x* 
pective, dar salariații în cauză cîș- <, 
tigă la comisia de litigii. Fiind o % 
pagubă pentru I.A.S., considerăm 
că problema recuperării sumelor <► 
acordate fără nici o justificare le- x* 
gală rămîne deschisă. <’

în întreprinderile agricole de stat 
argeșene sînt zeci de cazuri cînd 5' 
posturile de tehnicieni sînt ocupate } 
de oameni care n-au pregătirea co- 4! 
respunzătoare. La I.A.S. Cîmpulung X,, 
menținerea în anumite posturi teh- S 
nice a salariaților fără calificarea S 
necesară a devenit o modă. Această > 
practică este la fel de răspîndită «f 
și la întreprinderile agricole de stat x’ 
Leordeni, Izvorul, Argeș și Pitești.
Desigur, asemenea abuzuri din par- S 
tea celor ce le patronează și tole- > 
rează se răsfrîng negativ în pro- <• 
ducție și în rezultatele financiare < 
ale unităților amintite. In zootehnie, x[ 
în pomicultură sau în sectorul plan- 
telor de cîmp sînt posturi care ne- j 
cesită să fie ocupate de cadre, co- j 
respunzătoare, pregătite în acest 5 
sepp. Or, prin ocuparea acestora 2 
de către oameni fără cunoștințele < 
strict necesare este greu de presu- 5 
puș că pot fi rezolvate competent } 
și eficient multiplele probleme teh- J 
nico-economice și organizatorice. 4' 
Nu este tot una dacă spre exemplu x 
se- cresc cîteva animale acasă sau 4 
se iau în primire efective mari 4 
care ridică probleme complexe de * 
furajare, organizare, științifică a . 
reproducției, planificare, calculare - 4 
a prețului de cost etc.,, etc. Cum 4 
concep conducerile , acestor între- x 
prinderi că pot trece de la pierderi < 
la beneficii dacă jninimalizează cu < 
bună știință aportul cadrelor caii- < 
ficate ? Chiar dacă nu este vorba < 
de sume mari plătite sub formă 4 
de salarii, încălcarea legalității, 4 
împreună cu alte minusuri în acti- X 
vitate dau o anumită caracterizare x 
privind seriozitatea cu care con- * 
ducerile I.A.S. rezolvă diferite pro- < 
bleme. La aceasta mai trebuie a- 4 
dăugat și faptul că, de pildă, la 4 
I.A.S. Pitești sînt ținuți în posturi x 
de conducere și gestiune 5 salariați x 
cu antecedente penale. *

Consiliile de administrație ale în- 4 
treprinderilor agricole din județul 4 
Argeș. Trustul zonal I.A.S. și de- x 
sigur Departamentul I;A.S. poartă J 
răspunderea redresării economico- 4 
financiare a unităților respective, x 
Aceasta se poate face numai prin- * 
tr-o muncă concretă și un con- 4 
trol corespunzător, în concordanță x 
cu indicațiile date de conducerea < 
de partid și de stat privind lichi- 4 
darea pierderilor planificate, mări- x 
rea producției și a beneficiilor în « 
fiecare fermă agricolă și în fiecare 4 
întreprindere agricolă de stat. x

Aurel IONESCU
directorul Șucursalei. Județene 4 
Argeș a Băncii agricole '

TIPURI
NOI
DE NAVE

Șantierul naval din Brăila 
și-a completat nomenclatorul 
produselor cu încă două ti
puri de nave : împingătorul de 
1 640 CP și șlepul de 1 500 
tone. Introduse în fabricație 
pentru prima dată în țară, 
noile vase prezintă caracte
ristici economice și de exploa
tare superioare, la nivelul ac
tual al cerințelor navigației, 
ca și unele particularități spe
cifice tipului respectiv. împin
gătorul, de pildă, dispune de 
un mecanism de girație, care 
în timpul marșului îi permite 
să-și schimbe poziția față de 
convoiul de șlepuri, vasul de
venind el însuși o cîrmă ac
tivă pentru întregul convoi. Se 
realizează astfel o manevrare 
perfectă și sigură, înlesnin- 
du-se trecerile îndeosebi pe 
porțiunile unde navigația este 
aglomerată sau șenalul îngust. 
Deși aparent este un vas mic 
— are doar 33 metri lungime — 
forța motoarelor îi permite să 
transporte prin împingere 
6 șlepuri de cîte 1 500 tone fie
care. Concomitent, în șantier a 
început și executarea șlepuri
lor pe care le va folosi vasul 
împingător. Felul cum au fost 
compartimentate magaziile și 
amplasate gurile acestora asi
gură mecanizarea operațiuni
lor de încărcare-descărcare în 
porturi. împingătorul și șlepu
rile vor forma un „tren fluvial' 
lung de aproape 250 metri, ca
pabil să transporte 9 000 tone 
de mărfuri.

rezultate și mai 
îndeplinirea pla- 
stat, în creșterea 

i economice a pro-

Centralele electrice de la Borzești. Vedere panoramică (Foto : Gh. Vin(ilă)

Resurse pentru
unei producții

suplimentare de
Sporirea producției in

dustriale preocupă îndea
proape colectivul Combina
tului siderurgic din Hune
doara. Prin 
a noi rezerve 
siderurgiștii 
și-au propus 
peste plan, pînă Ia sfîrșițul 
anului, 30 000 tone fontă, 
20 000 tone oțel și 8 000 
tone laminate finite pli
ne. Valoric, depășirile 
vor reprezenta 122 milioa
ne lei la producția globală, 
155 milioane lei la produc
ția marfă vîndută și încasa
tă. Concomitent, se vor 
realiza 10 milioane Iei e- 
conomii la prețul de cost 
și 48 milioane Iei beneficii 
peste plan. De asemenea, 
la capitolul export se va 
devansa cu 3 luni livrarea 
a 2 570 tone profile grele. 
Iată numai cîteva cifre 
care dovedesc că siderur
giștii hunedoreni au înțe
les în mod just problemele 
care se pun în fața eco
nomiei naționale în acest 
an.

Ce anume va sta la baza 
acestor realizări suplimen
tare, prin ce măsuri se va 
asigura valorificarea în
tr-un timp scurt a rezerve
lor evaluate ? Iată tema 
convorbirii pe care am a- 
vut-o zilele trecute cu ing. 
loan Niță, director tehnic 
al combinatului.

— Răspunzînd chemării 
partidului și guvernului, 
siderurgiștii noștri sînt 
hotărîți ca, prin creșterea 
suplimentară a producției 
de metal, prin economiile 
și beneficiile ce le vor rea
liza peste plan, să aducă 
o contribuție substanțială 
la eforturile tuturor oame
nilor muncii de a asigura 
îndeplinirea și depășirea 

economice pe 
De altfel, în

de pînă

fructificarea 
și posibilități, 

hunedoreni 
să realizeze

an.
sarcinilor 
acest 
seși rezultatele 
acum invederează rezerve
le mari de care dispune 
combinatul nostru. In șap
te luni s-au fabricat pes
te plan produse siderur
gice în valoare de 88 mili
oane lei. De reținut că în
treaga producție realizată 
în plus, constînd din a- 
proape 23 000 tone fontă,

Convorbire cu ing. loan NIȚA
director tehnic al Combinatului siderurgic Hunedoara

12 000 tone oțel și 6 000 to
ne laminate finite pline, 
s-a obținut numai pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Traducînd în viață 
indicațiile conducerii parti
dului, colectivul nostru 
și-a organizat astfel munca 
îneît majoritatea depășiri
lor de producție au fost 
destinate exportului supli
mentar. Tot în această pe
rioadă, printr-o gospodări
re mai atentă a resurselor 
de care dispune combina
tul, prin aplicarea în prac
tică a unor soluții tehnice 
adecvate, s-au găsit posi
bilități pentru reducerea 
importului descentralizat de 
piese și materiale cu aproa
pe 3 milioane lei valută.

— Concret, 
suri tehnice 
zatorice ați 
pentru realizarea can
tităților 
de produse siderurgice 
și a economiilor peste 
plan pe care și le-a 
propus colectivul com
binatului ?

ce mi- 
și organi- 

stabilit

suplimentare

— Este clar că rezultate
le de pînă acum constituie 
pentru colectivul nostru 
premisa unor noi și însem
nate realizări. Comitetul de 
direcție, organizația 
partid, specialiștii și 
siderurgiștii noștri au 
minat cu atenție, în 
ma vreme, noi resurse in
terne și, pe această 
au fost stabilite 
eficiente Dentru 
zarea exemplară

de 
toți 

exa- 
ulti-
bază, 

măsuri 
reali- 

sar-a 
cinilor suplimentare. Ast
fel, ....................................
s-a 
rea 
pire 
flarea oxigenului cu aju
torul lăncilor tip „Hune
doara". Tot aici se va trece 
în mod treptat la extinde
rea tehnologiei perfecțio
nate, care asigură folosirea 
mai intensivă a cuptoare-

în sectorul oțelării 
hotărît intensifica- 
procesului de to-- 

a metalului prin insu-

darea în funcțiune a blu 
mingului cu 3 lurii mai de 
vreme, au creat posibili 
tatea reducerii cheltuieli 

Pe de alt 
strădi 
progra

lor Martin de 400 tone. Am 
stabilit, de asemenea, ca, 
prin respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice să 
reducem în continuare 
pierderile de metal.

O altă sarcină de prim 
ordin pe care ne-am pro
pus să o rezolvăm în pe
rioada imediat următoare 
constă în încadrarea sec
țiilor de aglomerare și fur
nale în consumurile speci
fice de minereuri indigene. 
Aceasta va crea posibili
tatea menținerii unor 
stocuri corespunzătoare de 
minereu bogat și pe timpul 
iernii, ceea ce va duce la 
înlăturarea deficiențelor 
care s-au făcut simțite anii 
trecuți în aprovizionarea 
combinatului. In egală mă
sură și cu cea mai mare 
răspundere ne vom ocupa 
și de reducerea consumu
lui de cocs care, pînă în 
prezent, a fost depășit cu 
citea 10 000 tone.

— Se știe ci secto
rul laminoare consti
tuie ultima verigă în 

i fluxul procesului de
| elaborare a metalultii.
Ș Ce. măsuri ați preconi-
> zat ca acest sector să

țină pasul cu celelalte, 
adică pentru a se evita 
aici orice eventuale gî- 
tuiri în producție ?

— Esențial este ca să a- 
sigurăm integrarea cît mai 
rapidă a blumingului de 
1 300 mm în procesul 
laminare, 
funcționării 
blumingul de 1 000 mm și 
cu laminoarele de semifa
bricate. Este un obiectiv 
pe deplin realizabil. Cum 
anume ? Prin exploatarea 
în mod rațional a agregatu
lui și terminarea grabnică 
a lucrărilor scadente. A- 
vem obligația să facem a- 
cest lucru pentru a nu di
minua cu nimic efortul 
constructorilor care, prin

de
sincronizarea 
acestuia cu

lor valutare, 
parte, ne vom 
să asigurăm o 
mare mai rațională a pro 
ducției și să respectăm c. 
strictețe planul sortimen 
tal, utilizînd astfel cu in 
dici superiori agregatei 
siderurgice. Cerem însă e 
eforturile noastre să fie ma 
operativ susținute de cătr 
ministerul de resort. Ne rt 
ferim la intensificarea lu 
crărilor pentru ajustaju 
laminorului de 750 mn 
care, neterminate la timț 
pot strangula o parte di' 
producția de laminate 
combinatului. De asemene; 
se pune problema îmbună 
tățirii calității cilindrilo 
pentru laminare furnizai 
de către uzina „Victoria 
Călan și Uzina de mașir 
grele din București. în c 
privește transportul interi 
stăruie încă multe neaj un 
suri — bunăoară, manipu 
lări repetate chiar de cît 
3 ori pe zi — ceea ce în 
greunează aprovizionare 
locurilor de muncă. Stabi 
lim acum măsuri concret 
pentru înlăturarea acesto 
neajunsuri. Solicităm, în a 
celași timp, să fim ma 
mult sprijiniți de organel 
C.F.R., care, în anumite pe 
rioade, ne creează greută 
în expedierea metalului că 
tre beneficiari.

în operativitatea cu car 
au fost stabilite șfcjj au ‘în 
cepuf să fie aplicate măsu 
rile preconizate stă garan 
ția că sarcinile suplimen 
tare asumate de siderurgiș 
tii hunedoreni vor fi înde 
plinite cu succes. întregu 
colectiv al combinatulu 
este hotărît să nu precupe 
țească nici un efort pentri 
ca resursele de sporire f 
producției de metal, de 
creștere a eficientei acti
vității economice să fie va
lorificate cît mai din plin 
sporindu-și aportul la în
deplinirea prevederiloi 
fundamentale ale planului 
pe acest an.

Ion MANEA
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TIMPUL PREZENT
AL MARII POEZII

Cine a urmărit în ultima vreme 
mărturisirile și opiniile multora din
tre poeții noștri, și mai ales ale ce
lor tineri, despre propria lor crea
ție, a putut să-și dea seama că 
toți sînt preocupați să-și făurească 
personalitatea artistică într-un 
context social puternic, dovedind 
prin aceasta receptivitate la tot 
ceea ce gîndește și înfăptuiește o- 
mul contemporan. Există o mare 
febră în activitatea creatoare a 
acestei generații de poeți, care, e- 
liberați de prejudecăți și întrebări 
sterile, sînt însuflețiți de ideea a- 
f larii celor mai diverse moduri de 
exprimare, a celor mai vii tonuri 
și ritmuri, adecvate structurii lor 
sufletești, menite să exprime viața 
de fiecare zi a societății noastre, 
sensurile istorice și umane con
temporane. Căutările și rezultatele 
au un caracter activ și uneori con
tradictoriu, temperamentele se di- 
!erențiază vizibil, iar adevărata ■ 
poezie nu are decît de cîștigat în 
cele mai multe cazuri. Vorbim cu- > 
lent despre viața interioară pro
prie a cutărui ăau cutărui artist 
tînăr. Termenul mi se pare fericit 
și el subliniază tocmai varietatea 
și posibilitatea acestei varietăți de 
trăiri, căci pînă la urmă ea duce 
la consolidarea unui adevărat des
tin poetic. Gama de sentimente și 
idei, în această situație, cunoaște 
■o cuprinzătoare și revelatoare des
chidere. Timpul prezent, pentru un 
poet, înseamnă un timp activ, le
gat prin mii de fire de trecut și 
viitor. Viziunile se bazează pe vi
talizarea sensurilor și stăpînlrea 
unor modalități personale, active 
și pline de rezonanțe adînc so
ciale. Caracterul contradictoriu al 
căutărilor constă în forța de depă
șire a unor stadii care ar putea 
ține în loc o structură sufletească 
umană și creatoare. Robustețea 
suflului înnoitor în poezia noastră 
se distinge pe fondul celor mai ' 
bune tradiții care-1 duc pe poetul 
tînăr spre ținuturi nebănuite de lu
mină „pururi reîntineritoare*. Ave
rea noastră națională în acest sens 
este inepuizabilă și în același timp 
inestimabilă. Cînd ochii se în
dreaptă spre viitor, acolo se lim
pezesc în lumină marile piscuri 
ale anilor de mîine, ce-și cresc din 
prezent riguroasele trepte spre fe
ricirea generațiilor care ne vor 
urma. Tînărul gînditor, în speță 
poetul, avînd asemenea viziuni și 
certitudini se entuziasmează sin
cer, iar în sinea lui prinde aripi 
cu bătăi mult mai largi de zbor. 
Ceea ce nu-i deloc neglijabil în 
poezia noastră, este sensibilitatea 
gravă cu care scriitorii acestor ge
nerații se apleacă asupra com
plexității de sentimente și trăiri 
ale oamenilor.
Viața lor este însăși viața noastră, 

tn ea se petrec bucurii și dureri, în 
»a se petrec îndoieli și revelații; 
riața acestor oameni e viața ace- 
ora care parcurg eforturi pe spi- 
ala construcției societății socia- 
iste. Aici, ca în toate marile con
tracții sociale, și mai ales aici, 
rceastă viață e gravă și sublimă, 
ar la dimensiunea acestor laturi, 
ufleful, gîndurile și conștiința u- 
lanității noastre, nu pot oricum 
1 pătrunse, retrăite în actul sfînt 
is creare a poeziei. O cît de mică 
luperficialitate în înțelegerea și în-

Ion CRINGULEÂNU

sușirea lor duce către verbalism și 
schimonosire bombastică, spre mi
marea sentimentelor și ideilor 
grave. De aici oare apariția unor 
versuri simpliste sau acele nea
coperite eforturi de reactuali
zare tardivă a suprarealismu- 
lui prin folosirea mijloacelor ne
inspirate de-a crea „poezie” ? In 
fond, poezia adevărată, poezia 
mare nu se creează după rețete 
sau metode, în curente sau non- 
curente. Mai repede, ea se abs
trage acestor încercări, iar cei care 
au talent trebuie să se 
adevăratul umanism, la 
viață, la sentimente și noblețe. Pe 
teritoriul poeziei românești, în șirul 
zecilor de ani trecuți, aceste așa 

întoarcă la 
viața-

tvde vedere
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I

valabilitatea poeziei

în sine de 
tim- 
asta

punct®

numite curente nu prea s-au reali
zat. Cu atît mai mult astăzi, cînd 
poezia modernă se autoimplică tot 
mai mult și profund umanismului 
nostru socialist, șansa reactuali
zării lor este minimă. Istoria este 
puternică și trece cu vitalitate pes
te tot ce-i improvizat. Toate strigă
tele care simulează dramatism și 
tragism în cunoaștere și-n transmi
terea acestei cunoașteri prin poe
zie vor fi și ele în curînd date ui
tării. Am vie această convingere. 
Iar hohotele metaforice aglome
rate în pagini, suprapuse incen- 
dios unele peste altele, brutal și-n 
mare dezordine, în numele „scu
fundărilor în primordial" vor ră- 
mîne niște adevărate depozite de 
cuvinte care se vor sufoca de timp. 
Exemplele de limpezime, de mă
reție în claritate și temperatură 
creatoare oferite de Eminescu și 
Blaga, de Arghezi, Bacovia și La
biș, d9 pildă, vor rămîne eterne în 
memoria noastră fără nevoia sta
tuilor. îndrăzneala de inovație la 
adevărații poeți este dublată me
reu de responsabilitatea etică și 
socială și ea nu este o calitate in
dividuală, ci caracterizează între
gul front poetic. Detaliul poetic în 
exprimarea artistică a realului este 
pus, la cei mai mulți, în legătură 
cu perspectiva de ansamblu, cre- 
îndu-se astfel fundația veritabilă a 
poeziei moderne. Or, atît detaliul 
cît și ansamblul nu sînt decît com
ponente ale realului, deci ale vieții 
însăși. Viziunea se complică astfel 
spre sensurile mari și dense ale 
realității și în acest caz încărcă
tura emoțională a poeziei crește 
neașteptat. Aceste observații se re
feră, în speță, la tot ce-i mai bun 
la ora actuală în poezia noastră. 
Cele mai bune cărți de poezie din 
ultima vreme sînt acte 
viață, sînt însăși viața, însuși 
pul transfigurat artistic. Și în 
rezidă

le
a
să 
în 
o-

derne. Realitatea în terenul estetic 
al artei se încarcă și mai mult de 
combustia emoțională a trăirii și 
se întoarce sie însăși mult mai fru
moasă și transfigurată de sublim. 
Și numai așa timpul prezent al 
poeziei își bate cu adevărat orele 
lui mari.

...Totuși nu de puține ori avem 
senzația că încă ar mai trebui 
ceva. Lumea cititorilor aplaudă de 
cîțiva ani cu entuziasm noua poe
zie — bineînțeles adevărata poe
zie, dar parcă pune mereu și ne
văzut o întrebare 1 Dacă există 
atîta disponibilitate vitală de în
noire și realizare a poeziei la cu 
totul altă dimensiuni decît ne obiș
nuisem, să zicem cu 10—15 ani în 
urmă, de ce acest fenomen îmbu
curător nu-și imprimă calitatea 
și-n poezia de manifest social ? 
Se pare că există o timidi
tate în atacarea frontală a 
nomenului social la zi. Nu 
vem încă acele poeme care 
elogieze bărbătește, desigur 
condiția marii poezii, eforturile 
inului de-a se elibera de tot ce-i 
greu și-l apăsa pe conștiință, po
eme care să fie încărcate de vi
talitatea entuziasmului și omeniei, 
de vitalitatea conștiinței socialiste 
a omului. Se resimte lipsa unei ast
fel de poezii și din această cauză 
spațiile poemului social-direct 
încă mai sînt locuite de vocile scă
zute ale unei experiențe superfi
ciale, infirmată de creația mo
dernă cu adevărat.

Arta cere dreptul de a-și afirma 
valorile în mijlocul publicului larg, 
nu numai în intimitatea atît de ne
cesară și ea poeziei. Whitman, 
Maiakovski, Sandburg, Eminescu 
sau Labiș cer străzi, țărmuri, amfi- 
teatre-oraș populate cu lume. In 
fața lor timpul și spațiul capătă noi 
dimensiuni, iar mulțimea se reîn- 
tîlnește cu ea însăși la scara tutu
ror sentimentelor, legilor, la scara 
propriei conștiințe. Nu se poate ca 
timpul nostru să nu ivească și un 
asemenea suflu creator. Și în acest 
caz el nu poate fi decît același 
timp prezent al marii poezii.

cinema

; 13,45; 
DOINA

O Viva Marla : PATRIA — 10; 12,45; 
16,15; 18,45; 21,15.
o Șapte oameni de aur : REPUBLI
CA — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20,15, CIRCUL 
DE STAT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,15.
O Moștenirea lui Achlle : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2449 — orele 
17,30 șl seria 2510 — orele 20,15), LU
CEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,45, GRADINA ----------
20,15.
q Piramida zeului Soare :
— 9—15,45 în continuare ;
EXCELSIOR — 8,30; 10,30 
17,45; 20,15, MODERN — 
14; 16,30; 19; 21,15, ARENELE LIBER- 
TĂTTT _  90 qn
o Judecata :'capitol — 9,30; 11,45; 
14,15; 16,30; 19, la grădină — 20,30.
« Duelul lung : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, 
MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
10,15; 20,45.
o Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45.
0 Mesteacănul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
e El Dorado : LUMINA — 9—15,45 In 
continuare ; 18,15; 20,45.
O Studiu despre femei : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,30.
e Program pentru copil : DOINA — 9; 
10.

FEROVIAR
18,15; 20,45, 
12,45; 15,15; 
9,30; 11,45;

17.30 — Lumea copiilor. Muzică populară vocală șl instrumentală Interpre
tată de copil din diferite județe ale țării. Transmisiune de la Mu
zeul Satului.

18,00 — Stadion — emisiune de actualitate sportivă.
18.30 — Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbă română.
19,00 — Pentru tineretul școlar. Acasă la general colonel în rezervă Du

mitru Dămăceanu.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Tele-enciclopedia. In cuprins : Organizația Mondială de Sănătate ; 

Suprarealism ; Pădurea ; Măști vesele.
21,00 — Vom reveni... peste șase luni.
21,10 — Film serial : „Răzbunătorii".
22,00 — Emisiune muzical-distractivă.
22.30 — Rezumat filmat de la Festivalul tineretului de la Sofia.
22.50 — Varietăți filmate.
23,15 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 — Cursuri... în plină vacanță. Reportaj de Ia cursurile șl colocviile 
de limbă și literatură română, organizate pentru străini, la Sinaia.

20,15 — Intermezzo — emisiune muzical-coregrafică.
■ Telejurnal
■ Bis... pe 16 mm. Fetele din Takarazuka. 

Roman foileton : „Lagardere" (III).

teatre

15,30; 18,

nebună de legat t 
în continuare, 
PROGRESUL-

O Obsesia : UNION — 15,30; 20,30. 
e Desenq animate : UNION — 18.
o Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
• Aventurierii : SALA CINEMATE
CA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21, GRI- 
V.IȚA — 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45, TO
MIS — 9—15 în continuare ; 17,15;
19,30, la grădină — 20,30, FLAMURA
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
© Răzbunarea haiducilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 10; 15,30; 
17,45; 20.
O El Dorado : BUZEȘTI 
la grădină — 20,30.
O Inimă nebună.
DACIA — 8,30—16,30
18,45; 21, GRĂDINA
PARC __ 20 15.
O Un dolar ’ găurit : UNIREA — 10; 
15,30; 18, la grădină — 20,15, RAHOVA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
O Alegere de asasini ; LIRA — 13,30; 
18, la grădină — 20,15, VOLGA — 9; 
11; 13; 15; 18,15; 20,30, ARTA — 9,30— 
15,30 în continuare ; 17,45; 20,30, la gră
dină — 20.
O Prin Kurdlstanul sălbatic: DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
O Vicontele plătește polița: GIU- 
LEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, AURORA
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 20,30.
0 Iliroșima, dragostea mea : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
O Taffy și vînătorul : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRĂ-, 
DINA EXPOZIȚIA — 20,30.
O Cînd tu nu ești : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
o Prietenele : MOȘILOR — 13,30; 1», 
la grădină — 20,30.
© Freddy, lovește tu întîl ! : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
o Oscar : MUNCA — 15; 17,30; 20.
© Eddie 
TAN —
— 20,15.
O Intre 
18; 20,15.

Chapman, agent secret s VI-
15,30; 18; 20,30, la grădină

noi: PROGRESUL — 1S.30;

Muzeul „Fr. Storck șl Cecilia 
țescu-Storck" : „Ce vorbesc sta

tuile noaptea" (spectacol de sunet 
șl lumină) — 20,45; 21,45.

a Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : „Boema Palace" — 20.

• Ansamblul „Perlnița" (In Bala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

Arhitectura românească atrage 
prin frumusețea si diversitatea 
stilului ei numeroși vizitatori la 
Muzeul satului din Capitală. 
Unii, ca cei din fotografie, tin să 
imortalizeze pe bloc-notes ce 

le-a plăcut mai mult
Foto : M. Cioc

O sentință
-- $ -

fără suport

■> Există o vîrstă de aur cînd fiecare 
tînăr este intens receptiv la tot ce min
tea luminată și iscoditoare a ome
nirii a creat mai măreț și mai emo
ționant de-a lungul vremii. O vîrstă 
a adolescenței, cînd sensibilitatea tî- 
nărului vibrează profund la chemă
rile tăriilor înalte ale poeziei, ale vi
sului, ale idealurilor și adevărurilor 
fundamentale ale umanității. O vîrstă 
în care ideile nobile de adevăr și 
dreptate, năzuințele spre perfecțiune 
morală și spirituală — aflate din cărți 
și din viața școlară, din literatură 
și știință, din exemplul celor maturi — 
sînt receptate cu acea plenitudine și 
adeziune care duc la însușirea, adesea 
pînă la confundare cu subiectul crea
tor.

S-au scris nenumărate tomuri despre 
această vîrstă de aur a adolescenței. 
După cum s-au scris la fel de multe 
tomuri despre îndrumarea atentă, grija 
și înțelegerea pe care școala, profe
sorii, familia, societatea le datorează 
celor ajunși la vîrstă adolescenței. în 
cele mai multe împrejurări, acest aju
tor și această înțelegere sînt prezente, 
au influența pozitivă dorită asupra 
dezvoltării personalității în formare a 
tinerilor. Uneori însă, judecata pripită 
șl lipsa -de înțelegere a celor maturi 
taie necruțător, cu brutalitate, aripile 
fanteziei și aspirațiilor adolescenței.

...„Mă adresez d-voastră cu inima 
îndurerată, rugîndu-vă să mă ajutați, 
să ajutați la înlăturarea unei nedrep
tăți făcute fiicei mele" — este apelul 
pe care o mamă, dr. Natalia Predescu, 
din Pitești, îl adresează redacției. Ce 
s-a întîmplat ? Lapidar, scrisoarea ne 
relatează:

...Mibaela Predescu, absolventă a 
clasei a Xl-a F. de la Liceul nr. 2 din 
Pitești, este o elevă silitoare, printre 
cele mai bune ale școlii, cu o bună 
purtare la școală și acasă. Din clasa 
I și pînă acum a luat numai premiul 
I, cu media generală între 9,70—10. 
Deși urmează secția reală manifestă 
un deosebit interes pentru literatură, 
însăilînd (termenul aparține mamei) 
versuri, compoziții literare, traduceri 
din limba engleză — o parte din ele 
publicate în revista școlii, prezentate la 
cercul literar al elevilor. Cîteva din
tre aceste creații tinerești sînt înserate 
și în ultimul număr al revistei liceului, 
„Sînziana" — o traducere din limba 
engleză și o poezie dedicată lui Emi
nescu, intitulată „Luceferi", semnată 
cu pseudonimul „Flora Poesis" (de 
reținut, sub pseudonim 1). De aici în
cep însă toate necazurile.

Deodată (după apariția numărului 
respectiv al revistei), colectivul de 
redacție — din care fac parte și pro
fesori de limba și literatura română —■ 
și colectivul didactic al liceului își 
„dau seama" că poezia elevei Pre
descu Mihaela dintr-a Xl-a F, dez
voltă leit-motivul unei cunoscute și a- 
preciate creații a poetului Marin So-
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rescu — „Trebuiau să poarte un 
nume". Oare era cazul ca această în- 
tîmplare să fie etichetată drept „pla
giat", „fraudă" etc., și consiliul 
pedagogic s-o sancționeze cu scăderea 
notei la purtare la șapte ?

Nu sînt greu de închipuit efectele 
pe care această apreciere a profesori
lor săi le-au avut asupra Mihaelei. 
„Am auzit poezia lui Marin Sorescu 
la radio, mi-a plăcut foarte mult și 
mi-am încercat și eu forțele — ex
plică eleva. Am vrut să văd, pentru 
mine însămi, dacă sînt capabilă să 
scriu ceva despre Eminescu, acest lu
ceafăr al poeziei românești. N-am 
vrut să fur nimic din ce aparține al
tuia". Dar școala nu dă crezare acestei 
recunoașteri și hotărîrea consiliului pe
dagogic rămîne definitivă.

„Am comparat cele două poezii —■ 
ne spun părinții elevei — și după 
cît iie-am dat seama, fiica noastră a 
redat sensul versurilor cunoscutului 
poet, dar cu o candoare și un 
colorit liric, afectiv-meditativ, care 
nu poate demonstra, în nici un 
caz, lipsa ei de probitate etică, 
poetică". Păstrînd cuvenitele pro
porții putem spune că, de altfel, 
în literatură, sînt cunoscute cazuri 
cînd autori diferiți reiau aceleași idei.

Am comparat la rîndul nostru cele 
două poezii și am înclinat să dăm 
dreptate părinților elevei. S-a făcut 
apel și la părerea lui Marin So- 
rescu. „Mă bucur foarte mult — 
scrie el pe un exemplar al revistei în 
care a apărut poezia cu pricina — 

'că Mihaelei Predescu îi place poezia 
și chiar încearcă să scrie versuri ori
ginale. Orice începător, de obicei, în 
primele sale încercări este sub impre
sia unui anumit autor preferat. In ca
zul de față nu am decît a mă bucura 
pentru faptul că autoarea acestei poe
zii a citit cărțile mele. Eu o consider 
o încercare literară frumoasă, origi
nală, în limitele vîrstei și experienței, 
și cred că nu trebuie decît felicitată".

Firesc, școala, profesorii, educatorii 
au datoria să ajute, să îndrume, 
să ocrotească sub scutul competenței 
și al experienței lor pedagogice dra
gostea de poezie a tineretului, încer
cările pe care acesta le face să se 
înalțe spre culmile creației. O jude
cată pripită, ca cea despre care am 
scris, poate reteza cu brutalitate ari
pile tinere care-și încearcă puterile în 
zbor poetic. O reanalizare a întregii 
întîmplări, a verdictului nedrept și 
prea puțin educativ dat de consiliul 
pedagogic al Liceului nr. 2 din Pitești 
este desigur obligatorie o dată cu des
chiderea anului școlar și reluarea acti
vității didactice (scrisoarea ne-a sosit 
după încheierea anului școlar). Am 
scris însă acum aceste rînduri mai ales 
pentru a o ajuta pe Mihaela să pă
șească cu fruntea sus între colegii ei.

Florica D1NULESCU
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„YERMA" <fa F. G- Lorca
/a teatrul „Al. Davila“ din Pitești

KALINKA Șl LAUFER 
pe scena Sălii Palatului

Tn ciuda numărului mare de 
iersonaje (24), tragedia „Yer- 
na" de Federico Garcia Lor- 
a se apropie, ca structură, 
ie tipul piesei-monolog ; în- 
eleg prin aceasta că „Yer- 
la" face parte din familia 
'ieselor care se sprijină pe 
n singur personaj — pilon 
il întregului eșafodaj drama- 
ic — personaj în care se în- 
retaie toate ițele conflictului 
i care declanșează tot tra- 
jismul deznodămîntului.

Pornind de Fa o temă pe 
:îf de simplă pe atît de pro- 
und umană — drama femeii 
are-și dorește cu ardoare un 
opil și nu ajunge să-l aibă
- Lorca a construit o suită 

ie momenfe-cheie, adevăra- 
e cascade pe care speran- 
ele acestei femei — Yerma
— se năruie treptat, pînă la 
irăbușirea ei totală în rătă- 
.ire și crimă. Eposul popular, 
■.ultivat cu dărnicie de către 
lutor, transpare nu numai în 
esătura dramei, dar și în cele 
rîteva tablouri aproape ve- 
iste, populate de bărbați și 
emei de rînd, care aduc îh 
aiesă ecoul opiniei publice 
nfr-un limbaj presărat cu vor
be de duh, ironii și înțelep
ciune amară, îndulcită doar

prunc, perpetuării spe|ei u- 
mane, „Yerma", cu mesajul 
ei cetăfenesc, este o aspră

de acele inspirate motive
muzicale folclorice, risipite
ici-colo.

Poem închinat nobilelor
sentimentei materne, rodului
minunat care se cheamă

chemare la luciditate, la în- 
frîngerea canoanelor și preju
decăților, a fariseismului și 
ipocriziei. Totodată „Yerma”, 
gravă și patetică meditație a- 
supra destinului omenesc, 
este un elogiu tragic adus 
femeii în general, femeii che
mate să răspundă datoriei 
sale de leagăn și sorginte a 
vieții.

Sinceritatea pledoariei au
torului a găsit în entuziasmul 
colec'ivului actoricesc piteș- 
tean o primă premisă favo
rabilă trăirii ardente, pasio
nale, a sentimentelor. Supuse 
unui sever control rational și 
unei discrete filtrări emoțio
nale, pornirile, uneori excesiv 
temperamentale, ale persona
jelor iberice au atins pragul 
purității' sublimate, necunos- 
cînd balastul zbuciumului inu
til și al suferințelor exteriori
zate ostentativ.

S-a căutat — și acesta mi 
se pare a fi un merit al regi
zoarei Lidia lonescu — o 
formulă de spectacol elevat, 
formulă pe care actorii au 
îmbră(ișat-o și au servit-o cu 
pasiune și sîrguință, aș spune 
studențească. Se observă de 
la primele replici că • esfe 
vorba de o anumita infenfie, 
de un punct de vedere re
gizoral clar exprimat. In ce 
constă această optică și cum 
se realizează ea ? In im
primarea unui anumit hie
ratism personajelor, unei 
conduite cerebrale, unei dis
creții în purtarea amără
ciunii, unei distincții în res

pingerea sau acceptarea vi
tregiilor vieții. Concret, ideile 
acestea se materializează 
prin licitarea insistentă a sti
lizării mișcării scenice, prin 
accentul pus pe plastica ges
tului, pe expresivitatea mer
sului, a pașilor întrerupfi, a 
strecurării personajelor prin 
scenă aidoma unor umbre.

Astfel privit, spectacolul s-a 
înfățișat ca un colocviu pe 
tema „mișcare scenică", la 
care actorii au fost invitați 
să-și reîmprospăteze cunoștin
țe dobîndite în anii studiilor. 
La acest „examen" s-au re
găsit „colegi”, actori de 
vîrsfe și stiluri foarte diferite.

In rolul titular, Ioana Citta 
Baciu, actriță formată, stăpî- 
nindu-și bine meșteșugul și 
darurile artistice, s-a dăruit 
cerebral personajului, sur- 
prinzîndu-i neliniștile, chinu
rile, tulburările. Ușor com
plicat pe alocuri, jocul actri
ței ar cîștiga în limpezime și 
putere de convingere prin- 
tr-un plus de simplificare, de 
rusticitate, de vibrație natu
rală, de spontaneitate.

Telly Barbu (Bătrîna pă- 
gînă) și Ileana Focșa (Dolo
res) au punctat în două ro
luri episodice, două fir: 
deosebite, marcînd scurtele 
apariții ca momente de 
vîrf ale spectacolului. In
grat construite de către autor, 
cele două roluri bărbătești 
importante — Juan și Victor 
— nu au avut strălucire, ră- 
mînînd, în ciuda talentului 
celor doi interprefi, Vistrian 

Roman și respectiv Sorin 
Gheorghiu, prezențe palide, 
aproape exterioare piesei, 
chipuri învăluite în umbră și 
uitare.

Deosebit de expresiv mi 
s-a părut tabloul spălătore
selor, din actul al ll-lea, lu
crat cu migală de cea mai 
bună echipă feminină a tea
trului. Cînd nervos, cînd nos
talgic, cînd impetuos, cînd li
niștit, tabloul a avut firescul 

VIAȚA ARTISTICĂ

vieții obișnuite și temperatura 
soarelui hispanic. In roluri 
abia schițate, actrițele Angela 
Radoslavescu, Mioara latan, 
Mihaela Dumbravă, Ileana 
Zărnescu, Julieta Strîmbeanu, 
Adriana Popovici au reușit un 
joc omogen, aidoma corului 
din tragediile clasice, omo
gen, dar nu monoton, fiecare 
interpretă păstrîndu-și indivi
dualitatea și dînd personaju
lui o culcare aparte.

Scenografia, semnată de 
A. Ivăneanu-Damaschin, uti- 
lizînd intens albul (în deco
ruri) și negrul (în costume) a 
facilitat receptarea intenției 
de stilizare, vizibilă în între
gul spectacol, adăugînd ac
cente de bun gust și sobrie
tate artistică.

Mihai FLOREA

10 martie 1968. Pe scena 
Teatrului Muzical din Bra
șov s-au stins ultimele lu
mini, ultimele acorduri ale 
orchestrei festivalului. în 
ziua următoare, juriul, cu 
o incontestabilă obiecti
vitate, a acordat premii
le primei ediții a Con
cursului si Festivalului de 
muzică ușoară — Brasov 
1968, celor mai talentați și 
— mai cu seamă — bine 
pregătiți concurenți.

îmi aminteam toate a- 
cestea în timp ce-mi ocu

pam locul in Sala Palatu
lui, pentru a-i reasculta pe 
interprefii Kalinka și lo
se! Laufer. Precedată de 
cvartetul cehoslovac „Their 
Majesties". Kalinka si-a 
anunfat apariția prin cu
noscutul cîntec care a 
sugerat, probabil, artistei 
pseudonimul său. interpre
tat de instrumentiști si 
reluat ca o melodie de 
semnătură în finalul reci
talului.

Repertoriul acesteia a 
parcurs deopotrivă cele 
două subgenuri ale muzi
cii ușoare : muzica de as
cultat si muzica de dans. 
După „Shake“-ul de des
chidere, Kalinka a inter
pretat cu sensibilitate bos
tonul „Ultimul vals", pen
tru ca, trecînd prin „beat" 
— march-ul „Monsieur Ca
nibal" să ajungă la 
„negro-spiritual“-ul care 
ne-a emoționat mai mult 
la Brașov, decît la Sala Pa
latului.

Reeditînd în maniera sa 
caracteristică „Ploaia si 
noi" de Vasile Vasilache 
jr., interpreta belgiană ne-a 
prezentat cîntecul „Marcel", 
pentru ca — după un sloio- 
rock si o piesă în stil de 
jazz, să devină actrița Ka
linka în șansoneta „Timi
zii". Ușoara ironie si zîm- 
betul acestei șansonete au 
făcut apoi loc accentelor 
dramatice ale piesei urmă
toare „Nu am nimic”, pri
lej al unei impresionante 
interpretări. După rock- 
twistul „Vino la mine" si 
populara solicitare mu
zicală „Gaston... la tele
fon". Kalinka si-a încheiat 
recitalul cu vechiul for al 
formației Mills Brothers: 
„Goody-Goody".

Varietatea repertoriului 
ales — cu toată prezența 
motivată de sezonul estival 
a unor piese mai puțin 
dense — a pus în valoare 
paleta bogat colorată a po
sibilităților interpretative 
ale artistei belgiene. De la 
jazz la sansonetă. de la cîn
tecul dramatic la șlagărul 
la ..modă", cu un qlas bine 
pozat si o plăcută prezen
ță scenică. Kalinka par
curge cu dezinvoltură acest 
„zig-zao" al genurilor, de- 
monstrînd siguranța artis
tului înzestrat si serios pre
gătit.

Datorită științei vocale 
pe care a dobîndit-o în cei 
6 ani de Conservator, Ka
linka a. reușit să facă abia 
sesizabilă o ușoară indispo
ziție larinaiană, urmare a 
oboselii produsă de turneul 
în cadrul căruia au fost 
programate si manifestările 
din Capitală, redresîndu-se 
complet dună cîntecul ..ne
gro-spiritual". La studiul 
vocii s-au adăugat cel tea
tral. coregrafic, cunoaște
rea cîtorva limbi străine. 
Si experiența scenică, toate

Edmond DEDA

grefate pe o serioasă cul
tură generală.

Spontaneitatea este apa
rentă : fiecare sunet, gest, 
expresie a feții- sau a ochi
lor, sînt gîndite, studiate si 
aplicate cu meticulozitate. 
(Aranjamentele muzicale — 
vocale si orchestrale, sînt 
efectuate de dirijorul An- 
drâ Coucke, muzicianul 
care a descoperit-o si care 
îi îndrumă — pas cu pas 
— activitatea artistică). 
Dar toate aceste elemente 
de știință muzicală si sce
nică sînt trecute prin fil
trul personalității sale de 
o rară sensibilitate, care îi 
conturează un stil original 
de interpretare.

în partea a Il-a l-am re- 
întîlnit pe interpretul ceh 
Iosef Laufer.

La Brașov, ascultînd în 
tălmăcirea sa muzicală me
lodiile „Nu mai plînge 
Baby” și „Quo Vadis" 
mi-am notat următoarele : 
„Personalitate artistică, si
guranță, dezinvoltură, plas
ticitate a mișcărilor, simț 
al umorului, voce pregnan
tă cu frumoase inflexiuni 
baritonale si un „ambitus" 
remarcabil, muzicalitate și 
simț ritmic, înțelegere sen
sibilă a versurilor, cu aju
torul căreia te obligă să 
acorzi același credit accen
telor sale nostalgice sau 
comice, o apariție moder
nă, cu o ușoară tendință 
spre facil, provenită, pro
babil. din dorința de an
trenare a publicului spec
tator, de participare a aces
tuia la desfășurarea sa sce
nică".

Comparînd însemnările 
mele de la „Cerbul de 

Aur", cu cele prilejuite de 
recitalul din Capitală am 
constatat in general o iden
titate a observațiilor, o 
confirmare a lor.

Absolvent al Facultății 
de Teatru din Praga, și al 
unor cursuri de interpre
tare a muzicii ușoare, so
list al formației Karel 
Duba. titular al unor 
discuri-meaalion (și Elec- 
trecordul a editat unul) 
protagonist al unor filme 
si al unor emisiuni perma
nente de televiziune, acto
rul, dansatorul, • mimul, 
cîntărețul, autorul de ver
suri își dau o fericită în- 
țîlnire în cristalizarea per
sonalității artistice a inter
pretului Iosef Laufer.

Repertoriul său. care la 
acest recital a cuprins in 
general piese foarte cunos
cute ca : „La revedere dra
goste" „Mississippi". „Quo 
Vadis", un potpuriu de 
melodii celebre, precum si 
cîteva cîntece cehe sau ale 
căror versuri în limba cehă 
au fost scrise de Laufer. a 
păcătuit printr-o oarecare 
uniformitate, produsă de 
repetarea — în majoritatea 
melodiilor — a formei de 
„blues".

De aceea Iosef Laufer a 
fost obligat să contribuie 
cu tot talentul si cunoș
tințele sale artistice la 
menținerea și augumenta- 
rea interesului și participă
rii sălii. Laufer a „umplut" 
scena — la un moment dat 
și sala — a cîntat, a dan
sat, a jucat, a spus, a in
terpretat cu convingere 
chiar și în timp ce acorda 
autografe pe scenă. A re
nunțat treptat la : haină, 
la cravată, dar firescul ar
tistic cu care a făcut toate 
acestea, l-au- împiedicat să 
alunece de la facil la vul
gar. Cele mai reușite mo
mente ale recitalului său, 
au fost „Quo Vadis". „Pot- 

pouriul" și melodia îmi a- 
mintesc de tine, la care for
mația instrumentală și-a 
adus o substanțială contri
buție (în cvartet vocal).

Cvartetul instrumental 
alcătuit din Iosef Kolin 
(ghitară solo — șeful for
mației), Bohumil Misiile — 
pian, Ladislau Chvakovsky 
— chitară-bas și Vladomir 
Janis — baterie, s-a pre
zentat ca un grup omogen, 
cuprinzînd valori egale, su
date. cu un profil bine de
finit. Iosef Kolin schimbă 
uneori chitara solistică cu 
saxofonul tenor. Ladislau 
Chvakovsky (chitară-bas) a 
demonstrat deosebite cali
tăți vocale, avînd un glas 
de tenor plin de căldură.

Aranjamentele — multe 
de bun gust — au contri
buit prin valoarea lor la 
succesul celor doi interpreți 
ai recitalului.

Elementul negativ al a- 
cestei formații instrumen
tale provine dintr-o greșită 
înțelegere a dinamicei, a 
necesității nuanțelor în mu
zică. Pornind de la „prin
cipiul" eronat al unor for
mații „beat” de a atenta 
la integritatea timpanelor 
publicului, acest cvartet — 
alcătuit altfel din muzi
cieni talentați — uită une
ori că acompaniază și nu 
ei sînt acompaniați de so
liștii vocali. Kalinka a be
neficiat de faptul că diri
jorul și îndrumătorul ei 
artistic a condus nuanțele 
cvartetului instrumental, în 
timp ce Laufer a fost obli
cat să le adreseze — nu 
rareori — cunoscuta rugă
minte „luați-o mai încet" 
pentru a nu fi înăbușit sub 
avalanșa sonoră a instru
mentelor electronice.

Consemnînd pozitiv ini
țiativa O.S.T.A. de a orga
niza recitalul și turneul 
celor doi înzestrați inter
preți de muzică ușoară (pe 
cînd recitalul lui Jacques 
Hustin, deținătorul „Cerbu
lui de Aur" ?) îi sugerăm 
reluarea unui vechi și fi
resc obicei: acela de a ti
pări programe de sală care 
să aducă la cunoștința a- 
matorilor de muzică ușoa
ră repertoriul, compozitorii 
și unele date biografice ala 
protagoniștilor.
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PERSONAJELE
N. T.: foiletonist
MITICĂ : îngerul iul păzitor 
SECRETARA : domnișoara bătrînă 
LUCICA : îngerița ei păzitoare
LICĂ PRĂPĂD : șeful depozitului central din Combinat 
GOGU : ingerul lui păzitor
DIRECTORUL COMBINATULUI : omul care șl-a pierdut pălăria 
SANDU : îngerul lui păzitor
INGINERUL-ȘEF : băiat bun 
TUDOR : îngerul lui păzitor 
CRIȘANA : femeia de serviciu 
SUZANA : îngerița ei păzitoare 
ȘEFUL SECTORULUI CADRE : omul cu dosar» 
TUDOSE : îngerul lui păzitor
INGINERUL I 
INGINERUL II 
— dansatori 
OMUL CARE ADUCE PRESA : n-are înger păzitor

V

„Șl DUMNEALOR,

ÎNGERII NOȘTRI

PĂZITORI, BlRFESC"

ee aude oprindu-se o mașină. Se duce 
fereastră.) Ssst 1 Liniște, nu vorbiți. Vine 
Mitică. Și cu cine credeți 1 Cu stăpîn-su. 
Acum vă veți convinge și voi. Să vedeți și 
voi cine sînt. Știți de unde vin 7 De la fu
rat. (Murmure dezaprobatoare) Da, da... nu 
vă mirați. Și acum fiți atenți.

(îngerul biciclist cade iar cu bicicleta, 
în acest timp se aude răsucindu-se o 
cheie în broască. îngerii stau nemișcați 
ca într-un tablou. N. T. intră cu două 
pachete mari, voluminoase. Se uită 
toate părțile să nu fie văzut. Vede
cicleta răsturnată. Duce pachetele în 
cameră la el. Se întoarce ți ia și bici-

la

în 
bi-

ce, mai bine 7 Ia-1 tu pe ăla negru că-1 
iau eu pe ăla alb. (pe scenă, atmosferă de 
înmormîntare. Nu rîde nimeni.). Nu vă 
plăcu 7 îmi pare rău. Da ce-i cu voi 7 Tra
geți locurile. Facem unu la 25 de bani. Lu
cica, tu stai în spatele meu, mă chibițezi. 
Dar nu faci semne. Dau cărțile Nu face 
nimeni blaint 7 (Toți se uită întrebători Ia 
Mitică). Ce-i cu voi, ce-i cu mutrele astea? 
V-a deranjat bancul cu oltenii 7

ÎNGERUL I (cu falsitate) : Ce mal faci 
tu, Mitică 7

MITICĂ : Mersi bine. Mulțumesc de în
trebare.

ÎNGERUL II : Dar stăpînă-tu 7
MITICĂ : Și el, mersi. E puțin răcit, în

colo...
ÎNGERUL III: Și unde ați întîrzlat pînă 

la ora asta 7 Ați fost la bar 7
MITICĂ : Ei, la bar 1 Noi avem timp de 

pierdut prin baruri 7
ÎNGERIȚA (cu ironie) : Au treburi 

serioase I Ați fost după tîrguieli, nu-i 
Mitică 7

MITICA : Ce tîrguieli 7
ÎNGERUL III : Ce-avea stîpîn-tu în 

chețoaiele alea 7
MITICA (speriat) : Ce vă interesează pe 

voi 7 Niște lucruri.
ÎNGERII: Ce ne interesează pe noi 7 Ce 

fel de țucruri 7
MITICĂ : Dau cărți... Lucruri... 

rături...
ÎNGERUL I: Cumpărături 7 Ia 

Mitică, tu... Tu citești presa 7... O 
tești 7... Lasă nu mai da cărți. Cu 
jucăm...

mal 
așa,

pa-

Cumpă-

spune, 
mai cl- 
tlne nu

se roagă pentru iertarea păcatelor.., (N. T. 
continuă să se roage și să sărute icoana iul 
Caragiale). Da’ ăsta ce sfînt o mai fi, 
nu-1 cunosc 7 O fi vreun cadru nou 7

N. T.: Ai zis ceva, Mitică 7
MITICA : Nu, stăpîne, mă gîndeam și 

așa... De ce m-ai chemat 7 Să văd cum 
rogi 7 Știu eu cît ești de pocăit... (N. T. 
duce la barul bibliotecii și-și pune un co
niac. îl bea). Lasă-1 dracului de coniac. Nu 
mai bea. Iar o să-ți fie rău.

N. T. : Toate le vezi. Bei și tu unul 7 Măi 
Mitică, ai mă Mitică, arată-mi-te. Vreau să 
văd și eu cum arată îngerul meu păzitor...

MITICĂ : Imposibil ! Vrei să mă-ncarc 
de doamne-ajută 7 Dacă află... (arată în 
sus). Dacă mă vede, aleluia, mă trimite la 
munca de jos. Și, zău, nu-mi place deloc 
smoala. Mai ales fierbinte. Nu. nu se poate. 
Ața am poruncă.

N. T. : Ești formalist, măi Mitică. Porun
că 1 Ești copil. Nouă, oamenilor., nu ne-a 
dat zece porunci 7 Respectăm vreuna 7 „Să 
nu furi". Al văzut cît am furat 
timp. M-ai ajutat și tu.

MITICĂ : Nu zău, stăpîne, 
insista. Mi-e teamă. Doar 
dosar am... Ți-am povestit... 
am pătimit cu Al. Capone. Cînd mi 
dat în primire mi s-a spus : „Ia-1 pe 
că te reabilitezi". Cînd colo, te-ai apucat și 
dumneata de furat. Dincolo, toți vorbesc. 
Cică eu te-am influențat.

N. T. : Lasă, Mitică, să 
arată-mi-te, te rog eu. Hai 
de gin. Fă tu asta pentru

MITICĂ : Ești formidabil ! Nu pot să 
«cap de dumneata deloc. Stinge puțin lu
mina. (Lumina se stinge și se aprinde ime-

că

eu
te
se

în ultimul

nu 
știi 

Stil
mai 

ce 
cîte 
te-a 
ăsta

vorbească. Hai, 
că deschid sticla 
mine I

Nu pot

ca nespeclalist cum sînt, le-am evaluat la 
circa un milion.

N. T.: Și ceva... Un milion șl ceva... Știi 
de ce te-am chemat 7 (Ii mai pune un 
gin).

MITICĂ : De ce 7 De ce m-al deranjat 7
N. T. : Am un pont grozav.
MITICĂ : Ce pont 7
N. T. : Ia adu-mi cheile alea false... Am 

vrut să amîn pentru mîine seară, dar mer
gem acum. (Mitică îi aruncă un inel cu 
chei false și șperacle). Mergem acum. în
tr-un pod, pe strada Sfinților 863, sînt 
obiecte în valoare de vreo 10—12 mii de 
lei. Piese electrice, mecanice, scule de pre
cizie...

MITICĂ : Pe strada Sfinților, al zis 7 Șl 
vrei să furi de pe strada asta 7 A Sfinți
lor 7

N. T.: Ba bine că nu. Mai pune un 
pahar, să prind curaj.

MITICA: (Pune un gin) Jupîne, zău, 
astîmpără-te. Eu am experiență. Știi, am 
fost înger păzitor al lui Al. Capone. Pune 
punct, stăpîne. Ai furat destul. Nici el nu 
s-a putut opri la timp. Și-ai văzut 
pățit. Și încă ceva. Nu e bine să 
tocmai de pe strada Sfinților...

N. T. : Superstiții ! Hai, îmbracă-te.
MITICA : Cum să mă îmbrac 7
N. T. : Pardon 1 Hai...
MITICĂ : Stal 1 Stal, stăpîne. 

să discutăm. De ce tocmai de 
Sfinților 7 Auzi, stăpîne, eu, de
apucat de furat, mă tot întrebam, îmi pun, 
așa ca prostul, una și aceeași întrebare...

N. T. : Ce întrebare 7
MITICA: Al furat de la diverși cetă-

MITICĂ : Ei, nu era nimeni, holul era 
plin de îngeri.

N. T. : Voi îmi umblațl cu bicicleta. Dac-o 
mai las în hol... Bine că am dus-o în ma
gazie... Nu-mi face nimeni nimic dacă le 
descoperă. Și ce dacă mă toarnă îngerii 
tăi 7 Miliția nu poate trece la cercetări 
pînă n-are o reclamație la bază. (Se îm
bracă. își la balonul, ridică reverele ca un 
gangster, ia cheile false). Hai, Mitică.

MITICĂ : Nu merg. Pe Sfinților nu merg. 
(N. T. dă să plece). Stăpîne, stai 1 Ia și gura 
de lup. Poate ai nevoie de ea.

N. T. (luînd gura de lup) Mersi I Chiar 
nu mergi 7 Mă lași fără înger păzitor cînd 
sînt la ananghie 7 Hai Mitică, hai să-mi 
ții „șase".

MITICĂ: Dacă era în altă parte... Acolo în 
nici un caz... Maistre, mai bine hai, lasă-te 
Am eu niște presimțiri sumbre... Mi-e 
frică, zău mi-e frică. Am eu niște pre
simțiri...

N. T. : Mușcă-ți limba...
MITICĂ : Succes I

(Cortina)

*>

>■>

>>

<

ce-a 
furi

bineMai 
pe strada 
cînd te-ai

„DE-AICI SE VA

După ce înainte orchestra „Sincron" ■ 
încălzit sala cu „Alunelul", pe fundalul unei 
melodii sfîșietor de înălțătoare, se ridică 
cortina. în mijlocul scenei, la o masă im
provizată, trei îngeri păzitori joacă pocher. 
Alți doi încearcă să danseze modern pe me
lodia pe care o fredonează unul dintre ei ; o 
îngeriță se uită, agitată, cînd pe o fe
reastră, cînd pe alta. Așteaptă pe cineva. Un 
altul, cu un plasture pe obraz, învață să 
meargă pe bicicletă. Din cînd în cînd, cade 
cu bicicletă cu tot. O placardă, pe care scrie: 
„Și îngerii noștri păzitori bîrfesc" traver
sează scena. Toată povestea aceasta se pre- 
«upune că se petrece într-un hol de

ÎNGERUL I (cu o țigară pe care nu 
lua din gură tot timpul) : Blaint.

ÎNGERUL II (care este nedespărțit 
«cobitoare) : Over.

ÎNGERUL III (fluieră ceva nedeslușit tot 
timpul) : Am mers și eu. Cît trebuie să 
bag 7 Opt bețe 7 Poftim 1 Și dau carte. 
Cîte 7... Mă, dar Mitică pe unde-o urpbla 7

ÎNGERUL I: O carte... (îngerului bici
clist) : Mai astîmpără-te o dată cu bici
cleta aia. Las-o dracului... (Toți îngerii se 
uită dojenitori la el.) Pardon, lasă 
cleta aia I... Dacă nu te astîmperi te 
lui Mitică.

ÎNGERUL II: Servit! (către cei 
dansează) Pe melodia asta nu se poate 
dansa modern. Căutați la transistor!. La 
ora asta precis cîntă „Sincron". Dar dați-1 
mal încet, să nu ne trezim stăpînii.

ÎNGERIȚA : Toți am avut noroc să fim 
îngeri păzitori la oameni cumsecade. Nu
mai Mitică, săracul, n-a avut noroc. îl înne
bunește stăpîn-su... Știți cine e stăpînul lui 
Mitică 7

ÎNGERUL III : Ful de popî ! (luînd potul) 
Ce-ntrebare-i asta 7 Mitică e îngerul pă
zitor al foiletonistului N. T. De ce nu sînt 
eu în locul lui 7 Duce ăsta o viață, mamă, 
mamă I

ÎNGERUL II : ȘI eu îl invidiez ! Ai vă
zut ce foiletoane scrie stăpîn-su 7

ÎNGERIȚA : A scris ! Gata I 
«crie. E o chestie cu stăpîn-su. 
voi...

ÎNGERUL BICICLIST: Eu știu ceva.;. 
V-aș spune și vouă, dar mi-e teamă să nu 
transpire... Vă cunosc eu...

ÎNGERII (curioși) : Ce, ce știi 7
ÎNGERUL BICICLIST: Voi cunoașteți 

biografia lui Mitică 7 Habar n-aveți ! N-o 
cunoașteți. Știți voi la cine a fost înger pă
zitor înainte de a apare pe pămînt N. T. 7 
Nu știți. Să vă spun tot eu. (complice) A 
fost îngerul păzitor al lui Al. Capone. 
Precis.

ÎNGERII : Ai, fugi d-aici. Chiar al lui Al, 
Capone 7 Gangsterul fila 7

ÎNGERUL BICICLIST 
mint!

ÎNGERIȚA: Mitică, îngerul păzitor al 
unui gangster 7 (plînge)

ÎNGERUL BICICLIST : Ai nu mai plîn
ge ! Vedeți, uite d-aia n-am vrut să vă 
spun.

ÎNGERUL II: Lasă, dragă, s-a reabilitat. 
Ce-a fost a fost. Acum e îngerul păzitor 
al unul foiletonist, care înfierează, demas
că, țintuiește, măi tovarăși, la stîlpul infa
miei pe toți care fură, care... Știți ce-am 
pățit eu cu Mitică 7 într-o noapte, știți 
atunci cînd am lipsit de la pocher. Mitică 
m-a chemat la el si mi-a spus : „Ai grijă 
de stăpîn-tu că fură." Stăpînfi-miu, știți, 
era magaziner șef Ia abator...

ÎNGERUL I: D-aia ești tu așa gras...
ÎNGERUL II : Al termină !... Și Mitică 

avea dreptate. Stăpînă-miu fura. Fura în 
fiecare zi de la abator cîte 150—200 kg de 
carne. Și o vindea la responsabilii de res
taurante, la...

ÎNGERUL III : Dar cum o scotea pe 
poarta abatorului 7

ÎNGERUL II : Cu schepsis. Cumnatu-său 
era șofer pe duba aia frigorifică. înainte 
de a intra cu mașina în curtea abatorului, 
umplea pînă la refuz radiatorul cu apă. I 
se cîntărea mașina la basculă, și asta cîntfi- 
rește ca la farmacie...

ÎNGERII : Si, și...
ÎNGERUL II : După ce cîntărea mașina, 

o trăgea Ia încărcat. în timp ce oamenii în- 
cărcau mașina cu carne, șoferul dădea dru
mul la apa din radiator. Știți cîte kilo
grame de apă are un radiator de la o fri
gorifică d-aia 7 E 7 60—70 kg. La ieșire, cîn
tărea iar mașina și era în regulă. După 
colț, umplea iar radiatorul cu apă... Ieșea 
cu 60—70 kg la un transport 7 Ieșea... Și 
făcea dacă nu două, trei transporturi pe zi. 
Mitică s-a prins. Mi-a atras atenția. Mi-a 
spus : „Vezi cfi-1 torn stăpînului meu. Și-i 
trîntește ăla un foileton..."

ÎNGERIȚA : E un taler cu două fețe. 
Asta-i. Să nu-1 mai văd în ochi... (Afară se 
aud zgomote, trîntituri. bufnituri. Toți sar 
speriați).

ÎNGERII : Ce naiba se întâmplă afară 7 
ÎNGERIȚA : Stat) liniștiți. Descarcă pîine 

la centrul din colț... Da. da. așa-i cu Mi
tică.

ÎNGERUL I : Da ce te-ai supărat așa pe 
el 7 Mitică e apreciat sus. (Și arată spre 
tavan) Stăpîn-su la fel aici (și arată jos).

ÎNGERIȚA : Și eu aveam aceeași părere 
pînă acum, de curînd. Aveam de gînd chiar 
să mă mărit cu el. Asta după ce murea foi
letonistul și stăpîna mea. Ceream celui de 
sus să ne facă și pe noi sfinți. Și să știți 
voi că meritam asta. Zău, am muncit atîta 
pe pămînt 1 (Un înger vrea s-o invite la 
dans.) Lasă-mă în pace. Dansează cu cine 
ai mai dansat. Și voi ziceți că stăpînul lui 
Mitică este... contrariul lui Al. Capone 7 Că 
el condamnă furturile și... Ia luați voi co
lecția ziarului unde publică N. T. foile
toanele. Cercetați-o și vă veți convinge. 
N. T. n-a mai publicat de două luni nimic.

ÎNGERUL II: O fi bolnav. C-am auzit că 
nre un ulcer duodenal.

ÎNGERIȚA : Ce ulcer duo... Basme I (jos

bloc.
o va

de •

bici- 
spun

care

Nu mal 
Ce știți
i’.t

Da, da’ mor-

cînd n-ai mai citit tu
De stăpîn-tu 7

pregătite pentru că

Eu

fi fă-

făcut autocritica în mod

asta !
(între

Nu cumva... 
că Mitică i-o

nu, a zis șl el așa... 
bun.
cu două fețe, asta-i.

poate una ca 
Mitică e domn...

$

Să le ia nalba de indicații de scenă. Nu 
mă pricep să le dau și gata. Știu doar atît: 
aici spectatorul trebuie să vadă ce se pe
trece la cabinetul secretarei și în cabinetul 
directorului, unde, în afară de birou și de 
ce mai este nevoie, va fi, la vedere, și un 
culer-pom, pe care se afla o pălărie. De-a 
lungul scenei, o placardă pe care scrie : „De 
aici se va fura o pălărie". încolo, telefoane, 
telcafoane etc. în scenă, _ secretara direc
torului, care este o domnișoară foarte bă- 
trînă, Lucica, îngera ei păzitoare, un cetă
țean gras, îmbrăcat în halat albastru, și în
gerul păzitor al acestuia, pe care îl cunoaș
tem de la pocher. Aici se va numi Gogu. 
Secretara se pregătește de plecare. Strînge 
actele, hîrtoagele... Omul în halat albastru 
dormitează pe un fotoliu, cu coatele spri
jinite pe un pachet si un dosar. Aproape 
de fosa orchestrei. Gogu, care tine un scul 
de lînă. din care Lucica face ghem.

lazito
Foileton în două acte
de Nicută TĂNASE

cleta. Ajuns în cameră, . începe să liniere 
„Nu-ți fie teamă de-un sărut". îngerița îl 
privește dojenitoare pe Mitică. A intrat 
și el. Mitică le face semn că se întoarce 
imediat după ce-1 va culca pe stăpîn.

MITICA (din prag) : Vin imediat. Am 
un banc cu oltenii grozav... Vin și eu al pa
trulea. Trageți locurile pînă mă-ntorc. (îi 
aruncă îngerițel o ciocolată „București")

ÎNGERIȚA : Nemernicul ! Are obraz 
să-mi dea ciocolată 1 Și de care 7 De 8,25 
lei. Uite ce fac cu ea (o aruncă pe fereas
tră). Talerul cu două fețe 1

ÎNGERUL I: Lucico, ce-1 cu tine T 
credeam că glumești 7

ÎNGERUL II : Cred 
cut vreo propunere...

ÎNGERIȚA : Vai. se 
în privința asta 
timp, îngerul biciclist urcă din fosa orches
trei cu pompa de umflat. Descoperă dispa
riția bicicletei și aruncă pompa înapoi, în 
fosă. Se așează într-un colt și stă tot 
timpul posomorit).

ÎNGERUL III : A.
Da Mitică e băiat

ÎNGERIȚA : Taler . .
Face pe corectul cu alții. Știți, și mie mi-a 
atras atenția. Stăpînă-mea, care e secretară 
la directorul combinatului, mai face si ea 
mici ciubucuri. Mitică, de cînd s-a angajat 
și stăpîn-su la combinat, le-a aflat. Mi-a 
zis : „Ai grijă de stăpîn-ta. își cam face de 
cap." E adevărat. Eu însă nu m-amestec, 
asta-i treaba ei. E o scîrțană stăpînă-mea 
asta 1 Cu un tichet de tramvai de 5 lei călă
torește de un an de zile. După ce vizează 
un bilet la compostor, vine acasă. îl bagă în 
apă și-1 calcă. Și asta a observat-o Mitică. 
Dar de, stăpîn-su... Vede paiul din ochiul 
altuia, dar bîrna din... Știți ce face stăpînul 
lui Mitică de cînd s-a angajat la combinat 7

ÎNGERII : Ce face 7
ÎNGERIȚA : Fură, tovarăși, fură. Fură 

de stinge.
ÎNGERII : Nu ne îngălbeni. Nu se poate 

așa ceva. E imposibil.
ÎNGERIȚA : Imposibil 7 Ia veniți aici la 

fereastră. Uitați-vă. Vedeți magazia aia 
de-acolo 7

ÎNGERUL II : Da. Și ce e în magazie 7
ÎNGERIȚA : E plină cu lucruri furate. 

Sînt lucruri în valoare de aproape un mi
lion de lei.

ÎNGERUL I : E nebună 1
ÎNGERIȚA : Poftim 7
ÎNGERUL II : Lucruri în valoare de un 

milion furate? Asta e în magazie 7 Și cine 
le-a... (gest).

ÎNGERIȚA : Cum. cine 7 N. T. și l-a aju
tat și Mitică. Taler cu două fețe !

ÎNGERUL II : Și de la cine 7
ÎNGERIȚA : Dumnezeu să știe... De la 

diverși... De la casele oamenilor. Mitică, el 
știe mai bine. Taler cu două fețe...

ÎNGERUL III : Fugi că exagerezi...
ÎNGERIȚA : Bine, exagerez. O să vedem 

noi. Am terminat cu Mitică. (Se aud bătăi 
în ușă). Treceți la locurile voastre. Vine !

MITICA (intrînd) : L-am culcat. Am una 
cu oltenii, grozavă 1 E vreunul pe-aici 7 
Fiți atenți : se spune că doi olteni fac în 
tovărășie un grajd. Amîndoi își cumpără 
cîte un cal. într-o zi, unul îi zice celuilalt: 
Măi Merine, cum o să știm noi care e calul 
tău și care e al meu 7 Eu îi tai coada la al 
meu. Ala fără, e a! meu, ăla cu coadă e al 
tău. Un vecin Intră noaptea în grajd și-i 
taie coada și celuilalt...

ÎNGERUL II : Pînă cînd ne ții așa 7
MITICA : Nu mă întrerupe. A doua zi, 

iar zice olteanul : Mă. cum o să știm noi 
care e al meu și care e al tău 7 Eu îi tai 
piciorul la al meu. Fugi mă de-aici. cum 
o să tai piciorul calului, zice Merin. Știi

MITICĂ: în fiecare dimineață... De ce 
nu mai jucați cu mine 7 în pachetele alea 
avea niște lucruri 
pleacă în concediu...

ÎNGERUL III : De 
un foileton de N. T.

ÎNGERUL I : Ei, de cînd 7 S-auzim 7
MITICĂ : De vreo două luni...
ÎNGERIȚA (aparte) : Taler cu două fete...
MITICA : S-a lăsat de foileton... S-a an

gajat la combinat... L-am rugat eu, ca să 
fiu mai aproape de... Lucica.

ÎNGERIȚA (aparte) : Auziți 7 Să fie mai 
aproape de mine.

ÎNGERUL I : Si ce lucrează stăpînul tău 
acolo 7

ÎNGERUL III : Pe ce post 7
MITICA : Pe postul unui fotbalist care a 

promovat în A și și-a cerut transferul la...
ÎNGERUL II : Te-am întrebat ce face, ce 

lucrează 7
MITICA : Păi, e la C.T.C. în postul ăsta 

nu trebuie să ai cine știe ce pregătire teh
nică. S-a descurcat el, fotbalistul, care 
cismar.

ÎNGERUL III : Nu minți. Mitică. 
C.T.C. sînt cei mai buni tehnicieni, 
încurci rău de tot dacă ne minți. Să 
că-ți cunoaștem foarte bine trecutul.

MITICA : Ce trecut 7
ÎNGERIȚA : Mitică, de ce mi-ai ascuns 

trecutul tău 7 Al cui înger păzitor ai fost 7
MITICA (aparte) : Care m-o fi turnat 7 

(îngerilor). E adevărat, am ascuns pînă 
acum. Recunosc. Am fost îngerul păzitor al 
lui AI. Capone, dar lucrul ăsta cred că e 
lămurit. Mi-am 
cinstit, votul de blam mi-a fost ridicat. în- 
tr-un cuvînt, am fost reabilitat. Ce mai 
vreți acum 7

ÎNGERIȚA : Te-al reabilitat 7 Taler cu 
două fețe 1 Mitică, ia spune-ne nouă ce as
cunde stăpîn-tu în magazia aia 7

MITICA (tresărind): Ce magazie 7 Care 
magazie 7 (din camera alăturată se aude : 
„Mitică ! Mitică n-auzi 7 Unde ești 7 Vino 
încoace !“). Imediat, stăpîne ! Mă scuzați !

(Cade cortina. în pauză, cîțiva mașiniști 
așează pe cortina lăsată niște placarde pe 
care scrie : „în continuare, se va pune la 
cale un furt pe strada Sfinților").

„SE PUNE LA CALE

UN FURT PE STRADA

SFINȚILOR”

O garsonieră modestă. Un studio cumpă
rat în rate, un birou, două fotolii cumpă
rate din Talcioc și ce-o mai vrea scenogra
ful. Este însă neapărat nevoie de un tablou 
mare, al lu) nea Iancu Caragiale. La ridi
carea cortinei N. T. este îngenuncheat în 
fața icoanei lui Nea Iancu și se roagă cu 
glas tare :

N. T. : Și iartă, nea Iancule, greșelile 
noastre, cînd mai furăm din scrierile tale, 
precum și noi iertăm greșitilor noștri. In 
numele tatălui și-al fiului...

MITICA (vorbește din scenă dar nu se 
vede) : Fură pînă nu mai ooate și pe urmă

diat. în scenă apare Mitică). Uite că-ți 
făcui și hatîru' ăsta. lacă-mă. ăsta sînt.

N. T. : în sfîrșit I Vino să te pup.
MITICA : Fără ! Asta nu se poate. Parcă 

te lăudai cu un gin. Dar nu, nu beau. Mi-e 
teamă. Dacă aude... doamne-doamne... ce 
mai tunete și fulgere... (Se uită prin sală. 
N. T. umple două pahare). Servus, stăpîne.

N. T. Ceasul ăl bun !
MITICA : Să dea... Știi, patroane, că s-au 

prins... (arată spre noi).
N. T. Cine s-a prins 7
MITICA. Ceilalți îngeri păzitori. Colegii. 

S-au prins că furăm...
N. T. Eeee. Fii serios 1
MITICA : Dacă-ți spun. M-au băgat la 

mijloc și... Lucica e supărată foc pe mine.
N. T. : Care Lucica 7
MITICA : Ei și dumneata, care Lucica 7 

îngera păzitoare a secretarei.
N. T. : Care secretară 7
MITICA : Secretara directorului de la 

combinatul unde te-ai angajat... Știi, cu 
Lucica sînt ca și logodit. După ce termi
năm cu voi, ne retragem sus... Nu ne mai 
facem îngeri păzitori, ne ajunge... Sfinți ne 
facem...

N. T. : Cum, după ce ne terminați pe 
noi...

MITICA : Păi doar n-o să trăiți un secol... 
Mai aveți de trăit 15—20 de ani și gata, dați 
în primire. Secretara, la fel... Șefule, ar 
trebui să te cam astîmperi.

N. T. : Cum, adică, să mă astîmpăr...
MITICA : (Spărgînd nuci în podul palmei) 

Să te lași de furat... Zău, știi ce fericit 
eram cînd scriai foiletoane 7 Nu mă durea 
capul. Mai auzeam eu pe cîte unul care 
te înjura de toți sfinții, dar eu mă făceam 
că nu-1 aud. Zău. lasă-te. Ai furat destul. 
Mi-am aruncat ochii prin magaziile alea 
în care ascunzi lucrurile furate și. așa.

Desen de BENEDICT GANESCU

țeni, din diferite magazii și poduri și 
nimeni, dar absolut nimeni, n-a reclamat 
la miliție. Cum se face asta 7 Nu pricep. 
Le lași vreo scrisoare de amenințare 7 îl 
somezi să nu te reclame 7

N. T. : Nu las nici o scrisoare de 
nlnțare.

MITICA : Atunci 7 Al. Capone al 
cum făcea o spargere, a 
ziarele scriau despre furt,

N, T. : Al. Capone al tău 
pător, un novice. Aici îl am.

MITICA : Asta n-o mai
și mie care e secretul.

N. T. : Dacă-ți spun, vii cu mine 7 
MITICA : Spune-mi.
N. T. : Din combinatul nostru, fură, de 

vreo cîțiva ani, doi cetățeni, doi șefi de 
depozit. Unul, Lică Prăpăd, altul...

MITICA : Lică Prăpăd, ai spus 7 îngerul 
lui păzitor mi-e prieten. E dincolo, Gogu 
îl cheamă. Trișează la pocher... E îngerul 
păzitor al ăluia care fusese înainte la 
abator. Știi povestea...

N. T. : Vezi ce anturaj ai 7... Ăștia fură 
din combinat piese, scule, diferite... Și 
duc la niște tăinuitori de-ai lor. Eu de 
ăia le fur...

MITICA : Deștept... Nu îndrăznesc 
reclame furtul... Ești deștept, ce mai..

N. T. : Dacă se duc la miliție să reclame... 
dispariția lucrurilor, se fac cercetări și 
intră și ei la...

MITICĂ : Ești foc... Auzi, stăpîne, dar 
dacă, bat în lemn... descoperă cineva, în- 
tîmplător, depozitul cu...

N. T. : Cine să-1 descopere 7
MITICA : Mai știi 7 (arată spre hol). Toți 

îngerii păzitori. Ți-am spus doar că știu 
că ai lucruri furate... Și adineauri, cînd ai 
trecut cu pachetele alea... te-au văzut..,

N. T. : Nu era nimeni pe hol, m-am uitat

doua zi.

a fost un

ame-

meu, 
toate

înce-

cred. Spune-mi

le 
Ia

să

GOGU : îi faci pulovăr lui Mitică 7
LUCI : Eu lui Mitică 7 Să nu mai aud de 

el 1 N-ai văzut pe ce căi a apucat-o... Ala-i 
stăDÎn-tu 7 (arată spre omul în halat albas
tru).

GOGU : (mutînd scobitoarea cu limba de 
la un colt al gurii la celălalt) îhî.

LUCI : Pare om cumsecade.
GOGU : Cumsecade 7 Un hoț... Asta-i ăla 

care fura carne de la abator. Chestia cu 
apa de la radiator...

LUCI : Si cum a aluns aici 7 Cum de l-au 
angajat aici, la combinat 7 Ce face aici 7

GOGU : Are pile... De la abator l-a dat 
afară de hoț și l-au angajat aici de cinstit... 
Si unde mai pui că l-au numit și șeful de
pozitului central. St.ii ce înseamnă asta 7 
Depozitul unui combinat la care lucrează 
peste zece mii de muncitori ?

LUCI : Dar ce e cu el. ce se tot frămîntă 
așa în scaun 7

GOGU : Chestii... Nu știe cum să încea
pă .. Are ceva cu secretara... E cam fiert... 
Cred că a dat de dracu... E șeful depozi
tului. cum ți-am sous. și de cînd s-a anga
jat. cred că a furat din depozitul acesta de 
neste un milion de lei. Dar ce-i al lui e al 
lui, fură cu acte în regulă... Să controlezi 
cît ai controla și tot nu l-ai.prinde...

LUCICA : Și ăsta a furat de un milion 
de aici 7

GOGU : Da cine-a mai furat 7
LUCICA : Ai uitat discuția noastră cu 

Mitică 7 Și stăpînul lui Mitică s-a angajat 
aici și...

GOGU : Nu e adevărat. Stăpînul lui Mi
tică n-a furat de aici, ci de la particulari. 
Dacă furi de la ei, e altă chestie, 
telefonul. Secretara răspunde :)

SECRETARA : Alo 7 Da... Eu sînt. 
rășe director. Veniți în zece minute 7 
varășe director, îmi permiteți să plec 7 Am 
oră la dentist... Da, las deschis... Adică, vă 
așteaptă tovarășul... Șeful depozitului... Am 
înțeles... Bună ziua... (închide telefonul. Spre 
omul în halatul albastru) Vine peste zece 
minute. II așteptați 7

LICĂ : Dacă-mi permiteți, am să-l aștept 
aici... V-a plăcut spectacolul de alaltăseară ?

SECRETARA : A, nici nu v-am mulțu
mit... Da, a fost un spectacol grozav. Mul
țumesc pentru bilete...

LICA : Pentru nimic. Știți, v-am spus : 
am un prieten pe care l-am scăpat de la înec, 
la mare... Și omul se simte dator față de 
mine... îmi dă bilete la fiecare spectacol. E 
pe la OSTA. Vreți să vedeți diseară spec
tacolul de la sala Palatului 7... Am pentru 
diseară trei bilete și cred că nu pot să mă 
duc...

LUCI : M-a speriat stăpîna asta a mea ! 
E o ciubucară... Ia aproape în fiecare zi 
bilete de la unul ca ăsta, de la unul și de 
la altul și le vinde la „N-aveți un bilet în 
plus !“.

GOGU : Da crezi că pramatia asta a mea 
de stăpîn a scăpat pe cineva de la înec ? 
Aș, el i-ar îneca pe toți. îi dă cineva bilete 
că-i frumos 7 Le cumpără și cu ele cumpără 
amabilitatea... Ia fii atentă la el...

LICA : (desfăcînd pachetul). Mi s-a ivit o 
ocazie formidabilă. O franțuzoaică, la mare, 
a rămas fără bani. (Scoate la iveală un 
complet). Pentru nevastă-mea e mic.

SECRETARA : E colosal. (Se uită la eti
chetă). Și e chiar franțuzesc.

LICA : Dacă ați ști cît am 
Știți cît 7 100 de lei. O nimica 
țuzoaica nu cunoștea valoarea 
tri. Pomană, nu alta I Vreți să-1 încercați 7 
(Secretara trece în cabinetul directorului, 
încearcă completul).

LUCICA : Să vezi că-1 cumpără cu o sută 
de lei și mîine îl vinde cu opt sute șau 
chiar o mie.

GOGU : Ce minciuni poate să debiteze 
omul ăsta al meu ! L-a cumpărat aseară de 
la „Coada lui Mihai", de la Comerțul Ex
terior, Special pentru ea l-a cumpărat. Așa 
a cumpărat-o...

SECRETARA : (venind din cabinetul di
rectorului) : îmi vine formidabil.

GOGU : Să-l purtațl cu plăcere... Nu știți 
a semnat tovarășul director procesele ver
bale cu...

SECRETARA : N-a avut timp azi. A fost 
chemat la minister. Dar mîine, la prima oră 
le duc eu, personal. Nu vă faceți probleme. 
(Intră N.T. și în urma lui Mitică, care spar
ge niște nuci cu un clește patent. Se în
dreaptă spre Lucica și-i dă și ei un miez. 
Aceasta nu-1 primește. Mitică îi face un 
semn de amenințare iui Gogu.)

MITICA : O să stau eu de vorbă cu tine, 
Gogule... Dar altă dată. între patru ochi...

N.T. : Tovarășul director n-a venit 7 
SECRETARA : N-a venit. Ce doriți cu 

dînsul 7... Vai, întîrzii de la dentist... (își 
ia poșeta, scoate o sută de lei, i-o întinde 
lui Lică. Acesta n-o primește). Mersi. Ești 
foarte drăguț. (Iese).

N.T. : Am să-1 aștept.
LUCICA: (Pregătindu-se și ea de pleca

re) Tu. Mitică, ce cauți aici 7 Ce mai puneți 
la cale 7 (Mitică îi arătă placarda pe care 
scrie : „De aici se va fura o pălărie". Lucica 
iese, făcîndu-și cruce).

(Sună

tova-
...To-

11 vindeti 7 
dat pe el 7 

toată. Fran- 
banilor noș-

doar.. (Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. V-a)

iele-

unde 
Șeful

numit aici, la conducere, mi-am luat-o în 
cap, că fac pe încrezuta... că nu le mai 
dau bunăziua... că nu mă duc să le fac 
cumpărături din oraș... Ailalta, că nu mă 
duc să stau la coadă pentru bilete de film... 
Cum să mă duc eu la coadă ?... Dacă sîn- 
tem aici la conducere, avem treabă, avem 
răspundere (se așează la biroul directoru
lui). Ștefăneasca, de la prețul de cost, s-a 
ridicat și a spus: (O imită) „Tovarăși, am 
de ridicat și eu o chestie în legătură cu 
tovarășa Crișana." ...Ati auzit-o : tovarășa 
Crișana. Și înainte, cînd nu eram la con
ducere, îmi spunea Crișana... Nu i-ar fi 
rușine... Crișano, du-te și adu-mi aia, Cri- 
șano fă aia... Și acum, în ședință, tovarășa 
Crișana... De, m-a luat la oficial. Știți ce 
problemă a ridicat ? A zis... Am rugat-o 
pe tovarășa Crișana să 
de la bufet și mi-a spus 
are treabă la conducere... 
la conducere, și ce-ți pasă
ea la bufet, că are jumătatea ei de 
pentru bufet... Ea de ce nu se duce, 
îi cad picioarele... Se fac toată ziua 
muncesc, și cînd colo desleagă cuvinte
crucișate din „Rebus". Vrea să cîștige o 
excursie în Italia... Cînd nu 
vinte încrucișate, croșetează 
cost al combinatului... (Sună 
dică receptorul) : Da, aici

2

<< 
y
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<

MITICĂ : Tu. Gogule, cu ce treburi pe- 
aici ? Iar niște...

GOGU : Stăpînă-miu... (face semn spre 
Lică) Șase electromotoare... Șase... Le-a fă
cut proces verbal de scăzămînt și a adus 
procesul verbal la semnat...

MITICĂ : Le-a scos din combinat ?
GOGU : De aseară... A și găsit client pen

tru ele... Le vinde la niște țărani să-și facă 
pompe de tras apă...

MITICĂ : Chiar le-a vîndut ?
GOGU : Nu încă... Mîine seară vin la el... 

Sînt la el acasă...
MITICĂ : Bravo, Gogule... Unde sînt as

cunse ? (Ii dă și lui nuci).
GOGU : în magazia de lemne...
MITICĂ : Ești o bomboană... (sună 

fonul).
LICĂ: (ridicîndu-se din fotoliu de 

aștepta și răspunde Ia telefon) : Da...
depozitului. Lică Prăpăd, șeful depozitului. 
Să trăiți, tovarășe director... Secretara a 
plecat... Chiar acum... Cum ați spus ?. Nu 
mai treceți pe la birou... Aveam... Aveam 
de discutat cu dumneavoastră... Știți, cele 
șase electromotoare reformate... Eu le-am 
și dat la I.C.M.... Trebuie să ne facem pla
nul la fier vechi... Bine, vă las procesul 
verbal aici, pe birou... Sînt semnate de 
comisie... Dar... (către N.T.) A închis.

MITICĂ : Auzi, Gogule, la fier vechi... 
Să facă planul la fier vechi...

GOGU : (pornind după stăpîn-su, care a 
ieșit) Chestii...

N.T. : Cu cine vorbeai, Mitică ?
MITICĂ : Cu Gogu...
N.T. : Care Gogu ?
MITICĂ : Gogu... îngerul păzitor al 

Lică Prăpăd... Noi mai stăm, stăpîne ?
N.T. : Puțin. Putină răbdare... (Se duce 

la biroul directorului și răsfoiește dosarul 
cu cele șase electromotoare). Iar am în
curcat-o Mitică.

MITICĂ : Eee, cum ?
N.T. : Ăsta iar a furat.
MITICĂ : Șase electromotoare ! Le vinde 

la tară, la un naș de-al lui.
N.T. : (tresărind) Ce-ai zis ?
MITICĂ : Electromotoarele... cele șase 

furate ieri, cu acte în regulă, sînt acasă, 
la șeful depozitului, ascunse între lemne, 
în magazie...

N.T.: Ești colosal, Mitică ! Cum ai aflat ?
MITICĂ : Te joci ? Păi... Mi l-a turnat 

Gogu...
N.T. : Cum l-ai tras de limbă ?
MITICĂ : Cu patentul !... Mi-a mărturi

sit singur. E înnebunit săracu’ ! O să i se 
facă un hai sus... Stăpîne, eu mai am o 
rugăminte la dumneata, dar să nu mă re
fuzi. Hai domnule, să limpezim treburile 
odată. Lucica e foc pe mine. N-are ochi 
să mă vadă. Ține una și bună că eu te-am 
influențat. Că eu te-am pus să furi...

N.T. : Și ce să fac ? Să nu mai fur ?
MITICĂ : Pălăria asta și gata...
N.T. : Bine, Mitică... O fac pentru tine... 

De dragul tău... Ia spune-mi. Luci asta a 
ta e drăguță ?... Cum arată ?

MITICĂ : Cu arătătorul... E simpatică 
foc... Și are un suflet... Cum scăpăm de 
dumneavoastră, și depunem

N.T. : Să fie cu noroc, 
de piatră... Ia stai tu pe 
țestul...

MITICĂ : Sînt Ia post...
N.T. : (formează un număr de

Miliția ? Aici, directorul combinatului... Vă 
rog cu tovarășul comandant... Tovarășu 
comandant ?■„. Vă salut... Da, da, eu sînt.. 
Telefonez de ia combinat... O chestie ur
gentă... Mă serviți ?... Nu mare lucru... Vreo 
cîțiva oameni și patru camioane... Unde să 
•le trimiteți?... La mine acasă... Bancuri?... 
Se poate, tovarășe comandant ? Cu mili
ția ?... Da, da, patru camioane... (Mitică, 
satisfăcut, sparge nuci și ascultă convorbi
rea), în magaziile alea din spatele casei... 
Vor găsi oamenii niște scule, materiale, să 
le încarce în camioane și să le aducă la 
combinat... Ale cui sînt?... Ale combina
tului... Cum de unde ? Le-am furat... Da. 
da, ale combinatului... Un milion și ceva... 
N-aveți nicio reclamatie ?... Da, știu... Păi 
e și normal să nu aveți... Le-am furat cu 
acte în regulă... Lăsați, mă arestați pe 
urmă... După cercetări... Vă stau la dispo
ziție după... Acceptați, vă rog, îmi stricați 
piesa dacă mă arestați înainte... Vă mul
țumesc mult de tot... Poftim?... N-aveți 
autocamioane?... Un moment, vă rog... 
(Apasă pe un buton al telcafonului) Alo, 
transporturile ?... Aici cabinetul directoru
lui... Cine e, tovarășul Condrut? Trimiteți 
imediat la miliție patru camioane...

VOCE TELCAFON : N-avem decît 
culante acum...

N.T. : Trimiteți șase basculante... 
gent... (La telefon) Tovarășe comandant, 
s-a făcut... Vă salut și vă mulțumesc, al 
dumneavoastră după... Un moment, vă 
rog... Mai am o rugăminte... Mai trimiteți 
o echipă în strada Libertății, la locuința 
lui... Cum dracu’-l cheamă ? (Spre Mitică) 
Mitică, cum îl cheamă pe șeful depozitu
lui ? Omul lui Gogu.

MITICĂ : Lică Prăpăd...
N.T. : Tovarășe comandant, la nr. 693, 

unde locuiește Lică Prăpăd. în magazia 
de lemne ascunde șase electromotoare... Da, 
da. Pe ăsta chiar vă rog să-l arestați... 
Chiar înainte... Vă salut... (pune receptorul 
jos. Spre Mitică) Zi așa, Mitică. îngerii 
tăi păzitori, colegii tăi, chiar credeau că 
m-ai influențat... Mă credeau hoț...

MITICA : Era și normal... Ai furat atîta... 
De unde să știe ei că te-ai angajat aici 
să te documentezi... Au văzut că nu mai 
scrii foiletoane...

N.T. : Trebuia o documentare mai adîn- 
că... Se fură prea mult cu acte în regulă...

MITICĂ : Ale dracului acte... Ptiu... am 
luat-o razna... Și acum ce facem ?... Trimi
tem spectatorii acasă ?

N.T. : Hai, hai că mai avem treabă. (Dă 
să plece)

MITICĂ : Stăpîne, unde pleci ? N-ai uitat 
nimic ?

N.T. : Ce să uit ?
MITICĂ : Păi de ce-am venit noi aici ? 

Ai uitat...
N.T. : Chiar... Da ce ?
MITICĂ : Pălăria... Ai uitat să furi pă

lăria...
N.T.: (Pupîndu-1 pe Mitică. Acesta se 

șterge. N. T. ia pălăria din cuier). E a di
rectorului. Să vedeți ce zarvă o să fie în 
combinat cînd se va constata dispariția ei... 
(ies amîndoi).

(în birou intră femeia de serviciu Cri
șana, cu o găleată, cîrpe de șters și mă
tură. în urma ei, o îngeriță, care tot timpul 
nu va scoate nici o vorbă. Se va așeza în- 
tr-un colt.)

CRIȘANA : (Vorbește spre ușa pe care 
a intrat) Și mai tăceti dracului din gură, 
(începe să șteargă praful). Doamne, 
măiculiță, ce m-au mai frecat în șe
dința tehnico-administrativă... Mamă, ce 
le-a mai mers gura. Că de cînd m-au

actele... 
Mitică 
la ușă

ne aducă ceva 
că nu poate, că 
„Da, am treabă 
ție... Să se ducă 

oră 
ce, 
că 

în-

dezleagă cu- 
în prețul de 
telefonul. Ri- 
conducerea...

(se ridică speriată din fotoliu) Eu sînt, să 
trăiți. Eu sînt, tovarășe director, Crișana, 
da. Femeia de serviciu de la conducere. 
Ce ziseși ?... Da, da, am înțeles... Ati uitat 
pălăria aici... Bine, tovarășe director, o în-

natul tovarășului director... Și ce să-l 
spun ?... (se luminează la fată) Zău, a uita
t-o la dumneavoastră ?... Pălăria e la dum
neavoastră ?... Mi-ati luat o piatră de pe 
inimă... (închide. Intră directorul).

DIRECTORUL : Crișana !
CRIȘANA : (Dă cu ochii de director.. Sare 

speriată. Se mai uită o dată la pălăria din 
cuier și vrea să plece.) A dat telefon de la 
minister și a spus-să vă duceți să vă luati 
pălăria, că ati uitat-o acolo.

DIRECTORUL : La minister am uitat-o ? 
Spune-i șoferului să se ducă s-o ia. Mersi. 
Stai... Tovarășa secretară n-a venit 1

CRIȘANA : A venit...
DIRECTORUL : Roag-o să vină pînă Ia 

mine... Mersi. (îngerul directorului de cînd 
a intrat, stă undeva, foarte rezervat, în- 
tr-un colt. Din cînd în cînd, se uită cu 
dispreț la îngerita femeii de servici).

CRIȘANA : Dar n-a venit. Adică, a venit 
dar a plecat...

DIRECTORUL: Unde a plecat? (intră 
secretara).

CRIȘANA : A venit! (secretarei). Tovară
șul director vă roagă să... Mersi...

SECRETARA : (intrînd în cabinet cu o 
pălărie, pe care o întinde directorului). To
varășe director, mi-am permis să vă scot 
din încurcătură. Dispariția pălăriei dum
neavoastră putea da naștere la diferite in
terpretări... Nu știu'unde ati pierdut-o și 
știți și dumneavoastră cît se discută, în 
zilele noastre, despre relațiile uneori ne
principiale dintre director și secretară... Eu

INGINERUL ȘEF : Știi, la depozitul cen
tral nu mai avem șef de depozit ?

DIRECTORUL : Cum n-avem ?
INGINERUL ȘEF : N-avem ! L-au ares

tat...
DIRECTORUL: Arestat? Lică Prăpăd? 

Ce vorbești... Păi a vrut să vorbească cu 
mine acum, nu știu cînd... Eram la minis
ter și spunea că mă așteaptă la birou... 
Ce-a făcut ?

INGINERUL ȘEF : Deocamdată, știu nu
mai atît... Au găsit la el, într-o magazie, 
șase electromotoare... (se aud bătăi în ușă. 
Intră șeful sectorului cadre, cu un dosar 
la subțioară).

ȘEFUL CADRELOR : Să trăiți, tovarășe 
director. Să trăiți, tovarășe inginer șef. Am 
venit cu dosarul lui... Cum ati spus... 
L-am adus... Am citit și eu... porcăria aia...

DIRECTORUL : Mersi... Cine l-a angajat 
p-ăsta ?

ȘEFUL CADRELOR : (răsfoind dosarul) 
Semnătura dumneavoastră, tovarășe direc
tor... Propria dumneavoastră semnătură...

DIRECTORUL: E semnătura mea, ade
vărat... dar nu-mi amintesc... E, ce știi 
despre el ? Fișa personală...

ȘEFUL CADRELOR: (luîndu-și oche
larii) Nicută Tănase. Un metru șaptezeci 
înălțime... Capacitatea toracică normală. La 
cap poartă numărul 57, încălțăminte 43,5...

DIRECTORUL: Treci peste astea...
Mersi !

ȘEFUL CADRELOR : Nicuță Tănase. S-a 
născut în 1924, ziua 12, ora 5,45, înainte 
de masă.

mă

îti

au

mi- 
gă-

mai

LUCICA : Ce mai căutat! aici ?
MITICA : Chestii... Ce fac dincolo ?
LUCICA : Sînt înebuniti ! Nu le lipsește, 

cică, nimic. In ce încurcătură au intrat... 
Nu știu cum or să iasă...

MITICĂ : O să iasă bine...
LUCICA : N-are cum... Nu pot să justi

fice lucrurile astea pe care le-a adus 
liția... Dacă vine controlul financiar și 
sește plusuri sînt în pom...

MITICĂ : Le trec ei la economii și
iau și niște prime... Dar, după cercetări... 
Dacă or să mai aibă plusuri atunci...

SECRETARA : (neluînd încă ochii din 
hîrtii) O să așteptat! cam mult...

MITICĂ : Asta s-o creadă ea...
N.T. : Aștept... Cu cine vorbești Mitică ?
MITICA : Ei cu cine... Cu...
N.T. : Lucica.
MITICĂ : îmi face pulover...
SECRETARA : (ridicînd ochii din hîrtii) 

Ati spus ceva ?
N.T. : Nu. Vorbeam singur...
SECRETARA : (descoperă pălăria. Tre

sare.) Nu e voie să mîncati semințe aici...
N.T. : Nu sînt semințe, nuci... Ce vă uitați 

așa la mine ?
SECRETARA : A, a cui e pălăria ?
N.T; : A tovarășului director !
SECRETARA : Pălăria tovarășului direc

tor ? (se ridică de pe scaun)
N.T. : Lăsati, nu vă deranjați. I-o dau

stai de 
la ziar ?

meseria 
care zi- 

Altădată să nu mai bîr-

da cum ati luat-o voi... 
eu ?... (Intră Crișana cu

eu...
SECRETARA : (intrînd în cabinetul di

rectorului) A venit..
DIRECTORUL : Ce știi despre el...
ȘEFUL CADRELOR : Despre el nu știu

pentru cumpărarea unei biciclete. Ce 
interesează pe mine ?...

N.T. : După bicicletă am venit...
DIRECTORUL: Domnule, dumitale 

arde de glumă ?
N.T. : Nici.o glumă! Știti, ieri cînd

ridicat... cînd organele de stat au confiscat 
lucrurile din magazie au luat, din greșeală, 
bineînțeles, și bicicleta mea... V-aș ruga 
să-mi fie înapoiată...

INGINERUL ȘEF : Bicicleta e la mine 
în birou... N-am trecut-o în inventar... 
Mi-am închipuit că... (la telcafon) Tovarășa 
secretară ?...

SECRETARA : V-ascult, tovarășe ingi- 
ner-șef...

INGINERUL ȘEF : Roagă pe Crișana să 
aducă bicicleta aia din biroul meu...

SECRETARA : (ieșind din birou) Aduce 
Crișana bicicleta !

DIRECTORUL : Nu puteai să 
vorbă cu noi ? Ce trebuia să scrii

N.T. : Asta mi-e meseria !
MITICĂ : Auzi, Lucico, care e 

lui stăpînu-meu ! Și tu, și aia, 
ceati că... Vezi ? 
fiți !

LUCICA : Păi 
De unde să știu 
bicicleta.)

CRIȘANA : (ștergînd din mers bicicleta 
de praf) Am adus-o. (Secretarei) E a dum
neavoastră ? Cînd ati cumpărat-o ?

SECRETARA : Du-o dincolo...
CRIȘANA : E a conducerii ?...
SECRETARA : Poftim ?
CRIȘANA : O duc dincolo ! (intrînd în 

cabinet) Să. trăiti 1 Am șters-o de praf ! 
(N.T. îi iese în întîmpinare și ia în primire 
bicicleta). Pot pleca ? (pleacă, privind aiu
rită la cuierul cu pălării. Se închină).

N.T. : Mi-a părut bine, tovarășe director. 
Vă salut, tovarășe inginer-șef... Dacă în
treabă de la... de mine... spuneți că am 
plecat... Și dacă vreți să-mi comunicați și 
mie rezultatul cercetărilor, vă rog să no
tați numărul meu de telefon : 88 93 66... Vă 
salut. (Iese)...

MITICA : Diseară ce faci ? Ieșim puțin... 
în oraș... După 
o tură prin...

LUCICA : Nu 
că mai doarme
prelucrat... O să-i piară somnul și trebuie 
să stau lîngă ea... Da ce faci, nu pleci 
după stăpîn-tu ?

MITICĂ : Nu. Mai stau.
LUCICA : De ce ? ÎI lași descoperit ?
MITICĂ : Se întoarce imediat înapoi... 
LUCICA : De ce se mai întoarce ?
MITICA : Așa-i piesa...
SECRETARA (intrînd cu o pălărie de 

paie) V-am... e...
DIRECTORUL : Ce-i cu asta ?
SECRETARA : Știti... A adus-o șoferul 

dumneavoastră... Pandalache... Cineva a 
adus-o de la minister...

(Cortina)

ce se culcă stăpînii... Dăm

cred că am să pot... Crezi 
stăpînă-mea 1 O s-o ia la

și casă 
și tine

telefon)

bas-

Ur-

cui în sertar... Să trăiti... (pune receptorul 
în furcă). Vedeți ce răspundere am aici, 
la conducere ? Și-a uitat tovarășul direc
tor pălăria ! (Se uită spre cuier, peste tot, 
dar pălăria nu e.) Unde-i pălăria tovară
șului director ?

(Cortina)

„UNDE ESTE

PĂLĂRIA

TOVARĂȘULUI

din

Același decor. Să presupunem că acum 
spectatorii vin din pauza dintre acte. Rog 
pe regizor să găsească un clenci, o modali
tate de a-1 incita pe spectator. Aș propune 
niște pliante răspîndite prin hol în care să 
se pună întrebarea : „Unde este pălăria 
tovarășului director ?“ Femeia de serviciu 
Crișana intră ca și în scena anterioară, 
îngeriță păzitoare, după ea.

CRIȘANA : Toată noaptea n-am dormit ! 
Toată noaptea 1 Unde e pălăria tovarășului 
director ? Aseară, după ce am terminat cu
rățenia, am plecat acasă. Pălăria n-am gă- 
sit-o. Și beleaua tot pe capul meu are să 
cadă. Eu plec ultima de la birou, eu vin 
prima. Unde-o fi intrat ?

(Intră secretara. După ea, Lucica. Șe dez
bracă. Dar chiar în acel moment intră res
ponsabilul cu presa care, pe furiș, așează 
o pălărie în cuier. Dă ziarele și pleacă.)

SECRETARA : Ce tot bombăni acolo, 
Crișana ?... Și ăla ce a vrut ?

CRIȘANA : Cum, ce-a vrut... A adus pre
sa... Arz-o-ar focu de pălărie...

SECRETARA : (ia ziarele și se uită peste 
ele. Deodată, tresare. Citește cu atenție un 
articol. Se îmbracă din nou și fuge.) Vin 
imediat, Crișana... <

CRIȘANA : Cum se cheamă boala aia ? 
Streche, mi se pare... A apucat-o strechea 
de fuge așa ?... Ce-a văzut în ziarul ăsta ? 
Vreun schimb de locuință ? Că are la spa
țiu acasă... M-a chemat o dată acasă să-i 
fac curățenie de m-am spetit și nici măcar 
mîncare nu mi-a dat ca lumea... (Se uită 
și ea în ziar. Tresare.) Ce-i asta ? ! Doamne, 
ce-i asta ?! Ia uitați ce titlu ! „Unde este 
pălăria tovarășului director ?“ Doamne, 
pînă și gazetele au aflat ? Și cine semnea
ză ? Nicută Tănase. Parcă am auzit eu ■ 
d-ăsta ? ! E ăla care s-a angajat acum două 
luni la ceteceu. Ce 
ia tocmai de pălăria 
Și de unde știe ăsta 
tovarășului director !
Ia auziți și cum îl face pe tovarășul di
rector ! Gură cască. E belea mare, dom’le. 
Precis că-1 promovează și p-ăsta de bine 
ce s-a angajat. Ia atitudine ! Vai de mine ! 
Ce scrie mai departe ! Că s-au furat din 
combinat scule de aproape un milion de 
lei... Nu-1 mai promovează ! Da’ cu pălăria ! 
Pălăria te pomenești că... Cu siguranță că 
beleaua cade pe capul meu... Cine vine 
prima... Cine, ultima... Eu șl numai eu... 
Am dat-o dracului !... (Sună telefonul. Ri
dică receptorul). Cine ?... Cine sînteți ?... 
A, de la minister... N-a venit tovarășul di
rector... Să iau notă telefonică ?... Da dum
neata cine ești ?... Zi pe litere... Aha, cum-

l-o fi apucat să se 
tovarășului director ? 
că a dispărut pălăria 
Aoleu, ce nerușinare !

sînt o femeie onestă. Din economiile mele 
am cumpărat această pălărie, pentru a nu 
da, așa cum am mai spus, naștere la inter
pretări.

DIRECTORUL : Mersi... Lasă interpretă
rile, spune-mi legătura... N-o văd.

SECRETARA : Citiți vă rog aici... în 
presa de azi... Poftiți...

DIRECTORUL: Mersi... (aruncă pălăria 
pe cuier. Mai descoperă una. Se. uită, între
bător la amîndouă... Citește ziarul. Trans
piră.)

(în biroul secretarei intră inginerul șef. 
Are și el o pălărie. Trece grăbit pe lîngă, 
secretară, pe care o salută din mers, și 
intră la director).

INGINERUL ȘEF : Să trăiești, șefule ! Ci
tești ? Citește... Am încurcat-o, șefule. Da, 
da, am încurcat-o. Asta-i părerea mea... Ia 
lasă lectura... Ieri ai fost toată ziua la mi
nister... Toate oalele s-au spart în capul 
meu...

DIRECTORUL : Mersi... Ce oale ?
INGINERUL ȘEF : Păi ce-a fost în com

binat ieri, habar n-ai ! Ne-a adus miliția 
șase basculante încărcate cu lucruri, de fu
rat... Lucruri furate din combinat... Unde-ai 
fost ieri spre seară și azi-noapte ?

DIRECTORUL : Am scos telefonul 
priză... Da ce s-a întîmplat ?

INGINERUL ȘEF : Păi n-auzi î Șase bas
culante... Și azi, colac peste pupăză, hop 
și foiletonul... Uitasem... (îi dă pălăria). 
Ia-o, să n-ai neplăceri acasă... Știu cît e 
de geloasă nevastă-ta... Ai citit ? Ai văzut 
ce ne arde ? Că sîntem gură-cască... Că 
habar n-avem ce se întîmplă în combinat, 
sub nasul nostru... Că ne ocupăm numai și 
numai de producție... Că treburile admi
nistrative le lăsăm în plata domnului... Știi 
cine-i tipul care semnează ? Nicută Tă
nase ? !

DIRECTORUL : Cine-i ăsta ?
INGINERUL ȘEF : Omul dumitale !
DIRECTORUL : Cum, omul meu ? Mersi. 

De unde-ai mai scos-o ?
INGINERUL ȘEF : Păi nu l-ai angajat 

dumneata în urma telefonului ăla primit 
de la minister ? Doar dumneata l-ai numit 
pe postul fotbalistului ăla care s-a transfe
rat ? Ești drăguț ! Dă-mi voie să stau la 
biroul ăsta al dumitale (formează un nu
măr de telefon). Alo, centrala ? Aici ingine
rul șef. Dacă mă caută cineva, sînt aici, 
la direcție. Comunică la toate șantierele, 
la toate secțiile, să grăbească inventarele... 
(pune receptorul în furcă). De ieri, am 
sunat mobilizarea 1 Tot personalul tehnico- 
administrativ e în alertă totală. Se fac in
ventare peste tot. Vrem să vedem de unde 
s-au furat atîtea... Inventare fulger, inopi
nate...

DIRECTORUL: Și Nicuță ăsta a furat 
toate astea ?... Și numai în două luni ?... E 
arestat ?

INGINERUL ȘEF : Nu.
DIRECTORUL : Ce fel de om e ? Chiar 

așa de fioros ?
INGINERUL 

bește de unul 
inginerului șef 
directorului. Din cînd în cînd, își fac unul 
altuia cu ochiul.) E colosal tipul ! Auzi, să 
furi de un milion și să nu lași nici o urmă ? 
Ei nu, că asta e-o chestie formidabilă...

DIRECTORUL : Mersi...
INGINERUL ȘEF : Mai tare decît Al. 

Capone...
DIRECTORUL: Cum dracu’ 

angajat tocmai pe ăsta ?.. 
minte și gata... Taie-mă, 
nu țin minte și gata...

INGINERUL ȘEF : Am 
de angajare... semnată în 
tura-vura...

DIRECTORUL : (apăsînd pe un buton 
al telcafonului) : Tovarășă secretară, 
spune-i șefului de cadre să vină la mine 
cu dosarul lui Nicuță Tănase... Dar ime
diat și acum... Mersi... (Către inginerul șef) 
Asta-i inventarul, procesul-verbal cu lucru
rile alea...

INGINERUL ȘEF : Da...
DIRECTORUL: Colosal... Șase sute de 

poziții...

ȘEF : E puțin sonat. Vor- 
singur... (îngerul păzitor al 
stă în partea opusă celui al

de l-am 
. Da eu nu tin 
omoară-mă, dar

văzut eu foaia 
regulă... Ce mai

nimic... Dac-a venit cu transfer de ' la... 
Am văzut semnătura dumneavoastră, eu 
nu m-am mai ocupat... Soția lui este din 
Hunedoara... Are un copil, Dan, care e 
secretar UTC pe clasă, dar uneori lipsește 
de la ora de dirigenție...

DIRECTORUL : Unde a lucrat înainte... 
Asta mă interesează pe mine... Și cum a 
ajuns la noi ?..

ȘEFUL CADRELOR : Păi actele, și foaia 
de angajare au venit de la dumneavoastră... 
V-am mai spus...

DIRECTORUL : Mersi... Pleacă...
(Șeful cadrelor pleacă, împreună cu înge
rul lui păzitor, care nu e altul decît înge
rul biciclist din primul tablou).

INGINERUL ȘEF : Intrăm din mister în 
mister... Chiar nu-ti aduci aminte deloc 
că l-ai...

DIRECTORUL : în ruptul capului... (Apel 
telcafon. Inginerul șef apasă pe buton).

VOCE TELCAFON : Sînt secția 16-a. 
Comunicăm rezultatul' inventarului: nici 
o lipsă... Să trăiti !

INGINERUL ȘEF : Auzi ? Nici o lipsă !
DIRECTORUL: Chiar a adus miliția 

lucrurile alea ?...
INGINERUL ȘEF : Da. Am fost de față. 

Am semnat și procesul-verbal. (Sună 
cafonul. Inginerul ia legătura).

VOCE TELCAFON : Sînt șantierul 
în urma inventarului nici o lipsă... 
trăiți !... Comunică șeful șantierului...

INGINERUL ȘEF : Nici aici...
DIRECTORUL: N-am semnat eu anga

jarea ăstuia și gata...
INGINERUL ȘEF : Bine dar ți-ai văzut 

semnătura... (Apel telcafon) Da, inginerul 
șef... Cine ești ?

VOCE TELCAFON : Virgil Panaitescu, 
șeful depozitului 8. Să trăiți, tovarășe 
giner-șef. Sîntem gata cu inventarul.

INGINERUL ȘEF : Cum stați ?
VOCE TELCAFON : Avem lipsă... 
INGINERUL ȘEF : (directorului) De 
furat... (în telcafon) Ce aveți lipsă ?
VOCE TELCAFON : Avem lipsă

a

V

tel-

III.
Să

in-

aici

. _ un 
clește patent... Adică am avut lipsă... Pînă 
la urmă l-am găsit... Am găsit procesul 
verbal de reformare... L-am trimis la ICM 
pentru îndeplinirea planului Ia fier vechi... 
Avea rupte amîndouă brațele... Un clește 
patent... Atît... Să trăiți...

INGINERUL ȘEF : Du-te dracului cu 
cleștele tău cu tot...

DIRECTORUL: Cum vorbești așa cu 
oamenii ?!

INGINERUL ȘEF : Imbecilul... Un clește 
patent... Noi căutăm lucruri mai serioase 
și el vine cu cleștele lui... (din nou telca- 
fonul) Da, inginerul-șef...

VOCE TELCAFON : Sînt sectorul IV.
INGINERUL ȘEF : (Directorului) Aici e 

chestia cu... cele șase electromotoare... Cum 
stați cu inventarul ?

VOCE TELCAFON : în cea mai perfectă 
regulă...

INGINERUL ȘEF : L-ati întocmit bine... 
verificat... Chiar în cea mai perfectă re
gulă ?...

VOCE TELCAFON : Toată noaptea am 
lucrat la el... Nimic...

INGINERUL ȘEF : Măi, sînteți siguri... 
N-gți omis nimic... Niște electromotoare 
acolo... Vreo șase bucăți...

VOCE TELCAFON : Ce electromotoare ? 
A, vorbiți despre... A, da... s-au scăzut 
alea... cu proces-verbal în regulă... S-au și 
trimis la... Actele sînt la dumneavoastră, 
tovarășe inginer.Sau la tovarășul director... 
Tovarășul Lică Prăpăd, personal, s-a ocu
pat...

INGINERUL-ȘEF : (făcînd cu ochiul di
rectorului) Lică Prăpăd unde e ?

VOCEA TELCAFON : Nu știu. L-am 
căutat și eu la depozitul central. Mi s-a 
spus că are zi liberă. Să-1 mai caut ?

INGINERUL ȘEF : Nu-] găsești. Noroc... 
DIRECTORUL : Cînd am semnat eu ?
(în biroul secretarei intră N.T. și Mitică, 

îngerul său păzitor. N.T. are la subțioară 
pălăria directorului. Sparge, cu un clește- 
patent nuci)

N.T. : Tovarășul director e aici ?
■SECRETARA : (Cu ochii prin hîrtii, fără 

să ridice capul). Ocupat ! Ce doriți ?
N.T. : Trebuie să vorbesc cu dînsul. Aș

tept.
SECRETARA : (Face același 

tați !
MITICA : (se îndreaptă spre 

croșetează un pulover) Mai ai

joc) Aștep-

Lucica, care 
mult la el ?

„DOCUMENTAREA

CONTINUĂ!“

/

Stau, (sparge cu patentul nuci. In- 
șef, care dela intrarea lui N.T. în 
rămas tot timpul uluit, tresare la 
patentului. Mitică se apropie de 

cere niște nuci.) Ce-ti trebuie așa

DIRECTORUL : Mersi... S-aștepte... 
SECRETARA : E... Este...
DIRECTORUL : Cine ?
SECRETARA : Pălăria...
DIRECTORUL : Ce pălărie ?... Ați îne- 

bunit ?...
SECRETARA : Vrea să intre la dumnea

voastră...
DIRECTORUL : Cine vrea să intre ?...
SECRETARA : Pălăria... Cu pălăria... E... 

așteaptă în birou... (apare în prag N.T.) 
Dumnealui...

DIRECTORUL : Dumneata ?
N.T. : îmi permiteți ? Nicută Tănase !
DIRECTORUL : (stupefiat) Cum ? Dum

neata ești... Intră, te rog, ia loc...
N.T. : Știți, am trecut aseară pe aici, 

v-am căutat. Vroiam să stau de vorbă cu 
dumneavoastră... Din greșeală v-am luat 
pălăria... Vă rog să mă iertați... E a dum
neavoastră... (O pune în cuier). O. ce de 
pălării aveți ?! Să le purtați sănătos... Vă 
salut::. —- ~

DIRECTORUL : Ia ' stai, domnule, stai, 
unde te duci ?

N.T. : 
ginerul 
birou a 
vederea 
N.T. și 
multe ?

MITICĂ : îi dau și Lucicăi. Merită...
DIRECTORUL : E cam... Vorbește singur...
INGINERUL ȘEF : (înaintînd spre N.T.) 

De unde aveți patentul ăsta ?
N.T. : L-am furat...
INGINERUL ȘEF : De unde ?
N.T. : De la secția 18-a... N-aveam cu ce 

sparge nuci... între dinți nu pot, că stau 
prost cu dantura...

INGINERUL ȘEF : (studiind patentul. 
Apasă pe butonul, telcafonului) Secția 18-a?

VOCE TELCAFON : Secția 18-a să trăiți!
INGINERUL ȘEF : Tu mi-ai comunicat 

lipsa unui clește-patent ?
VOCE TELCAFON : Da, să, trăiti ! Da 

nu mai e lipsă. V-am spus... Avem procesul 
verbal. Erau rupte ambele brațe.

INGINERUL ȘEF : Citește-mi procesul 
verbal !

VOCE TELCAFON : Un moment... (pau
za) „Proces verbal nr. 188 din 16 crt. Noi, 
comisia de casare, întrunită azi, am con
statat că cleștele-patent seria Ac 9876, nr. 
de inventar 1546, are ambele brațe rupte 
și, ca atare am ajuns la concluzia că tre
buie casat. Drept care am încheiat prezen
tul proces verbal în șase exemplare..." Și 
urmează semnăturile...

N.T : Eu mă serveam de el și așa, casat 
cum e... Cum îl cheamă p-ăsta care vor
bea ?...

INGINERUL ȘEF : E șeful depozitului de 
la secția 18-a... (controlează seria și nr. de 
inventar. Repetă în telcafon.) Bine. Pa- 
naitescule 1 Păstrați procesul-verbal !

N.T. : Panaitescu ?
MITICA : O să-l umfle și p-ăsta !
LUCICA : Complicele Iui Lică Prăpăd...
DIRECTORUL : Cum te-ai angajat la 

noi?
N.T.: îmi permiteți să dau un telefon ?
DIRECTORUL : (neștiind ce să zică) 

„Da... Poftim...
N.T. : Vă salut, tovarășe comandant... Da, 

da, tot eu... Panaitescu îl cheamă, 
un lapsus... Panaitescu... Vă 
receptorul jos. Mulțumește 
Ce m-ați întrebat ?

DIRECTORUL : Cine te-a 
dumneata ?

N.T. : Dumneavoastră.
DIRECTORUL : Nu-mi aduc aminte...
N.T. : V-am dat eu un telefon din par

tea cumnatului dumneavoastră de la minis
ter... Ca din partea... Dînsul m-a recoman
dat... Dar nu știe nimic... Să nu-i 
ta ti...

DIRECTORUL : Dar nu-mi aduc 
să fi semnat actele...

N.T. : Le-ati semnat!
DIRECTORUL : Cînd ? Cum ?
N.T. : Prin bunăvoința tovarășei 

tare... Am fost amabil cu dînsa și 
hîrtiile să le semnați... M-a costat 
atenție... Asta pentru urgență...

DIRECTORUL : Dar cum le-am 
fără să mă uit prin ele ! ?

N.T. : Poate ați fost grăbit... Dar 
tați, eu am venit pentru altceva... 
treburi... (Scoate din buzunarul de 
o factură. I-o întinde directorului.)

DIRECTORUL : Ce-i cu asta ?

Aveam 
salut... (pune 
directorului).

angajat pe

impu-

aminte

secre- 
v-a dat 
o mică

semnat

mă ier- 
Cu alte 
la acte

Factură

Se ridică cortina și întîlnim exact scena 
de la începutul piesei. Cei trei joacă po
cher, cei doi dansează, Lucica e din nou 
agitată. îl așteaptă pe Mitică. Un amă
nunt : Gogu va fi îmbrăcat acum într-un 
anteriu vărgat.

GOGU (împărțind cărțile) : Ultimul pe 
care-1 mai fac cu voi. De-ăți ști voi ce 
rău îmi pare că ne despărțim !.. Nu face 
nimeni blaint ? (din mînecă îi cad niște 
cărți : patru ași. încearcă să le ascundă).

ÎNGERUL I : Ce-i cu astea ? Trișezi, 
Gogule ?!

GOGU : E de la jocul trecut...
ÎNGERUL II : Și chiar îți schimbi domi

ciliul ?
GOGU : Poimîine îl depune pe... pe stă

pînă-miu, îl depune la Văcărești... Merg 
și eu la blaint...

ÎNGERUL I : Vină, ai și tu... L-ai scăpat 
din mînă... Trebuia să fii atent cu el...

GOGU : Atent cu Lică Prăpăd ?... Nu-1 
cunoști... Iau două cărți...
(Privind spre îngerul biciclist, care stă 
plouat într-un colt) Tu ce stai ca o curcă 
plouată acolo ? Hai de joacă și tu...

ÎNGERUL BICICLIST : Dacă n-am bici
cletă... Pocher nu joc... Sînt îngerul păzitor 
al șefului de cadre... Dacă n-am bicicletă...

GOGU : Vezi că-i dincolo o trotinetă... 
ÎNGERUL BICICLIST : Ce-s copil...
ÎNGERUL II : Gogule, da tu ești învățat 

cu Văcăreștii... 
pe-acolo...

LUCICA : Da 
ăsta... Iar pune 
tine atît...

GOGU : Cu secretara, cu stăpîn-ta 
s-a întîmplat...

LUCICĂ, : Au dat-o la recalificare. E 
producție...

GOGU : S-a făcut furnalistă ?
LUCICA : Pontatoare... Acum am 

alergat...
GOGU : Cer zece bețe...
ÎNGERUL II : Plătit...
ÎNGERUL I : Și eu, sec...
MITICĂ (intrînd) : Joc și eu...
LUCICA : S-a culcat ?
MITICĂ : Așa cred...
LUCICA : Da de ce te-a ținut pînă 

acum... Toți oamenii dorm la ora asta... 
A scris vreun foileton ?...

MITICĂ : Nu...
LUCICA : Atunci...
MITICĂ : A făcut o cerere de transfer...
LUCICA : Ce transfer ?
MITICĂ : Se transferă în comerț...
LUCICA : Iar v-apucați de furat ?...
MITICĂ : Da ce în comerț se fură ?... 

Fii serioasă... să 
din astea..

LUCICA : Nu
da... Iartă-mă... 
comerț ?

MITICA : N-are 
procure unul...

LUCICA : Gargară..
MITICA : Poftim ?... Ce-ai zis ?...
LUCICA : Pardon... Minți... Cred că se 

documentează pentru un alt foileton...
(Se au'.e muzică. „Alunelu:". Orchestra 

„Sincron". Deodată, se aude vocea lui N. T. 
„Mitică ! Mitică, n-auzi ! Ce-i gălăgia aia 
acolo ? Hai, terminat! o dată ! Pierd spec
tatorii... tramvaiul ! Trage cortina, Mitică !“)

CORTINA

Ai mai fost cu stăpîn-tu

nu mai vine o dată Mitică 
ceva la cale stăpîn-su de-1

ce

în

de

*

nu te mai aud cu vorbe

se 
Si

fură ? Eu credeam că 
de ce s-a angajat în

fîș-fîș... Vrea «ă-si

2



SCÎNTEIA — sîmbătă 3 august 1968 PAGINA 7

ÎNTOARCEREA DE LA HAVANA 
A DELEGAȚIEI REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
Vineri s-a înapoiat tn Capitală, 

venind da la Havana, delegația 
Republicii Socialiste România, al
cătuită din tovarășii Dumitru Po
pescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al ziarului „Scînteia", 
conducătorul delegației, și Gheor- 
ghe Pacoste, adjunct al ministru
lui petrolului, care a luat parte la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
XV-a aniversare a Insurecției na
ționale cubane.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ghizela 
Vass și Ilie Rădulescu, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Dumitru La- 
zăr, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale, pre
cum și Zenen Buergo, însărcinatul

Avalanșa tinereții
(Urmare din pag. I) 

bat-o măcar de nume. La zece 
pași de cantonul I, barăcile pe care 
le zărisem printre fagi. O inscrip
țio pe o tablă: Șantier Național. Pe 
un catarg, un tricolor. Cel care scrie 
aceste rînduri a avut o tresărire. Se 
reîntîlnea deodată cu ceva trăit, cu
noscut, cu o amintire mereu vie. Da, 
aceeași atmosferă. Același decor. 
De-o parte si alta, muntele. Așa era 
si acolo, acum douăzeci de ani. la 
Bumbești-Livezeni. Așteptam doar 
să aud: Hei rup. hei rup !.,. Dar 
unde-s brigadierii ? ..Mai sus. mai 
sus, după a cincea serpentină...“

Deși, întîia serpentină, a doua... 
Voia ii e învîrtit pînă la refuz. Apa 
din diator se apropie de punctul 
de fierbere. Pe a porțiune a drumu
lui, se asfaltează. Cîteva clipe de în- 
cîntare. Pădurea de fag. Răcoare. Ur
cușul lin. Apoi... Buldozere, camioane, 
concasoare. Oameni purtînd căști de 
mineri. Surpături. Aglomerări de 
stînci. Așteptăm minute ca să se li
bereze drumul, dacă poate fi numit 
drum pîrtia de 6—7 m lățime sco
bită de șenile. Sîntem la kilometrul 
24. Pînă la kilometrul 46 mai sînt... 
cite serpentine ? Fiecare șantier își 
are particularitățile, dacă vreți, re
cordurile sale. Dacă ai întreba pe 
oricare dintre cei care lucrează la 
modernizarea drumului peste Gutin, 
ți-ar oferi cîteva date, adevărate re
corduri în branșă. Unul știe precis 
că drumul pe porțiunea Baia Sprie — 
Lelești are nici mai mult nici mai 
puțin decît 330 de curbe. Ele vor 
trebui rectificate pentru a asigura o 
vizibilitate perfectă și o ascensiune 
fără pericole. Un altul îți spune, cu 
mîndrie, că din punctul de vedere 
al numărului de curbe raportate la 
lungimea relativ scurtă, și la dife
rența mare de nivel. șoseaua națio- 
•..tiilă de peste Xfiittîî'‘"‘o'cupă Tociți Ti 
'n Europa. Ni se spune că traseul 
va cunoaște lucrări de consolidare ce 
însumează aproape zece kilometri 
ziduri de sprijin, precum și zeci de 
poduri șl lucrări de artă. Desigur, 
în comparație cu alte drumuri, e un 
record. Doar drumul de la Bumbești- 
Livezeni dacă poate oferi recorduri 
mai mari. Există încă un record al 
șantierului. Poate cel mai spectacu
los. O explozie. Amintisem înainte că 
în apropierea kilometrului 15. șo
seaua se bifurcă. Un braț al ei urcă 
spre exploatarea minieră Șuior. In 
bazinul minier Baia-Mare, singurul 
loc unde minereul neferos este ex
ploatat la suprafață este Șuiorul. Aici 
se pușcă la zi, nu în galerii. Cum 
pentru un șantier de proporțiile dru
mului de peste Gutin e necesară o 
cantitate imensă de piatră, s-a re
curs la experiența minerilor de la 
Șuior. De ce să se cheltuiască timp, 
explozibil, forță de muncă, într-o 
carieră oarecare, cînd... muntele e

Tratat cu îngăduință, hunul plac devine nărav
(Urmare din pag. I)

fostă îngrijitoare de păsări, 
spune că anii trecuți, pe 
vremea fostului raion Baba- 
dag, în zilele în care se a- 
nunța vizita unor tovarăși 
veniți pentru „îndrumare și 
control", o parte din îngriji
toare erau trimise acasă.

Li se acorda acest „privi
legiu" nu ca o gratificație, ci 
ca să ferească de priviri ne
dorite ospățul ce se pregătea, 
petrecerea ce urma să se 
încingă. Desigur, nu oricui 
îi era îngăduit să știe cum 
se făceau într-un astfel de 
caz „îndrumarea și contro
lul"... Rămînea acolo Ilie Du- 
mitrache, vărul președinte
lui, și mai rămîneau nevasta 
vărului președintelui, ca și 
alte persoane „de încre
dere". Ei mergeau să pescu
iască în Razelm, pregătind 
vizita distinsului oaspete. 
Vizita avea loc la ferma de 
păsări, într-o căsuță, depar
te de sat. Și astfel cel care 
nu trebuia să îngăduie, în
găduia...

îngăduia pentru că, la 
rindul său, era îngăduit... 
Instituția concesiilor, func- 
ționînd subteran, îl încu
raja pe președinte. Insti
tuția concesiilor: există 
oare ceva cu o mai mare 
putere de distrugere mora
lă ? Ea anihilează spiritul 
de echitate și de dreptate, 
subminează însăși ideea de 
progres și perfecțiune, răs
toarnă logica elementară a 
lucrurilor.

Iată cum funcționa, în 
practică, mecanismul favori
tismului : acum cîțiva ani, 
de Ziua minerilor, la carie
rele de piatră din Zebil (co
mună învecinată) s-a orga
nizat o petrecere populară. 
I-a fost solicitat cooperati
vei agricole de producție 

cu afaceri ad-interim al Republicii 
Cuba la București.

★
în timpul vizitei în Cuba, delega

ția română a vizitat, printre altele, 
șantierul petrolier de la Guanabao, 
zona agricolă din jurul Havanei, 
centrul zootehnic din localitatea 
Cartagena, precum și stațiunea bal
neară Varadero

La încheierea vizitei, tovarășul 
Dumitru Popescu a avut o convor
bire cu tovarășul Armando Hart, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al P.C. 
din Cuba.

La convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, a fost de față tovarășul 
Vasile Mușat, ambasadorul Româ
niei în Cuba.

(Agerpres)

aproape ? S-a săpat o galerie de 60 
de metri. In această galerie au fost 
introduse aproape două vagoane de 
explozivi. Evident, record incontes
tabil. Intrarea galeriei a fost etan
șată. Trei oameni, artificierul loan 
Năfufeanu, maistrul Augusțin, Dan- 
ciu și electricianul Anton Iustinei au 
dat semnalul: Fot!! Ardei... la ora 
16,50, în ziua de 30 aprilie, explozia 
a sfărîmat un munte. S-a calculat că 
în urma acestei explozii, prețul de 
cost al unei tone de piatră, care în 
condiții obișnuite de exploatare a- 
jungea să fie de aproximativ 40 de 
lei, a scăzut la doi lei pe metru cub. 
Să adăugăm că în urma exploziei, 
s-a produs piatră pentru aproape 
întregul traseu al drumului.

bar unde-s brigadierii ? Urcuș, 
mereu urcuș... In sfîrșit! După o co
titură. pe o costișă, un drapel roșu. 
Și, brigadierii pe care-i căutam I Lu
crau la taluzare. Dislocau o imensă 
rădăcină de fag. Așteptam să aud: 
Hei rup. hei rup !... Jos, un camion 
aștepta să fie încărcat: Șoferul fuma 
rezemat de cabină, scrutînd cu vă
dită îneîntare segmentul de cer din
tre coroanele fagilor. Pe capota mo
torului, un radio portativ. O melodie 
cîntată la Festivalul de muzică 
ușoară de la Brașov înlocuia cunos
cutul hei rup !... „Cine-i șeful 
pe-aici ?“ — „Mărginaș. Mărgi
naș !..“ Șeful de echipă loan Măr
ginaș e elev în clasa a 11-a C reală 
la Liceul nr. 3 din Baia Mare. Are 
în echipă 14 colegi. Toți, bronzați, 
gravi, căliți, ne privesc oarecum ..de 
sus". De îndată ce află că venim „de 
la ziar", se arată dispuși să dea in
terviuri. ba chiar se înghesuie. își 
exprimă dezamăgirea că nu sîntem 
de la televiziune și nu avem aparate 
de filmat. — „Ar fi interesantă o 
emisiune pentru tineret. înregistrată 

.^■aicit-în munte, nu la doi pași de stu
dio. cum fac dumnealor..." l-am. asi
gurat că le vom transmite doleanța.

La numai cîțiva metri de echipa 
elevilor, deținători ai drapelului de 
fruntași al Comitetului județean 
U.T.C. Maramureș, o echipă de stu- 
denți de la Institutul Pedagogic din 
Baia Mare. Vioi, cu un început dis
cret de barbișon, cel care se reco
mandă cu numele de Doru Dănă- 
toiu („sper să fiu în anul II secția 
matematică") e tocmai din Oltenia, 
din Cărbunești, satul de naștere al 
lui Tudor Arghezi. Tioc Aurel, din 
același an, e din Banat. Vasile Bo- 
loga din Baia Mare: — „Păi
ce facem ? Taluzăm." — „Deștepta
rea la cinci". — „Suplimentul la 
zece". — „Ne vom aminti cu plăcere 
că o parte din acest drum a fost 
construit de noi". — „In timvul liber 
mai facem și o plimbare, la Baia 
Scrie". — „Și fotbal". — „Păcat de 
Minerul, nici cum nu poate ajunge 
în A.“ — „După ce termin seria, plec

din Enisala un camion care 
să ajute la transportul lăzi
lor cu bere. A fost trimis 
șoferul Spiridon Bucur, gi
nerele nașului președintelui. 
Transportînd bere, șoferul 
s-a îmbătat (oare se poate 
să transporți bere fără să te 
îmbeți ?) și a lovit în plin 
un camion al Comitetului 
geologic. Miliția l-a găsit 
vinovat pe Spiridon Bucur. 
Nu numai vinovat, ci... abia 
ținîndu-se pe picioare. Din 
clipa aceea președintele a 
intrat în alertă. A încercat 
fel și fel de mașinații ca 
să-l scape de pedeapsă pe 
ginerele nașului său. De în
chisoare nu l-a putut ab
solvi. Faptele erau prea e- 
vidente. L-a absolvit însă 
de plata daunelor. Repara
ția celor două camioane 
avariate se ridica la suma 
aproximativă de 8 000 lei. 
Abia acum, cu ocazia unei 
verificări, s-a găsit în dosa
rul de la tribunal o adeve
rință eliberată de C.A.P. 
(sub semnătura președinte
lui) care pretindea că acci
dentul n-a adus prejudicii 
cooperativei agricole de 
producție. în actele conta
bile ale cooperativei s-atr 
găsit însă dovezi că repara
ția celor două camioane a 
fost suportată de C.A.P.

—• Am vrut •— zice acum 
președintele — să-I ajut.

Ginerele nașului se îmba
tă, conduce în această stare 
un autovehicul, îl distruge, 
iar finul socrului — deți- 
nînd funcția de conducător 
al destinelor cooperativei — 
intervine. Sare nu pentru 
a fi pedepsit șoferul ires
ponsabil, ci pentru a fi ab
solvit de pedeapsă; mai 
mult, pentru a aranja lucru
rile în așa fel îneît oalele 
sparte de un neam de-al 
său să fie plătite din avu

tul obștesc. Cînd s-a pus 
problema reglementării 
loturilor în folosință perso
nală (care depășeau preve
derile Statutului C.A.P.), Ion 
Mocanu a început aplica
rea acestei măsuri cu cei 
care... nu intrau în sfera lui 
de interese. Pe neamuri 
le-a lăsat mai la urmă și, 
bineînțeles, și pe sine însuși.

Funcția de președinte re
prezintă un mandat pe care 
colectivitatea cooperatistă 
îl acordă unui om socotit, 
întîi de toate, cinstit. Și 
tocmai aici se produce, une
ori, infamia. Ideea de man
dat capătă, în minți dedate 
la judecăți necinstite, tur
nuri cu totul surprinzătoare, 
străine intereselor obștești. 
Mandatul devine, în astfel 
de cazuri, în chip fraudu
los, „statut" de autocrație. 
Un întreg cortegiu de rela
ții și îngăduinți înlesnește 
necinstitului împuternicit 
exploatarea funcției, exerci
tarea puterii sale împotriva 
intereselor colectivității, ul- 
tragiind normele democra
tice, statutele, regulamente
le și, într-o foarte gravă mă
sură, buna-cuviință, încre
derea oamenilor.

Mai sînt consemnate prin 
scriptele revizorilor (și mai 
ales în memoria satului) 
alte și alte „mici" întîm- 
plări. Nu le vom povesti pe 
toate. E de-ajuns că ele 
s-au răspîndit în atmosfera 
satului, pe care au încăr
cat-o cu o grea electricitate. 
Nicăieri poate mai mult de
cît în sat asemenea fapte 
nu ies mai repede din ano
nimat și nicăieri ele nu ră
nesc mai adine conștiința 
oamenilor. Un pumn de 
grăunțe sustras din sacul 
obșteî se resimte, macat 
cu un bob, în fiecare 
casă. Iar din bobul aces

APROPIATA DESCHIDERE A 
REPREZENTANȚEI PERMA
NENTE A FRONTULUI NAȚIO
NAL DE ELIBERARE DIN VIEI-

în dorința consolidării și dez
voltării continue a relațiilor de 
prietenie și solidarității militante 
dintre poporul român și populația 
din Vietnamul de sud, potrivit în
țelegerii! intervenite în noiembrie 
1965, se va deschide în viitorul a- 
propiat Reprezentanța permanentă 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud în Republi
ca Socialistă România.

la mare". — „Eu am locul asigurat 
la tabăra de la Izvoare". — „Mîn- 
carea ? Ca la brigadă, cum să fie ?“ 
— „Da, dumneavoastră ati fost la 
Bumbești-Livezeni ?“ — „Si, și cum 
a fost acolo 7“ — „Mîine, mîine-i du
minică, plecăm la Stejarul la un fes
tival al cîntecului și dansului". — 
„Echipa noastră are un șef ales de 
noi. De, fapt, fiecare din noi e un 
dascăl"... Așa se desfășura inter
viul...

La început nu mi-am dat seama, 
dar toți îl strigau: Tovarășe profe
sor, tovarășe profesor... îl crezusem 
elev, nu prea se deosebea de ei ca 
înfățișare, parcă nici ca virstă. cu 
toate că profesorul de istorie Ale
xandru Banc e un veteran al brigă
zilor de tineret. A muncit la Salva 
Vișeu. „Am fost opt frați... Șantie
rul mi-a asigurat o salopetă, si 
hrană. Dar nu numai atît... Cum să 
vă spun... Faptul că sînt aici, cu a- 
cești tineri, explică totul..."

Aproape 800 de tineri, eșalonați pe 
serii, pe sectoare, pe echipe, pe tot 
traseul de la Baia Sprie pînă la Le
lești. împreună cu „veteranii" atîtor 
și atîtor șantiere, taie drum peste 
Gutin, dislocă stînci. clădesc ziduri 
de sprijin, pregătesc temelia pangli
cii de asfalt. Schimbă destinul stră
vechiului drum dîndu-i o tinereți 
nouă. De la kilometrul 15 pînă 
la kilometrul 46. distanta vă 
fi calculată în minute. Iar de 
la Baia Mare pînă la Sighetul Mar- 
mației. călătorul ce va străbate 
această cale peste un an. cînd se vor 
termina lucrările, sau peste multi, 
mulți ani. se va opri ne Gutin nu
mai ca să trimită un gînd spre con
structorii de azi si să cuprindă cu 
privirea, într-o unică panoramă, dru
mul neted dintre păduri și munți.

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 și 

6 august. în țară : vremea va fi 
în ge'neral călduroasă. Cerul va 
fi variabil, prezentînd înnorări 
mai accentuate în jumătatea da 
nord-vest a tării, unde vor că
dea averse locale de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 9 și 19 grade, iar maxi
mele între 23 și 33 de grade, lo
cal mai ridicate în sud-estul 
țării. în București : vremea va 
fi frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. 
Vînt în general slab. Tempera
tura în creștere, mai ales la în
ceputul intervalului.

ta — asupra căruia ță
ranul meditează cu cin
stea lui seculară — crește o 
vegetație a suspiciunii, a 
vorbelor... Favoritismul, a- 
buzul se pun de-a curmezi
șul spiritului de dreptate și 
onoare cultivat din moși- 
strămoși în morala satului. 
Nu numai avutul, dar și 
conștiința oamenilor este, 
în asemenea cazuri, ultra
giată. Ceea ce dă măsura 
unui bun conducător nu e 
numai capacitatea lui de a 
organiza producția, ci și 
aceea de a menține în 
drepturile lor cinstea, drep
tatea, principiile invulnera
bile după care se călăuzeș
te activitatea unei coopera
tive agricole de producție.

Grav este și faptul că toa
te acestea s-au petrecut 
fără ca organizația de par
tid și consiliul de condu
cere al C.A.P. să fi acționat 
prompt, eficient împotriva 
unor asemenea apucături. 
Cînd unii comuniști au în
cercat să discute faptele 
președintelui, în două adu
nări generale ale organiza
ției de partid, prezidiul le-a 
răspuns că... „nu e momen
tul".

Tolerat, tratat cu o atitu
dine de expectativă, abuzul 
a devenit obișnuință, nărav. 
Pentru că abuzul nu e o 
rătăcire trecătoare. Cînd nu 
e exterminat la vreme, se 
convertește rapid și uneori 
iremediabil în viciu social. 
Un viciu care atacă avutul 
și sănătatea morală a colec
tivității. Iată lucruri asupra 
cărora au datoria să medi
teze comuniștii satului, or
ganele județene — investite 
cu răspunderea de a curma 
această intolerabilă sursă de 
abuzuri în dauna intereselor 
masei de cooperatori.

0 delegație a Comitetului 
municipal București al P.C.R. 
a plecat in R.S. Cehoslovacă

S P ORT
întrecerile sportive ale Festivalului

Vineri dimineața a plecat spre 
R. S. Cehoslovacă o delegație a 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., condusă de tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al comitetului mu
nicipal de partid, care, la invitația 
Comitetului orășenesc Praga al 
P.C. Cehoslovac, va face o vizită în 
această țară.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au fost

*

PRAGA 2 (Agerpres). — Dele
gația Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., condusă de tov. 
Virgil Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., a sosit 
vineri la Praga la invitația Comi
tetului orășenesc Praga al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Ruzyne din Praga 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de J. Perutka, membru al Pre
zidiului Comitetului orășenesc 
Praga al P.C.C., și de alți repre
zentanți ai comitetului orășenesc 
de partid, precum și de B. Havli- 
cek, locțiitor al primarului orașu
lui Praga.

Tn cuvîntul său de salut, J. Pe
rutka a mulțumit conducerii de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România pentru sprijinul 
neprețuit pe care îl acordă actua
lului proces de renaștere din 
Cehoslovacia, în fruntea căruia se 
află Partidul Comunist din Ceho
slovacia Evoluția actuală a Ceho
slovaciei corespunde concepțiilor 
și aspirațiilor popoarelor din Ceho
slovacia. Vizita dumneavoastră, pe 
care o salutăm cu bucurie, va con
tribui la întărirea relațiilor re-

Cronica zilei
în sala de expoziții a Ateneului Ro

mân s-a deschis, vineri la amiază, sub 
auspiciile Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, expoziția de artă con
temporană turcă. Sînt prezentate 38 
de lucrări — de pictură, sculptură și 
grafică — realizate de 13 artiști, prin
tre care și sculptorița Lerzan Bengisu, 
comisarul expoziției. Operele expuse 
oferă o imagine repiezentativă a artei 
actuale din Turcia. La vernisaj au 
luat cuvîntul sculptorul Patriciu Ma- 
teescu, secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici și Behic Hazar, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Turciei la 
București. Erau de față reprezentanți 
ai unor instituții centrale și culturale, 
numeroși artiști plastici, precurn-și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic.

*
Vineri dimineața a plecat spre 

Moscova prof. dr. V. Harnaj, pre
ședintele Federației internaționale 
a asociațiilor de apicultura — Api- 
mondia — președintele Asociației

Multe dintre atributele civilizației 
contemporane, printre care automa
tizarea procesului de producție, răs- 
pîndirea mijloacelor mecanice de 
transport, expansiunea urbanizării 
și urmarea ei, rest.rîngerea spațiilor 
verzi, intensificarea și prelungirea 
procesului de învățămînt, atractivi- 
tatea programelor de televiziune, 
cinematograf, teatru etc., influențea
ză direct șj evident modul de viață 
al oamenilor, punîndu-i în situația de 
a-și petrece o mare parte a zilei in 
spații închise și în postură sedenta
ră. Scăderea activităților dinamice 
împinsă pînă la lipsa aproape totală 
a mișcării, a eforturilor fizice este 
considerată, cu argumente științifice, 
drept nocivă pentru sănătatea popu
lației și are urmări nefavorabile a- 
supra dezvoltării fizice, asupra ro- 
busteței tinerelor generații.

Educația fizică, sportul, mișcarea 
în aer liber au devenit factori com
pensatori, de importanță deosebită 
pentru fortificarea sănătății, pentru 
refacerea capacității de muncă și, 
concomitent, mijloace de prim rang 
în cadrul acțiunii de educare multi
laterală a tineretului. Firește, prac
ticarea sistematică a exercițiilor fizi
ce și a sportului de către tot mai 
mulți cetățeni rămîne condiționată 
de existenta bazelor sportive cores
punzătoare. Pornind de la realitatea 
că numărul acestor baze ca și capa
citatea lor de cuprindere sînt încă 
reduse în raport cu populația țării, 
statul nostru înscrie printre preocu
pările sale permanente grija pentru 
dezvoltarea bazei materiale sportive. 
Drept mărturie, în Legea cu privi
re la dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport se arată : „Sta
tul alocă fonduri de investiții pen
tru construirea și amenajarea do 
baze sportive, acordă dotați! de la 
buget și terenuri necesare activității 
sportive".

în actualul plan cincinal s-au alo
cat fonduri pentru construcții spor
tive de două ori mai mari față de pe
rioada anterioară. în același sens 
au fost prevăzute obligații pentru 
toate organele, organizațiile de stat 
și obștești, cu atribuții în domeniul 
activității de educație fizică și sport 
(U.G.S.R., U.T.C., U.N.C.A.P, Minis
terul învățămîntului etc). Organele 
locale ale administrației de stat — 
care au sarcina de a include „în pla
nurile de sistematizare ale orașelor 
și ale comunelor, în cartiere, pe lin
gă școli și instituții de învățămînt 
superior, spațiile destinate amena
jării bazelor sportive și terenurilor 
de joc pentru copii, de a asigura 
întreținerea și gospodărirea bazelor 
sportive care se află în adminis
trarea lor" — contribuie de aseme
nea la extinderea rețelei de con
strucții și de amenajări de baze 
sportive.

Din păcate, însă, paralel cu aceste 
eforturi, se constată și acțiuni con
trarii, se iau măsuri arbitrare do 
desființare a numeroase baze spor
tive, invocîndu-se, de multe ori ne
justificat, „interese majore". Există, 
desigur, situații cînd desființarea u- 
nei baze sportive poate fi necesară, 
inevitabilă sub aspect economic, func
țional, urbanistic etc. Tocmai aceas
ta a avut în vedere Hotărîrea Con
siliului de Miniștri din luna martie 

conduși de tovarășul Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, și de 
membri ai Biroului Comitetului 
municipal București al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

★

ciproce, înțelegeriii și solidarității 
dintre partidele și popoarele noas
tre, a subliniat vorbitorul.

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

★
în aceeași zi, delegația Comite

tului municipal P.C.R. București a 
fost primită de tovarășul Cestmir 
Cisar, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

în cadrul unei convorbiri priete
nești, C. Cisar i-a informat pe oas
peții români asupra problemelor 
actuale ale politicii P.C.C., le-a 
vorbit despre programul de ac
țiune și despre pregătirile pentru 
Congresul al XIV-lea extraordinar 
al partidului.

Oaspeții români l-au informat, 
la rindul lor, despre activitatea or
ganizației municipale de partid 
din București.

La primire a fost prezent amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Praga, Ion Obradovici.

crescătorilor de albine din țara 
noastră, pentru a participa la lu
crările Congresului internațional de 
entomologie și la simpozionul de 
biologie apicolă organizat cu acest 
prilej de Apimondia.

★
Corul mixt „Camereta" al Palatului 

culturii din Ploiești a plecat vineri în 
R.P. Uugară, pentru a participa la 
Festivalul internațional de coruri de 
la Weszprem.

*
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația de cineaști italieni, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră, ca răspuns la vizita făcută la 
Napoli, de .un grup de cineaști ro
mâni. 1

(Agerpres)

LOTO
tragerea din 2 august 1968

62 14 33 57 32 41 66 5 40 84 83 54 
Fond de premii : 834 286 lei.

1968 cate precizează : „Modificarea 
destinației bazelor sportive nu se 
poate face decît cu acordul Consiliu
lui National pentru Educație Fizică 
și Sport. Desființai ea unei baze spor
tive se va putea efectua numai cu 
asigurarea construirii unei alte baze 
sportive în locui celei supuse des
ființării, în care scop, titularii de 
Investiții care cer desființarea de baze 
sportive vor prevedea în planurile 
respective indicatorii necesari. Pro
iectarea și executarea de baze spor
tive în scopul înlocuirii unor aseme
nea obiective desființate vor asigu
ra cel puțin dimensiunile, capacita
tea și numărul de elemente compo
nente ale bazei desființate de către 
organele care propun aceasta".

Așa s-a procedat atunci cînd ti
tularii de investiții au înțeles să se 
conformeze legilor, realizîndu-se noi 
baze sportive în locul celor desfi
ințate. Este cazul stadioanelor Slă-

Legea sportului

Miron OLTEANU
secretar al Consiliului National pentru Educație Fizică și Sport

nic Prahova, Electromotor Timișoa
ra, Electroputere Craiova etc.

Deși exemplele pozitive nu au 
fost epuizate, numărul lor este 
depășit de acela al desființărilor a- 
buzive, care au privat mișcarea 
sportivă de multe obiective, unele 
foarte importante. Adeseori bene
ficiarii de investiții, proiectanții, 
secțiunile de arhitectură și sistema
tizare au văzut în bazele sportive 
amplasamente tentante, care oleră 
condiții avantajoase, terenurile fiind 
„libere", perfect nivelate, dotate cu 
instalații de apă, canalizare etc. Ur
marea unei asemenea optici a fost 
încălcarea prevederilor legislației 
în vigoare, o serie de terenuri spor
tive și spatii de antrenament pri
mind altă destinație, fără ca în 
prealabil (dar nici chiar ulterior 1) 
să se amenajeze altele în loc.

Este drept că, în ultimii ani, în 
orașul București s-au amenajat ri
nele baze sportive foarte frumoase 
(în cartierele Vitan. Pantelimon 
etc.), dar nevoile și cerințele tine
retului doritor de a face sport nu 
sînt satisfăcute și datorită faptului 
că au fost desființate o seric de 
baze fără a fi înlocuite. Și-au înce
tat existenta centre sportive ..de 
cartier", cu veche tradiție, recunoscu
te ca puternice pepiniere producă-

Pe stadionul „Vasil 
Levski" din Sofia, în ca
drul întrecerilor sportive 
ale Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studen
ților, a început ieri 
concursul de atletism. 
Un frumos succes a ob
ținut tînărul atlet român 
Gheorghe Costache, cîști- 
gător al medaliei de aur 
în proba de aruncarea 
ciocanului cu rezultatul 
de 64,48 m. In turneul 
de box, reprezentanții 
noștri au repurtat noi

victorii: Nedelcea l-a 
învins la puncte pe 
Hovsepian (U.R.S.S.), 
iar Goanță l-a întrecut 
pe Ri Ok Kon (R.P.D. 
Coreeană).

Echipa masculină de 
handbal Politehnica Ti
mișoara a învins cu 
17—12 reprezentativa 
Republicii Arabe Unite 
și va disputa finala tur
neului cu selecționata 
U.R.S.S., care a dispus 
cu 26—12 de echipa 
Bulgariei.

ȘTIRI
LOTUL ITALIAN PENTRU
MEXIC

C.O.N.I. (Comitetul olimpic italian) 
a stabilit în principiu că nu vor fi 
selecționați pentru plecare în Mexic 
decit acei sportivi cărora 11 se în
trevăd șanse de calificare în finalele 
diferitelor probe. In linii generale 
s-a constituit lotul italian cu un efec
tiv de maximum 170 de sportivi. 
Compoziția definitivă a lotului se va 
cunoaște abia la 3' septembrie.

★
Lotul italian de box (11 titulari și 

5 rezerve), a cărui compoziție am a- 
nunțat-o zilele trecute, va pleca la 
20 august în Etiopia, la Addis-Abeba, 
pentru un stagiu de pregătire la al
titudine. De acolo lotul se va îndrep
ta direct spre Mexic la 12 septem
brie.

★
Pînă în prezent s-au înscris la 

turneul olimpic de box 405 pugiliști, 
din 72 de țări.

CLARKE LA FONT-ROMEU

De cîteva zile renumitul fondist 
australian Ron Clarke se află în 
Franța, la Font-Romeu, pregătindu-Se 
împreună cu francezii Wadoux și Te- 
xereau. Lor li se vor alătura Gam- 
moudi și ceilalți fondiști tunisieni 
care au concurat recent în România. 
Clarke a declarat ziariștilor : „Mă 
antrenez de trei ori pe zi, atît pe 
pista de tartan cit și pe terenul va
riat din împrejurimi. M-am adaptat 
foarte bine la altitudine". După sta
giul de la Font-Romeu, australiarțiil 
ya alerga îrț, yîteya concursuri eu
ropene (printre ele și la cel de la 
Beziers, alături de Wadoux și Gam- 
moudi), apoi va pleca direct la 
South Lake Tahoe, în California, 
unde au loc pregătirile la altitudine 
ale atleților americani. La scurt timp 
după Clarke, și Gammoudi va sosi în 
această tabără. Tunisianul a hotărît 
ca la Mexic să concureze atît la 

toare de sportivi de frunte. Au dis
părut — dăm doar cîteva exemple 
— stadioanele din Obor (Unirea 
Tricolor), din Mihai Bravu (P.T.T.), 
din Ștefan cel Mare (I.T.B.). Unde 
au acum copiii și adolescenții din 
unele cartiere ale Capitalei arenele 
pe care să facă sport, arenele care 
să permită apariția talentelor ?

Numeroase sînt cazurile de des
ființări abuzive ale unor baze și în 
orașele din țară. în ultimii 13 ani, 
numai de pe harta orașului Pitești 
au dispărut 27 de terenuri și spatii 
destinate sportului ; în schimb, a 
apărut doar un singur stadion, „1 
Mai", e drept o construcție frumoa
să, modernă, dar insuficientă pentru 
nevoile sportive ale piteștenilor. 
Baza de lingă ștrand, cu un ampla
sament favorabil — loc natural 
deosebit de frumos și foarte cen
tral — care avea și tribune cu 
7 009 de locuri, se transformă, cu

mn

,.sprijinul" proprietarului, adică al 
consiliului municipal, într-un teren 
total impropriu pentru desfășurarea 
activității competiționale.

Cum de s-a putut permite ca, tot 
la Pitești, sala din str. Craiovei sau 
popicăria din str. Brîncoveanu să 
fie transformate în magazine. iar 
sala de gimnastică de la Liceul nr. 
1 în dormitor ? Ca 5 săli de gim
nastică din Cluj să fie transforma
te în depozite, magazii sau dormi
toare ; ca pe terenurile de sport ale 
asociației Progresul-Curtea de 
Argeș să se organizeze restaurante; 
ca sala de sport a clubului „Farul" 
din Constanța să fie luată de or
ganele locale și dată Direcției co
merciale, iar sala de sport a... Scolii 
sportive să fie transferată ansam
blului „Brîulețul" ! Să ne mai mi
răm că la Constanta, o dată cu 
practica dezafectării abuzive a unor 
baze, înflorește practica racolării 
sportivilor din alte orașe ?

Mai grav ni se pare faptul că se 
întîlnesc astfel de exemple nega
tive chiar și după apariția Legii nr. 
29 din decembrie 1967. De pildă, la 
Alba-Iulia s-?a desființat arena de 
jocuri sportive cu tribune din be
ton pentru 600—700 de spectatori, 
vestiare, grupuri sanitare etc. S-a 
construit o bază sportivă în loc, așa

La Pleven au fost de
semnați finaliștii turneu
lui de tenis de masă. 
In proba de simplu fe
mei, reprezentanta noas
tră Eleonora Mihalca va 
întîlni pe redutabila ju
cătoare sovietică Zoia 
Rudnova. La masculin, 
primul loc și-l vor dispu
ta Kim Cian Hoo și 
Kim Iun San (ambii din 
R.P.D. Coreeană). Dorin 
Giurgiucă va juca pen
tru locul trei cu Dzen 
Ian Un.

OLIMPICE
5 000 m cit și la 10 000 m, în vreme 
ce Clarke a declarat că mizează to
tul pe proba de 10 000 metri.

TURNEUL OLIMPIC
DE FOTBAL

Turneul olimpic de fotbal se va 
desfășura între 13 și 26 octombrie în 
orașele Mexic, Puebla, Guadalajalra 
și Leon. în grupa A, marea favorită 
este echipa Mexicului, constituită 
numai din jucători din prima ligă, 
dar în care nu figurează internațio
nalii mexicani care au jucat în tur
neul final al C. M. din Anglia. Cele
lalte trei participante sînt echipele 
de amatori ale Franței, Guineii și 
Columbiei. Grupa B nu are nici o 
formație puternică șl, deci, nici mari 
favorite : Japonia, Nigeria, Spania, 
Brazilia. Totuși o șansă în plus se 
acordă amatorilor brazilieni. în 
grupa C, în mod normal, Ungaria nu 
poate pierde calificarea. Celelalte 
participante : Israel, Salvador și Ma
roc. Grupa D cuprinde două dintre 
cele mai puternice formații ale tur
neului, Cehoslovacia și Bulgaria. Mai 
participă în grupă Tailanda și Gua
temala.

ÎNOTĂTORI PRETENDENȚI 
LA TITLURI OLIMPICE

în prima zi a campionatelor de 
natație ale S.U.A., care se desfășoară 
în localitatea Lincoln (Nebraska) și 
care contează drept criterii de selec
ție pentru J. O., au fost stabilite două 
noi recorduri mondiale. în proba de 

■400 m liber feminin, tinăra campi
oană americană DEBBIE MEYER, 
în virstă de 15 ani, a realizat un nou 
record mondial cu performanța de 
4’26”7/10. Cel de-al doilea record 
mondial a fost stabilit în proba de 
400 m liber masculin, cîștigată de 
înotătorul canadian RALPH HUT
TON cu timpul de 4'06”5/10 (vechiul 
record mondial era de 4’07”7/10 și 
aparținea americanului Mark Spitz).

cum prevede legea ? Nici vorbă 1 
Și ne întrebăm: cum a fost oare po
sibil ca tovarășii de la consiliul 
popular județean să-și dea acordul 
cu privire la desființarea acestei 
arene în orașul Alba Iulia, oraș cu 
bază materială sportivă și așa ne
corespunzătoare ?

Cazul petrecut la Alba Iulia nu e 
deloc singular. Incălcindu-se preve
derile legii, la Zalău a fost deza
fectată singura bază din oraș des
tinată jocurilor de volei, baschet și 
handbal, iar la Satu Mare s-a ajuns 
pînă acolo incit a fost luat terenul... 
Școlii sportive de elevi’!

De altfel, nici în București lucru
rile nu se prezintă trandafiriu. Sîn
tem încunoștiințați că o soartă si
milară se pregătește terenurilor 
sportive ale Institutului medico-far- 
maceutic din Splaiul Independenței 
și sălii de sport din blocul Carpați, 
pe care o folosesc studenții Univer
sității. (Se intenționează transfor
marea acesteia în sală de ședințe 
pentru Ministerul Industriei Meta
lurgice ! Ani la rînd s-a dezvoltat 
cu succes metalurgia în țara noas
tră și fără o sală avînd asemenea 
„profil" !) In plus, tot în legătură 
eu situația din Capitală, sîntem ne
dumeriți și de faptul că, recent, 
Consiliul popular al municipiului 
București a solicitat acordul 
C.N.E.F.S. pentru desființarea baze
lor sportive ale întreprinderii de 
prefabricate „Progresul" și ale Trus
tului de utilaj greu situate lingă 
șoseaua Giurgiului. Faptul devine 
cu atît mai de neînțeles, cu cit a- 
menajarea inițială a acestor baze 
sportive s-a făcut cu acordul Con
siliului popular al municipiului 
București, începînd din anul 1965 
consumîndu-se materiale și însem
nate forțe de muncă, inclusiv 
muncă patriotică. Iar baza T.U.G. a 
fost inaugurată abia la 12 mai 1968! 
Oare e rațional ca aceste baze spor
tive, atît de recente, să fie desfiin
țate, chiar dacă s-ar realiza de be
neficiar altele în loc ? Noi consi
derăm că nu, deoarece acest cartier 
e lipsit de dotări sportive și bazele 
respective sînt judicios amplasate, 
ele putîndu-se încadra foarte bine 
între blocurile ce s-au construit. 
Nu credem că mai e azi cazul să se 
repete greșeli ca acelea făcute în 
trecut prin desființarea stadionului 
din Obor. Proiectanții și construc
torii pot descoperi alte soluții, con
venabile.

Indiscutabil, atitudinea adepților 
lipsei de grijă pentru protecția ba
zelor sportive trebuie oprită. Bazele 
sportive, aceste construcții de utili
tate publică, sînt scumpe, costă 
bani grei și nimănui nu i se poate 
permite să le distrugă fără rost. 
Concomitent cu activitatea de în
treținere a fondului de construcții 
sportive existent, cu perfecta con
servare a tuturor bazelor, să pre
venim orice tentativă de dezafecta
re ilegală. în definitiv, nimeni nu 
are dreptul să împartă legile după 
propria-i voință în legi importante 
și altele mai puțin însemnate, care 
pot fi încălcate. Și „legea sportului" 
este lege. Să fie deplin respectată 
in litera și spiritul ei I
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TENSIUNE 

ÎN CONGO

(Brazzaville)
• Postul de radio face apel 

la calm și unitate
« Măsuri speciale pentru 

menținerea ordinii»

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 
fn Republica Congo (Brazzaville) 
situația se menține încordată. Pos
tul de radio „Vocea Revoluției" a 
difuzat un nou comunicat oficial 
arătînd că „situația este gravă" și 
că „sprijinitori ai imperialismului 
urmăresc să se folosească de neîn
țelegerile dintre triburi pentru a 
prelua puterea". Postul de radio 
congolez a adresat populației un 
nou apel la calm și imitate.

Guvernul a luat măsuri speciale 
pentru asigurarea securității cetă
țenilor și menținerii ordinii. In 
tot cursul nopții de joi spre vi
neri circulația a fost interzisă în 
capitala țării. Pe principalele arte
re din Brazzaville patrulează fără 
întrerupere unități militare.

Pentru moment, situația este 
•confuză. Dacă numai cu o zi în 
urmă toate știrile confirmau că 
președintele Massamba-Debat de
ține în întregime controlul asupra 
situației — scrie corespondentul 
agenției France Presse, în prezent 
se pare că a intervenit o sciziune' 
în sinul armatei. In același timp, 
agenția Reuter informează că în 
apropierea închisorii din Brazza
ville au avut loc lupte violente. 
Cîteva detașamente ale armatei 
s-au răsculat, cerînd eliberarea 
unor deținuți politici.

Locuitori din Los Angeles demonstrează pentru încetarea agresiunii ameri
cane în Vietnam.

PlitCIZAIIEA PURTĂTORULUI Ol (ffllUT
AL llii IGATIFIII. 0. VIULUI
IA CONVURBIRILE DE LA PHIS

PARIS 2 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvînt al delegației R.D. Vietnam 
la convorbirile oficiale de la Paris, 
Nguyen Thanh Le, a declarat vineri, 
într-o conferință de presă, că S.U.A, 
își însoțesc cuvintele de pace cu o 
intensificare a operațiunilor militare 
în Vietnam. In ultima vreme, a spus 
el, agresorii americani nu numai că 
și-au concentrat bombardamentele în 
cele patru provincii de sud ale R.D. 
Vietnam, dar au sporit numărul avi
oanelor (inclusiv „B-52") care iau 
parte la raiduri. Totodată se constată 
o intensificare a acțiunilor agresive 
în Vietnamul de sud. Cheltuielile 
americane pentru ducerea războiului 
au atins 6 miliarde de dolari. După 
întîlnirea președintelui Johnson cu

PENTAGONUL PRESEAZĂ ASUPRA 
NEGOCIERILOR PRIVITOARE 
LA PREȚUL OȚELULUI

șeful regimului de la Saigon, gene
ralul Thieu, a fost anunțată sporirea 
efectivelor americane din Vietnamul 
de sud cu încă 4 500 de oameni. 
Acestea sînt noi dovezi ale intenției 
guvernului american de a continua 
politica de război împotriva poporului 
vietnamez, a declarat purtătorul de 
cuvînt Și în timp ce intensifică răz
boiul, a continuat Nguyen Thanh Le, 
americanii cer în mod absurd popo
rului vietnamez să-și limiteze dreptul 
de a lupta împotriva agresorilor în 
propria lor țară.

El a spus că răspunderea pentru 
lipsa unor progrese în convorbirile 
oficiale de la Paris revine în întregime 
S.U.A. Washingtonul, a subliniat pur
tătorul de cuvînt, trebuie să înceteze 
neîntîrziat și necondiționat bombar
damentele și celelalte acte de război 
împotriva R.D. Vietnam pentru ca să 
se treacă cît mai repede la convorbiri 
asupra altor probleme prezentînd 
interes pentru cele două părți. Se vor 
crea astfel condiții care ar putea duce 
la soluționarea pașnică a problemei 
vietnameze pe temeiul respectării in
dependenței, libertății și a drepturi
lor naționale fundamentale ale popo
rului vietnamez.

‘WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a aprobat joi 
seărâ o ordonanță a ministrului apă
rării, Clark Clifford, care cere tutu
ror serviciilor forțelor armate să 
transfere comenzile lor de oțel com
paniilor care refuză să urmeze miș
carea generală de sporire a prețuri
lor cu 5 Ia sută inițiată miercuri de 
„Bethlehem Steel Corporation".

Trei întreprinderi au urmat pînă 
in prezent exemplul companiei „Bet-

„PUTEREA 
VERDE" 
și campania 
electorală

Potrivit relatării unor isto
riei, țn 1864, în vederea finan-r 
tării luptei electorale a lui A- 
braham Lincoln, adepții aces
tuia au, strîns 200 de dolari. 
După victoria în alegeri, Lin
coln a restituit 199 de dolari și 
25 de cenți. Cuvîntările si le-a 
ținut de pe calul său cu care 
cutreiera așezările, si si-a tratat 
o singură dată auditoriul, cu 
must de mere.

In cursul campaniei electorale 
din 1960, John P. Kennedy a 
parcurs 44 000 de mile, ținînd 
circa 400 de cuvîntări. Sumele 
cheltuite cu acest prilej s-au ri
dicat la 11 milioane dolari. In 
1964, cheltuielile din cursul 
campaniei electorale au însumat 
aproape SO milioane dolari, 
„Lupta banilor — arată revista 
americană „Time" într-un arti
col consacrat actualei campanii 
electorale —■ va fi în 1968 și mai 
înverșunată". Pentru cd „în 
S.U.A.. în ocuparea unei funcții 
politice, un rol important îl 
joacă puterea verde" (referire 
la dolari, care sînt de culoare 
verde).

Intr-adevăr, sumele necesare 
desfășurării campaniei electo
rale au atras cifre astronomice : 
pentru ocuparea, timp de 20 de 
secunde, a canalelor societăților 
de televiziune A.B.C.. C.B.S. și 
N.B.C. — trei dintre cele mai 
mari din S.U.A. — se pretind 
2 500 de dolari. S-a, calculat si 
-cit costă un loc în Congres sau 
în Senat. Astfel, în 1964, într-o 
circumscripție new-yorkeză, câș
tigătorul locului în Congres o. 
cheltuit 193 000 de dolari, iar în 
1966, Ronald Reagan. în Califor
nia. și Nelson Rockefeller, la 
New York, pentru obținerea 
locurilor lor în Senat, au chel
tuit fiecare cite 5 milioane de 
dolari.

Citîndu-l pe Jess Unruh, unul 
din conducătorii partidului de
mocrat din California, care a 
declarat că „banii sînt seva po
liticii’', „Time" arată : „Majo
ritatea «dolarilor politici» sînt 
puși la dispoziție de cercuri 
foarte restrînse ale populației... 
Un candidat trebuie să fie ori 
foarte bogat, ori să aibă prie
teni bogați, ori să accepte de
pendenta față de donatorii bo-

hlehem" : „Republic", „Pittsburgh" și 
„Inland Steel".

Președintele Johnson a convocat 
joi seara liderii celor două partide 
din Congres pentru a le expune si
tuația. El a trimis, de asemenea, o 
scrisoare președintelui Camerei Re
prezentanților și liderului majorită
ții din Senat pentru a sublinia din 
nou opoziția sa față de sporirea pre
țurilor la oțel pe care a calificat-o 
miercuri la conferința sa de presă 
drept „nerezonabilă" și contrară in
teresului național.

★
Peste 10 000 de muncitori de la 

diferite uzine siderurgice din statele 
Ohio, Michigan și Kentucky au de
clarat joi grevă cu toate că între 
Sindicatul unit al muncitorilor din 
industria siderurgică și reprezen
tanții patronatului intervenise un a- 
cord privind încheierea unui nou 
contract colectiv. Greviștii protes
tează împotriva faptului că în acest 
contract nu au fost incluse o serie 
de cereri formulate de ei.

MEXIC Peste 45000 
de studenți * 
în marș de protest

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Marșul de protest inițiat 
de studenții mexicani împotriva 
„violării autonomiei universitare 
da către forțele armate" s-a des
fășurat joi seara într-o atmosferă 
de calm. Cei peste 45 000 de stu
denți au parcurs aproximativ 10 
kilometri pe străzile capitalei me
xicane, purtînd pancarte prin care 
erau enunțate nemulțumirile lop. 
în fruntea demonstranților se afla 
rectorul Universității din Ciudad 
de Mexico. Marșul, care a durat 
trei ore, s-a încheiat în orășelul 
universitar.

Cuvintarea lui A. Dubcek 
la posturile cehoslovace 

de radio
PRAGA 2. — Corespondentul 

Agerpres Eugen Ioneseu trans
mite : Vineri la amiază Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C, al 
P.C. din Cehoslovacia, a rostit o 
cuvîntare la posturile cehoslovace 
de radio. Alexander Dubcek a 
subliniat că delegația cehoslovacă 
a plecat la convorbirile care au 
avut loc între Prezidiul C.C. al 
P.C.C. și Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S., bucurîndu-se de deplina 
încredere a cetățenilor cehoslovaci 
și conștientă de importanța sarci
nilor pe care trebuia să le solu
ționeze. V-am promis, a spus A. 
Dubcek, adresîndu-se ascultători
lor, că ne vom situa ferim pe po
zițiile politicii începute după ia
nuarie, în cadrul căreia ne-am 
trasat sarcina de a crea în țara 
noastră o societate socialistă, 
profund democratică, echitabilă 
din punct de vedere social și anco
rată în actualitate, o societate în 
care să se îmbine strîns valorile 
socialiste cu valorile naționale, în 
care toți cetățenii să hotărască 
suveran propria lor soartă, con
form experienței și conștiinței lor.

V-am promis totodată, în spiri
tul împuternicirilor pe care ni 
le-ați dat, că vom rămîne ca și 
pînă acum credincioși prietenilor 
noștri și că nu vom trăda prin
cipiile internaționalismului prole
tar, ale colaborării și luptei co
mune a forțelor progresiste, în 
primul rînd a forțelor socialismu
lui.

Am făcut cu tovarășii sovietici 
uh schimb absolut deschis de pă
reri într-un cerc larg de probleme 
ale relațiilor noastre. în convorbi
rile noastre ne-am condus în pri
mul rînd după politica noastră 
elaborată de plenara din ianuarie 
și după faptul că ducem convor
biri cu un partid comunist frățesc, 
dintr-o țară prietenă nouă, de care 
ne unesc profunde legături in
ternaționaliste.

Vă spun sincer că puteți fi pe 
deplin satisfăcuți. Ne-am îndeplinit 
promisiunile pe care vi le-am fă
cut și ne întoarcem cu aceeași con
vingere cu care am plecat la con
vorbiri. Vom merge consecvent pe 
calea pe care au pășit Partidul Co
munist din Cehoslovacia și întregul 
nostru popor în ianuarie anul a- 
cesta. Altă alternativă pentru po
poarele noastre și pentru oamenii 
muncii din țara noastră nu poate 
exista. Vorbind despre aceste re
zultate îmbucurătoare pentru noi, 
trebuie să spunem deschis și să re
levăm bunăvoința și dorința priete
nilor sovietici de a înțelege pro
blemele noastre, de a ne respecta 
specificul, ca și dreptul inalienabil 
al fiecărui partid de a-și soluționa 
de sine stătător problemele sale.

Prietenii sovietici s-au convins în 
cursul convorbirilor că noi apărăm 
împreună principiile socialiste și că 
prin contribuția noastră dorim să 
consolidăm mișcarea socialistă. în
datorirea noastră internaționalistă 
este de a dovedi pe viitor în prac
tică că nu ne vom abate niciodată 
de la calea socialismului, pe care 
îl sprijină majoritatea covîrșitoare

a poporului nostru, comuniști și ne- 
comuniști, întregul Front Național. 
Noi am transmis tovarășilor sovie
tici — a spus A. Dubcek — con
vingerea, exprimată deja de multe 
ori de concetățenii noștri, că evo
luția ulterioară a patriei noastre 
se va fundamenta pe legăturile fră
țești, reciproce, ;de alianță cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte state ■ 
socialiste.

Vorbitorul a arătat că cele două 
părți vor continua colaborarea pe 
baza principiilor care trebuie să 
existe în relațiile dintre țările so
cialiste frățești și ale internațio
nalismului autentic, care includ u- 
nitatea și colaborarea, precum și 
respectarea suveranității de stat și 
a principiului că fiecare partid 
comunist își îndeplinește politica 
socialistă în țara sa spre binele 
poporului, în fața căruia poartă de
plina răspundere. Cele două părți, 
a arătat A. Dubcek, s-au decla
rat gata să întreprindă noi pași 
practici pentru consolidarea colabo
rării reciproce în cadrul acorduri
lor C.A.E.R. și Tratatului de la Var
șovia. Partidul Comunist din Ceho
slovacia nu a trădat niciodată aces
te principii și le consideră și pe 
viitor o parte componentă a poli
ticii sale. Armata noastră, a spus 
el, este nu numai o verigă trainică 
în apărarea comunității socialiste, 
dar și o garanție suficientă pentru 
apărarea frontierelor noastre de 
stat și' implicit a frontierelor so
cialismului.

Sînt convins, a declarat A. Dub- 
eek, că pe baza rezultatelor con
vorbirilor noastre avem nu numai 
deplina îndreptățire, dar și obliga
ția de a privi în primul rînd îna
inte, de a ne concentra forțele asu
pra sarcinilor cuprinse în progra
mul de acțiune al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și pentru 
realizarea cărora s-au deschis cu a- 
devărat orizonturi noi în cadrul 
convorbirilor de la Cierna nad 
Tisou.

Referindu-se la întîlnirea careva 
avea loc sîmbătă la Bratislava, A. 
Dubcek a arătat că atenția va fi 
concentrată asupra intereselor co
mune ale partidelor comuniste și 
că el înțelege această întîlnire ca 
un pas practic în interesul interna
ționalismului și mișcării comuniste 
mondiale.

La scurt timp după întîlnirea de 
la Bratislava vor avea loc con
vorbiri cu prietenii noștri din Iugo
slavia și România — a spus A. 
Dubcek.

★
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C.T.K. informează că în ziarul 
„Rude Pravo" din 2 august a apă
rut un articol consacrat creșterii 
rîndurilor membrilor Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. Potri
vit ziarului, în primele șase luni 
ale acestui an au fost primiți în 
rîndurile Partidului Comunist din 
Cehoslovacia aproximativ 18 000 de 
noi membri. Aproape 70 la sută 
din numărul noilor membri de 
partid șînt tineri sub 30 de ani.

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

BOLIVIA

SITUAȚIA POLITICA
RĂMÎNE INCERTĂ

LA PAZ 2 (Agerpres). — în ca
pitala Boliviei are loc în prezent o 
febrilă activitate politică între li
derii diverselor partide pentru a 
se găsi o rezolvare a actualei cri
ze. Cele patru partide ale fostei 
coaliții guvernamentale, potrivit 
unor informații oficioase, ar fi ho- 
tărît să colaboreze cu președintele 
țării, generalul Rene Barrientos.

Pe de altă parte, agențiile de pre- 
președintele a 

cu vice- 
Salinas. 

doi oa-

că 
convorbire 

președintele Luis Siles 
Se pare însă că cei 
meni politici n-au putut să ajungă 
la un acord în problema redeschi
derii Parlamentului. Generalul 
Barrientos nu intenționează să con
voace Parlamentul decît după cîte
va luni. Astfel, în urma acestei în
trevederi, se pare că o rezolvare 
rapidă a gravei crize consti
tuționale prin care trece în pre
zent Bolivia pare iluzorie. In 
cercurile politice se avansează 
ideea eventualității demisiei vice
președintelui Salinas, 
membru civil al guvernului 
vian.

Pe de altă parte, generalul 
rientos a dezmințit categoric 
rea potrivit căreia ar intenționa să 
abandoneze puterea și să ] 
Elveția.

Ambasada Boliviei din Londra a 
anunțat că fostul ministru de inter
ne bolivian, Antonio Arguedas,

se afla în prezent în capitalacare
britanică, a acceptat să revină la 
La Paz. Arguedas, de numele că
ruia este legată actuala criză poli
tică din Bolivia, a luat această ho- 
tărîre în urma unui mesaj din par
tea președintelui Rene Barrientos, 
care îl asigură că „va beneficia de 
toate garanțiile datorate unui ce
tățean bolivian".

să anunță 
avut joi o
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in Uruguay
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MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
La chemarea Convenției generale 
a muncitorilor, în Uruguay a fost 
declanșată joi o grevă generală de 
24 de ore. Ca urmare a grevei, 
circulația a fost întreruptă, nu au 
apărut 'ziarele, iar școlile au rămaș 
închise. Greviștii protestează îm
potriva politicii economice a gu
vernului și instaurării stării de ur
gență în țară. Puternice forțe poli
țienești și ale armatei 
pe străzile capitalei 
pentru a preîntîmpina

Guvernul Uruguayan
că un număr de 44 funcționari au 
fost demiși din posturile lor pen
tru că au participat la grevă. Con
venția națională a muncitorilor 
din Uruguay a declarat că greva 
generală de joi a reprezentat un 
succes. Trenurile nu au circulat, 
numărul autobuzelor din Montevi
deo a fost redus simțitor, s-au în
registrat opriri în alimentarea cu 
gaze și electricitate.

au patrulat 
uruguayene 
incidentele.
a anunțat

Cultura în promovarea 
destinderii și a păcii

(Urmare din pag. I)

rilor dintre cultura țărilor din Răsă
ritul și Apusul Europei, scoțîndu-sa 
în evidență riscurile pe care le im
plică pentru cauza civilizației refu
zul dialogului, în această privință au 
avut o deosebită însemnătate întâl
nirile oamenilor de cultură din Est 
și Vest, organizate de S.E.C. Alte 
subiecte de dezbateri sau de an
chete au mai fost: Realitatea 
Europei, Politica culturii, Criza artei, 
Comunism și cultură, Umanismul 
astăzi, Intrarea Africii în istorie. 
Războiul rece, Coexistența pașnică si 
dialogul etc.

în dezbaterile asupra acestor pro
bleme și îndeosebi asupra unor su
biecte care se refereau direct la ță
rile socialiste, la ideologia și doctrina 
socialismului, prezența oamenilor de 
cultură marxiști a înlesnit practi
carea unui schimb de păreri util și 
rodnic, demn și civilizat. Aceasta a 
permis să se afirme justețea poziții
lor marxiste în probleme teoretice, 
de sociologie și filozofie, ca și în pro
bleme politice privind dezvoltarea 
societății umane, formarea șl con
solidarea națiunilor și rolul lor ac
tual ca pîrghie a dezvoltării, lupta 
popoarelor pentru libertate și inde
pendență. pentru apărarea dreptului 
lor de a-și hotărî singure soarta, de 
a-și făuri o cultură proprie și a-și 
asigura securitatea printr-o luptă 
dîrză și conștientă.

De pildă, volumul format din nu
merele 29—30 ale revistei „Compren- 
dre" conține un material foarte bogat 
și variat privitor la problema 
„Coexistenței pașnice și dialogului", 
o anchetă destul de concentrată și 
semnificativă, alături de diferite con
tribuții personale, exprimînd opinii 
sincere de tot felul asupra eveni
mentelor politice și culturale. Îșî 
aduc contribuția la elucidarea aces
tor probleme oameni de cultură mar
xiști din țările socialiste și din țările 
vest-europene ; nu lipsesc, firește, nici 
părerile critice Ia adresa tezelor sus
ținute de aceștia. Merită însă de re

levat afirmațiile cunoscutului filozof 
francez J. Lacroix, catolic, care, ca 
unul ce participă de 35 ani la dialo
gul angajat între comuniști și cato
lici, regretă că acest dialog s-a pur
tat în genere, de pe poziții exclusi
viste, dar apreciază că „marxismul 
este o gîndire extrem de profundă, 
pentru care am cel mai mare res
pect. Este una din marile concepții, 
una din gîndirile geniale ale ome
nirii". Comuniștii pot să ajungă la 
înțelegere pentru început cu catolici 
ca mine, care gîndesc că ei, comu
niștii, au capacitatea să-i învețe 
diferite adevăruri, că ei au o metodă 
de analiză remarcabilă, că ei sînt 
dintre aceia care au reabilitat mate
rialismul, au reabilitat influența fac
torilor economici, politici și sociali, 
mai esențiali decît oricînd vieții 
umane".

Sesiunea Consiliului Executiv al 
S.E.C., prezidată de sociologul și re
putatul om de cultură progresist, 
prof, genevez Antony Babei, a scos 
în evidență într-un mod și mai preg
nant utilitatea activității acestei so
cietăți pe linia nobilelor scopuri pe 
care și le-a propus. Chiar dacă doc
trina pe care a formulat-o secretarul 
general al societății Umberto Cam- 
pagnolo, un gînditor fin și fecund, 
dublat de un energic om de acțiune, 
mai are nevoie de precizări, chiar 
dacă față de o serie de păreri expri
mate de el și de alți vorbitori în 
cursul sesiunii se pot face serioase 
rezerve, este incontestabil că reali
zările de pînă acum ale societății, 
deși modeste, sînt totuși eviden
te. Principala concluzie desprinsă 
și din dezbaterile acestei sesiuni e&te 
aceea că, într-o epocă de a- 
dînci prefaceri revoluționare, dar 
și frămîntată de tot felul de tendințe 
contradictorii, cum este epoca noas
tră, actul de solidarizare al u- 
nor oameni de cultură de mare au
toritate, capabili de a participa 
la rezolvarea unor complicate pro
bleme naționale și internaționale, ar 
putea contribui eficace la promova
rea unei politici științifice, realiste 
și rezonabile, întemeiată pe principii

le unui umanism sociologic, pe exis
tența unei înalte conștiințe a respon
sabilității și demnității umane. Dacă 
politica este acțiunea gîndită a oa
menilor pentru organizarea societă
ții și rezolvarea tuturor probleme
lor pe care aceasta le pune continuu 
în dezvoltarea ei istorică, atunci o- 
mul — acest zoon politikon — tre
buie să se angajeze a fi el însuși, să 
facă politică. Drept care dl. Cam- 
pagnolo a afirmat cu prilejul unei 
replici prompte date adepților 
unei pseudo-libertăți, abstracte, ste
rile : „S.E.C. face politică, chiar 
dacă o calificăm a culturii. Și-i 
oare o crimă să te angajezi 
a fi tu însuți ? A te menține 
disponibil față de imperativul „a fi 
tu însuți" înseamnă a te menține dis
ponibil pentru sterilitate, nu pentru 
libertate. Refuz libertatea pe care 
mi-o oferiți, ea este aceea a spiri
tului abstract; oamenii de cultură 
sînt prea bolnavi de această liberta
te în care cultura moare de asfixie, 
înseamnă libertate jocul cu concep
tele, amuzamentul cu imaginile, a 
merge pe urma fantaziilor? Nu sîn- 
tem liberi decît atunci cînd creăm 
ceva valabil, cînd participăm efectiv 
și convinși la construcția socială, la 
progresul societății, la fericirea oa
menilor". Așa cum au făcut în Ro
mânia acei oameni de cultură care, 
în împrejurările grozav de grele ale 
ascensiunii fasciste, s-au opus acelei 
nebunii obscurantiste și catastrofale, 
trecînd hotărît alături de forțele să
nătoase, vii. revoluționare ale po
porului. Așa cum fac astăzi atîția in
telectuali care se găsesc în rîndurile 
celor care construiesc orînduirea cul
turii și progresului — orînduirea so
cialistă. Așa cum fac pe toate me-; 
ridianele atîția intelectuali care de
nunță agresiunea criminală împotri
va Vietnamului, se pronunță împo
triva cursei nebunești a înarmărilor 
atomice, cheamă la solidarizarea oa
menilor de cultură, a popoarelor în 
lupta pentru o pace trainică, în nu
mele unui viitor de cultură și pro
gres al întregii umanități.

Centrul orașului Manila după cutremur

MANILA ZGUDUITA
DE CUTREMURE

<< Insula Luzon, cea 
mai mare insulă din 

$> arhipelagul filipinez, 
>> și în special orașul 
« Manila, capitala țării, 
y> au fost zguduite vineri 
>> dimineața de trei cu- 
<< tremure de ‘ pămînt 
'.SS extrem de puternice, 
zz considerate 
<< mai mari
>> țimii 20 de ani.
zz Manila, în primele ore 
<< ale dimineții, au fost 
>> scoase de sub dă- 
zz rîmături 73 de per-

ca 
din

cele 
ul- 
La

soane. După primele 
cercetări, numărul 
morților s-a ridicat la 
150, iar cel al răniților 
la peste 400 dar se cre
de că peste 200 de per
soane se află încă sub 
dărîmăturile unui bloc 
cu mai multe etaje din 
centrul orașului, care 
s-a prăbușit. Orașul 
apare complet distrus 
în urma cutremurului. 
Atmosfera este haluci
nantă. Mai multe clă

diri au luat foc dato
rită scurt-circuitelor 
provocate de cutre
mur. Autoritățile fili- 
pineze au luat măsuri 
urgente pentru ajuto
rarea victimelor. Cu
tremurul, care a durat 
9 minute, a atins gra
dul 7 pe scara Richter, 
epioentrul său situîn- 
du-se la aproximativ 
290 km iiord-est de 
Manila. (Relatare » a- 
gențiel France Presse).
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La Tokio au început lu 
rile sesiunii preliminare a celei d§-a“ 
XlV-a Conferințe împotriva bombe
lor A și H organizată de Consiliul ja
ponez împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen — Gensuikio. Tov. Con
stantin Vasiliu a adus participanților la 
Conferință un salut din partea Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Româ
nia.

Mlnistrul culturii și infor
mațiilor al Cehoslovaciei, 
Miroslav Galuska, a plecat, în frun
tea unei delegații culturale, într-o vi
zită în Mexic. în timpul vizitei va fi 
semnat un acord cultural între guver
nele Cehoslovaciei și Mexicului.

Numeroase forțe guverna
mentale sud-yemenite au tre
cut înK dezordine în ultima 
pprioadă granița cu Republi
ca Arabă Yemen, după ce au su- ' 
ferit înfrângeri grele din partea ele
mentelor răsculate în cîteva din pro
vinciile de nord-vest ale țării. Agen
ția relatează că printre militarii refu- 
giați pînă în prezent la Taez, a doua 
capitală yemenită, se află peste 20 de 
ofițeri sud-yemeniți. (A.F.P.)

Cabinetul algerian s-a în
trunit joi sub președinția lui 
Houarl Boumediene pentru a 
lua în discuție problema avionului is- 
raelian „Boeing-707“, deviat la Al
ger, după cum se știe, la 23 iulie de 
către trei membri ai unei organizații 
de rezistență palestiniene. După ce 
relevă „imposibilitatea disocierii com
plete a aspectelor legale ale acestei 
probleme de contextul ei politic", co
municatul dat publicității la încheie
rea reuniunii anunță că guvernul se 
va opri asupra „unei soluții adec
vate, de îndată ce ancheta în curs va 
fi încheiată".

Noul guvern Irakian, al doi
lea după lovitura de stat de la 17 iu
lie, a depus joi jurămîntuL

Reprezentantul permanent 
al Cambodgiei pe lingă Or
ganizația Națiunilor Unite, 
Huot Sambalh, a adresat președinte
lui Consiliului de Securitate o scri
soare în care denunță încălcările te
ritoriale și violarea spațiului teritorial 
cambodgian de către subunități ame- 
ricano-saigoneze și de avioane apar- 
ținînd forțelor aeriene ale S.U.A.

Greva deținuților politici de 
Ia închisorile venezuelene, 
declarată în semn de solidaritate cu 
deținuți! de la închisoarea de pe 
Insula Tacarigua, s-a încheiat cu vic
toria greviștilor. Ei au obținut pro
misiunea guvernului de a desființa a- 
cest lagăt, unde se află întemnițate 
persoane acuzate de „activitate sub
versivă", fără să fi fost judecate. Co
mitetul de organizare a grevei a dat 
publicității o declarație în care sub
liniază necesitatea luptei pentru o 
amnistie generală a deținuților poli
tici.

1 £
Sirhan Sirhan, acuzat de a- 

sasinarea senatorului Robert 
Kennedy, a compărut vineri în fața 
unui tribunal din Los Angeles în ca
drul unei ședințe procedurale care a 
durat numai 22 de minute. Răspun- 
zînd unei întrebări puse de judecăto
rul Richard Schauer — dacă recu
noaște că l-a ucis pe R. Kennedy, 
Sirhan a declarat că „nu este vino
vat". El a adăugat că renunță Ia 
dreptul său de a fi judecat în termen 
de 60 zile de la punerea sa sub acu
zare. !,

în capitala Algeriei și-a în
cheiat lucrările cel de-al trei
lea Congres al Uniunii pan- 
africane a femeilor, la care au 
participat reprezentante din 22 de țări 
ale continentului negru. In cele șaso 
zile cît au durat lucrările, au fost exa
minate probleme ale sporirii rolului 
femeilor în viața politică, economică, 
socială și culturală din țările Africii.
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