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Secvențe dintr-un scenariu 
de film de Pop - Simion

ÎN ZIARUL DE AZI:

© CU CE REZULTAT ȘÎMT CHELTUITE 
FONDURILE PENTRU PROTECȚIA MUN
CII ? ® CORECTIVE NECESARE ÎN 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ÎN
TREPRINDERI! © IDEAL Șl CRITERIU 
VALORIC ÎN ARTA CONTEMPORANĂ 
® REPORTAJE DIN OLANDA, MALTA, 

MEXIC

RENTABILIZAREA

ÎN PLANURI Șl IN PRACTICĂ
V

Exprimînd necesitatea de a ridica, ta continuare, niveliil eficienței economice, planul de stat pe 1969 prevede obținerea unui volum de beneficii în industrie cu 17 la sută mai mare decît cel realizat în anul trecut. Cu alte cuvinte, se preconizează ca, în unitățile economice rentabile, atenția și eforturile să fie și în acest an îndreptate spre sporirea substanțială a beneficiilor, iar în întreprinderile care mai lucrează cu pierderi, mărimea deficitului financiar să marcheze o cît mai accentuată tendință de scădere. în mare măsură, sarcina amintită se întemeiază pe studiile și analizeie efectuate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii și a celei de rentabilizare, care au scos la iveală importante resurse potențiale de amplificare a beneficiilor. Valorificînd din plin aceste resurse, în lunile ce au trecut din noul an, multe unități industriale nu numai că au îndeplinit planul de beneficii 
și au diminuat volumul pierderilor planificate, dar au înregistrat și importante depășiri ale prevederilor referitoare la nivelul acumulărilor bănești cuvenite bugetului statului, între nenumărate exemple ce le 
avem la îndemînă. se distinge în mod deosebit situația financiară po
zitivă consemnată la UZINA DE ALUMINIU DIN SLATINA. Se știe . că această tînără șl modernă întreprindere industrială — ale cărei produse poartă marea „ALRO" — s-a impus, pe piața internă și externă, prin calitatea mărfurilor livrate, prin 
modul exemplar în care își realizează contractele Încheiate cu beneficiarii. De aceea, asupra acestui capitol al activității uzinei nu mai insistăm. în schimb, relevăm cîteva aspecte pozitive legate de rentabilitatea producției, de dinamica favorabilă a beneficiilor. Anul trecut, planul de beneficii a fost depășit cu 1 11 milioane lei. O cifră remarcabilă, «-ar putea aprecia. Și pe bună drep- ;■ ate ! în acest an, însă, colectivul uzinei slătinene are de îndeplinit obiective mult mai mari în domeniul beneficiului și rentabilității. Depunîndu-se eforturi stăruitoare pentru realizarea riguroasă a acestor obiective, în ianuarie și februarie a.c. s-au obținut în uzină aproape tot atitea beneficii suplimentare cît în întreg anul trecut, gradul de rentabilitate atingînd nivelul de 38,7 la

sută. Sînt deci dovezi cina pentru 1969, dea.. _______  __beneficiu cu 16,6 la sută mai mare ca cel consemnat anul trecut, va fi cu siguranță îndeplinită și depășită. - Cum, pe ce căi s-a ajuns la o asemenea înaltă eficiență a producției ?— La noi în întreprindere s-a creat o corespondență organică între creșterea necontenită a volumului producției și a beneficiilor. Și aceasta printr-o serie de măsuri, mai ales de natură tehnologică, aplicate în secțiile de fabricație — ne-a răspuns directorul uzinei, ing. Constantin Spoitu. Atingerea parametrilor de producție proiectați cu multe luni înainte de termenul prevăzut și chiar depășirea lor substanțială, fără alte investiții, reducerea continuă a con-

certe că sar- se realiza un

anchetă 
economică
sumurilor specifice la principalele materii prime șl materiale, consumuri care acum sînt comparabile cu cele mai bune realizări pe plan mondial, fabricarea unui aluminiu de mare puritate — de. Ia 99,5 la sută îri sus (deci, eu un preț de vînzare superior) reprezintă, în ultimă instanță, căile de bază folosite pentru obținerea unor beneficii și a unei rentabilități superioare.Există vreo explicație o justificare realistă olauzibilă, a situațiilor contrare, din alte unități industriale, . ale căror, comitete, de direcție minimalizează sarcina de a realiza beneficiile planificate și, ceea ce este și mai grav, de a se încadra cel puțin în volumul pierderilor prevăzute ? După două luni, numai la Combinatul chimic Craiova, la cel de fibre artificiale și la cel de celuloză și hîrtie — ambele din Brăila — pierderile consemnate erau superioare prevederilor cu multe milioane de lei.Iată-ne. deci, la COMBINATUL CHIMIC DIN CRAIOVA, care numai în două luni a înregistrat un deficit financiar de 27 milioane lei, cu 6 milioane lei peste prevederi. Expli-

AUBIURILE
NEPĂSĂRII

de Ecaterina OPROIU

Multe lucruri nu am înțeles citindu-1 pe Dante. Mulți păcătoși pe care i-a aruncat în vîltorile de sînge fierbinte ale Flegeton-ului mi-au muiat inima. Osînda mi s-a părut uneori prea cruntă. și port în mine dința că dacă stitul florentin întoarce printre noi, pe mulți dintre riciți i-ar scoate din teascul caznelor. O singură stirpe de urgisiți nu am presimțirea că ar putea să se bucure de vreo amnistie și, la drept vorbind, nici nu cred că ar merita. E stirpea indiferenților. Dante i-a amestecat cu îngerii „închiși în ei", i-a lăsat să urle sub cerul fără stele de la poarta infernului, înțepați de tăuni și de viespi, respinși deopotrivă de Cer și de Iad, gonind veșnic șl fără noimă.Multe lucruri nu am înțeles citindu-1 pe Dante, dar afurisenia eternă cu care a acoperit nepăsarea și filozofia el •• „fiecare nentru sine, croitor de pîine" — o înțeleg și de aceea citesc tre,- cerea Acheronuluî ca ne un scenariu pus în ajunul nizării.Există firește 
sarea ignorantei. După zdrobirea fascismului, zeci, sute de mii de cetățeni din preajma lagărelor au jurat că habar n-aveau ce se petrece acolo, de unde venea fumul gros care se tîra pe deasupra cuptoarelor- F.j nu știau a cui era cenușa aruncată peste mlaș-

cre- cin- s-arnefe-

com- asele-
nepă-

tină. Nimeni nu era vinovat cu nimic. Conștiințele curate se culcau seara pe perne proaspăt înfățate. Ele nu puteau să fie mîn- jite cu nimic, de vreme ce nimeni nu știa unde sînt toți acei care au trecut pe sub poarta cu „Arbeit macht frei" ; de vreme ce nu știau că doctorii lasă supraviețuitori doar pe copiii cu ochi albaștri ; de vreme ce nu-și îmbrăcau fotoliile cu pînză din păr de femeie. Conștiințele curate n-aveau de ce să geamă, de ce să strige, de ce să su-

fere de insomnii din moment ce placiditatea le pusese în față platoșa neștiinței. Alibiul neștiinței.Există nepăsarea 
indisponibilității. Pentru traversarea confortabilă a oceanului, marile companii aeriene dau călătorilor măști de mătase neagră, ca să nu-i supere lumina- și dopuri de cauciuc ca să nu-i asurzească motoarele. Pentru traversarea confortabilă a existentei, civilizația occidentală propune un larg sortiment de o- biecte și metode. în acest context, idealul unora tinde să devină exclusiv idealul do- bîndirii a cît mai multe din asemenea mijloace ale confortului modern. Se creează

la acești oameni o indisponibilitate de oțel fată de cauzele care nu-i privesc direct, față de cauzele care nu atentează direct la standardul 16r de viață : un vis pentru un frigider, un coșmar pentru un automobil, de doi bani speranță și o suită de insomnii pentru o casă de week-end. Nu sîntem, firește, într-o epocă monahală. E de înțeles orice efort care pornește din dorința de a da existenței baza de bună stare pe care o merită. Acesta este de fapt și sensul eforturilor constante pe care societatea noastră le desfășoară în cadrul procesului edificării sale socialiste. Dar a-ți secătui toată energia fizică și morală într-o aprigă— și profund egoistă— cruciadă a confortului înseamnă a transforma plăcerea de viață într-o bucurie a opacității, a izolării de idealurile majore— și profund umaniste — ale însăși dezvoltării noastre sociale. Dacă Dante s-ar reîntoarce printre noî, n-am nici o îndoială că ar surghiuni cu năduf pe toți acei care și-au pierdut idealurile în această ciadă, pe toți care, din preadrag de chiverniseală liniștită, au traversat lumea purtînd în u- rechî dopuri de cauciuc și pe fată o mască de mătase neagră.

cația ? Pe un ton realist, ing. Justin Rogoz, noul director general al combinatului, a precizat:— Cauzele pierderilor suplimentare ce au apărut în acest an sînt complexe. Unele depășesc cadrul întreprinderii, altele se regăsesc în activitatea propriu-zisă a diverselor fabrici din combinat. Este vorba de exploatarea necorespunzătoare a utilajelor și instalațiilor, ceea ce provoacă opriri în funcționarea lor, indisciplină tehnologică. Consecința directă : neatingerea încă a parametrilor proiectați, deși termenul prevăzut a expirat de mult.Se cuvine să adăugăm că, în afara acestor neajunsuri, s-au consemnat substanțiale depășiri ale unor consumuri specifice. La fabrica de ace- tilenă, ca si la cea de amoniac, consumurile efective de gaz metan, motorină, apă industrială sau de hidro- xid de sodiu sînt, în medie, cu 40—50 la sută mai mari față de nivelele stabilite. în mare parte, așa se explică de ce costurile planificate la tona de butanol au fost depășite cu 47 la sută, iar cele de la polia- cetat Ep 25 de peste 4 ori.Neajunsuri similare s-au manifestat —, într-o proporție mai mare sau mai mică — și la Combinatul de fibre artificiale și cel de celuloză și hîrtie 'din Brăila. La C.F.A.-Brăila nici pînă acum nu s-a procesele tehnologice să fie bine cunoscute și stăpînite, ca întreținerea utilajelor să se facă în condiții optime. Din această cauză apar dese stagnări în producție, cu repercusiuni nefavorabile asunra consumurilor specifice și calității produselor.Din păcate, despre aceste neajunsuri și cauzele lor nu se vorbește de ieri, de azi. De fiecare dată ș-a • pus întrebarea : ce trebuie întreprins pentru eliminarea lor ? Acum, la a- . ceastă întrebare am primit un răspuns din care se desprinde că s-au elaborat ample „planuri unice" de măsuri. După cum ni s-a .spus, prin aplicarea lor în practică, întreprinderile respective vor înregistra revirimentul așteptat în domeniul rentabilității producției. Deocamdată, factorii de răspundere de la combinatul craiovean ne-au dat asigurări că. în trimestrele-II și III, pierderea peste plan consemnată pînă acum va fi recuperată.Evident, nu avem nici un motiv să punem la îndoială oportunitatea și consistenta planurilor unice de măsuri. Amintim doar că și în anii trecuți s-au întocmit asemenea planuri, ce-i drept nu... unice. Pierderile peste plan nu au fost însă, curmate nici în 1968 și. după cum am văzut, nici în primele luni din 1969. Mai mult, la C.F.A.-Brăila. pierderile. peste .plan consemnate în două luni din acest an le depășesc de cîteva ori . pe cele din perioada corespunzătoare din 1968. Fapt este că, în aceste combinate, termenele stabilite pentru realizarea unor măsuri au fost mult amînate și necorelate cu datele privind achiziționarea materialelor necesare execuției unor lucrări. E cazul — pentru a da un exemplu — poziției A III/6 din planul Combinatului chimic Craiova. Și, ceea ce este cu totul de neînțeles, chiar acum planurile unice conțin unele măsuri insuficient analizate și fundamentate, care, în momentul cînd au ajuns la scadentă; s-au dovedit contraindicate sau, pur și simplu, inutile Bună-
Dan MATEESCU

ajuns ca

(Continuare în pag. a IIX-a)
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La înălțimea tehnicii moderne... Platforma chimică a Piteștiului se afirmă 
ca una dintre zonele cele mai dinamice ale industrializării socialiste

|g|

dintre zonele cele mai dinamice ale industrializării socialiste, Foto : M. Andreescu

Dificultățile unei fuziuni
îndelung așteptate

Estetica Industrială — devenită la noi obiectul unei îndrumări dirijate — se impune astăzi ca o disciplină cu o largă aplicabilitate, cu atît mai mult în condițiile , cînd politica de .Stat situează în centrul preocupărilor sale tot ceea ce poate apropia omul de binefacerile civilizației. „Estetica industrială — afirmă lector univ. Ionel Achim — este în egală măsură teorie și practică, generalizare și creație materială. Din păcate însă, nu puțini din cei interesați sînt departe ceea ce este Unii — chiar întreprinderi tesc că ne-am eforturi nejustificate care ar spori nepermis costul obiectului industrial printr-un adaos de decorație, accesorii etc. Temerile lor sînt însă nejustificate, iar o întreagă experiență mondială, sintetizată, dacă vreți în concluzia de toți cunoscută că obiectul . urît se vinde prost, confirmă acest lucru. Esteti- . ca industrială este. înainte de toate. o . estetică . imnlicată. un

de a înțelege corect estetica industrială, cadre de conducere din sau ministere — soco- afla în fața unor economicește,

laborator complicat de creație, care presupune o corelare cît mai precisă, riguroasă a laturii formale și cromatice a obiectului tehnlc- industrial cu diversele structuri tehnice, tehnologice, materiale etc."Am încercat să deslușim, cu prilejul anchetei de față, în ce fel se poate afirma esteticianul Industrial, ce probleme se pun promovării rezultatelor concrete ale muncii sale — în industria ușoară, ramură care ocupă un Ioc important în cadrul eforturilor de modernizare a industriei românești, de aducere a acesteia în pas cu ultimele cuceriri ale științei și tehnicii, încît să poată răspunde cît mai bine solicitărilor populațieiDotată tot mai mult, de la un an la altul, cu tehnică de prim rang, folosind materii prime noi și extinzînd continuu capacitățile, industria ușoară lansează pe piață o multițudine de produse, care întrunesc fără nici o rezervă sufragiile publicului. Mii de articole sînt produse astăzi în fabrici și uzine, unde realizarea indicatorilor economici formează un

'tot indestructibil cu preocuparea față de problemele funcționalității și criteriului estetic. Totuși, faptul că o serie de mărfuri nu ne mulțumesc, că în magazine sînt oferite spre vînzare destule obiecte deficitare din punct de vedere, estetic — de la confecții, pantofi, ciorapi pînă la obiecte de interior — ne îndreptățește să afirmăm că solul propice, menit să asigure colaborarea armonioasă dintre creatorii-artiști plastici și industrie, nu a fost încă fertilizat. )Avem două institute de arte plastice — la București și — care pregătesc creatori industriali, dintre care unii află de cîțiva ani în fabrici ; tiștii plastici din afara industriei încearcă să răspundă, prin creațiile lor (multe, deosebit de reușite, le tot admirăm în diverse expoziții) cerințelor practice ale
Clujse șiar-

vieții ; Uniunea Artiștilor Plastici și Ministerul Industriei Ușoare se străduiesc să creeze o bază reglementată colaborării
Maria BABOIAN

(Continuare în nae. a Il-a)
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ț sortare, totul va fi 

tomatizat. Vom

Transparente și culori
pe cornișa de cud-est

a Capitalei
reportaj de Traian FILIP

— Vom da un mi
liard de articole pe an. 
Practic, vom dubla ca
pacitatea actuală a ra
murii.

— înseamnă, din cite 
mi s-a spus, că veți 
da atîta cît Sighișoa
ra, 
Avrigul, Poiana 
drului, Pădurea Nea
gră și celelalte la un 
loc.

— Desigur. într-o 
gamă extrem de va
riată. De la fiole la 
vaze de flori, de la 
pahare la sticle de 
ambalaj

— Televiziune 
dustrială ?

— Da. Pentru cele 
două cuptoare princi
pale.

— Interfon ?— Și interfon. Apoi 
aparatură electronică 
de cea mai mare fi
nețe. De la prepararea la 

au- 
avea

Mediașul, Turda,
Co-

in-

programator electro
nic, ceea ce va per
mite ca, pe aceeași 
stație, să se poată lu
cra cu rețete diferite.

— Productivitatea ?
— De 4,5 ori .mai 

mare față de media 
sectorului sticlărie, 
ceea ce va conduce la 
importante beneficii.

apropie ora con
siliului și ing. Con
stantin Chiaburu, di
rectorul fabricii de sti
clă — recent înălțată 
pe platforma Dudești, 
alături de uzina Poli- 
color, pe cornișa de 
sud-.est a Capitalei — 
dă semne de 
dare. Pornesc 
să vizitez 
ultramodernă 
prindere 
din... subterane, 
minile pîlpîie. 
grele de umbre, vin 
albastre, cu transpa
rente și reverberații... 
Zidării, porti tainice, 
coridoare prelungi fac

nerăb- 
așadar 

această 
între- 

începind 
Ln- 
Vin

legătura între elemen
tele de la suprafață 
și cele din adine. Mi 
se pare că oamenii 
care desfac întunericul 
cu aruncătoarele lor 
de flăcări despică 
metalul unor epave 
Toți cei de aici pri
vesc punctele de su
dură prin ochelari 
enormi de robot. 
M-am ferit de cei care 
turnau betonul ca o 
melasă, și am privit 
la „ancorele" ce se 
scufundau și cădeau 
cu vuiet pe acest fund 
de mare industrială. 
Pregătirile sînt fe
brile.,

în arhitectura monu
mentală a pavilionului 
principal, cele patru 
perechi de cuptoare 
străbat vlanșeul, stau 
pe jumătate în lumi
na zilei și jumătate 
scufundate în pămînt

(Continuare 
în pag. a Vll-a)

*

*

*

(

*

I 
V

I
I
I

J

adresat C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 21. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
care participă la festivitățile prile
juite de aniversarea a 50 de ani de 
la proclamarea Republicii Sovietice 
Ungare, a avut vineri o convorbire 
cu Gaspar Sandor, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului Pre

zidențial, secretar general al Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Ungaria. Cu acest prilej, tovară
șul Gheorghe Apostol a înmînat 
mesajul adresat de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la proclamarea Repu
blicii Sovietice Ungare.

în numele conducerii de partid 
și de stat ungare, tovarășul Gaspar 
Sandor a transmis mulțumiri con
ducerii Partidului Comunist Ro
mân pentru mesajul adresat.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

BUDAPESTA
Dragi tovarăși,

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de lâ crearea Republicii Sovietice 
Ungare, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, întregului 
popor frate ungar, un cald salut tovărășesc și felicitări cordiale.

Revoluția proletară din Ungaria, din martie 1919, a constituit o pagină 
glorioasă în istoria luptei clasei muncitoare, a poporului maghiar. Ea a 
reprezentat o verigă importantă în lanțul marilor mișcări revoluționare 
din Europa de la sfîrșitul primului război mondial, generate de adîncirea 
contradicțiilor sociale, stimulate de victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Clasa muncitoare din România, masele largi populare, organizațiile 
lor democratice și progresiste și-au manifestat solidaritatea activă cu 
Republica Sovietică Ungară, s-au opus participării la intervenția militară 
organizată de puterile imperialiste și la care au luat parte și clasele ex
ploatatoare din țara noastră. Numeroși fii ai poporului român au luptat 
cu eroism, alături de proletariatul ungar, pentru apărarea revoluției, a 
tinerei republici muncitorești maghiare.

în pofida greutăților și adversităților întîmpinate. clasa muncitoare, 
poporul ungar au continuat lupta revoluționară și. după eliberarea de 
sub jugul fascist, au cucerit, sub conducerea Partidului Comunist, puterea 
politică, au înfăptuit adînci prefaceri în structura societății, în nivelul 
forțelor de producție, obtinînd succese remarcabile în edificarea orînduirii 
socialiste. , , ' x

în lupta de clasă împotriva exploatatorilor, în opera de transformare 
revoluționară a societății, oamenii muncii și comuniștii români și 
maghiari s-au aflat alături, s-au sprijinit reciproc.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția relațiilor de prietenie 
și colaborare tovărășească dintre partidele, țările ■ și popoarele noastre, 
sîntem convinși că acestea se vor dezvolta și în viitor în interesul po
porului român și poporului ungar, al unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii și socialismului 
în lume.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Telegrame
Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis o 
telegramă de felicitare regelui Danemarcei, Frederik al IX-lea.

în răspunsul său, regele Danemarcei a transmis președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România sincere ’ mulțumiri pentru 
felicitările și bunele urări care i-au fost adresate.
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I FAPTUL! 
IDIVERS!
I Spărgătorul I 
I a fost arestat I

IProfitînd de lipsa celor mai I elementare măsuri de păstrare |
Ia valorilor bănești, un individ necunoscut a pătruns în seara ] zilei de 14 martie în localul Poș- I tel centrale Brașov, pe lingă •
(paznicul care se afla în cabină(!) ■ Ascuns în subsolul clădirii, a I așteptat ca salariații să plece. I

IApoi a deschis casieria (care n-avea un sistem eficient de si- ! guranță !) și dintr-un fișet, în | care se afla suma de 1 743 000 ’
Ilei, a furat 450 000 lei. Timp de | șase zile, organele de miliție au I desfășurat o amplă acțiune de I

[descoperire a făptașului. Ieri, , infractorul a fost arestat. Este I Ion T. Sfărăilă, din Brașov (stra- I da Neculuță 2). El și-a recu- 1
Inoscut faptele. Suma a fost re- | cuperată aproape în întregime ] (cheltuise 10 000 lei). Rămîne I

Isă se stabilească vinovăția celor > care n-au asigurat securitatea I banilor statului ! Atît funcțio- | nari ai poștei, cît și paza con-| tractuală.
I A costat• j.v II o viața• Cazul « nemaipomenit. Greu I 
Ide crezut că poate exista un * 

om cu inima atit de împietri- I 
tă. Mergînd spre cariera unde i 
lucra. Gheorghe Petcu din Fre-

I căței (Tulcea) a găsit pe con- I 
săteanul său Mihail Culea, în ! 
v'irstă de ăl de ani. prăbușit în ’

Imîlul unei bălti care se forma- • «e din topirea zăpezilor. Omul 1 era în stare de inconștiență. |

I Gheorghe Petcu și-a scos con
săteanul din baltă si l-a așezat I 
pe un loc uscat, zltîta tot. In j ioc să .ia măsuri pentru a-l ’

I salva — el a plecat mai depar- i 
te... să nu întîrzie de la lucru I I 
Cînd s-a reîntors, a doua zi, pe I

I același drum, Mihail Culea de- . cedase. „Fapta lui Gh. Petcu — I 
apreciază tovarășii din inspec- I 
toratul miliției județene, care

Ine-au sesizat cazul — merită I 
dezaprobarea generală". Este o I 
faptă inumană fără precedent. I

Cu ce rezultat
sînt cheltuite
•fondorite pentru
protecția muncii?

Performante» iHunedorenii — în special I sportivii — s-au bucurat mult ] la darea în folosință a stadio- • nului mic, din localitate. Un . colțișor întocmai cum își dori- i seră. Teren bun, vestiare, dar... | Veșnicul „dar" și-a băgat și aici codița, sub forma unei hotărîri | a conducerii I.C.S.H., care (in I pofida dispozițiilor legale) a ' schimbat destinația vestiarelor. > Sportivilor li s-a promis ferm I un alt vestiar. Au trecut de | atunci doi ani de zile, dar „startul" lucrărilor nu s-a dat încă. I Se desfășoară, în schimb, cu I mult succes, proba de „ștafetă" * pe la toate forurile locale com- i petente. Așteptăm — cu crono- I metrel» în mină — finișul.
La grămadă I

La Uzina de prototipuri și 1 reparații de utilaj chimic din | 
Făgăraș s-a pus la punct, re
cent. o nouă „metodă" de g'es- I 
tionare și depozitare a mate- I 
rialelor folosite în producție. ’ 
1 000 tone de tablă (în valoa- ( 
re de 3 395 000 lei), feromolib- I den. feromangan, și ferocrom I 
(1 101 000 lei) stau în vrac în . curtea întreprinderii, nesortate, I 
direct pe pămînt. în zăp.adă și | 
ploaie. Depozitul este neîmprej
muit, astfel că toate aceste ma- I 
teriale pot fi folosite în pro- I 
ducție fără știrea gestionarului ' și fără o evidentă precisă. Cind > 
te gindești cît au costat, nu-ti I 
vine să crezi că poate exista o I 
asemenea dezordine. Propunem 
construirea unei „pasarele", să I aibă pe unde trece conducerea I 
uzinei. Altă soluție nu vedem. ’ 
Ne împiedică mormanul... i

Curiozitate .Zilele trecute, la Negrești, In I județul Satu Mare, s-a înregis- , trat un caz neîntîlnit în zooteh- I nie. O oaid a fătat un miel cu I o inimă exterioară, plasată sub gît. Inima animalului. închisă I de o membrană, se afla în le- ] gătură cu aorta printr-un mic ' orificiu, pulsînd la intervale re- . gulate. Cu toate îngrijirile acor- I date de Ana Drăguș, proprieta- I ra mielului, acesta n-a putut viețui decît 66 de ore. La dis- I pensarul veterinar din Negrești | se întreprind cercetări asupra ' ■acestui caz.
Degajare 
interzisă ' I Zăpada care ne-a onorat (și | ne onorează încă) a necesitat, de fiecare dată, măsuri urgente I de curățire a străzilor. Cum de- I curge însă această operație ? ‘ Iată un exemplu : ca mulți alți ■ cetățeni, și cei care locuiesc pe I strada Popa Petre din Capitală I au .curățat, prin muncă voluntară, trotuarele. într-una din I nopțile trecute, privind în stradă ] nu le-a venit să-și creadă ochi- 1 lor. Ce se întîmpla ? O echipă de j muncitori, inarmată cu tîrnă- I coape și cu multă voie bună, I degaja partea carosabilă a stră- . zii, aruncînd bucățile de ghea- I ță — unde credeți ? — pe tro- | tuare. (Unde, de altfel, au și rămas). Cu. alte cuvinte, doi în- I cârcă, doi descarcă. Muncă de i Sisif ! I

Rubrîcâ redactată de j 
Stefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii' ’

în zilele primului viscol din februarie, la balastiera din localitatea Apa, județul Satu Mare, un tînăr de nouăsprezece ani, muncitor fierar în echipa de întreținere, stînd între șine încărca într-o roabă cărbunii pentru forjă, .de la o grămadă de lîngă linia de garare. Un altul îl ajuta; stînd pe grămada cu cărbuni și indepărtînd zăpada. Era ger și viscol. Nu auzeau nimic. Prin împingere, locomotiva manevra o garnitură de vagoane. Tînărul a fost lovit și a căzut între șine.Amănuntele accidentului ni le-a relatat ing. Mircea' Dumitrașcu, in- spectorul-șef județean pentru protecția muncii. Vinovățiile ?...— Au fost stabilite precis : manevrare nesupravegheată. Cu 30 metri înaintea garniturii trebuia să se afle pilotul, vizibil pentru mecanicul de locomotivă. Cei doi manevranți, Vasile Chiciu și Augustin Gheran, încălcaseră grav disciplina de muncă. Li s-a dat cîte o sancțiune și dosarul a fost înaintat organelor de urmărire penală. Totodată s-a indicat organi- . zarea depozitului de combustibil și s-a dispus reinstruirea tuturor sala- riâților în problemele de protectie a muncii... (Dar indiferența față de a- ceste aspecte era atît de adînc înrădăcinată, încît învățămintele de pe urma accidentului nu au folosit. Două săptămini mai tîrziu, în 25 februarie, la aceeași unitate s-a accidentat mortal un supraveghetor pe cînd făcea o intervenție periculoasă la un transportor cu bandă, în timpul funcționării acestuia).Cu forul de specialitate din Baia Mare am examinat accidentele miniere. Aici, două evenimente grave au fost, de asemenea, rezultatul unor aspecte de indisciplină. într-un caz n-au fost asigurate condiții propice de muncă pentru a se elimina orice risc, în al doilea, încălcarea a-a datorat chiar celui în cauză.Nu ne-am rezumat la accidentele de muncă ale acestui an. Am luat in cele două județe atît dosarele cu ' urmări grave ca și altele cu urmări mai puțin grave, privind accidentele din anul trecut ; am analizat cauzele, dinamica, împrejurările și urmările lor. O observație se. impune de la bun început. în ultimii., ani,., di-' ' ftamica accidentelor de muncă,este, șț .. în aceste județe în continuă scădere, în primul rînd, faptul se datorește înzestrării corespunzătoare a unităților de producție ca și altor măsuri luate pentru protecția vieții șl sănătății celor ce muncesc. A eres cut și crește în permanență nivelul de pregătire tehnică a salariaților. Numai în județul Baia Mare numărul total al accidentelor de muncă s-a redus in ultimul an cu 24 la sută, manifestînd și in continuare, tendință de scădere. în același ju deț, ne informează inspectorul-șef cu protecția muncii, ing. Anghel Mi hain, anul trecut s-au cheltuit 61 000 000 lei pentru mijloace de tehnica securității, ventilație, echipament și alimentație de protecție, măsuri tehnico-sanitare în nroducție etc, La scara întregii țări, această sumă se ridică la 1,44 miliarde lei.Analizînd statistic diferitele sectoare economice în care se produc accidentele, am putut constata și aici modificări semnificative. Pe primul Ioc nu se Situează, cum s-ar putea crede, mineritul, socotit dintot- deauna meserie cu riscuri, ci sectorul economic al consiliilor populare, cu puzderia de întreprinderi mici, nu totdeauna bine organizate și conduse, lipsite frecvent de cadre calificate și încă insuficient controlate de organele de pe locurile ză unitățile restieră și am putut rent de sector, indiferent cident, de fiecare dată s-a desprins cu cu fie să că,

rarilor. Ca să nu mai vorbim de banii irosiți pe reparații de mîntuială, de gropile care reapar îndată după ce au fost „acope- • rite".Ajungem, astfel, la capi- - toiul modernizări, operație începută abia de cîțiva ani și ale cărei roade se văd cel mai bine pe Șoseaua București-Băneasa. Respirăm altfel 1 Anul trecut au început lucrări de modernizare pe Bd. Armatei Poporului, la nodul circular Nițu Vasile, pe str. Macaralei și 2 artere microraiona- le în cartierul Titan, la 'inelul intermediar din Ber- ceni-Sud ; se realizează un nou planșeu în Piața Operetei. se realizează un număr de garaje subterane etc. Anul acesta, lucrările de mai sus se continuă înghițind 32 din cele 49 milioane lei alocate lucrărilor de acest fel Pentru deschiderea unor noi obiective s-au distribuit, astfel, numai 8 milioane.Ajungem astfel, așa cum ne demonstrează progresele civilizației mondiale, la un capitol care in urbanistica contemporană, se numește o bună politică a drumurilor. Succesele obținute în dezvoltarea multilaterală a orașelor noastre creează condițiile pentru a se trece la desfășurarea unei asemenea politici în măsură să tină seama de complexitatea problemelor pe care le ridică întinerirea unor coloși cu o suprafață rutieră de peste 20 000 000 m.p., cum este Bucureștiul. Pentru început, două lucruri Unul zuire riale mai judicioasă stabilire a criteriilor primordialității (ceea ce ar impune, sîntem de părere, o rediscutare și. ’ poate, o redistribuire a u- nor fonduri deja destinate treburilor gospodărești, chiar din acest an cu condiții deosebite). Și, paralel cu aceasta, o mai curajoasă, mai energică, mal eficientă antrenare a cetățenilor la lucrările de modernizare a străzilor și drumurilor, îndeosebi a tinerilor. Și din acest punct de vedere e de discutat dacă începerea unei acțiuni cu ajutorul brigăzilor voluntare de muncă patriotică ale tineretului p-ar da bune rezultate. Specialiștii consultați opinează în favoarea unei asemenea propuneri.Problemă drumurilor este una dintre primordialele probleme gospodărești, ce- . tățenești, deci o problemă a noastră, a tuturor. Cele cîteva observații și sugestii se vor doar o contribuție la o amplă dezbatere publică inițiată de^ edili, vi- zind însă mai direct și. cu mai susținută preocupare o finalitate practică, eficientă.

fundat strada... Scumpi la tărîțe, ieftini la făină, pînă la urmă cei răspunzători se pare au tras concluziile cuvenite. In alte locuri ' însă (cazul străzii ȘtirbeiVodă), datorită unei inten- ' ții pe care o are direcțiade sistematizare (pentru un viitor neprecizat!) cheltuielile de reparație au depășit de mult investițiile ce s-ar fi cerut pentru modernizarea ei.Dar imaginea unui autobuz sau troleibuz ale cărui roți se poticnesc din cinci în cinci metri într-o groapă (vezi troleibuzul ’93

xemplu : cel al aleilor din noile cartiere. După ce specialiștii urbaniști și-au modificat — justificat, desigur — părerile privind dimensiunile spațiului dintre blocuri și s-a trecut la măsura concentrării locuințelor în teritoriu, o mare parte dintre cartiere au redevenit șantiere. Firesc, dar nefiresc este faptul că basculantele circulă la libera alegere a șoferilor, fără nici o reglementare, dis- trugind aleile pentru care s-au cheltuit sume importante, pentru care se vor cheltui în aceste condiții

sporește dificultățile transportului, nu putem să nu ne punem niște întrebări (de natură cetățenească) cu privire, în primul rînd, la o mai chibzuită gospodărire a mijloacelor de care dispunem, la o mai tenace apărare s căilor de transport.Să începem cu aceasta din urmă, adică, să ne gîn- dim la modul în care sînt îngrijite străzile pe care, astăzi, le avem. Majoritatea dintre ele sînt suprasolicitate de autovehicuie cu ■ gabarite ce depășesc net posibilitățile de

Iarna. sîcîitoărea Iarnă de anul acesta, ne-a lăsat printre moștenirile sale cele mai evidente o stare a drumurilor, potrivit aprecierii specialiștilor, „cum n-am avut de multă vreme"... Ar fl de prisos acum să facem procesul primelor trei zile de ninsoare de la începutul lunii ianuarie, zile în care, nederanjată de nimeni, zăpada s-a depus de groase voie să se peste 6 000 re lopată în platforma de gheață, a- poi o. groapă în anvelopa, și așa destul de fragilă, a asfalturilor Capitalei. Dar, poate că se va medita mai mult în viitor la surprizele pe care, sub o formă sau alta, iernile Ie fac cu-regularitate edililor orașului !în aceste zile merită însă să ne gîndim la altceva. Tovarășul Gabriel Cernes- cu, inginerul-șef al întreprinderii de drumuri și poduri București, ne informa, că pornind de la starea de degradare a străzilor, oamenilor pe care îi conduce le vor trebui cel puțin 4 luni de acum înainte ca să poată readuce, a- proximativ, străzile orașului București la de Ia inceputul trecute.Confirmată de ției de drumuri liului municipal, ing. mion Mîndreș, afirmația mi se pare cu atît mai demnă de a fi luată în serios cu cît căile de acces erau chiar cu cîteva luni în urmă departe de a satisface cerințele unui trafic rutier de intensitatea celui pe care-1 cunoaște o capitală modernă ca a noastră (ca să nu mai socotim procentajul de degradare la care vor fi supuse în continuare străzile, în perioada care urmează, perioadă după cît se vede nu mai puțin dificilă).într-adevăr. ce se întîm- plă, ce se va întîmpla cu situația străzilor bucureș- tene ? Spre surprinderea noastră, și la întreprinderea de drumuri și poduri, și la consiliul municipal, alarma reală se însoțește cu o convingere care îndeamnă la efort, dar la un efort într-un limitat. O de a modifica „împăcare dovedește se pun statistici, pasul cu avea

în straturi atît încît a fost ne- ârunce pe străzi tone sare, fieca- formînd un hop
I Ieșite de sub tăvălugul

unei ierni grele,
STRĂZI, ȘOSELE,problemei, să arătăm că toți interlocutorii noștri — inspectori cu protecția muncii, activiști ai sindicatelor, conducători de întreprinderi, factori de răspundere din Ministerul Muncii, într-o unanimitate demnă de relevat, sînt de acord că se pot obține rezultate incomparabil mai bune, dar...în industria locală, cu cele mai frecvente accidente, pentru a reduce la minimum riscurile, în majoritatea cazurilor, nu este nevoie decît de buni gospodari, de măsuri organizatorice, administrative tență tehnică.în economia forestieră, agricultură, o bună parte telor grave sînt urmarea nei în muncă, organizării defectuoase a locurilor de muncă, calificării reduse și lipsei de supraveghere.îmbunătățirea asistenței tehnice la toate locurile de muncă și în special în schimburile 2 și 3 este încă un factor important de reducere a frecvenței și gravității accidentelor de muncă. Un ordin al Ministerului Minelor, care a obligat toate cadrele tehnice, toți șefii de serviciu să intre în subteran un anumit număr de zile, a contribuit în mod substanțial la ridicarea nivelului asistenței tehnice, la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la reducerea frecvenței accidentelor. Oare experiența din sectorul minier n-ar putea fi extinsă și a- daptată corespunzător cerințelor și în celelalte sectoare ?La Baia Mare au existat și o serie de recalcitranți față de măsurile indicate de inspectorate cărora- nu le-au ajutat nici avertizările, nici contravențiile. S-a apelat la măsura extremă : suspendarea provizorie a activității la locurile de muncă cu pericol iminent. Așa,' de pildă, s-a suspendat activitatea la sepția de lustruit mobilă de la I.I.L. „Băimă- reana" pentru lipsa unei instalații de ventilații. în două zile s-a amenajat una provizorie. Experiența a arătat că, de obicei, într-o zi, două, în foarte rare cazuri mai mult, s-au putut lua măsurile de reducere sau anihilare completă a periculozității locurilor de muncă, urmînd ca unele instalații mai complexe sau definitive să se realizeze' pe parcurs.în bună măsură, eficiența întregii activități de prevenire a accidentelor depinde și de încadrarea cu personal corespunzător, calificat și de specialitate a Inspectoratelor județene. Numărul inspectorilor variază între 3 și 14, in funcție de dezvoltarea economică a jude'țului, de profilul activităților, de dispersarea unităților, numărul locurilor de muncă ce cer o supraveghere mai atentă. Dar în contextul cerințelor diferitelor sectoare se constată o lipsă acută de inspectori, pe Cît posibil cu pregătire corespunzătoare, mai ales pentru agricultură. în județul Satu Mare, județ cu agricultură dezvoltată, nu există nici unul și nu există nici organe ajutătoare de protecție a muncii în unitățile agricole care să se ocupe efectiv de o asemenea problemă de mare răspundere în condițiile mecanizării și electrificării a- griculturii, care duc la o concentrare tot mai accentuată a tehnicii in unități agricole, implicîrid respectarea corespunzătoare a normelor de tehnica securității.în investigația întreprinsă, în opiniile unor specialiști, ale celor răspunzători direct de asigurarea protecției și securității muncii s-a conturat și cerința întreprinderii undr măsuri de perfecționare a reglementărilor în vigoare, îndeosebi în vederea simplificării sistemului de cercetare și întocmire a actelor. S-a sugerat că, a- vînd în vedere trecerea unor sarcini de cercetare de la procuratură la miliție, ar fi necesar să se prevadă ca la nivel de inspectorat județean. aceeași sau aceleași persoane să se ocupe de cazurile respective, pentru a se asigura un nivel cît mai ridicat de cunoaștere a cazurilor și de specializare. Se impun, de asemenea, reactualizate normele de aplicare a contravențiilor, în așa fel încît ele să permită o mai judicioasă încadrare a diferitelor abateri, ținîn- du-se seama de normele generale de protecție a muncii, dar și de diferitele aspecte specifice.Din investigațiile întreprinse, din părerile interlocutorilor noștri am desprins opinia unanimă că nu există o fatalitate a accidentului, dar există în schimb încă lor de tehnica a prevederilor aplicarea lor, sură, o necunoaștere a acestora. Motive temeinice pentru o mai atentă preocupare față de îmbunătățirea și perfecționarea prevenirii și generatoare de producție.

și de asis-ca și în a acciden- indiscipli-

starea lot toamneișeful sec- a consi-Si-

cadru strict încercare o asemenea situația" se i efect : ți față cifre, să ținemcufără în 1 .,C,anecesitățile, am nevoie de o capacitate de producție a asfaltului mult mai mare. Capacitatea fabricii noastre este redusă. Rezolvați dv. problema...".Evident, nu ne. propunem s-o rezolvăm noi (pentru aceasta există organisme specializate), dar dacă așa stau lucrurile, iar timpul — după cum se constată — I

A

BUUVARDE AȘTEÂPTĂ

ACȚIUNI EFICIENTE
DIN PARTEA EDILILOR!

susținere1 ale unor străzi obișnuite. Deși există o a- semenea situație, numai în cazuri cu totul speciale se utilizează .sistemul de dirijare ă vehiculelor foarte grele (secția de drumuri specificînd că este „o treabă a miliției") iar orice șofer poate oricînd periclita starea unui drum puțind decide, cu prea rare excepții, să meargă ,pe unde îi este calea. mai scurtă. Dar dacă excepția fi înțeleasă în cazul străzi prin care se în București (Caleareasca, care, pe o anumită porțiune, poate fi desfundată și de un singur autocamion cu remorcă grea), e de neînțeles de ce străzi din . interiorul orașului' nu sînt supuse interdicției vehiculelor N-ar trebuispecialitate _ _______ —și miliția să colaboreze mai îndeaproape, făcînd constatări periodice asupra stării prezente a străzilor. • oro-■ tejîndu-Ie pe cele care au nevoie..?- Șă dăm un e-

poate unor intrăPio
foarte grele, ca secția de a municipiului

altele. Cine răspunde de pierderi ? De ce nu se iau măsuri pentru stabilirea, în prealabil, a unor trasee, în aceste cazuri. în așa fel încît risipa admisă să fie cît mai mult limitată ? Fiindcă aici nu este vorba numai de necazurile imediate produse cetățenilor, ci și de fonduri bănești, de importante cheltuieli financiare.La acest capitol se înscriu și nenumăratele intervenții succesive asupra unei străzi, din lipsa de coordonare între planurile de activități ale întreprinderilor gospodărești, toate a- parținînd de municipiu, sau datorită unor lucrări făcute cu atîta economie incit trebuie imediat refăcute fn dreptul magazinului „Orizont" din Drumul Taberei strada a fost spartă a 5-a oară într-un termen foarte scurt, datorită „grijii" de a subtia la maximum patul de cărămidă pe care este așternută o • conductă). Evident. ea s-a prăbușit de fiecare dată și iar s-a des-

pe str. Ștefan Furtună, vezi troleibuzele 86, 87 pe str. Pajurei) să nu spună nimic celor răspunzători despre bani irosiți fără rost ? Specialiști în autotransport afirmă că uzajul unui vehicul pe 50 m de drum desfundat echivalează cu uzu- ■ ra pe 500 km de drum asfaltat ! Și totuși str. Pajurei, cea amintită, a rămas decapată (termen din tehnica drumurilor) nu mai puțin decit aproape 3 luni și jumătate ! Sistemul de- capărilor uitate cu săptă- mînile, chiar cu lunile, e frecvent, ducînd în cele din urmă la un fel de „deca- pare“ a pungii obștești. Intervenția echipelor de reparații este greoaie, siste- • mul informațional (sesizarea defecțiunii survenite pe neașteptate) complicat printr-un șir de acte etc. Cu toată creșterea marcată in ultimul timp .(acum 2 ani erau cîte 2 echipe de intervenție într-un sector, acum sînt 9) nu se poate. ține pasul cu numărul . și . suprafețele supuse deterio-

ni se par esențiale.— mai buna chib- a mijloacelor mate- de care dispunem, o
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subestimare a norme- securității, încălcare legale, neglijență în și chiar în bună mă-
activității destinate înlăturării cauzelor accidente la locul de
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ARTĂ
in autoturisme din mărcile

specialitate. Imediat, următoare se sițiiea- din economia fo- agricultură. Totodată, observa că, .indife- de ac-claritate că am avut de-a face încălcări ale normelor în vigoare, din partea celor care trebuiau creeze condiții propice de mun- fie din partea muncitorilor înșiși, sub aspectul necunoașterii sau al neglijării normelor respective. In majoritatea cazurilor, accidentații sînt bărbați tineri, sub 35 de anî, necalificați sau cu o calificare și experiență reduse în muncă.In contextul datelor de mai sus se pune întrebarea : oare efortul material uriaș al statului, cadrul organizatoric perfecționat — inspectoratele și organele ajutătoare de protecție a muncii din întreprinderi ca si inspectoratele sanitare — și nu în ultimul rînd activitatea educativă a sindicatelor, n-ar putea avea rezultate mai bune, care să ducă pînă la eliminarea accidentelor de muncă ? Ce măsuri ar mai trebui luate, ce perfecționări s-ar impune în acest sens 7Fără a minimaliza complexitatea
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Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
depunerile pe libretele de 
economii cu dobîndă și cîști
guri în autoturisme necesare 
participării la tragerea Ia sorți 
pentru al doilea trimestru al 
anului curent se pot efectua 
pînă la data de 31 martie a.c. 
inclusiv. La această tragere la 
sorți trimestrială, Casa de 
Economii și Consemnațiuni va 
acorda autoturisme din 
cile :

După cum este cunoscut, ti
tularii acestor librete de eco
nomii beneficiază în afară de 
cîștiguri în autoturisme și de 
dobîndă.

Este important de reținut 
că la tragerile la sorți parti
cipă libretele acelor titulari 
care au păstrat la C.E.C. în tot 
cursul trimestrului pentru care 
se efectuează tragerea la sorți 
respectivă depunerile de mi
nimum 5 000 de lei.

amintite. De pe această platformă pot analiza astăzi lucrurile.Cîți artiști-creatori, absolvenți celor două institute, lucrează în fabricile industriei ușoare ? Iată răspunsul primit la conducerea direcției tehnice din minister : în total 80, dintre care la tricotaje 5, la sticlă și ceramică 13, la articole casnice și mase plastice 3; la încălțăminte 2 etc. Cine creează atunci noile modele 7 Simplu . tehnicienii (submțelegîn- du-i și pe ingineri). Să admitem că situația se. datorește numărului încă insuficient de creatori industriali. Dar măcar acolo unde au fost încadrați creatori-artiști plastici, sînt ei bine folosiți 1Am discutat zilele trecute cu Ni- colae Lisan, absolvent din anul 1966 al institutului „Ion Andreescu" din Cluj, care lucrează, împreună cu soția avind aceeași calificare, lă Fabrica de covoare Cisnădie. Uzină cu cîteva mii de muncitori, cu o producție anuală importantă, intens solicitată atît pe piața internă cît și la export, aceasta ar fi putut constitui un cîmp de afirmare de invidiat pentru orice artist. Din păcate însă, soții Lisan n-au de ce să fie invidiați : în cei aproape trei ani de cînd sînt în fabrică n-a intrat în producție nici una din cele 12—14 creații ale lor ; la ora actuală, doar două au fost omologate de consiliul tehnico-artistic; fiind date la țesut ea... mostre. Cu ce se ocupă totuși cei doi plasticieni (înregistrați în scriptele direcției tehnice din M.I.U. ca unicii creatori din sectorul „lină") ? în cea mai mare parte a timpului copiază ne hîrtie milimetrică fie modele solicitate de beneficiarii externi, fie modele oferite de „Caitimex" și alese de aceștia; Nu .este oare o investiție mai mult decît nerentabilă să ții doi specialiști cu studii superioare pentru a face muncă de tehnician desenator (deși în fabrică exisță un asemenea, serviciu specializat) ? Lucrul pare cu atît mai ciudat cu cît. după cum ne spu-

nea ing. Ion Vidrighin, directorul tehnic ai fabricii, conducerea uzinei a cerut să se repartizeze aici absolvenți ai Institutului de arte plastice.Prezenta accidentală a cieatorului • în procesul de producție, in lansarea de noi modele se explică — la Cisnădie. ca și în majoritatea fabricilor — și prin componența consiliilor tehnico-artistice respective, menite să avizeze produsele noi. în pofida normelor elaborate de M.I.U., ele sînt formate aproape în exclusivitate din ingineri și tehnicieni, fără a se tine seama de prezența plasticienilor, chiar și .acolo unde există (este cazul la Cisnădie). în aceste condiții, nu este de mirare că artiștii ajung să facă o muncă de rutină, care nu-i mulțumește nici pe ei, nici pe alții. Desigur, poate fi acceptată pînă la un punct părerea ing. Vasile Dumitrescu, directorul direcției tehnice din M.I.U., care susține că reușita depinde de strădaniile omului. de felul cum izbutește să se impună în fabrică. Dar tot atît de adevărat este Că dacă nimeni nu-1 va lua în seamă pe creator, nu-1 va stimula să creeze, nu se va interesa de rezultatele eforturilor sale pentru progresul activității întreprinderii, ori- cîtă personalitate ar avea, nu va reuși să se impună.Este însă un alt aspect asupra căruia toți interlocutorii noștri au căzut de acord — deși fiecare privea lucrurile dintr-un unghi de vedere diferit — și anume că pregătirea cu care creatorul intră în fabrică joacă un rol determinant.„Cei doi tineri care au venit la noi nu au fost pregătiți în specialitatea noastră — ne-a spus ing. Ion Vidrighin de la Cisnădie — încît în primul an n-au făcut, altceva decît să ia cunoștință de procesele tehnologice, fără de care este posibilă, torii creatori măcar în ultimii doi ani de studii, practica în întreprinderile in care vor lucra, iar examenul de stat să constituie o lucrare de specialitate în branșa respectivă".„Anul de stagiu, în care am trecut prin toate fazele producției — lucrător, ajutor de maistru, inginer- tehnolog — ne-a spus NIcolae Lisan — a fost deosebit de util pentru formația noastră. Dar din cauză că abia după intrarea în producție am învățat ceea ce în bună parte ar fi trebuit să învățăm în institut, pentru activitatea de creație propriu-zisă aproape că n-a mai rămas timp. Despre situația de după anul de stagiu v-am vorbit..."Ing. Vasile Dumitrescu din M.I.U. : „Problema creatorilor din industrie se pune astăzi în mod diferit. Rămî- nînd artiști, ei trebuie să aibă neapărat ,și pregătirea tehnică necesară. Fără a cunoaște temeinic mașinile moderne și performantele lor, posibilitățile materiilor prime noi. cerințele valorificării lor superioare si ale realizării unor indici economici ridicați, ei ajung în situația de a se situa la periferia activității fabricilor unde au fost încadrați, nu se pot realiza ca artiști. La fel se pune și problema artiștilor plastici din afara industriei, care creează de multe ori obiecte frumoase, dar aproape irealizabile în condițiile producției de mare serie. De ■ aceea sînt greu de nv-eCliuâf . nrnckicp EoarlA. Tfiusite fii'fk

o creație realistă nu Ar fi de dorit ca vii- industriali să-și facă.

produse, chiar realizabile, nu , sînt preluate — n.n.).Vasile Ciolpan, lector la catedra de ceramică-sticlă a Institutului de arte plastice „Ion Andreescu" — Cluj : „Cele două institute sînt. din punctul de vedere al meseriei creatorilor, sub cerințe. Lipsindu-ne o înzestrare tehnică minimă. întregul nostru învătămint — mă refer la ceea ce se cere astăzi, sub raport tehnic, unui creator industrial —' nu esie pe măsura .perfecționării producției. Pe de altă parte, din profilul institutului lipsesc tii a căror necesitate foarte precis in ultimii coratiuni interioare, de metalului. și lemnului, mint superior mai bine profilat și înzestrat, care să îmbine strîns latura artistică cu cea tehnică — aceasta cred că este direcția spre care trebuie să ne îndreptăm..."Din toate aceste păreri se conturează cu claritate cîteva laturi esențiale ale pregătirii și folosirii creatorilor industriali — fie ei artiști plastici, fie tehnicieni — care ar merita analizate de către forurile de resort și soluționate, întrucît problemele nu sînt nici noi.- nici ‘ necunoscute celor . în cauză. Ceea ce a intervenit nou, după părerea noastră, este acuitatea cu care se impune ridicarea nivelului artistic al multor bunuri de consum. Performantele mașinilor moderne cu care sîntem înzestrați trebuie să se materializeze neapărat în obiecte de o înaltă ținută artistică.în afara aspectelor semnalate sînt de rezolvat și unele probleme de strictă organizare. Mai precis, este vorba de reglementarea bazei de colaborare între artiștii plastici și industria ușoară. Tov. Patriciu Matcescu, secretarul Ufiiunii artiștilor plastici, vorbind despre un protocol de măsuri ce urmează să se încheie între cei doi parteneri, ne-a spus că „ceea ce se urmărește este asigurarea accesului larg al artiștilor plastici în fabrici, nu doar sub forma unor incursiuni sporadice, întîmplătoare. Este absolut necesar să stabilim, de comun acord cu industria, locul util de intervenție al artiștilor-creatori, folosind un evantai larg de posibilități, dintre care să nu fie excluse — pe lîngă angajare — folosirea lor drept consilieri, colaboratori, creatori de prototipuri. Din păcate, protocolul, initiat în iulie 1968 pent.ru a fi aplicat anul acesta, se află abia în stadiu de definitivare la M.I.U. Pentru a suplini această lipsă, U.A.P. a prevăzut organizarea, în primăvara viitoare, a unei expoziții republicane cu tema „Artă și industrie", care va stimula neîndoielnic atît pe creato- \ rii din fabrici cit și colaborarea artiștilor din afară cu întreprinderile. Considerăm că absolut toata aspectele pot fi reglementate".La aceeași Concluzie au ajuns, po cît ne-am putut da seama, și reprezentanții Ministerului Industriei U- soare. Rămîne să se facă pasul (mult așteptat) de la acceptarea de principiu la aplicarea practică. Pentru că există posibilități vaste de a obține un reviriment în estetica tuturor bunuriior de larg consum, de a învinge o anumită inerție care se mai face simțită în producerea Iot de a impune prezența creatorului industrial ne locul ce i se cuvine în pro-

și unele sec- s-a conturat ani: de de- prelucrare aUn învăță-
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ÎN COOPERATIVE AGRICOLE

DIN JUDEȚUL NEAMȚ 

nvestifii de la care 
till se poate 

aștepta prea mult
Cooperativele agricole din județul Neamț investesc, în fiecare an, importante sume de bani pentru dezvoltarea avutului obștesc. Numai in 1968 au fost alocate pentru construcții și alte obiective de investiții peste 48 milioane lei, din care 9 milioane lei credite de la stat. Valoarea acestor fonduri, pentru anul în curs, este și mai mare : aproape 76 milioane lei.Repartizarea unor importante sume de bani pentru lărgirea producției, care în unele unități — Țibucani, Davideni, Păstrăveni, Moldoveni și altele — depășesc 20 Ia sută din valoarea producției nete a dus la creșterea continuă a veniturilor cooperativelor agricole și implicit ale membrilor .lor. La Moldoveni, bunăoară, valoarea proprietății cooperatiste a ajuns în 1968 la peste 20 milioane Iei. Ca urmare, veniturile au crescut la aproape 14 milioane lei, iar valoarea zilei muncă la peste 38 lei.Pentru ca eficienta banilor investiți să fie cît mai ridicată, membrii celor mai multe cooperative din județ au folosit fondurile respective pentru realizarea de obiective direct productive, care contribuie Ia creșterea rapidă și substanțială a veniturilor bănești. Din fonduri proprii șl credite de investiții primite de la stat, cooperatorii din Moldoveni, bunăoară, și-au . cumpărat mai întîi animale de producție, au plantat viță de vie și pomi fructiferi, au amenajat mari suprafețe pentru irigat, au construit numeroase adăposturi pentru animale, magazii, depozite de carburanți sau îngrășăminte chimice etc. Rezultatele unei asemenea orientări sînt dintre cele mai favorabile. Cel mai- sugestiv exemplu în această. privință îl oferă zootehnia. Datorită investițiilor făcute de-a lungul anilor, astăzi, cele 15 grajduri ale, cooperativei adăpostesc 1200 taurine, din care 420 de vaci cu lapte, aproape 1 000 de porci și un mare număr de oi și păsări. Or. aceste animale aduc anual un venit de două-trei milioane de lei. Tot din fondurile de investiții, cooperatorii au procurat o serie de mașini strict necesare procesului de producție — 13 autocamioane. 4 tractoare grele, pluguri reversibile și multe alte utilaj» — care, folosite rațional, alături de mijloacele puse la dispoziție de întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii, asigură executarea la timp a lucrărilor agricole, deci creșterea nivelului mediu al producției. Concludent în această privință este faptul bă în ciuda timpului secetos diri’'primăVara’'Si 'Vara anului 1968, Ta Moldoveni s-au obținut, în medie la hectar, 34 000 kg sfeclă de zahăr, peste 2 000 kg floarea soarelui etc.Cu mult dlscemămînt au orientat fondurile de Investiții și țăranii cooperatori din Girov. Avînd în vedere apropierea de oraș a unității în care muncesc, ei și-au concentrat eforturile îndeosebi spre creșterea animalelor și cultivarea legumelor, sectoare de producție aducătoare de mari venituri bănești. „Și în acest an — ne spunea tov. Nicolae Bostan, președintele cooperativei — am păstrat aceeași orientare, întrucît ea și-a demonstrat pe deplin eficiența. în adunarea generală am prevăzut. între altele, să sporim numărul vacilor cu lapte și să mărim suprafața de grădină la 50 hectare. în acest scop am procurat încă de pe acum agregatele de aspersiune, pompele și conductele - necesare. Urmează să pornim la treabă îndată ce timpul ne va permite.Trebuie spus însă că, pe alocuri, țăranii cooperatori nu folosesc cu chibzuință fondurile de investiții, iroslndu-le în obiective minore, neproductive, care nu aduc nici un venit. Sînt, bunăoară, unități unde din banii agonisiți cu multă trudă se construiesc sedii,' se fac împrejmuiri de beton sau se procură mașini și utilaje care nu sînt strict necesare. Cooperativa agricolă din Căciulești este vecină cu cea din Girov, are condițiile de dezvoltare Ia fel de bune. Rezultatele ei diferă însă

ca de la cer la pămînt. Motivul ? Și la Căciulești s-au realizat în fiecare an lucrări de investiții în valoare de sute de mii lei. Numai că o parte din fondurile de investiții au fost prost folosite: s-a construit un sediu costisitor, s-au realizat obiective care puteau fi amînate peste ani etc. In schimb; au rămas neconstruite grajduri, saivane și magazii strict necesare, nu s-au amenajat pentru irigat mari întinderi de teren. Cu cîtă superficialitate au fost orientate, uneori, fondurile de investiții rezultă din următorul exemplu. Bună parte din terenul cooperativei din Căciulești este situat pe malul Cracăului. Cu apa provenită de aici s-ar putea iriga sute de hectare. Pînă acum însă acest lucru nu s-a întîmpiat. Rezultatele unei asemenea orientări a investițiilor sînt dintre cele mai defavorabile. Deși cooperativa are terenuri mai fertile decît cea din Girov, ea obține venituri sub posibilități, cu circa 50 la sută mai mici decît în unitatea vecină.Asemenea neajunsuri se semnalează și în alte unități. La Cîndești. Bălușești și Rediu, cooperatorii au construit mai multe grajduri decît Ie era necesar și, ca urmare, o parte din acestea stau nefolosite. La . Oniceni, Valea Ursului și Bozieni s-au executat construcții necorespunzătoare, care după cîtva timp s-au dărîmat.Unele cooperative agricole au investit banii în utilaje pe care nu le-au folosit niciodată. La Ghindăoani, de exemplu, s-au cumpărat încă din 1962 douăsprezece pluguri reversibile. Ele n-au fost insă deloc utilizate, pentru că structura solului nu permite. Oare era atît de greu de prevăzut acest lucru ? „Fiare vechi" care au costat sute de mii de lei zac și în alte unități. Cooperativa agricolă din Butnărești are imobilizate în stoc plăci turnante, linii decauville, cărucioare și mori cu ciocănele în valoare de aproape 100 000 lei, cea din Piatra Neamț ține nefolosite un gard electric și adăpători automate. Uniunea cooperatistă județeană cunoaște această situație, și nu de ieri, de azi, dar nu mișcă nici un deget pentru a o remedia.Mari sume de bani au învestit cooperativele agricole din județul Neamț pentru înființarea de plantații pomi-viticole. Din păcate însă, ca urmare a neglijenței.'o parte din plantații sînt în paragină, aduc mai mult pagube decît venituri. La Cîndești, aproape 100 hectare de livadă plantată încă în 1962 au fost compromise din cțțuză ‘bă. tiu s-autoScecutăt amenajările antierozionale, 'nu s-ău pregătit cadrele care să lucreze în acest sector, nu s-au efectuat tăierile'., de formare a coroanelor la pomi. La fel arată astăzi și livezile tinere de la Borlești, Bozieni, Valea Ursului. Pe alocuri nici terenurile amenajate pentru irigații nu aduc veniturile scontate. Ceva mai mult : la Po- doleni, Gherăiești, Drăgănești, producțiile obținute de pe terenurile irigate au fost mai mici decît cele realizate pe suprafețele neirigate,Anul trecut, cooperatorii din Davideni au semănat în sistemul irigat orz, în timp ce ceapa au pus-o pe terenuri neirigate. Din această cauză, ei au obținut cu 8 000 kg de ceapă mai puțin la hectar decît vecinii lor din Păstrăveni.■ Evident, principala răspundere pentru existenta acestor anomalii în orientarea investițiilor și utilizarea cu maximă eficientă a obiectivelor realizate o poartă conducerile cooperativelor agricole respective. O serioasă vină în această direcție revine însă și organelor județene și în primul rînd uniunii cooperatiste. Este de datoria acesteia să ia toate măsurile necesare pentru a preîntîmpina pe viitor repetarea unor stări de lucruri de genul celor prezentate, să îndruțne conducerile cooperativelor agricole să folosească cu maximum de randament fiecare leu investit.
Gh. BALTA
corespondentul „Scânteii"

I Specialiștii care se ocupă de problemele conducerii apreciază în mod unanim că perfecționarea structurii organizatorice interne a întreprinderilor industriale — în funcție de specificul ramurii, al producției și de mărimea fiecărei unități — este un factor esențial în asigurarea unei conduceri competente, operative și e- ficiente, cu multe implicații pozitive în activitatea economică.In elaborarea unor criterii care să permită proiectarea structurilor organizatorice pe baze analitice, cred că trebuie să se pornească de la examinarea neajunsurilor existente în actuala organizare structurală a întreprinderilor. Și, din' păcate, acestea nu sînt deloc puține. Dacă am face o grupare a lor — așa cum a reieșit dintr-un recent studiu întreprins în peste 65 de unități industriale. selecționate din a- proape toate ramurile economiei naționale — pe primul loc ar trebui să menționăm numărul nejustificat de mare de trepte ierarhice existent în prezent în întreprinderi. Această situație determină o a lungire a circuitelor de comunicații. posibilități mari de deformare a informațiilor, lipsă de operativitate în luarea deciziilor, o diluare a responsabilităților și creșterea cheltuielilor cu personalul tehnic-administra- tiv. în numeroase întreprinderi. funcția de șef de secție, de exemplu, se afla plasată Ia al cincilea nivel ierarhic, avînd ca verigi intermediare, pînă la directorul general, funcțiile de director tehnic, inginer șef și șef de serviciu producție.Același studiu relevă că un alt neajuns îl constituie încărcarea neuniformă a funcțiilor de conducere, fenomen ce a generat o suprasolicitare a unora dintre ele și o ocupare incompletă a altora. Astfel, în multe din întreprinderile analizate — „Electronica". „Semănătoarea". Uzina de mașini electrice, toate din Capitală, Fabrica de șuruburi Brașov, Uzina Otelul Roșu, Combinatul siderurgic Reșița etc — directorul are în subordine între 10 și 14 compartimente, inginerul șef coordonează între 5—8 compartimente, în vreme ce contabilului șef. directorului administrativ și directorului adjunct le revin unul sau cel mult 4 compartimente de muncă.Neraționale se dovedesc șl constituirea și gruparea compartimen elor tic muncă. Această deficientă se face remarcată. în primul rînd. prin existenta urfiji număr mare de compartimente, dar cu un număr redus de salariați. Am întâlnit cazuri cînd unele servicii în afară de șef nu mai aveau alt salariat în componența lor. Din această cauză s-a ajuns ca la o funcție de conducere să revină un număr redus de subordonați. In numeroase întreprinderi, acest raport pentru personalul tehnic-administrativ. pînă Ia nivelul maiștrilor

din secție inclusiv, are în medie valori foarte mici : la întreprinderea de foraj București raportul este de 2,6 salariați la un cadru de conducere, la schela Găești — 3,3, iar la uzina „Semănătoarea" București — 3,5.Mă rezum să amintesc doar aceste neajunsuri, deși studiul a scos în evidență și altele. O întrebare' se conturează tot mai pregnant : care sînt cerințele fundamentale ce trebuie avute în vedere la îmbunătățirea structurilor

mai întîi să fie grupate, in- cluzînd într-o grupă activități omogene și complementare sau convergente, în sensul ca acestea să fie puse în subordinea unui conducător.' la nivelul căruia trebuie să se stabilească decizii coordonate. O astfel de grupare de activități reprezintă o funcțiune, iar cercetările întreprinse în legătură cu stabilirea lor au arătat că pot fi avute în vedere, pentru cazul cel mai general, următoarele funcțiuni : cer-

CORECTIVE
NECESARE
I» STRUCTURA

puncte de vedere

organizatorice ? Primordială pentru o structură organizatorică rațională cred că este elasticitatea, adică capacitatea de a putea fi a- daptată operativ la modi-., ficările ce apar. în- activita* tea întreprinderii, în sensul posibilității de a elimina sau a adăuga legături sau compartimente in funcție de necesități, in altă ordine de idei, o structură organizatorică rațională implică respectarea unității de conducere la fiecare nivel ierarhie ; fiecare executant trebuie să primească dispoziții de la un singur șef, eliminînd posibilitatea ivirii unor dispoziții contrare la aceeași persoană In fine, o structură organizatorică este rațională in măsura in care asigură individualizarea funcțiunilor, economia de legături ierarhice și funcționale si. prin aceasta, economia de personal, a-, sigurîndu-i acestuia un grad înalt de ocupare.Ca, să nu rămîn în sfera considerațiilor pur teoretice, cred că pentru stabilirea unor structuri organizatorice cît mai bune, activitățile specifice fiecărei întreprinderi trebuie

cetare-dezvoltare. producție, comercială, financiar- contabilă și de personal.Evident, activitatea de e- laborare a unei structuri organizatorice,.. raționale urmează să comporte diferite etape, tinînd seama de întreprinderea analizată, care poate fi în curs de dezvoltare sau pe cale de a fi dată în funcțiune intr-o perioadă imediat următoare. La întreprinderile existente, prima operație constă în înregistrarea grafică a structurii actuale într-o organigramă și în analiza atribuțiilor și responsabilităților ce revin compartimentelor și conducătorilor pe funcțiuni. A- cestea se completează apoi cu analiza critică a situației existente. Proiectarea structurii organizatorice raționale prin eliminarea tuturor deficiențelor reieșite din analizele efectuate în etapa anterioară și ’ elaborarea organigramei finale a întreprinderii, care urmează să țină seama și de dezvoltarea în
Noi utilaje 
agricole

La Uzinele constructoare de mașini de specialitate sînt în curs de asimilare sau modernizare o serie de mașini și utilaje destinate agriculturii. Uzina „Semănătoarea" din Capitală, de exemplu, a început fabricația de serie a unei motocoșitori pentru lucrări în pantă, în zonele de deal și murite. înclinația maximă a pantei pe care se poate lucra este de 39 grade. Motocositoarea „Carpatina"este primul produs autopropulsat fabricat de această > întreprindere. Ea este înzestrată cu un motor de 5—6 CP și are un randament de 0,3—0,4 ha pe oră. la o cultură cu o producție de 8 000—20 000 Kg masă verde Ia hectar. Noi utilaje pentru a- gricultură se vor fabrica anul acesta și la Uzina „7 Noiembrie" din Craiova. Sînt în fabricație un tip de plug cu discuri pentru tractoarele de 65 CP și o greblă de fin pentru -tractoarele de 40 CP. La aceeași întreprindere o serie de produse, ca remorcile cisternă și mașinile centrifugale pentru împrăștiat îngrășăminte, sînt supuse unor acțiuni de modernizare, In vederea îmbunătățirii calității lor.Acțiunii de modernizare a produselor aflate în fabricația curentă se întreprind și la uzina „Tehnometal" din Timișoara. Astfel, vor fi îmbunătățiți indicii tehnico-economici de exploatare la selectorul universal și eleveuza electrică. (Agerpres)

i

In atelierul de croit fețe și căptușeală al Fabricii de pielărie și încălțăminte din CluțFoto : S. Cristian

Rentabilizarea
(Urmare din pag. I)oară, măsura înscrisă în olanul com- ' binatului din Craiova referitoare la punerea în funcțiune a regulatoarelor 02/CH4, sau măsurile prevăzute la C.F.A.-Brăila — montarea de debi- metre pe conductele de sosire a condensului și montarea unui conden- sometru de sosire pe conducta de condens total spre filtrele cu pat mixt.Inexplicabil este, totodată, de ce unele acțiuni, care puteau genera o mare eficiență, nu s-au finalizat în timp util. Un, caz concludent, în a- cest sens, s-a petrecut la combina- ini . lATainvoan Ăinl-o-A rX

perspectivă a acesteia, trebuie să constituie însuși miezul analizelor. încadrarea personalului în structura organizatorică proiectată pe compartimente, corespunzător activităților a- cestora si atribuțiilor și responsabilităților fixate, este ultima etapă cu care ar urma să fie încheiată stabilirea noii structuri.Cît privește unitățile noi, socotim că este absolut necesar să se aibă în vedere și alte cerințe. In proiectarea variantei raționale trebuie să se utilizeze, în primul rînd, elementele rezultate din ' examinarea critică a sistemului de conducere din întreprinderi existente, asemănătoare ca profil și activități tehnico-econo- mice : varianta adoptată trebuie realizată treptat, pe, măsura dezvoltării întreprinderii respective și a desfășurării tuturor activităților ce au fost avute în vedere la proiectarea structuriiDin studiile efectuate, atît la noi în țară cit și pe plan mondial, de specialiști în

știința conducerii, s-a a- juns la concluzia că actualmente este necesară, precizarea unor criterii unitare care să ducă la îmbunătățirea modului de stabilire a structurilor organizatorice, fără ca ele să constituie șabloane sau măsuri care să îngrădească inițiativa fiecărei întreprinderi în ce privește perfecționarea structurii aparatului de conducere.O structură rațională în sistemul de . conducere a întreprinderilor impune, în primul rînd, reducerea Ia minimum necesar a treptelor ierarhice, astfel ca. între funcția de director sau director general,, pe de o parte, și funcțiile de șef serviciu sau șef de secție, pe de altă parte, să nu existe de regulă decît un singur nivel intermediar de conducere ■ de tipul director tehnic, inginer șef. contabil șef, director comercial, director personal. Tot ca un criteriu unitar se impune și utilizarea corespunzătoare a funcțiilor de conducere, prin stabilirea unor atribuții și responsabilități bine delimitate pentru fiecare funcție, precum și prin delegarea autorității de conducere pe diferite niveluri ierarhice.Este important, totodată ca determinarea numărului optim de compartimente de muncă să se facă de fiecare întreprindere în funcție de activitățile sale specifice, de volumul și de complexitatea problemelor de re-' zolvat pentru îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare fiecărei activități. Astfel, serviciile ar urma să se constituie în situația cînd o serie de atribuții, ce formează un domeniu de activitate relativ omogen. trebuie să se soluționeze, de către un colectiv de salariați conduși de un șef care are autoritatea delegată de luare a deciziilor. Birourile pot fi create în cazul cînd complexitatea problemelor de rezolvat, rezultată dintr-o anumită grupare a atribuțiilor, impune o delimitare organizatorică chiar în structura internă a serviciului.Gruparea compartimentelor de muncă este de a- semenea un element esențial și ea urmează să se facă ținîndu-se seama de domeniile principalelor funcțiuni care reflectă activitatea unei întreprinderi. In cadrul funcțiunii de ccr- cetare-dezvoltare, de e- xemplu, pot fi grupate compartimentele de plan, organizarea producției si a muncii, proiectare, cercetare, tehnologia de fabricație, investiții, laboratoare, ateliere de prototipuri, stații pilot etc. ; în cadrul funcțiunii de producție — cele de lansare-urmărire, protecția muncii, mecanic șef, control tehnic de calitate și secțiile de bază și auxiliare ; în cadrul funcțiunii comerciale—compartimentele de aprovizionare, desfacere, studiul pieței (comercializarea produselor), transporturi, depozite și oficiul juridic.Stabilirea, în cadrul fiecărei întreprinderi, a unui sistem de delegare de autoritate spre treptele ierarhice inferioare, potrivit cu specificul activității, în vederea eliminării lipsurilor constatate în ce privește încărcarea prea mare a unor funcții de conducere — director, inginer șef. — este un alt imperativ al unei structuri organizatorice eficace. Prin aceasta s-ar asigura condiții pentru degrevarea funcțiilor de conducere superioare de o serie de atribuții mărunte. ca și posibilitatea de a se lua deciziile cît mai aproape de locul unde se produce un anumit fenomen.Desigur, problema în discuție e mult mai complexă. Intenția a fost numai de a o prezenta însă, șl a o pune în atenție, .pentru a-i sublinia actualitatea și a stimula interesul care trebuie să i se acorde în contextul acțiunii de perfecționare a conducerii, și organizării producției în întreprinderi.
Ing. Nicolae HANEȘ

Sînt cinci luni de cînd la Aleșd, în ju
dețul Bihor, trebuia să 
înceapă organizarea 
șantierului pentru 
construcția unei fa
brici de ciment cu o 
capacitate finală de 2 
milioane tone pe an. 
Practic, în acest răs
timp, nu s-a făcut ni
mic. Organizația de 
construcții — între
prinderea de construc- 
ții-montaj nr. 9 Cluj 
— justifică tergiver
sarea începerii lucră
rilor prin faptitl că ti
tularul investiției, in 
același timp si forul 
ei de resort — Minis
terul Industriei Con
strucțiilor — a întîr- 
ziat asigurarea docu
mentației de execuție 
și eliberarea amplasa
mentului Din acest 
motiv, este pusă sub 
semnul incertitudinii 
realizarea, in acest an, 
a unui volum planifi
cat de lucrări in va
loare de 100 milioane 
lei.

Fabrica din Aleșd nu este singurul o- 
biectiv nou al Minis
terului Industriei Con
strucțiilor ce urmează 
a fi început în 1969 în 
acest județ. Pentru 
balastiera din Oradea, 
cu termen de punere 
în funcțiune în anul 
viitor, abia se defini
tivează studiul tehni- 
co-economic, urmînd 
ca apoi acesta să fie 
aprobat de minister. 
Intr-o situație oare
cum similară se află 
Si 
noi 
Ce 
ce 
tru 
cr arilor 
vele amintite ? în ori- i 
ce caz, nu poate să 
arunce vina asupra 
altora, pentru că el 
este titularul tuturor 
acestor investiții, iar 
proiectantul și 
structorul îi sînt 
ordonați.

alte două unități din același județ, 
justificări va adii- 

ministerul pen- 
tărăgănarea lu- 

la obiecti-

con- 
sub-

I

Apă din piatră seacă
întreprinderea de 

foraje și alimentare 
cu apă Galați vrea să 
realizeze o mare „per
formanță" : să scoată 
apă din piatră seacă. 
Că nu are nici o sansă 
este clar. De unde a- 
ceastă concluzie ? Iată 
un caz. La coopera
tiva agricolă Slobozia- 
Ciorăsti, județul Vran- 
cea. LF.A.-Galați a 
forat un puț pentru 
alimentarea 
Lucrările 
210 000 de 
credite și 
prii ale 
La terminare, 
priză: debitul de apă 
era insuficient.

.cu apă. 
a.u costat 

lei, bani din 
fonduri pro- 
cooperativei.

SUT-

i O @ i @ i B 
producției

se utilizeze gazul rezidual drept combustibil la C.E.T.-Ișălnița. Eficiența economică : 5,3 milioane lei. Deși termenul de realizare era trimestru! IV/1968, lucrarea nu este gata nici azi. De ce ? întrucît, așa cum ni s-a motivat ta combinatul craiovean, documentația tehnică de execuție s-a primit cu o întârziere de circa două luni.Pe firul tergiversărilor ne-am a- dresat proiectantului general — IPROCHIM. Vina, așa cum ne-a explicat tov. ing. Ion Ivan, ar aparține unui subproiectant de specialitate. care, după numeroase, intervenții, a acceptat și a rea-

mare întîrziere. Ne-am Interesat cînd a fost trimisă de către IPROCHIM tema de proiectare acestui subproiectant. La 18 septembrie 1968. Destul de tîrziu. O influență negativă a avut-o și primirea cu întîrziere a avizelor necesare de la Ministerul Energiei Electrice și C.E.T.-Ișalnița. Este clar că, din moment ce tema de proiectare a fost primită spre sfîrșitul lunii septembrie, asigurarea documentației in luna august — cum se prevăzuse — nu mai era posibilă. Executarea lucrării s-a întârziat, iar eficiența sa economică va avea efectul scontat intr-o pfirioadă îndepărtată.

chimice
acțiune de rentabilizare se face încă prea puțin, în unele întreprinderi eficiența măsurilor prevăzute fiind viciată de neajunsuri subiective. Este momentul ca persistența pierderilor să constituie un semnal de alarmă pentru comitetele de direcție ale unităților in cauză și Ministerul Industriei Chimice. Sarcina stabilită în acest domeniu de conducerea de partid și de stat trebuie îndeplinită riguros. în cel mai scurt timp, mobilizîndu-se intens capacitatea specialiștilor și inițiativa colectivelor din întreprinderi în lupta pentru obținerea .de beneficii' sporite Si. a unei rentabilități în continuă

peste pupăză, puțul 
s-a nisipat de cîteva 
ori- în cele din urmă, 
a fost abandonat, 
cheltuielile fiind. in
cluse la lucrările de 
prospecțiune. Banii au 
fost rambursați coope
rativei 
derea 
statul, 
urmă.

agricole. Pier- 
a 
în 
s-a

suportat-o 
cele din 
forat o 

nouă fîntînă la o dis
tanță de numai 300 
metri de prima. Re
centele probe tehno
logice arată că apă 
există. Fiind vorba de 
lucrări care se fac in 

, adîncime, ar trebui ca 
, .... ,,. ’mii . țhfjîj„ să ■ se stv- 

Colac . dieze profund.

Lupul stăpîn la oi
Magaziile și pătulele ■ 

cooperativei agricole din Uihei. județul Ti
miș. s-au umplut 
toamna trecută cu numeroase produse ale 
timpului. Multe din
tre acestea trebuiau 
să asigure baza fura
jeră necesară sectoru
lui zootehnic al coo
perativei. Așa. că gos
podarii de aici se tin
deau că pot trăi liniș
tiți pînă la recolta vii
toare. 'Numai că. spre 
uimirea lor. comisia de 
revizie, cu ajutorul u-

niunii județene a co
operativelor agricole 
de producție, a. consta
tat ..evaporarea" din 
magazia încredințată' 
lui Ioan Rintye a 63 373 
kg porumb boabe în 
valoare de 113 120 lei. 
Totodată, gestionarilor 
de furaje Petru Marx 
Si Werner Bednar 
„le-au făcut picioare" 
55 618 kg paie si alte 
nutrețuri. Prea tîrziu 
Si-au amintit gospoda
rii din Uihei de. 
tele lupului ajuns 
pin la oi...

întreprinderea de 
construcții forestiere 
Rm. Vîlcea aparține, 
cum este si firesc, Mi
nisterului Economiei 
Forestiere. Această în
treprindere consumă 
multe piese de schimb, 
de aprovizionarea că
rora se ocupă tov. Un- 
gureanu Oprea, meca
nic recepționez. Omul 
nu știe cum să proce
deze. De ce spunem 
aceasta ? Pentru că a- 
desea este pus pe dru
muri, întrucît ce
rerile de piese de 
schimb ale întreprin
derii nu sînt luate în 
considerare de foruri
le de resort ale minis
terului. Cîteva secven
țe din „filmul" tergi
versărilor... în zilele 
de 19—20 februarie 
1969, mecanicul recepționez,' fiind în posesia repartiției cu nr. 
4-681. s-a prezentat la 
ing. Gheorghe.Tom.es- 
cu, șef de serviciu în

fap- 
stă-

s-aminister. „Șeful"
uitat la ea și a arun
cat-o la coșul de gu
noi. Asemenea gesturi 
s-au mai repetat. Vă- 
zînd că la Ministerul 
Economiei Forestiere 
nu găsește înțelegere, 

1 mecanicul recepționer 
a peregrinat prin di
ferite întreprinderi 

.pentru procurarea pie
selor. Și, în tot acest 
timp, unele utilaje 
stau pe... butuci. Ca
zuri . concrete : un 
buldozer nu func
ționează din noiembrie 
1968, 6 betoniere, 12 
remorci, cîteva gru
puri electrogene și al
te mijloace tehnice 
stau degeaba de mult 
timp. Oare 
de serviciu ___ ____
este plătit să încurce 

■lucrurile să nu ia în 
considerare necesități
le întreprinderilor ? 
Este el — ca să ne 
menținem în termenii 
sesizării — „o piesă" 
de neînlocuit ?

Mal multe coopera
tive agricole din ju
dețul Dolj s-au aso
ciat și au pus, mină 
de la mină, fonduri 
pentru amenajarea u- 
nui atelier de repa
rații. , Atelierul inter- 
cooperatist trebuie să 
execute anumite lu
crări pentru unitățile 
asociate. Numai că 
noua creație s-a do- ' 
vedit a fi un fiu ne
ascultător. Si iată de 
ce. încă din septem
brie anul trecut, ță
ranii cooperatori din 
comuna Goicea Marc 
au terminat de con
struit o bucătărie fu-

i

seful 
amintit

rajeră. Au fost 
tate si utilajele 
sare. Instalația tzică trebuia s-o exe
cute atelierul intercoo- 
peratist din Craiova. 
Toate adresele, toate 

' intervențiile au rămas 
fără răspuns. Tova
rășii din conducerea 
atelierului inter'coope- 
ratisț si de la Uniunea 
județeană Dolj a coo
perativelor agricole 
stau nepăsători. Dacă 
ar fi fost vorba de o 
întreprindere oarecare, 
s-ar fi făcut gălăgie. 
Asa. lucrurile se spală 

' în familie. Păcat că 
nu ies curate. ,

mon- 
nece- 
elec-



PAGINA 4 SClNTEIA - slmbătâ 22 martie 1969
BE

IDEAL Șl ORITERIU
VALORIC IN ARTA
CONTEMPORANAEfigiile marilor artiști capătă proporții si ecou mai întîi în sufletul .poporului ale cărui idealuri de viață le exprimă, abia apoi își găsesc liniștea nemuririi în forma statuilor. Mai durabilă decît bronzul și marmura este recunoștința mulțimii. De la ea emană fabulația fantastică despre Homer și Shakespeare, Anton Pann Si Eminescu, Sadoveanu și Enescu. Cine dintre artiștii contemporani nu-șl dorește un asemenea monument durat din legendă 7Aspirația sinceră spre mai bine, a celor mai luminate minți, a celor mai vibrante sensibilități, s-a concentrat în operele durabile ale secolului nostru, care tind să obiectiveze năzuințele vitale ale contemporanilor. In esența sa, idealul de astăzi al umanității nu poate fi desprins de înțelegerea științifică a lumii, de folosirea rațională a legilor obiective, pentru a obține libertatea, mult visată, în rawport cu structurile materiale și sociale, pe care omul le poate stăpîni Si modifica în folosul său.Marx a fundamentat științific umanismul, concepția claselor revoluțio- ..nare, progresiste, despre locul și rolul activ lai omului în lume. Pentru a schimba soarta omului, realitatea Iul concretă, totalitatea relațiilor sale sociale, este necesară știința organizării în acțiune a clasei muncitoare, pentru înlăturarea unei orîn- dufri anacronice, potrivnice dezvoltării libere și multilaterale a personalității.Filozofia materialismului dialectic ®1 istoric a elaborat singura soluție revoluționară eficientă pentru asigurarea climatului de conlucrare și întrajutorare umană, răsturnarea capitalismului și întemeierea raporturilor de producție socialiste și comuniste, care garantează, la a- dăpostul păcii, egalitatea în drepturi a oamenilor și a națiunilor din care fac parte. In acest context de gîndire Marx a demonstrat, încă din 1844, coincidența dintre idealul comunist și cel umanist.Față de idealul științific concretizat, șl practic realizat, al umanismului marxist, simplul protest utopic sau romantic, de tipul Saint-Simon, George Sand, Eugene Sue, sau constatarea naturalistă a degradării la care este supus omul în capitalism, așa cum se reflectă în romanele lui Zola, reprezintă un umanism sincer protestatar, adesea zguduitor, dar incomplet ca viziune. Protestul disperat împotriva „alienării" ființei u- tnane, în excelentele romane ale iu- nor Kafka, Sartre, Camus sau Ijn dramaturgia lui ■ Eugen Ionescu, expresie de mare plasticitate a situațiilor limită, absurde, la c.are-1 conduc Pe orii împrejurările L__ 1-de imperialismul contemporan, constituie o mărturie estetică de mare autenticitate și valoare, dar se dovedește insuficient sub aspectul prospecțiunii umaniste de viitor. Cred că insuficienta acestui umanism protestatar constă tocmai în resemnarea față de realitatea lumii capitaliste, în deznădejdea de a rămîne în cadrul vechii orînduiri, de unde sentimentul imposibilității unei ieșiri din situațiile limită, disperarea, transformarea neputincioasă a absurdului în absolut. Spiritul de frondă al „furioșilor", de pildă, duce și Ia forme paradoxale ale imaginii literare ori plastice, la anti-proză, anti-pictură, la anti-artă în genere. Condiția umană nu se poate reduce însă la acest punct mort, de negație și contestație totală, anarhică, nihilistă. Momentul de impas, al situației absurde, se cere depășit. Istoria civilizațiilor care se succed dovedește adevărul că impasul unei' orînduiri aflate în declin nu poate fi generalizat. Umanitatea a găsit mereu forțele Interne necesare, energiile revoluționare cu ajutorul cărora să depășească momentele de criză, să construiască o lume nouă. Un asemenea tel revoluționar, rațional, se cere sjujit cu mijloace adecvate', atît în știință cît și în artă, între ele rămî- nînd diferente specifice hotărîtoare pentru constituirea valorii.Experiența istorică a poporului nostru demonstrează adevărul' succesiunii turii si bilitatea vine să

robust al unei națiuni, care n-a fost ferită de momente de cumpănă. dar care a știut să le treacă bine, cu demnitate, călăuzită de încrederea nestrămutată în viitor.De la înălțimea unei asemenea experiențe si înțelepciuni, oglindită în doine si balade. în legenda de jertfă a „Meșterului Manole". în „Miorița" și „Luceafărul" se desfășoară viziunea ponorului nostru a- supra lumii si a vieții. Optimismul final al gîndirii populare este astăzi științific fundamentat, dă avînt creației și valorificării tuturor experiențelor trecute si prezente, ale culturii universale. Concepția mate-, rialist-dialectică ' si istorică formează temeiul științific propriu gii noastre culturi, artei și turii. așa cum au relevat rințele uniunilor de creație, șurate nu de mult. Este otate istoric constituită faptul substanța concepției noastre despre lume ne unește în jurul aceluiași ideal partinic, a cărui slujire în
între- litera- confe- desfă- reali- că

puncte de vedere
3ES RWartă se manifestă prin mulțimea stilurilor artistice distincte, a genurilor și speciilor, ilustrate de fiecare talent creator într-un mod concret și particular, original. Dacă ne gîndim la mari artiști cum au fost Gorki și Serafimovici. Esenin și Maiakovski. Eisenstein si Muhina observăm că însușindu-și aceeași concepție revoluționară despre lume si-au păstrat distinct personalitatea. Neruda si Hemingway. A- mado și Siqueiros, militînd pentru idealurile nobile ale eliberării mului contemporan, și-au caracteristicile naționale duale. de temperament și limbaj artistic particularizat. Proza lui George Călinescu. Zaharia Stancu, Marin Preda sau Eugen șurile lui Labiș sau Paul Constantinescu și ru, plastica formelorBaba sau Ion Irimescu și-au păstrat caracteristicile de univers poetic imaginat aparte, cu timbrul specific, slujind in fond același ideal. Unitatea de stil a artei unei națiuni. constată istoria si estetica științifică, se realizează prin varietatea stilurilor individuale. Dar a- ceastă lege a originalității în artă presupune puterea de sinteză si selecție a artiștilor, refuzul oricărui împrumut din afară a unui stil gata constituit, elaborarea unui stil pro- priu *n care ar^sti>l să se autocreate exprime dînd glas un,ui ideal colectiv.Ne pare a fi o inadvertență împrumutul, o dată cu mijloacele de expresie noi. a unor stări de spirit disperate, sumbre, stăpînite de sentimentul inutilității acțiunii u- mane. Aceste forme și imagini a- testă. în arta occidentală, o stare de fapt. înstrăinarea de sine a ființei umane, dar nu corespund realității noastre si concepției noastre

o- păstrat și indivi-
Barbu. ver- muzica lui Anatol Vie- la Corneliu

po-despre lume si om. Vitalitatea porului nostru, concretizată în arta folclorică prin motivul fundamental al bradului, al ascensiunii, luminozitatea arhitecturii naționale, nu se împacă de loc cu generalizarea epocă te în tate.In fine. împrumutul de forme străine, neselectate, abuzul de haotic și indescifrabil, chiar din cadrul unor scoli nonconformiste fată de burghezie, școli care sînt nevoite să recurgă la limbaj cifrat, esopic, la ascunzișuri ale subtex- tului. pentru a-și exprima protestul social, nu se justifică la noi. în cadrul culturii noastre actuale. în care artistul poate să-si exprime în deplină libertate, limpede și frumos crezul, mesajul de idei si sentimente. atașamentul fată lurile umaniste, se cere o formă artistică elevată, claritate.Fără îndoială, se simte tea unei priviri critice nuanțate, care să facă delimitările de rigoare și să dea o imagine adevărată asupra evoluției fenomenului literar și artistic. Vom aprecia intențiile pro- în, măsura realizării o- vom declara simpa- recunoașterea pro- valabilității univer- a revoluției proletare . ca mijloc de eliberare a omului, în scrierile lui Louis Aragon, Paul Eluard, precum și de adoptarea aceleiași poziții de către multi publiciști și pictori de la noi. grupați în jurul revistelor de o- rientare comunistă „Bluze albastre". „Facla". „Era nouă", „Cuvîn- tul liber", „Korunk", dar vom respinge procedeele artistice iraționale, absurde, pe care' le propunea, fie chiar cu bună intenție de progres, proza și stilul din „75 H.P.". „Integral", „Unu", apelînd la subconștient ca sursă unică de sinceritate. Intențiile bune nesustinute de mijloace artistice rational organizate conduc spre forme aberante. Nu putem admite lipsa de principii etice și estetice ferme care a dus la disolutiunea formei artistice si promovareaîn idealul lui socialist rațiile celor tași ai culturii noastre și dorințele legitime ale publicului larg, care așteaptă de la artiști o confirmare, o încurajare a efortului constructiv de azi. Lăsînd exercițiile în mapa ele ne birou, experimentele în atelier. acolo unde le este locul, artiștii noștri talentați 'vor satisface . prin opere durabile seteă' ’ ăe claritate și perfecțiune a marelui public, aspirația legitimă spre absolut a celor care au învătat să învingă toate dificultățile în de transformare revoluționară mii, mism. capacitatea infinită de depășire, de autoperfectionare. a o- mului contemporan.
Radu NEGRU

pesimismului. mai ales într-o de afirmare a valorilor crea- toate domeniile de activi-

de idea- cultivată de marenecesita-
gresiste perelor. Ne tia fată de gramatică a sale a filozofiei' marxiste,

imposturii.estetic al umanismu- găsim reunite aspi- mai de seamă înain-

opera____________  . ______________  a lu- să dovedească, plini de opti- auto-

Gh. Iliescu-Călinești, un artist ce face parte din generația aflată în jurul vîrstei de treizeci și cinci, de ani, se remarcă printr-o' autentică vocație de sculptor, exprimată clar în nostalgia pentru tăierea directă a pietrei sau a . lemnului, în deslușirea dintr-un bloc de materie brută a fibrei artistice. Stilul său înseamnă o înțelegere profundă, serioasă a tradiției artei populare, nu numai a formelor, ci mai ales a spiritului ei, lucrările pe care ie expune — poate cu prea multă zgîrcenie — mărturisind o concepție sigură în care simbolul sînt esențiale.— Aflăm că multă vreme veți deschide împreună cu sculptorul Gh. Apostu o expoziție de desene. Desenele sculptorilor sînt de obicei figurarea pe hîrtie a unei etape, fără pretenția execuției finite, și deci exclud prin aceasta orice intenție de expunere.— Desenele pe care le expun, împreună cu sculptorul Gh. Apostu. n-au o legătură evidentă cu sculpturile mele. Sau poate că au. dar nu sînt în nici un caz schițele unor lucrări viitoare. Vedeți, un Sculptor povestește puțin. Ești obligat la expresie, la concentrare. Obligat zi de zi să stai în față cu masivul bloc de piatră sau trunchiul de lemn — căutîndu-i forma ascunsă — simți uneori nevoia să te refugiezi. Dorești Cauți mîinii obișnuite cu lovitura de daltă, cu duritatea materiei. Și apoi temele unui sculptor sînt puține. Iată de ce uneori vrei să te exprimi altfel, povestind despre ceva, sculptor, desenul mai la îndemînă După volum.— Dacă desenul ră această posibilitate de narație, sculptura, îri special sculptura monumentală, pretinde desigur o altă tratare. Dar e o diferență nu numai de tratare, ci și de expresie, de viziune.— Care este rostul sculpturii monumentale 7 Am înțeles mai bine acest. lucru. cînd am văzut la Roma statuia lui Verrochio, celebrul ' „Colleone". Am simțit că acolo este concentrată expresia unei întregi epoci. Expresia epocii în care a trăit artistul. Ceea ce lipsește unor statui monumentale este o oroporție spirituală, echilibrul concentrării.Nu cred că Anghel poate îmbătrini, pentru că el este o valoare esențială. De la asemenea exemple am înțeles că echilibrul și proporția unei opere înșerise ■în spațiul spiritual al'omli- " trăirilor lui noi piu In ' Tg.de dinainte, cred că s-a răspuns atunci unei sensibilități moderne. Nu numai a noastră. Această flacără

vie care a țîșnit miraculos atunci astăzi terior, moșulfiri colective. De arta noastră a fost marcată în mod irevocabil de conștiința și viziunea unui niu.Brâncuși ne-a dat mensiunea eternității, tiștii români nu pot ignore. Iată ori văd în monumente por durate

atinge și tulbură cosmosul nostru in- al fiecăruia, cos- întreg al unei sim- atunci
di- Ar-s-o citede ce de locul marilor ale acestui po- pentru ani și

cînd una în alta. Alături de aspirația spre înălțime, masivitatea blocurilor sferice arăta o soliditate ce ■ nu putea fi distrusă. Monumentul așa cum îl con- cepusem plasat pe suprafața unui lac se termina ca o fîntînă. Apa se prelingea peste piatră dîn- du-i strălucire și prospețime. Pentru monumentul revoluției de la 1848 am imaginat un „Arc de început". dintr-un monolit masiv. Forma exprimă semnificația. M-am ferit
artistică metafora, componentenu peste

ogingășia pauză. gestului
Pentru un este cel limbaj.vă ofe-

este o cheie. Dar iată, românii avem un exem- neîntrecut de nimeni. 1937, cînd s-au pus la Jiu niște „pietre", atît deosebite de schemele

progresive pe treptele culma! presus de toate vala- umanismului socialist. Ea confirme practic. încă o dată, capacitatea maselor de a depăși cele mai grele încercări, monstrează vitalitatea.
(Urmare din pag. I)Există o nepăsare a 
cruțării. In vara anului trecut, undeva în străinătate, am asistat la încercarea unei a- genții de voiaj de a organiza o excursie la Auschwitz. Excursia era programată într-o duminică pîcloasă. Eram destul de mulți la număr, dar la microbuzele din fața hotelului nu s-au prezentat mai mult de zece persoane- Ce se întîmplase- cu ceilalți 7 Unii dintre el „văzuseră" și nu mai doreau să retrăiască momentele acelea de oroare... Alții cunoșteau totul din ziare. Totul, absolut tot. Alții mărturiseau fără ocoliș : „nu pot să merg. îmi fac rău". Trebuie să ne cruțăm — își spuneau cei care s-au abținut de la excursie. Suferința noastră nu mai poate învia morții. Dar oare omenirea are nevoie numai de o suferință imediat „utilă"? Oare nu este nevoie uneori și de o durere fără eficiență imediată, o durere care să ne a- rate că n-am pierdut reflexele unei specii superioare, care să marcheze, cel puțin simbolic, participarea benevolă la o dramă care nu te-a atins direct, dar care este și rlrpma ta rip vreme

de-optimismul

Sa căutăm
in actualitate

• •

eternității
Convorbire cu sculptorul 
Gh. ILIESCU-CĂLINEȘTI
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ani simple scheme, reluate pentru că inspirația e săracă și conștiința e precară, mă revolt.— Iată-ne ajunși, în discuția noastră, la o problemă importantă a sculpturii moderne. Ce înseamnă a- plicat acestui termen eticheta de „abstract", ce importanță reală poate avea raportul figurativ- nonfigurativ ?— Niciodată n-am gîndit sculptura în «afara „pasului" unui om. Fiecare artă „are unitatea ei spirituală, de măsură. incluzîndu-se în ea nu numai proporțiile, dar și gîndirea despre . a,rtă, despre umanitate, despre viață, istorie, timp — într-un cuvint o concepție. Pentru mine volumul semnifică o pădure de oameni. în orice sculptură ne care o tac, omul este integrat ca etalon — ca unitate de măsură. Nu înțeleg ce poate fi q sculptură abstractă. Nu înțeleg, termenul, pur și simplu. Pentru mine sculptura înseamnă materia , în mișcare. acumularea Ideilor ’ și uriîăne. "’Lucrările mele semnifică prezența o- mului, gîndurile sale, trăirea lui ca individ'sau ca parte a colectivității — prin simbol. Am participat la un concurs cu tema Independenței patriei. Mi-am conceput proiectul ca o țîșnire verticală de forme strîns unite, forme rotunde, tre-

să fac un arc de triumf. Ar fi fost poate grandilocvent. Așa cum l-am conceput, monumentul a- vea o demnitate izvorîtă din ea însăși, fără artificii. Mai de mult am realizat o lucrare pe care o intitulasem „Stîlpul iubirii". Co- lindînd o dată cu Vida Geza Maramureșul, am descoperit în casa unui țăran un obiect cioplit în lemn. Era ciudat cît de asemănător ca formă și spirit era acest obiect cu lucrarea mea. Poate, a- tunci mi-am dat seama, gîndirea mea coincisese cu gîndirea țăranului care cioplise. Am continuat să lucrez în felul acesta, încredințat că mă situez în specificul artei poporului român. Arta populară este o artă a lucrului masiv, a tăierii directe, a stăpînirii materialului. Am înțeles că nu sînt singur. Că în' spatele oricărui artist român se află o imensă tradiție. A te izola este o tragedie. Dar tot atît de bine știu că sensul arței hu e de a ieși in afară, de' a . te individualiza' cu oribe preț. Artistul trebuie să însemne locul trecerii sale pe pă- mînt. Să aprindă niște focuri. Dacă ele vor fi trainice, vor arde mereu. Mă gîndesc uneori cit de frumos ar fi dacă într-un colt al Herăstrăului am a- duna lucrările cîtorva sculptori. indiferent de

stilul în care lucrează, indiferent unde lucrează. Ar fi ca o privire clară asupra muncii unei generații.— încercați văd să conturați un profil al generației dumneavoastră, o secțiune prin gîndirea și viziunea acestei generații. Vă întreb însă, aceeași întrebare i-aș pune-o și lui Apostu, Popovici sau Paul Vasilescu : cine sînt artiștii care au lăsat urme puternice în personalitatea dumneavoastră ?— Simt că m-am născut cu Paciurea, Brâncuși, An- ghel, Medrea. Am simțit întotdeauna că n-aș putea să mă rup de Andreescu.La Paciurea mă atrage clocotul pe care l-a pus în lucrările sale. Himerele Iui sînt ca niște flăcări.- Ele sînt. adevărate sinteze filozofice.Anghel e considerat de unii naturalist. Ce inepție ! La Anghel trăiește în primul rînd sentimentul emanat din interior. Era un meșter al suprafeței care coincidea extraordinar cu viața, interioară a operei.Medrea, spun unii, e„banal. Dar robustețea lucrărilor lui. -felul lor direct de a fi, mai puțin subtil ca la Anehel, sînt o hrană pentru spirit.Iar Brâncuși... De la Brâncuși am învățat să arătăm clar esența prin- tr-un lucru foarte obișnuit. Poate ne gîndeam la o poartă, la o masă. Dar el le-a arătat cu degetul. Brâncuși este geniul simplității.— După acest elogiu al tradiției, după, aceste distincții care ni-i oferă pe clasici din perspectiva gîn- duriior dumneavoastră despre sculptură, v-aș întreba : cum vede4! dezvoltîn- du-se arta statuară românească ?— Construind cu pasiune ?î cu răbdare un model propriu de monumentalitate. Este cazul să medităm mai des și mai rodnic la exemplele remarcabil de convingătoare pe care ni le oferă istoria a-rțel românești. Cînd aceste' exemple sînt extraordinare prin spiritualitatea lor pregnantă apare desuet să vrei să te exprimi terestru, fără putința de ridicare la simbol, la semnificația profundă și prin aceasta rezistînd la trecerea timpului. Un manechin ridicat la o scară oarecare va rămîne un manechin, oricît de prețios va fi materialul din care este lucrat. Adevărata semnificație a artei monumentale o văd pornind implicit de la timpul în care trăiește artistul. Monumentele Renașterii t ezistă pentru că au știut să-si exprime epoca. E condiția esențială si a artei noastre. Să ne privim istoria și poporul cu ochii noștri de a- cum si să le înfățișăm îri â-1 devărata lor noblețe, tnte-- leg arta monumentală ca un nod al semnificațiilor, o expresie a sentimentelor lăuntrice ale artistului iz- vorîte din viața spirituală de azi a poporului și culturii românești.
Convorbire realizata de
Iulian MEREUȚĂ

Florin TOR.NEA

EXPOZIȚIA H. H. CATARGI
• Răutăciosul adolescent : REPUBLI
CA — 9 ; 11,15 ; 13,45 : 16,15 ; 18,45 ; 
21,15.
O La est tie Eden : FESTIVAL — 
3,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21.
9 Pentru încă puțini Solari : BUCU
REȘTI - 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ;

■ FEROVIAR - 1—1'2,15 în conti- 
; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EXCEL- 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
MODERN - 9,30 ; 11.45 ; 14 ;
18,30 ; 20,45. FLAMURA — 9 ; 

13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
.......................! : LUCEAFĂRUL —

ți

Ieri după amiază, in sala Dalles, numeroși iubitori ai artei au participat la unul din evenimentele artistice ale anului — vernisajul expoziției H. H. Catargi, personalitate proeminentă a artei noastre plastice contemporane. La vernisaj Comitetului au asistat Pompiliu Macovei, de Stat pentru Cultură președintele și Artă, acad. Ion
Uniunii Artiștilor culturale centrale, portrete, naturi a acestui neobosit desene, acuarele, va Foto : M. Cioc

Jaiea, Brăduț Covaliu. președintelePlastici, conducători a unor instituțiiSelecția reprezentativă de peisaje, statice, rod al muncii din ultimii ani artist, este completată cu numeroase schițe în ulei realizate între 1920—1967. Expoziția rămîne deschisă pînă la 30 martie a.c.
Formele nepăsării sînt fără îndoială infinite. Există indiferența ursuză și rea și indiferența ■ nată cu formule Există brutală, solană a vorbesc ghișeului și ți-1 trîn- tesc în nas. Iertați-mi frecvența acestui leitmotiv. Propun însă

afabilă, împă- zîmbete și cu de politețe, indiferența masivă, gro- i celor care îți din spatele

tomatismul celui spatele ghișeului ruia nu i se pare firesc să aibă cîteva ore în fața luț un interlocutor — mereu altul — și mereu spinarea îndoită- cînd te gîndești pentru a preveni cest neajuns evoie numai de un ciocan, de o mistrie și de un dram de sensibilitate !

din că- ne-
cuȘi că a- ne-

ruia si al țării laltă, blazonul rantei e pe cale să fie inîncat de rugină. Una din legile cele mai nobile pe care le-a instaurat socialismul în acești ani este : știți ! Dacă nu știți — învă- țați !Un mare scriitor spunea că sînt existențe care trăiesc sub semnul arderii și altele sub cel al putre-

lao- igno- cadență do- Sigur că există stimulatori și inhibitori. Si- există combus- flacără mare, fosfores- sau altele
încă o moală. factori factori gur că tii cucu lumină centă — care se consumă nevăzute și necunoscute, departe de arenele publicității. Dar nu cred că puterea de a vibra pentru ceva, de a-ți pune în fată un

tiitoare monotonie este cea care se consumă pe verticală, nul existenței tuale.A putrezi, toropit la
în pla- spiri-

Alibiurile nepăsării
reporterilor următoarea statistică. Notați la întîmplare cîteva ghișee și prezentați-vă în fața lor. Veți vedea că, în marea majoritate a cazurilor, ca să poți să intri în dialog cu cel din spatele ghișeului trebuie să te "apleci, să stai cu gitul sucit, să privești de jos în sus printr-o găurice care a fost spartă la nivelul șalelor, ca și cum poziția firească a solicitantului ar fi frîngerea- Cit de îngroșată trebuie să fie sensibilitatea proiectantului care, nu-si dă seama că aici

Există indiferența relei-voințe și indiferența lenei, a lenei „modeste" și a lenei orgolioase. Acum mai mulți ani, cînd neștiința mai putea să aibă în ochii unora valoare de blazon, am văzut oameni bătîn- du-se în piept că „n-aveau școală" (deși de Ia eliberare trecuse timp cam multișor). Am văzut oameni care confundau neputința de a vedea lumea altfel decît în alb și negru cu judecata neșovăielnică. Oameni care se ascundeau sub trei- natru formule învățate

ziril. Procesul descompunerii are bineînțeles șansa de a dura mai mult. Dar și broaștele țestoase sub carapacea lor chitlnoasă, în veșnica lor torpoare trăiesc mai mult decît alte vietăți. Să fie de invidiat nepăsarea lor somnolentă 7 Nepăsarea individualistului mărunt care se refuză elanurilor constructive, participării la viața socială 7A putrezi. A arde. Sigur că există zone geografice și umane mai prielnice unei combustii accelerate și

țel care să-ți dea elanul autodepășirii mai trebuie cadastrată după criterii fice. Nu totdeauna ■ „vieții de pe care l-au servit și îl mai servesc încă a- cei care nu găsesc în ei snergia de a trăi intens, la tensiunea înaltă a epocii, a marilor eforturi colectiva- Circumstanțe a- tenuante se găsesc ' întotdeauna. Dar la o discuție deschisă și nemenajatoare va trebui să descoperim că lipsa de vlagă a mul- . tor existențe izolate

geogra- cred în- tn alibiul provincie"

A trăi marginea lumii. A sta cu urechile astupate. A nu vedea dincolo de gardul ogrăzii tale. Â te ascunde mereu în cămara „cumințeniei" tale, ca și cum un om „cu minte" este acela care nu face nimănui nimic, trece tiptil pe cărarea vieții, iar la capătul drumului se culcă sub o piatră, pe care nimeni n-o recunoaște, de vreme călătorul n-,a făcut mânui nimic.A trăi, a arde, participa intens, generozitate, la împlinirile timpului tău socialist. A visa cu creștetul pe lună și cu picioarele înfipte în magmă. A fi credincios pămîntului pe care stai și a-ți famine credincios ție însuți, poporului tău. A înțelege că leagănul existenței tale e tara ta.

ce ni-A cu

21,
nuare 
5IOR 
10,15,
16.15 ;
1.1.15 1 XO.OU , IO , IO,
9 Tată de familie
9 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
» Drumuri : VICTORIA — 20,30.
• Rio Bravo : VICTORIA —
11.45 ; 14,45 ; 17,45, BUCEGI —
12.30 ; 16,30 ; 19,30.
o Cînd voi fi mort șl livid : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
o Păgîniî din Kummerow : LUMINA
— 18,30 ; 20,45.
e O fată fericită : LUMINA — 9—16,30 
în continuare.
O Tom și Jery : DOINA -r- 9 ; 10.15. 
9 Profesioniștii : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

. « Cuțitul in apă : UNION — 15.30; 
la 18 : desene animate.
e Viața lui Matheus : UNION — 20,30. 
O Chemarea destinului : CINEMATE
CA — 10 ; 12,30 ; J.4,30.
• Totul pentru rîs : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Rolls Royce-ul galben: GRIVIȚA
— 9,30 : 13 ; 15,30 : 18 ; 20,30.
9 Judoka, agent secret: ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15,15 ; 17,45 ; 20.
5 Bună ziua, contesă : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, ARTA - 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
8 A (ost odată un moș și o babă i 
BUZEȘTI - 20.30.
s Căderea Imperiului Roman : DA
CIA. — 3,30—20 în continuare, COS
MOS — 15,30 ; 18,30.
e Feldmareșala : UNIREA
18.
a Beata : UNIREA — 20,30.
O Hombre : LIRA — 15,30 ; 18 : 20.16.
• Expresul colonelului von Ryan i
DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
9 America, America (ambele serii) : 
FERENTARI — 15,30 ; 19.
e „...Apoi s-a născut legenda" : GIU
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
t» Pașa : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; "18,15 ; 20,30, FLOREASCA - 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GLORIA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TO
MIS — 9,30—13,30 în continuare ; 16 :

18.15 : 20.30.

• Becket : VOLGA — 8,30—17 în con
tinuare ; 20.
e Pianele mecanice : VIITORUL — 
15,30 ; 18, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30.
• Magazinul de pe Strada Mare : VII
TORUL — 20,30.-
o Casa mamei noastre : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; ia,15 : 20,30.
• Astă seară mă distrez : MOȘILOR
— 18 ; 20,30.
« Hoțul <le piersici : MOȘILOR — 
15,30.
• Planeta maimuțelor : MUNCA — 
15 30 " 18 
a’ralstaff : munca — 20,ÎS. 
O Marele șarpe : FLACARA 
o Faraonul : FLACĂRA — 18.
• Pantoful cenușăresei : PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

15,30..

15,30 :

tv

Enes- 
slm-
Ele-

(sala

Ma-

• Filarmonica de stat „George 
cu" (sala Ateneului) : Concert 
fonic — 20. Dirijor : Emanoll 
nescu.
• Baletul Național clin Cuba 
Operei Române) — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Contesa 
rltza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 16 ; Jocul ade
vărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie : N'icnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) • 
Contrapuncte — 20 : (sala din str. 
Alex. Sahia) : Tandrețe și abjecție 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cafeneaua cameleoni
lor — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
o Teatrul Giulești ; Meșterul Manole
— 19,30.
• Teatrul ,,Barbu ’ Delavrancea" : 
Doamna de la Maxim — 20.

. • Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 
18,30.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
R.U.R. — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea 
Victoriei) : Nocturn I — 21,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19.30 ; (sala din Călea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei
— 19,30 ; (la Sala Palatului) : Intîlnire 
cu muzica, umorul și moda — 19,30. 
e Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Selecțiuni '68
— 20.
• Circul de stat : Circul „Orion“ 
(R. P. Bulgaria) — 19,30.

PROGRAMUL I

17,00 — Campionatul mondial de ho
chei pe gheață : Canada—Sue
dia. în pauze : Buletin Spor
tiv. Desene animate.

19,lo — Telejurnalul de seară.

Multe lucruri nu am înțeles citindu-1 pe Dante, dar afurisenia eternă cu care a acoperit nepăsarea și filozofia ei : „fiecare pentru sine..." o înțeleg și de aceea citesc trecerea Acheron- ului ca pe un scena-

19,45 — Podoabe la români — emisiune folclorică cu Ștefania Rareș, 
Petre Săbădeanu și un grup de dansatori din Ansamblul „Ciocîrlia". 

— Tele-enciclopedia. In cuprins : Arta decorativă ; Donald Camp
bell ; Arcul de Triumf ; Marea (XIV).

— Micile melodii ale marelui ecran. Emisiune muzlcal-coregralică. 
— Film.serial : Bonanza.
— Contrapunct — emisiune muzicală.
— Telejurnalul de noapte.

30,00

21.00
21,40
22.30
23.00

PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Parada formațiilor de muzică ușoară. Orchestra Cornel Popescu.
20,25 — Roman foileton „Forsyte Saga" (XXVI).
21.15 — Revista revistelor.
21,30 — Recital de simbătă seara. Pianistul Dan Mizrahi.
21.50 — Expediție geografică : ..Marele Canion".

Ne-au fost oaspeți, pentru un scurt 
răstimp, reprezentanți ai venerabilei 
scene a Burgtheater-ului din Viena. 
De numele și de activitatea lui artis
tică se leagă nemijlocit amintirea «- nor însemnate momente ale dezvol
tării teatrului nostru însuși. Printre 
altele, acest teatru a luminat pri
virile cercetătoare ale studentului 

. Mihai Eminescu. care avea, să-și a- 
mintească „aerul cel curat, poetic, plin de minte și inimă" respirat în această „instltutiune clasică". Să 
mai pomenim de prezenta îndelun
gată si mult prețuită a marii noastre 
tragediene Agatha Bîrsescu pe scena. 
Burgtheater-ului ? Ori de locul pe 
care școala acestui teatru l-a o- cupat în arta regretatului Mihai Po
pescu ?

Prin cele două spectacole pe care nl 
le-a prezentat (comedia adaptată de 
Fr. Schiller după Picard, Parazitul, și farsa lui J. N. Nestroy. Neînsemnatul). Burgtheater-ul pare a fi vrut, 
să-și arate fără echivoc tata lui spe
cifică, distinctă, la nivelul unor înal
te virtuți profesionale si al «nei maxime suduri stilistice, de ansamblu. 
In ambele spectacole, lumea omului 
de rînd, a purității morale și a cin
stei înfruntă și doboară pînă la urmă, 
(cu un amar ton de scepticism, la 
Schiller; într-o văselă acoladă vode- 
vilescă. la Nestroy) o lume de parve
nitism, clădită pe imoralitate, cinism, 
intrigărie și lașitate. Parazitul (epu
rat în versiunea lui Schiller de ceea 
ce făcea. îndrăzneala, post-molieres- 
că a lui Picard (vulgaritatea de col
portaj și zugrăvirea jurnalistică) e 
încă tributar unei anumite liniști 
conventionale „de curte" și de ele
gantă clasicizantă. Comedia lui 
Schiller-Picard, iscată și strunită mai mult de o idee (ba pe 
alocuri, gata, să lunece pe panta pa
tosului schill.erian). nu poate, fără a. 
i se răpi frumusețea de vetustă stîn- 
găcie eplgonică. să se înalțe astăzi 
cu eficientă pe scenă decît prin forța, 
mirajului artistic — de a spune, de 
a se infăfișa, de a evolua scenic, 
pe măsura cerințelor (și epocii) tex
tului. E ceea ce deliberat a cerut, 
pare-se, regizorul berlinez Willy. 
Schmidt actorilor lui vienezi: o întoarcere la „școala din Weimar", 
poate chiar la celebrele „reguli" 
goethiene pentru actori. Să „imite" 
adică natura, ideal reprezentată ; să 
ridice afectele diurne ale realități 
imediate pe piedestalul unei lumi a 
realității teatrale. Spectacolul se resimte în adevăr de o puternică in
fuzie de noblețe convențională, de o 
gestică largă, studiată, de relații mai 
degrabă coregrafice decît drama.ti.ee. 
Tot acest ritm de întinsă și studiată 
conventionalitate e integrat în am
bianta solară a unor interioare și a 

. unor c.oștume_ rafinat somptuoase (în- 
'cddr.atS. ' în notele unei, corespunză
toare muzici de seninătate fără orii’: 
muzica. — Herbert Baumann). Dacă 
accentele indignării (Hans Hessling în La Roche) sau ale pitoresculn 
episodic (Fritz Grieb în țăra
nul Robineau) se configurează, 
mai mult prin compoziție ex
terioară, ielelalte accente — al 
bunei credințe înșelate (Hans Thimig 
în Firmin'); al bunei credințe oficiale 
(Erich Auer în Narbonne); al bunei 
credințe snoabe (Alma Seidler in D-na 
Belmont) — se structurează mai de
grabă în poze definitorii, pline de 
forță sugestivă. Mai cu seamă e a- 
cesta cazul la Hans Thimig, al cărui 
joc e construit parcă numai din o 
oboseală credulă și servilă a pleoa
pelor și a. unei anumite, resemnate, 
copleșiri a trupului. Si, dacă tenta. 
tinerească și a dragostei e doar 
„zvirlită" ca de condei. în trama sa
tirei. așa fel incit respectivii grota-. 
goniști (Sylvia Lvkan și Willy Ko- 
toali) n-au șansa unei mărturisiri e- 
fective a darurilor lor. în schimb „e- 
roul negru" al tramei, „mediocrul ce 
parvine tiriș", funcționarul Selicour, 
se oferă din plin unei magistrale in
terpretări, căreia Boy Gobert îi face în chip memorabil fată cu o mare 
știință a disimulărilor și falselor in
dignări. Reținem la regizorul și sce
nograful spectacolului intenția de a 
oferi receptivității contemporane 
școala clasicității weimariene. I-om 
fi cerut totuși, în acest scop, 
un pigment de nervozitate mai mult, 
căptușită de pînza binevoitoarei iro
nii cu care îndeobște sîntem încli
nați să privim trecutul.Neînsemnatul de Nestroy e o farsă 
bazată pe culori și structuri tipolo
gice, ne o mare paletă de culori, 
pe o dinamică trepidantă, pe o vervă 
neostenită a glumei, a calamburului, 
a cupletului, a adresei caricatural- 
satirice : ceea ce prelucrătorii textu
lui lui Nestroy. regizorul Leopold 
Lindtberg și Alexander Steinbre- 
cher, au valorificat cu bune re
zultate. Desigur că așa fiind, marea încărcătură scenografică pentru 
care s-a ostenit Fritz Butz — care. , 
nu exprimă numai efort, ci și va7ori 
sugestive evidente — putea fi elu
dată fără variube esențiale, ba poate 
chiar cu folos pentru ceea ce este 
central și deosebit fecund și caracte
ristic spectacolului: marea galerie 
de tipuri în care excelează. Această, 
mare galerie de tivuri se realizează-t 
ne planul „de jos", de la tîmolar-i: 
Thomas și Spann (Hugo Gottschl’ch 
desenat cu liniile unei șiretenii du
blate de cumsecădenie sf resvcct;v 
Erich. Auer, construit pe svîcnete 
colțuroase ale unei etici virile) și de la sora lui Svann (Sylvia Lukan, aici, un alt tip de nevinovăție virgi
nală decît cel din Parazitul, nevino
văția din popor), trecînd prin „Puș
tiul" Hansi (Friedrich Hakl), la figu
rația compusă, din oameni și femei 
de rînd — hangii, chelneri, spălăto
rese, tinichigii, țesători, băcani, cu 
nevestele și fiicele sau. feciorii lor. 
muzicanți, valeți etc. Pe olanul „de 
sus" se adună într-un ansamblu mai 
coerent, dar nu mai vutin sugestiv, 
reprezentanta păturilor nobilitare, de la escrocul Puffmann (Heinrich 
Schweiger) la baronul Massen- 
gold si. amicii lui (Manfred Inger, 
Edd Stavianik. Fritz Lehmann. 
Michael Tellering, Hannes Schiel) 
sau la domnișoara Otilia (Trude 
Ackermann). Spectacolul se desenea
ză astfel, in liniile lui de ansamblu. ca un mare tablou social a.l tre
cutului. din care se desprinde, ne 
canavaua unei întlmvlări „cu mo
rală". orizontul unei întregi lumi de 
atitudini si ps’holodii. semnificative.

Un teatru de mari personalități 
scenice; fără ostentație legat de o 
prestigioasă tradiție; nu mai puțin 
însă — si tot fără ostentație — des
chis unei precaute înnoiri : iată ima
ginea pe. care Burgt.heater-ul, sfiin- 
du-se să-și arate trăsăturile de izbi-

drama.ti.ee
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Amurg, Stradă în pantă. Brașov. De- «embrie geros. Zăpadă puțină.Un băiat de circa douăzeci de anî suie •trada in fugă, pieptiș, în efort, cu mișcări dezordonate. Aparatul panoramează din susul străzii, citește amănuntele suitului pe îngusta arteră podită cu bolovani de rîu. Băiatul poartă unif.ormă școlară, prea mică pentru statura lui crescută ; șapca de elev, cu cozoroc, o are dată pe ceafă, arătînd un cap chilug.O portiță de șipcă. Dă să intre. Închisă. Dincolo de gard o grădină traversată de fîșia de pietriș care conduce spre o casă modestă. Descoperă firul de sîrmă al instalației cu arc și clopoțel. Trage minerul cu brutalitate, nervos ; sub cornișa casei din fundul curții clopoțelul se zbate tare 'în semicercul arcului. Iese 
o femeie în vîrstă, smulsă de la treburi casnice. In potecuță apar trei-patru-cinci- șase copii de vîrstă diferită, purtind vestminte desperecheate. Se bulucesc în spatele femeii, se împing, se bat ca dracii, voind să cîștige un loc bun pe îngusta fîșie de pietriș care duce la stradă, să fie cu un cap înaintea celorlalți, să zărească ce-i de zărit, să afle ce-i de aflat Din pripeală și nebăgare de seamă, cîte unul se dezechilibrează, cade în fund peste mușuroaiele de pămînt înghețat și încîlci- șurile straturilor devastate acum, cu araci stingheri și tulpini lovite de ger. Pe copii îi distrează evenimentul, rîd nechezat, se grăbesc să ia locul celui căzut, asediind-o mereu pe femeia înainte- mergătoare. care pășește cu oarecare îngrijorare, ștergîndu-și mîinile în pînza șorțului. Dă să-și aranjeze năframa, dar o smulge din cap și lovește cu ea înapoi, bate aerul, ocărîndu-i :— Astîmpărați-vă, diavoli !în curte cade vocea energică a celui 
de la poartă :— Pavel. Pe Pavel îl caut.Femeia tace, își pipăie năframa. Răspund, care de care mai iute, copiiii.strlnșl lingă ea, ciorchine :— Păvăluc nu-i.— Nu-1 acasă.— E la pîine.— A sosit pîine în Prund.— Stă la coadă.Băiatul se desprinde de minerul porții, ia cufărul subsuoară și fuge, trap, în josul străzii. Femeia întreabă cu țipat:— Da’ cine ești dumneata 7— Studentul, răspunde băiatul cu făr, clipă în care alunecă pe poleiul ței și coboară cîțiva metri în virtutea căzăturii ; așează cufărul pe ghețuș, sare deasupra, își face vînt și coboară la vale, ca pe săniuță, strigînd :— Sînt jStudentul ! Stu-den-tul 1

★Brutărie în Prund. Femei, bătrînl, copii, stînd la coadă. în rînduri de cîte trei, de cîte patru, de cîte cinci. Studentul caută. își pune cufărul mai la o parte, să circule ușor prin rindurile de oameni tăcuți, rebegiți, cu priviri goale. Sînt înfofoliți în fel și chip ; bătrînii au pături în spinare, un copil poartă bocancii tătînelui său. în care a vîrît paie. Femeile și-au înfășurat cîrpe pe fluierele picioarelor. îngroșîndu-Ie monstruos. Toți stau înlănțuiți, om în om. strîngîn- du-se de mijloc și respirîndu-și în ceafă, spre a nu lăsa gerul să pătrundă între ei; coada e o masă compactă, care se leagănă ritmic, pregătită să stea îndelung, să dea bătălia piinii. , Studentul umblă de-a lungul acestei aglomerări, sus-jos, pune mîna pe umerii oamenilor, de parcă ar vrea să numere rîndurile. îl descoperă pe cel căutat; vîră brațul în rînd, pînă la umăr, și îl smulge de acolo zicînd precipitat:— Ieși, mă, că plecăm. I.A.R. sînt toți în gară. Hai !Cel scos din rînduri e un hăiat mărunțel,., bine legat.'-Are pe el: scurtă îmblănită în cap fabrică, dentul.Două ... ____ ...care e legat cufărul ; Studentul și Alcu- pita coboară, fuga-fuguța, în căldarea cu străzi zi.g-zagate și pase greoaie, cu contraforturi, pe care aparatul le panoramează de sus.
★mult tineret, cîteva ceferiști transmițîn- toată gura. Melodii ’ peronul, bubuind Vo-lun-tari-ai-României, / iz- pămînt... S-au-scu-lat-și ,

— Io mi-s țăran.— Și cum îți zice 7— Țară.— Și de unde ești 7— De la țară.Rîsete, bună dispoziție ; Studentul decide :— Al nostru ești !— Mulțămesc, că nu v-a părea rău.Tinerii din vagon își reiau micile îndeletniciri ; se uită prin pachetele așezate pe paturi, își scot încălțămintea pentru a pune un ciorap în plus, trei inși pornesc un „șeptic“ pe tăblia unui cufăr așezat pe genunchi, cel cu muzicuța își reia suflatul, îl secondează cu gura un altui, din celălalt capăt al vagonului : Fă-mă, mamă, 
cu noroc, și m-aruncă-n foc. m-arun
că-n foc, foc, foc".Băiatul în scurtă de ceferist, care șezuse tot timpul pe podeaua vagonului privind mișcarea din interior, sare la Student, îi vîră sub nas niște foi du-i contrariat:— Tu nu înțelegi că mine 7 Cartelele de . Ce-o să mănince ăi de-acasă toată iarna 7 Tot războiul ! Ce 7 !Sare în vorbă ăl de cîntase Fă-mi,

de hîrtie, vorbin-foile au rămas la pîine. Nouă guri.

Un vînător de munte îi face semn lui Tară să se arunce la pămînt. Acesta nu pricepe ; se dă mai la o parte, ocolește pozițiile trăgătorilor și reapare mai jos, pe o ieșitură stîncoasă, de unde admiră pîlnia carierei devenită iad.Poiană. Bozii. Tufiș. Un pîlc. de nemți se strecoară, fugind repejor, apărați de arbuști. Băiatul cu țundră le cade în spate. Ia o armă, o așează într-o crăcană de măr și trage o rafală peste livadă. Fugarii îngheață. Voce :— Erau cîțiva rătăciți, scăpați de la carieră. Am slobozit cățeaua pe ei, minută în care s-au și uitat la dumnezeu. Nu i-am măcinat. Le-am poruncit să țipe armele la picioare.Nemții n-au timp să-și pună în bătaie armele pe care le purtaseră în atîrnare. La un semn al lui Țară, le aruncă, ri- dicînpl mîinile. Așteptare. Nu se întîmplă nimic. Țară nu se mișcă de lîngă crăcăna mărului. Voce :— Am stat un ceas. Văd că nu vine nimeni. Am încărcat puștile, iar pe nem- țăloi i-am făcut prinși. I-am dus la drăguții de grăniceri. Pe măgură. Ie !Țară nerăbdător. Bivolițele plictisite de

Tn curtea cooperativei sătești; unul suit pe un butoi metalic comunică :— Vești importante, băieți ! Cei trecuti prin comisia de triere primesc echipament și arme. Adunarea în fața cinematografului. Fuga, marș 1
★Școala și cinematograful 'sătesc sînt în același edificiu paralelipipedic, comuni- cînd într-un fel de curte-grădină, cu pavilion la mijloc. Două intrări, două climate distincte : în fața ușii pe care scrie „Iskola". se încolonează tineri foarte preocupați de ceea ce se întîmplă înăuntru. Cei care conjurați, bări :— Ei !— Cum— Sînt ai dracului ?— Ce te întreabă 7Răspunsuri inimoase posomorite, reci :— Admis !— Atenție ! Minorii sînt căutati cu lupa.— Am venit degeaba. Respins.— Debilitatea accentuată, mi-a zis un ochelarist. Ies la raport. Cer să fiu examinat din nou.

ies de acolo copleșiți de o sînt repede în- ploaie de între-e 7
ori, dimpotrivă,

Cei de la Trenu-i tras.
Secvențe dintr-un scenariu de film de POP SIMION

de ceferist, vădit prea mare, iar o cipilică soioasă de ucenic de E cam de aceeași vîrstă cu Stu-mîini se Înfig In cureaua cu
Gara, forfotă, steaguri tricolore, du-și dispoziții cu revoluționare umplu ritmat: vo-rîți-ca-din vin-ță-ra-nii.Pe linia întîi e tras un lung tren de marfă; în vagoane se încarcă boccele, cufere, sobițe, lemne, paie, conserve, pături, ibrice cu ceai. De-a latul unui vagon e arborată o fîșie de pînză, pe care stă scris : „Răspundem chemării P.C.R. : TOTUL PENTRU FRONT, TOTUL PENTRU VICTORIE !“. Fete cu banderole roșii pe braț transmit din mînă în mînă pachete care ajung în vagoanele cu paturi suprapuse, improvizate din seîndură, în stil de priciuri ; pe fiecare pat e așezat un pachet cu eticheta : „Apărarea patriotică-Brașov”.Fraze disparate se încrucișează, dănțuie deasupra furnicarului omenesc, lovind auzul: 1— Unde-i Metromul 7— Servus, Cristiane. Si tu 7— Nu te băga, mă.— Ți-ai luat muzicuța 7— Disciplina utecistă, tovarăși !— Nu fi' proastă, Mură ; mă întorc eu. Ce dracu !— Ai tăi ce-au zîs, mă 7 Mie mi-au dat nn toc de...— Ia floricele ! Castane coapte vindem !■într-un colț al peronului o mică fanfară, cu trompete, goarnă, taragot și tobi- ță, execută un marș săltăreț ; un impiegat de mișcare îl ceartă pe conducătorul orchestrei, un bătrîn cu mustăți ungurene, răsucite sfîrc :— Ia mai dă-o naibii de fanfară bade. Dumneata nu vezi ce se întîmplă aici?!Foarte mirat, bătrîneluț își coboară tamburul-dirijoral cu măciulie metalică, și strigă în urechea celui cu chipiu roșu, în vreme ce săltăreața cîntare se descompune cu sunete fușerite, căzute :— No, apoi tomna că văd și știu ce se Întîmplă, domn-le impegarăș... Amu’ om sufla de la începui. .Atenție goarnă. Gata.Un tînăr cu tricolor pe braț îl oprește pe altul să urce în vagon :— Ai dat declarație, mă 7— Ce declarație ?— De consimțămînt.Cel oprit se smulge, urcă pe platformă, zicînd drăcos :— Ia mai slăbește-mă cu declarația! O scriu pe front. Cu arma.— Imposibil, tovarășe. E o regulă. O directivă a partidului.Cel cu tricolorul scoate din servietă o foaie de hîrtie ; i-o întinde celui suit, care întreabă neutru :— Care ai un creion la îndemînă 7

★Interior de vagon într-un butoi de tablă transformat în sobiță arde focul. Deasupra se coc cartofi. Priciuri suprapuse în ambele capete ale vagonului, urcate pînă în tavanul boltit. Unul zice din muzicuță, tolănit pe spate și picior peste picior. Studentul își îmbracă un pulovăr gros, cu gît înalt ; se adresează unui vlăjgan înalt, cu țundră pe umeri, care stă și păzește cartofii :— Da’ tu ce ești, mă 7— Apoi, mi-i spune dumneata mai întîi.— Io-s absolvent de liceu, cu coroană. M-am înscris la medicină, dar n-am a- pucat să...
•) Episoadele urmează, în general, des

fășurarea istorică a evenimentelor, auto
rul folosindu-se de informații și relatări 
ale martorilor oculari, printre care 
Vasile Birză, participant la lupte.

Scenariul e povestea celor o sută de zile din destinul a unsprezece tineri brașoveni care 
aleg calea luptei revoluționare. Narațiunea de marează în anul de mare efervescență politică 
și socială 1999, anume la finele acestuia, în de cembrie, cînd „cei unsprezece” pleacă voluntar 
pe frontul antihitlerist, răspunzînd chemării Partidului Comunist Român : „Totul pentru 
front, totul pentru victorie !”.

tn martie 1995, tinerii voluntari români se aflau în munții Cehoslovaciei, unde luptau 
cu eroism, nu puțini pînă la sacrificiul suprem, Secvențele de mai jos*) evocă împrejurările în 
care s-a constituit batalionul de voluntari și cîteva scene de front.
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■rfiamă, cu noroc... și, fără să se miște de pe prici, monologhează :— Hei ! Ălcupita ! Ia mai tacă-ți fleoan- ca. Că nu ești babă. Sau, ce 7 Ei !Prin ferestrele mici, cu grătar metalic, încep să călătorească stîlpii de (telegraf ■ înapoi. Trenul voluntarilor se pune in mișcare. Țăcănitul ritmat, de traverse, urcă încet-încet în vagon, în oameni. Țăranul cu tundra aprinde lămpașul din ’ tavan și aruncă doi bușteni în butoiul devenit sobă. *Mers de tren. Timp ihăcinat monoton. Zi albă Reflexele luminii de afară defilează în lungi evantaie prin interiorul vagonului. Băieții stau pe priciuri, cufundați într-o semisomnolență meditativă. Doar capetele li se ’văd și ochii imobili ațintiți în tavanul boltit al vagonului, unde spînzură, fără întrebuințare, un petromax. Ălcupita împarte ceai în căni de aluminiu. Pe urmă, către Țară :— Ei. țărănescule, ești la rînd să povestești ce ai făcut de pe unde vii. zice că ai luptat.— Am.— Cu cine, mă 7— Cu nemții.— Unde 7 '— Lingă Teliu, la carieră.— Cu pușca de soc, mă 7Țară face o mișcare, foarte surprins pune în vedere Stu-

neSe
deceea ce aude; îi dentului :— Apoi, să taci, scăpa de-oi pune Că io am luat și sprezece. Domnul căpitan o numărat mai mulți și mi-o zîs' că io mai mulți am luat. Dar mie mi-i rușine să-i adaug pe cei fără armă. Ie !întregul vagon e ochi și urechi ; capetele ies în afara prlciurilor. atențiile sînt captate. Studentul :— Povestește mărunt-mărunțel. Ce dracu 7— O fost așe că eram cu carul $i loveam bivolițele să suie dîlma. Ie !...Imagine voalată. Tăcere.*Plan înclinat. Natură de septembrie, în Carpați. Țară, cu tundra pe umeri, îmboldește două bivolițe înjugate la un car cu fin. Urcă greoi, să atingă o culme. Aparatul depășește planul carului cu fîn, evoluează pe orizontală, de-a lungul drumeagului, comprimă distanțele, se fixează pe șaua de deal spre care tinde căruța în mișcare. Se succed trei planuri distincte. Al carului cu bivolițe care urcă lent, greu. Al culmei ușor ondulate, pe care stau postați, în poziții de trăgători, un pilc de grăniceri români, cîțiva ceferiști, vînători de munte și șeful de post ; controlează întreg defileul. Și, în sfîrșit, planul al treilea, al fundului văii, în care apare, cu evidentă precauție, capul unei coloane de nemți, stăpînită de o vie curiozitate. Liniște deplină. Carul cu bivolițe al lui Țară urcă arhaic și patriarhal. Pe măgură, grănicerii și ortacii acestora, așteaptă, urmăresc printr-un binoclu dat din mină în mînă înaintarea coloanei prin trecătoare. Valea e încremenită ; doar șirul lung și contorsionat a] militarilor verzi se mișcă într-o cadență de voie, cu armele în cumpănire. Valea e îngustă. Pereții verticali. Unul e acoperft de un strat gros de piatră măcinată. E o carieră. Celălalt e stei, în falii mari, de bazalt.Culmea măgurii. Tir compact asupra coloanei din vale. Explozii de grenade. Lunga, subțirea și șerpuita coloană se fringe ; mici fragmente migrează prin matca pietroasă a trecătorii căutînd adăpost. Rămîn însă mereu descoperiți. surprinși de prezența atît de energică a celor de pe măgură. Dau să urce pantele, însă recad învălătuciți în avalanșele de pietriș aflat în strat gros. Țară proptește căruța și, cu tundra pe umeri, atinge culmea.

că m-oi mînia și m-oî pumnii pe tine. Ie ! prizonieri verzi. Doi-

așteptare caută iarbă. Prizonierii fac gesturi de nedumerire. Țară dezleagă funia care cuprinde carul cu fîn și o azvîrie în pilcul nemților. Le face semn să se lege. Se leagă singuri, tura mîinilor. unul cite unul, sînt strînse de Țară, care țundră, înnodînd mînecile.doisprezece la număr, îi escortează, în șir indian. Se înserează. Voce :— Pe ăștia să zicem că io i-am prins. Ie ! Dar li-i s-o adăugat, bată-i crucea, încă șase.In drum spre măgură, Țară alți soldați nemți; sînt istoviți, brăcați sau răniți. Se predau voie. Țară îi încolonează.Revenim în vagonul de tren, vestește :— Domnul căpitan zice că-s toți ai mei. Pe fras ! Nu mi-i recunosc. Mi-i rușine. Ultimii erau rupți, dezbrăcați, loviți de gloanțe. Unul era desculț. Doi purtau papuci cu talpă de lemn. Bag sama i-o descălțat țiganii. Ie ! Măi, măi ! Să prinzi nemți umblînd în papuci de lemn. Zic zău că numa' doisprezece îs ai mei. Ie !
★Comună de pustă. Ulițe largi. Case de piatră, cu columbare deasupra. Țăranii unguri își văd de treburile zilei, însă participînd cu vie curiozitate la forfota voluntarilor care se încartiruiesc. îndepărtat. se aude frontul cu bubuituri.Tinerii își cară calabalîcul personal, instalîndu-se în case țărănești. Doi tîm- plari construiesc paturi de improvizație. Unguroaice cu năfrămi înflorate ies la porți, se grupează, stau cu mîinile sub șorțuri, își clatină capetele a mirare ori, dimpotrivă, se deprind au inițiativă, ies cu ouă cu voci pițigăiate :— Egy tojâs, egy pengd-ul).Curte largă, cu acareturi. Băieții cară saltele, extind instalația electrică, alcătuiesc ghereta sentinelei. Voci :— Mai prindem noi frontul la paștile cailor.— Văd că ne așezăm pe trai, în loc să...— Ce să... 71 Cum să... 7 Ce ești lovit la bilă 7 N-ai o zi de instrucție, n-ai armă, n-aî echipament. Deci, cum să ?!Careva din uliță înspre cei din curte :— Hei, care sînteți voi 7— Aici îs brașovenii, mă, tovarășe. Ia ti ce te doare.— Toată lumea la școală, la vizita medicală ! Cel din uliță pleacă ; în curte, comentarii :— Bine că se aleg și oile de capre !— Acu’ să te ții ; unul da și altul ba.Prăvălie sătească ; în curtea prunduită sint depozitate butoaie, lăzi, colaci de sîrmă. De edificiul propriu-zis cu vitrină la uliță se leagă, în lanț, alte două-trei construcții, depozite și magazii, toate co- municînd în curtea circulară, cu pompă arteziană. Cîțiva băieți privesc vitrina săracă (bocanci grosolani, stambă, juru- bițe de bumbac, sineală, sticlărie ieftină) plină de colburi, alții judecă ceea ce-i scris pe firma de deasupra, silabisind :— Han-gya. Hangya. Ce naiba o fi în- semnînd, că li-i plină țara de cuvîntul ăsta ?!Unul care se apropie :— Hangya înseamnă furnică. Țara asta e plină de cooperative ..Furnica”. Dar eu vreau armă ! N-am venit ca să mă uit în vitrine ! Am venit să dau în nemți.— Da de unde știi ungurește 7— Sînt ardelean. Si uteceul ne-a spus că mergem direct pe Cînd colo...— Mă rog, ție îți convine că știi rește. Noi, în schimb, sîntem toți reșteni.

de incheie- Armele lor le pune în Pe nemți,
dă peste unii dez- de bunăȚară po-

cu noua situație, de vînzare, strigăpengo (Oul și

nostru front.ungu- bucu-

Aparatul pătrunde pe ușa cu Inscripția „Iskola“ ; interior de clasă școlară. Comisia stă în băncile scunde : un medic, un căpitan, bărbatul în scurtă de piele, cu tricolor pe braț, și o femeie. Voluntarii, dezbrăcați pînă la brîu, intră cîte unul. Fiecare - urcă pe podiumul de catedră ; acolo e o sanitară care face măsurătorile. Greutate, înălțime, deschidere toracică. în încăpere sînt băiatul cu șapehetă de schior, Studentul, Ălcupita, Țară și ceilalți. Pe podium suie băiatul cu șapehetă. întrebare ;— Vîrsta 7Examinatul își umflă pieptul, mai mult decît e în realitate, și în voce de bărbat :— Optsprezece împliniți.Vocea care pusese întrebarea— Precis 7Băiatul confirmă :— Pe cuvîntul meu de onoare.— Admis ! Altul la rînd.Pe podium urcă Ălcupita Doctorul îi palpează toracele. îl ascultă cu stetoscopul, îi pipăie faciesul, stop ; decide :— Respins medical. Bine. mă. tu crezi că-i primim și pe chiori 7Prim-plan masca lui Ălcupita. Vorbește limpede și elaborat, aproape recitativ, bucuros să-și rostească monologul ;— îmi permit să vă aduc la cunoștință că văd mai bine decît unul care are ambele felinare. Sînt băiat de ceferist, și dorința mea cea mai vie este... Pot să vă citesc ce scrie pe tabela aia din curte și... Nu știu de ce vă împiedicați de un bob de albeață 7!Doctorul, energic :— N-avem unul ca tine în toată divizia.— E tocmai ochiul care trebuie închis. Uite așa ! Ce să ne împiedicăm de un fleac de ochi 7 !Cel examinat închide ochiul bolnav și mimează în fața comisiei poziția „la ochi arm“, după care își aruncă brațele într-un gest de nedumerire : întreabă invariabil :— Ce să ne împiedicăm de un fleac de ochi 7 !Sobrietatea gravă de pe fețele celor din comisie dispare, doctorul bate în retragere, cere ajutorul celor așezați în băncile școlare ; aceștia tac, se1 amuză. Doctorul își scoate ochelarii, își masează găvanele cu un gest de oboseală, după care decide :— Admis pentru sarcini auxiliare. Altul la...Ălcupita îl îmbrățișează pe ochelarist care își înghite vorba.
★Obiectivul se mută afară, la tinerii adunați în fața celeilalte uși, pe care scrie : „Mozi". Lume bine dispusă, exaltată chiar. E grupul celor admiși. Aici se dau efectele. Se iau în primire armele. Băieții intră îmbrăcați civil și ies în uniformă. Aranjament de bonete, centuri, privit în oglinjoare, pași cu arma la umăr, exerciții benevole de stînga-mpre- jur și pe-loc-repaus.Curtea edificiului paralelipipedic e tăiată în două de un gard minuscul, de cîteva palme, mai mult simbolic De o parte e tabăra tinerilor admiși, care se echipează continuu. în mijlocul unei gă- lăgii de nedescris ; de cealaltă se află un grup de douăzeci-treizeci de băieți care stau tăcuți, rezemînd pereții. Intre doi ostași : *— Ce-1 cu ăia, de stau ca la mort 7— Sînt respinși. Se întorc în tară cu primul tren.In spațiul curții își face apariția un furgonet militar. Respinșilor li se dau conserve și pîini. Plutonierul distribuitor e întrebat :— Pentru cîte zile 7— Șapte, că doar nu vă întoarceți cu carul cu boi. Hrană berechet, puișorilor...Dialog între civilime și proaspeții soldați, pe deasupra gardului scund :— Să treci pe la ai mei și să le spui. .

să pară se lasărevine :

— Care ai să trimiți ceva acasă, în Bucureștiul drag 7— Stă sus. la Cuțitu de Argint. E blondă și mișto.— Ia, nu mai boci prăzarule, că mă întristezi.își string mîinile, se îmbrățișează. Studentul, militar, către un ins solid, extrem de vesel și chel, îmbrăcat într-un sweter cu romburi :— Cum, Lună 7 Ai fost respins ?!— Sanchi ! Am renunțat. Nu auzi 7Cel în sweter cu romburi arată cu mina spre undeva nedecis, de unde se aud bubuituri de front ; continuă cu un efort de intimitate :— Știi, am o mamă bolnăvicioasă și nu vreau să-mi las oasele...— Bine, mă, dar tu ne-ai mobilizat. Ne-ai recrutat. Ne-ai împușcat discursuri. Nu ești tu tovarășul care... Lună ! Nu te prosti ! Rămîi ! Nu-1 așa că ai rămas ?Discuția continuă; cei doi se trag-îm- ping. Se văd alte scene similare ; obiectivul le surprinde din lateral, de jos, la nivelul gardului scund. Vorbesc mîinile Lună face o grimasă, se smulge, se retrage. Civilii se încolonează gata de plecare. Lună își recapătă veselia. îl salută pe Student. Acesta nu-i răspunde. Rămîne mut. înghețat, gol de gînduri.
★Turn de primărie. Jur-împrejur panorama unei așezări slovace, îngrămădită strîns, pe un teren cu coline. Studentul în patrulaterul de piatră al turnului ; stă într-un genunchi, cu arma de lunetist fixată într-o nișă a zidului. îl caută prin lunetă pe „partenerul de dialog”, un neamț suit — unde 7 — în ciuperca unui carusel de circ ambulant, unul din acele „ringsspiel-uri" care circulă frecvent prin teritoriile fostului imperiu habsburgic. 11 găsește pe neamț, e culcat pe burtă în spițele caruselului ; i se vede doar- casca încornorată și umărul fixat pe patul mitralierei cu țeava bătută în icsuri. Piu ! Piu !, trage Studentul plasat, la milimetru ; în ciuperca metalică tăcere. Cizma stingă a mitraliorului neamț se leagănă leneșă, atîrnînd în păienjenișul metalici O tresărire de marcată satisfacție luminează masca lunetistului ; se așează în capul oaselor, rezemat de zid, cu arma așezată orizontal, pe picioarele puse cruce Rîde drăcos, obosit, monologînd în patrulaterul turnului de primărie :— încă o pasăre ! He-he. Am un stol. Măi, cum pleacă spre țări mai calde ! Ochesc, plici !, și-a plecat. He-he... Să-1 notez și pe dumnealui...Patul armei e un adevărat răboj, hașurat de linii gravate pe oblu. Năvălește în turn Hallo-Hallo ; e agitat, cu întrebarea pe buze :— Ce se întîmplă 7 Coboară odată, domnule ! Grupa-i în ofensivă...Sergentul dispare, coborînd zgomotos, pe scara spiralată. Bombăne :— Ziceam că-i mort, fir-ar să fie de situație. Cînd colo, doarme în bocanci, își face contabilitatea. Măi, fir-ar să fie de situație. Să ai tu timp de...Studentul, certîndu-se cu cel dispărut în interiorul turnului primăriei :— Am, mă. Am timp berechet. Asta-1 lucru de finețe, nu ciomag — arătînd spre arma-lunetă — sculă eficace. Deși, sincer să fiu, mi s-a cam aplecat. își examinează mîinile. Am prea bună mînă. Prea îi curăț dintr-o joacă. Iese fulgii din cel ce-mi nimerește în lunetă. Cu mină de om scîrbit și ton de văicăreală, însă bine interiorizat : Cum, mă 7 Vasăzică îl trăz- nești, pac !, fără să-1 fi văzut la figură, fără să știi ce ochi are, ce familie.Se aude vocea sergentului Hallo-Hallo din piațeta comunei :— Hei, Studentule !Lunetistul coboară din turn cu lehamite și arma în atîrnare. Traversează piațeta, ajunge sub ciuperca de oțel a caruselului, în țesătura căruia se vede trupul inert, răstignit, al mitraliorului neamț. Studentul urcă acolo și se postează pe burtă, în jumătatea liberă a ploierului metalic, talpă în talpă cu neamțul. Arma la Voce :— Ia să scuipăm de două ori de Studentul nu trage, nu are cînd ;ceva care îl îngheață. La numai cîțiva metri sub arborele metalic al caruselului, întinși pe o imensă saltea de culoare olive, salteaua circului ambulant, zac o duzină de soldați români, întorși cu fața în jos și împușcați, om cu om, invariabil, în ceafă. Studentul coboară, lansîndu-se ca un animal rănit, direct din lanțurile ciupercii cu distracții. Se uită la cei uciși într-un chip atît de abominabil, de laș, cu glonț trimis pe la spate. Jos, un pistolet niic, o bijuterie. Nu departe zace un clovn de circ, lovit în burtă. Intr-o cușcă cu gratii mîrîie o felină flămîndă, un leopard, cerîndu-și prînzul carnivor. Cu sîngele fugit din obraji, alb la față, lunetistul umblă în cerc, neștiind ce să facă cu mîinile ; are o criză de isterie. Se revoltă, rîde-plînge, comentează privind pistoletul, pe care îl calcă apoi în picioare mărunt, într-un joc hilar :— Deci cu pistolul i-ai omorît pe ai mei. In ceafă. Deci, tu ești chiar ofițer, călăule. în regulă. De acum jur să n-am milă. Ei, da. împușc și eu. Dar ăștia — arată răbojul de pe patul armei — ăștia n-au murit toți. îi loveam în picior, în brațuȚ drept, cu care trăgeau nătărăii. Deci, îi scoteam din luptă, domnule ober, Atît. Nu făceam cu bunăștiință neomenia, monstruozitatea. Tu ai făcut-o, văz. Cu vîrf și îndesat. Voi plăti. Pe care cum îl prind în crucea lunetei, crucea-i a lui !Studentul își ia arma, fuge să-și a- jungă ortacii din urmă. îi ajunge în perimetrul unei ferme agricole. Urcă pe platforma unei batoze, de unde controlează mișcarea nemților, aflați în retragere. Sub streașină unei pădurici de molid. Arma-lune'tă la ochi. Foc repetat. Doborîndu-i unul cîte unul, lunetistul strigă și cîntă, monologhează într-o pierdere a mintii :— Să mă scuzați că nu vă mai ating la țurloaie, în brațe. Să mă scuzați. La turelă, fraților ! La turelă I.

★Un pod de grajd. Grinzile dispuse în ogivă. Acoperișul de țiglă văzut de dedesubt. Vălătucii de fîn umplu aproape tot spațiul, pînă unde se îmbucă în unghi căpriorii Trei ostași tolăniți în fîn, cu palmele sub ceafă., Sînt Ălcupita, Țară și Studentul. Fețele lor nerase sînt puternic marcate de istoveală. Ălcupita geme, mîinile lui caută ceva, se înfig în fîn, respirația i se precipită și capul, ud de sudoare, i se leagănă dreapta-stînga, într-o neîntreruptă negație. Vorbe fără șir :— Hai, mămucă, o venit pîine în Prund... De ce-i neagră ca pămîntul 7... Fug... Nu te împinge, domnule, că m-oi mînia și îți crăp capu !... La pîine și la război tați sînt p-o formă, egală.. Uite cartelele, doamnă dragă... Nouă guri... Nouă...

țește, alunecător, pe burtă și rupe un sloi de gheată din streașină. Dispare cu el, trofeu, în interiorul acoperișului.Țară aterizează în fîn, ocrotind bucata de gheată. Zice :— Nu mai ajung la zăpadă. O să ne omoare și setea.Studentul:— Gura 1 Udă-i buzele cu sloiul.Țară îngenunchează lîngă Ălcupita, mai liniștit acum. Ii plimbă bagheta de gheață de-a lungul buzelor uscate de febră. Rănitul se destinde. Ridicat în picioare. Studentul privește lumea prin deschizătura din acoperiș ; ferestruica de deasupra capului său nu-i mai mare decît o batistă. Dar vede prin ea o mulțime de lucruri. O capră neagră se cațără în spiniș să afle muguri. Un colț de pridvor țărănesc. Gulerul cu glugă, al sentinelei germane care face cîțiva pași și revine, la distanțe egale, în cîmpul său vizual ; îi zărește mereu gluga aceea călduroasă, albă, plus dreapta fixată pe automat, în stînga-i biserica ; are turn subțire, piramidal, cu cocoș de tablă deasupra. In curtea vecină se coace un animal, porc sau vițel, atîrnat în frigare și asistat de nemți gălăgioși. Mirosul de carne friptă suie pînă aci. Studentul înghite în sec. își smulge privirea de acolo și se uită spre munți. Masivul Iavorina își arată crestele ninse, asemeni unor căpă- țîni de zahăr. își spune sieși :— Exact ca în Horațiu. începe să recit* scandat :
— Vides ut alta stet nive candidum, 
Soracte nec iam sustineant onus, 
Silvae laborantes geluqve
Flumina constituerint acuto... craculA porczicînd :

Țară îl trage pe Student de pantalonului. Întreabă :— Așa-i că miroase a mîncare 7 fript.Studentul astupă deschizătura,— Ți se pare. Vrei să auzi versurile unui poet latin ? La drept vorbind, nici nu-mi dau seama cum au pus ăștia laba pe noi.
★Poziții de luptă. Tranșee. Grupați, pandurii ascultă dispozițiile sergentului Hallo-Hallo, care vorbește cu glas jos, arătînd cu mina spre buboiul de deal nins de vizavi, semănat cu boschete rare.— Ea doua zi de cînd le-a tăcut cățeaua. Nu trag un foc. Dau impresia că s-au retras. Nu cred că s-au retras. Tactica e cunoscută, puișori canari. Recunoașterea e absolut necesară- Altfel ne toacă. Veți pleca voi trei. Cei trei sînt Țară, Studentul și Ălcupita. își îmbracă peste mantale pelerinele albe, cu glugă, care-i maschează bine în universul nins. Ies pe buza tranșeii și înaintează tîrîș, pe burtă, în coate și în genunchi, unul cîte unul, lăsînd în omătul afinat un șanț adînc, șerpuitor, care înaintează centimetru cu centimetru spre o viroagă . cu smocuri de nuiele și un pîrîu mic, cu ghețușcă pe margini...

ochi.aici vede

Foc concentric de după boschetele rare. Cercetași! sînt descoperiți de postul nemțesc de pe" deal. Ălcupita e lovit în piciorul stîng. Tir intens. Țară comandă :— Salt spre stingă, în nuielele de colo. Nu-1 urmează nimeni. înțelege că cei doi sînt țintuiți locului. Se întoarce Ia ei.Un neamț strigă :— Halt !Sînt dezarmați, luați' între baionete.Sat slovac. Merg pe uliță escortați de doi nemți ; unul în față, altul în spate, în stînga un cimitir, în dreapta gardul de zid al bisericii cu turn subțire, piramidal și cocoș de tablă. Dinspre pozițiile românești se dezlănțuie un susținut baraj de artilerie. Prin aerul geros curg șrapnele, fluierind sinistru, ca niște sirene, vijiu ! vijiu ! buf !. Se pun brandurile în bătaie. Proiectile grele trec pe deasupra cu un fîlfîit care face să clocotească aerul — fîlî ! fîlî ! vuf ! cad cu gemete care zguduie pămîntul, rup crengi de copac, ridică cortine de fum alburiu și trombe de zăpadă amestecată cu țărînă. Nemții dp escortă se fac una cu pămîntul în micul cimitir, ascunși după lespezi de piatră. Țară și Studentul se înțeleg din- tr-o privire ; cu un repede efort îl ridică pe rănit deasupra capetelor lor și îl slobod dincolo de zidul bisericii. Se saltă și ei dincolo, în timp ce unul dintre nemții pitiți în micul cimitir trage spre ei cu automatul. Pe zidul bisericii gloanțele ciupesc cărămida într-un semicerc perfect, la distanțe simetric-egale.Țară și Studentul suie la întîmplare pe o scăriță în podul unui grajd, adăpost sau fînar, unde îl ’trag după ei pe Alcu- pita, rănit.

Tară și Studentul îl asistă îngrijorați. Studentul :— Să-i mai slăbim nițel legătura ; • pericol de cangrenă.Lăsat într-un genunchi, Studentul des- . face un garou de piele aplicat pe piciorul lui Ălcupita ; hemoragia gambei se redeschide, inundînd pansamentul de improvizație. Tară urmărește scena cu spaimă. Studentul cere :— Adună puțină apă !Tară ia o cască metalică, o atîrnă pe brațul stîng și începe să lucreze cu brațele amîndouă în țuguiul acoperișului; dizlocă o țiglă, două, trei, se strecoară în- afară prin orificiul deschis, pînă pe la jumătatea trupului.Zi albă. Soare iernatic. Strat imaculat de zăpadă pe acoperișul din care se ivește bustul solid al lui Țară. Ostașul ?nîntinde mîna să adune zăpadă în casca care o ține în chip de gamelă. Nimic. ... jurul său, pe o întinsă rază circulară, omătul e strîns pînă la țiglă. Mai departe nu ajunge cu brațele. Ar ieși pe panta acoperișului ; lucru riscant, pentru că intră în raza vizuală a sentinelei nemțești, aflată la cîțiva zeci de metri, în curtea țăranului slovac. Se strecoară totuși mî-

★. Noapte geroasă. Lună. Aparatul pano- ramează de sus acoperișul grajdului, în ambele planuri. Dinspre curtea țăranului stratul de zăpadă al acoperișului este neatins, ca o coală de hîrtie- In partea opusă țiglele sînt deszăpezite, măturate parcă. Ferestruica deschisă acolo pare o batistă neagră; obiectivul se apropie treptat și deschizătura crește vertiginos. In rama ei apare imaginea celor trei, văzuți de sus, într-un clarobscur care le accentuează starea.Studentul privește noaptea lunară cu ochi reci, imobili. Voce neutră ■— Sîntem în cea de-a cincea noapte. Ca niște șobolani în liniile dușmane. Apă nu-i... >Țară e într-o tolăneală Inertă, cu membrele în neorînduială. Are pe cap apărătoarele de urechi, cu arc metalic. Para telegrafist. Se scoală în capul oaselor și îl trage pe Student de un crac al pantalonilor. Spune horcăit ;— Carne ! Acolo jos se frige carne !Vocea i se amplifică, atinge accente de isterie, se conjugă cu gesturi convulsionate :— Carnea-i bună. Bună de mîncat. Vreau să ies. Prin acoperiș- Țară mîncă ! Mînc ! Cum să nu mine !Studentul acoperă deschizătura prin care pătrunde mirosul de coptură din curtea vecină. Sare asupra Iui Țară, îi astupă gura, vrea să-1 imobilizeze. Nu-i în stare, Țară e puternic, îl aruncă cît colo pe Student. Se atîrnă, lungan, cu mîinile de grinzi, voind să iasă prin acoperiș cu capul, cu umerii. Studentul îl apucă de fluierele picioarelor și îl smulge cu toată forța ; Țară cade în fin,, timp ca celălalt să sară asupra lui, să-i astupe gura, să-1 țină răstignit, nemișcat. Amîndoi se istovesc repede și rămîri așa, înlănțuiți. Țară pe spate, și, deasupra lui, Studentul plîngînd în hohote—
★Foșnet în fim Studentul îșî înghită plînsul și stă cu auzul încordat. Nimic. Foșnetul se repetă, urmat de un șuier abia perceptibil ; un fel de „fiu 1 fiu 1“ se aude cu claritate. Tresare. De undeva de jos, dinlăuntrul grajdului, alunecă prin fîneață, spre cei trei, colții unei furci de lemn. E o fuYcă de întors fînul, cu trident de carpen, cum își fac țăranii ardeleni. își caută poziție de apărare. Nu-i nevoie. In colții furcii atîrnă un săcușțean vîrstat, de lînică. Se uită mai bine în întunericul de jos. Vede un țăran scund, cu mustața scurtă, rătunzată; e îmbrăcat în pieptăraș de miel, cu tiv florat. Cu un braț împinge furca în sus, iar cu celălalt face semnul tăcutului, cu degetul dus la gură, „pst" I, ca — în sfîrșit — să spună într-o rusă șopo- tită :

— Cușaite, rumînii.In săcușteanul de lînică se află o rudă de cîrnați, lipie, brînză și o sticlă de lapte. Studentul îi întinde legăturica lui Țară, iar slovacului îi zice mulțam cu un gest al mîinilor împreunate.Țară mănîncă hulpav cîrnaț cu lipie. Studentul îi dă lapte lui Ălcupita. făcîn- du-1 totodată atent pe Țară :— Ușor, mă. Io am văzut unu’ care s-a săturat și apoi’a murit.în munți răsare soarele; e un soare tînăr. de început de martie.
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La mexicani, cuvîntul „tierra" a însemnat dintot- deauna un strigăt de luptă. „Tierra y libertad" a fost lozinca lui Emelianc Zapata și a multor altor „Caudillos" populari. Si orice mișcare socială de-a lungul indife-

mai tînăr stat al Europei
La obișnuitul anunț al stewardesei — „Peste cîteva minute aterizăm" — privim cu toți prin ferăstruicile a- vionului,' Ochii cuprind dintr-o dată întreaga panoramă a unei țări cu un contur neregulat, delimitat de pereți din stîncă, tăiați dantelat de un fierăstrău magic : Malta. .Valurile înspumate ale mării se sparg neputincioase de ’stînci. punetînd albastrul intens al Mediteranei cu puzderie de stropi albi în care se reflectă razele soarelui. Vaste zone de rocii stratificată alternează cu.golfuri liniștite și plaje cu nisipuri aurii.Statul Malta este alcătuit, dintr-un arhipelag de insule, dintre care doar trei sînt locuite : Malta proprlu- zisă, care nu depășește 27 de km lungime și 14 în lățime, Gozo și Co- mino. El are aproximativ 315 000 de locuitori și se bucură de o climă blîndă, cu ploi ’puține, fără iarnă si- fără vînturi puternice.Făcînd cunoștință mai întîi cu capitala Maltei — la Valetta (dună numele fondatorului său. marele cavaler al Ordinului de Malta, francezul Jean de la Valette) — fconstati că nu se deosebește prea mult, de alte orașe-port din Mediterana. Plasat într-unul dintre cele mai pitorești locuri ale insulei, capitala Maltei iese parcă din apele mării urcînd voinicește spre crestele unei coline de unde se deschide o vastă panoramă. Oraș cu străzi relativ largi, asfaltate, străjuite de construcții solide durate din piatră, înzestrat cu numeroase piețe șl parcuri, palate renumite, la Valetta se remarcă prin concepția sa urbanistică : nouă străzi, perfect drepte, cad perpendicular întretăiate de alte — ___________  ...acest perimetru se află centrul politic. administrativ insulei, și tot aici i se înfățișează vizitatorului un bogat patrimoniu arheologic și istoric, arțistic si cultural.Cu totul deosebită de la Valetta este vechea capitală a Maltei — Mdina — înconjurată de ziduri înalte, cu clădiri datînd din Evul Mediu, între care somptuoase reședințe ale familiilor nobile malteze. Aci parcă timpul s-a oprit în loc. Nimic nu vine să tulbure liniștea patriarhală ce domnește în acest oraș cu o mie de locuitori.Am menționat numai cîteva caracteristici ale celor două orașe, pentru că ele sînt reprezentative pentru întreaga țară. Considerîndu-le drept extreme, celelalte 59 localități din Malta — orașe sau sate — se înscriu perfect în acest cadru.

spre mare, fiind12 orizontale. Inși comercial al

0 TARĂ FĂRĂ RlURI,

FĂRĂ CĂI FERATEdln capitala țării poți a- autobuzul sau automobilul.

zori și pînă la apusul soave-din lui.O o bună parte a populației tării ..o constituie pescuitul. Cu toate că se desfășoară încă după metode tradiționale. cu bărci cu pînze. eforturile spre modernizarea utilajului și metodelor de pescuit sînt evidente.La 6,5 km depărtare de Malta.se află „sora ei jnai mică" — Gozo, despărțită de un golf străbătut continuu de vase pescărești si șalupe ce transportă cu regularitate călători si mărfuri de pe o insulă pe cealaltă. Slab fortificată natural si lără porturi. Gozo are aceeași istorie ca și Malta. împărtășindu-i totdeauna suferințele si rareori neri-

îndeletnicire importantă pentru rea productivității, utilizîndu-se metode și tehnica avansate".într-o convorbire cu H.. Wirth, subsecretar de stat, la Ministerul Cb- 1 merțului. Industriei și Agriculturii, d-sa — subliniind că guvernul urmărește făurirea unei, economii „viguroase și elastice. în care interesul privat să se îmbine cu cel general" — a detaliat cîteva din problemele economice aflate la ordinea zilei. în primul rînd — a spus el — pornim de la rezultatele bune obținute în ultimii ani, care sînt exprimate sintetic prin creșterea venitului national peste prevederile noastre. De asemenea, dacă în 1963 emigrările s-au ridicat la 8 090 de persoane. în prezent ele nu depășesc

cese. Firește, ne dăm seama de faptul, că nivelul de trai al poporului nostru poate fi substanțial îmbunătățit, că dezvoltarea socială și de- ' mocratică a țării noastre trebuie să avanseze mai rapid. Sîntem însă pe calea bună și cu noi eforturi, repartizate echilibrat pe umerii tutur-or. sperâm că ne vom atinge obiectivele. Sintem o tară mică dar cu probleme mari Posibilitățile noastre sînt limitate .și. fără colaborarea si înțelegerea altor state avansate, drumul nostru spre progres ar fi mult mai lung De aceea, extinderea multilaterală a relațiilor cu toate țările lumii — atît/din Vest cit și din Est — esie o necesitate obiectivă. Iată de ce sîntem satisfăcuti că âm stabilit

Orașul și portul la Valetta — vedere aeriana
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istoriei mexicane, rent de caracterul revendicărilor formulate, dea invariabil ca pe un numitor comun.Cred că puține peisaje din lume se pot compara cu cel mexican în frumusețe și grandoare. Nu întîmplâtor sensibilitatea plastică și armonizarea artei cu viata însăși alcătuiesc pentru mexican o zestre ancestrală, prodigios cultivată. Toate fațetele e- talate de natură — aerul, lumina, solul — concurează la accentuarea dexterității omului de a-și exterioriza sentimentele cuvîntCulori stridente și sumbre, nuanțe variate, stranii.anume să-ti ascută simțurile. Masive muntoase — negre, cenușii, albastre și purpurii ; platouri înclinate și ceruri concave : înălțimi abrupte și văi adinei unde vîntul și ploaia au lăsat descoperite culorile secrete ale planetei, prelucrate în retortele din străfunduri : orhidee strălucitoare și cite alte flori ; mari întinderi de lavă ro- șietică și cenușie, pietrificată în forme fantastice. Pe scurt, un material . colosal la dispoziția celor ce vor să-l înțeleasă si ,să-l transfigureze artistic.Dar ca sursă de trai, a- celași pămînt nu se dovedește nici pe departe atît de darnic.' Mai zece la s.ută din Mexicului este tru agricultură.din pricina calității solului, ci fiindcă cea mai mare parte a tării e ocupată de munți, iar buie mult cu nevoile totuși (sau aceea) țăranul mexican iubește cu pasiune pămîn-

, cuprin- ,pămîntul"
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IMPERIUL SETEI

țe de candelabru, niște indieni uscățivi își poartă de căpăstru măgărușii apăsați de greutatea samarelor pe poteca de-a lungul liniei ferate; arborele acela uscat și chircit din creștetul colinei apropiate capătă — în iițiaginatia mea — contururile ciungului general Alvaro Obregon, pe care îl văd parcă, așa cum e înfățișat în cărți, împresurat de o coloană de călăreți ce avansează cîntînd celebra „La cucaracha" ; vîntul înalță în răstimpuri nori de praf și, privindu-i, simt parcă între dinți asperitatea nisipului. Trenul face opriri misterioase în plin cîmp, unde nu se vede nici o haltă și cînd îl întreb despre asta pe conductorul taciturn ,el îmi răspunde : „qtiien sabe 1“ (cine știe 11. expresie pe care ulterior am auzit-o repetată cu cele mai diverse prilejuri.La oprirea în stații, gru- 'puri de indiene cu fața de culoarea pămîntului asaltează călătorii cu ..Taqui-

cea mai veche a continentului american. Suspendată la peste 2 200 metri înălțime și înconjurată de vulcani, ea domină podișul central al țării, unde a’erul este diafan, iar umbrele — adinei și răcoroase. Vîntul capricios transformă în figuri fantastice norii pc care îi împinge spre „Sierra • del Ajusco" și „Desierto delos leones". Lumina, filtra-. tă de altitudine, fulgeră parcă spre piscurile vulcanilor Popocatepetl și Iztac- cixuatl (doi giganți de peste 5 200 metri înălțime ce străjuiesc Valle del Mexico), aprinde mozaicurile multicolore ale vechilor clădiri, oțelul și sticla zgîrie-norilor ultramoderni : scaldă generos pereții gri ai edificiilor și structurile ruinate ale piramidelor pre- columbiene ; nutrește trandafiri și gladiole răsădite pe un sol dominat de piatră vulcanică, auster de te miri cum suportă asemenea gingășii : mîngîie cil egală mărinimie epiderma

tari ale

Pornind junge, cu într-o oră-două, în orice parte a tării. O rețea de transporturi auto foarte bine pusă la punct suplinește cu succes lipsa căilor ferate. în a- ceastă tară în care trenul se poate vedea doar în filme și la televizor nimeni nu-i duce însă lipsa. Distantele dintre localități sînt practic neînsemnate. Uneori, localitățile sînt despărțite doar de o stradă, de un zid. de cîteva ogoare, îneît orașele sfîrsesc în zona în care încep satele. iar acestea constituie începutul altui oraș.Activitatea în Malta înceoe foarte devreme fiind în deplină concordantă cu un proverb local, care spune : „Culcă-te odată cu găinile și scoală-te la cîntatul cocosului". Să vezi străzile animate la orele 5—6 dimineața nu este un lucru neobișnuit : gospodinele ies în fata caselor pentru a-si face aprovizionarea cu alimente de la vînzătorii ambulanți, care înghesuie înt.r-0 căruță cu două roți trasă de un zarzavaturi, fructe, carne si cele eteroclite obiecte de uz casnic, lipsa „magazinelor universale". , locuitorii se mulțumesc cu prăvălioare și băcănii, mici baruri si patiserii cu firme scrise în limba engleză. Ateliere de reparații de 'tot felul înviorează aspectul străzii. Automobile si autobuze în număr destul de mare, circulînd ca în Anglia pe partea stînaă. te pun deseori în încurcătură la traversatul străzilor. Lor li se adaugă tradiționalele „ca- rozzin". un fel de trăsură-landou trasă de un cal. ce se strecoară cu ușurință pe străzile înguste unde automobilul nu poate pătrunde. Polițiști cu casca colonială dirijează cu autoritate circulația, dînd totdeauna prioritate pietonilor. Case-r le construite din piatră sînt de 'regulă cu un singur etai si lipite linele de altele formînd o imensă fațadă de-a luneul unei singure străzi. Balcoane din lemn aduc o notă de prospețime prin coloritul lor diferit și nelipsitele ghivece cu flori. La intrarea casei există, tradiția de a se înscrie ne zid nume de orașe și de țări, de fliivii sau persoane ce reprezintă amintiri prețioase pentru locatari. Nu mică mi-a fost surprinderea cînd, într-o zi. tre- cînd pe strada Naxxar din orașul Balzan. am întâlnit la intrarea casei cu nr. 84 o -inscripție : România. Minat de curiozitate am sunat la ușă. Un donm scund. între două vîrste. m-a lămurit eu amabilitate : „Să vedeți. am putut vizita România cu prileiul Festivalului mondial al tineretului. Am fost atît de impresionat de ospitalitatea poporului român, de frumusețea tării dv., îneît am dorit să-mi amintesc totdeauna de ea".Viata satului maltez nu, diferă prea mult de cea de la oraș. în ■ aspectele ei esențiale. Terenul arid cere însă multă energie si sudoare pentru a produce. Ogoarele, ce rareori depășesc 506 de metri pătrati. sînt cățărate pe pantele colinelor, obligîn'd la o anevoioasă muncă ele terasare si îngrijire permanentă. Pericolul principal îl constituie coroziunea , solului provocată de oloi si vînturi în scurte perioade ale a- nului. precum și lipsa generală de . apă. Este într-adevăr dezolant. _ să străbați în lung si în lat ^o întreagă tară fără a întîlni măcar un pîrîias.Malta este tara fără rîuri. Pen-‘ tru a proteja ogoarele. în jurul lor se ridică ziduri din piatră sau cactuși înalti de Peste un metru. Dimensiunile terenurilor agricole, situarea lor ne coline cu mare înclinație fac ca utilizarea tehnicii a- gricole să fie o raritate La loc de

pal mai
Tu

oadele de prosperitate. niciodată importanta politică si strategică.Cu toate că are o istorie comună cu a Maltei, Gozo se deosebește de, aceasta nu numai prin condițiile na-, turale, ci și prin felul de viată ăl locuitorilor săi. Femeile sînt mai sfioase și poartă încă „faldetta", un fel de șal confecționat din mătase neagră, care le învăluie de sus pînă jos. Casele nu mai sint aliniate ca in Malta de-a lungql străzilor, ci răspîndite printre drumurile și ulicioarele za te pe stă sau devărat crînd la vestitele telă).Gozo este depozitul de alimente al întregului stat Malta, care șe aprovizionează de aici cu fructe și zarzavaturi. brînzeturi, carne, vin și ouă. Mici industrii, create recent, prelucrează unele produse agricole. Obiecte de argint lucrate în bucură, de asemenea, de ta re.□ nul din domeniile în depășește, incontestabil. Malta cel al legendelor ce învăluie în ter istoria sa. Printre acestea se bucură de multă considerație povestirile legate de peregrinările lui Ulise prin Mediterana care, oprin- du-se în insula Gozo. a fost ospătat si desfătat de mîngîierile frumoasei nimfe Calypso ce sălășluia aici.Nimeni nu și-ar ierta să părăsească Gozo fără a fi văzut templul preistoric „Gantija" sau „Cetatea gina- .Iilor" din Cîmpia Xaghra. Construit din blocuri enorme de piatră, cioplite și așezate cu multă măiestrie și pe care nici un superman al zilelor noastre nu le-ar putea clinti din loc. templul — prețioasă mărturie din epoca de bronz — era folosit ca loc de adunări si de sacrificii.Fire mîndră, vioi si inteligent, go- zilanul manifestă multă ospitalitate și prietenie. El își servește prietenii cu brînza conservată în oțet cu piper — „Gbejniet Tal-Bzar" — și cu un excelent vin local. De ace'astă considerație ne-am bucurat și noi. dîn- du-i toată prețuirea.

de acces. In fața lor, așe- scaune joase, femei în vîr- mal tinere îți oferă un a- recital de îndcminare lu- „merletli" (dan-

filigran se multă cău-care Gozo este mis-

VOINȚA DE A DEPĂȘI

GREUTĂȚILEMaltezul este inteligent si vrednic, prietenos și, totodată, de'osebit de politicos. Cuno’scîndu-1 mai îndeaproape. îți dai seama că sentimentul demnității și al mîndriei este un element ce îi sporește forțele în lupta dificilă pentru existentă, pentru situarea țării sale pe o treaptă mai înaltă a dezvoltării economice si sociale. Pentru el munca nu este numai o problemă de asigurare a existentei, ci o virtute cfe-1 definește. Eforturile pe care Ie depune în prezent pentru dezvoltarea economiei tării sînt remarcabile, iar rezultatele pe care le-a și obținut — încurajatoare. De fapt, este vorba de a crea economia malteză., de a-i da structuri noi, corespunzătoare intereselor naționale. Dependentă sute de ani de interesele dominației străine, economia malteză a moștenit o stare de înapoiere ce nu poate fi înlăturată peste noapte. „Problemele economice cele mai importante pentru noi — declară primul ministru Borg Olivier — decurg din lipsa aproape completă a materiilor- prime industriale, ca si din economia de tip insular ce limitează posibilitatea creării de mari unități industriale destinate consumului intern. De aceea politica noastră industrială este orientată spre crearea de întreprinderi a căror producție să meargă, în principal, spre export. Totodată, trebuie să ne grăbim pentru a crea o adevărată industrie a turismului. Dezvoltarea agriculturii, limitată de problema dimensiunii gospodăriilor >*>.« e-r» n«M - lârO.i SÎ^a..liDSfii

3 000, iar numărul șomerilor este și el în scădere, cifrîndu-se în jurul a 3 500 de oameni. Cred că ați observat — continuă interlocutorul nostru — că Malta, în afară de faptul că . nu posedă căi ferate, nu ăre nici cursuri de apă. Cum s-ar spune, . sîntem înconjurați de apă. dar murim de sete. Pentru a face fată acestei probleme de prim ordin, pe lîngă desalinizatoarele deja în funcțiune și care asigură nevoile curente, vom mai instala altele pentru ca îh 1971 să putem beneficia de 6 milioane de galloni de apă potabilă zilnic, fată de 1 milion cît avem în prezent. A- celași lucru este valabil și pentru energia electrică.Industria malteză gravitează in momentul de fată în jurul șantierelor navale, unde se produc nave de tonaj mijlociu și se repară cele pînă la 90 000 de t. Există, de asemenea, fabrici de textile si uzine' de asamblat autobuze, fabrici ce produc diferite articole din mase plastice, întreprinderi ale industriei alimentare și altele. în general utilajul este corespunzător și organizarea muncii în continuă îmbunătățire. Pentru a le dezvolta, este îrfsă nevoie .de investiții de capital maltez. întrucît, spune dl. Wirth, numai așa putem reduce dependența noastră față de capitalul străin.în ceea ce privește perspectivele, ministrul muncii si bunăstării, dl. Vincent Tabone, care este și secretarul general al partidului conservator aflat la putere, manifestă optimism. Sîntem un popor muncitor si unit, spune d-sa — si diferența între cele, două partide principale nu privește fondul politicii de urmat, ci tine mai mult de personalitățile capabile să o înfăptuiască, de,metodele de utilizat. Pornind în multe domenii aproape de la zero, am obținut suc-

relații diplomatice; cu România, față de care nutrim un sincer respect si prietenie.„Vrem să trăim în bune relații cu toți, îndeosebi cu țările din Bazinul Mediteranei — îmi declara dr. Ugo Bruno, consilier în Ministerul Afacerilor Externe al Maltei. Tara noastră, spunea el, este situată .într-o zonă vitală pentru pacea lumii și de aceea sîntem foarte sensibili la orice criză. Nu agreăm bazele militare străine pe teritoriu] nostru, pentru că ele aduc doar necazuri. Baza militară engleză va fi demontată în viitorii ani. iar N.A.T.O. nu dispune pe teritoriul nostru de baze. Sîntem totodată convinși că și țările mici pot aduce — prin inițiative și acțiuni concrete — o contribuție Ia rezolvarea problemelor litigioase".Abordînd Malta și nostru și-a de evoluția________ _ ______ ___mit sens, a încheiat el. noi străbatem o etapă pe care dv. ați trecut-o cu succes. Prestigiul .dv. nuă creștere si ne prieteni".Realitatea malteză ______ _______caracterul și preocupările unui popor vechi, dar care de numai cinci ani a intrat în rîndurile națiunilor independente. în modul său de viată, specific, contrastele, desigur, nu lipsesc. Există și destule greutăți care se înlătură treptat, prin eforturi susținute. Poporul maltez manifestă multă dîrzeriie. lucrînd cu Pricepere pentru făurirea a ceea ce el numește cu un termen general „al nostru" Si acest „al nostru" se referă atît la o viată mai bună pentru fiecare, cît si Ia .prosperitatea întregii țări.

tema relațiilor dintre România, interlocutorul exprimat satisfacția fată acestora. „Intr-un anu-este în conti- bucură să fimîți dezvăluie

Nicolae PUICEA

Fac cunoștință cu una din mostrele cele mai violente ale acestei zgîrceniî a naturii, parcurgînd cu trenul o zonă din statul Chihuahua. De ore întregi nu văd decît ceva ce . seamănă a peisaj lunar. O întindere de pietriș și nisip de un î_____  ... .punctată de cactuși și maguey (agave). Nu reușesc să descopăr nici un lac, sau măcar pîrîiaș. înaltul cerului soarele turează intens rarele și deștele manifestări de tă de ne solul calcinat. încinge nemilos metalul vagoanelor și nici o scamă de nor nu-i mai stînjeneș- ■te supremația. Numai con- -'templînd tabloul dimprejur mi se usucă buzele și mă cuprinde setea. Unica notă de prospețime și culoare e dată de profilul albăstrui al munților îndepărtați, un fel de mirai la orizontul întinderii austere.La o suprafață de circa 160 090 kilometri pătrati, statul Chihuahua nu depășește un milion de locuitori. Setea mîntului a cultura să extrem de în locurile caznă, țăranii scot apa din puțuri săpate la mare a- dîncime. Fără o fîntînă și ■ un catîr costeliv, care să în- vîrte roata de scos gălețile, culturile agricole par de neconceput. Adevărata bogăție a regiunii sînt zăcămintele minerale, situate în apropierea munților. In majoritatea lor, localitățile pe lîngă care trecem s-au născut în jurul minelor de plumb, zinc, mercur, cupru, cărbune, aur și argint.Obosit de monotonia peisajului deprimant, ochiul caută o evadare, o compensație. Zadarnic însă. Rețin cu aproximație cîteva secvențe din filmul rulat de Ia fereastra vagonului în care călătoream. Pe sub cactusul acela uriaș cu bra-

arămiu întunecat.

exicuiu
ploile se distri- prea nepotrivit oamenilor. Și chiar tocmai de își

I®

ÎNSEMNĂRI de călătorie

rtu, Din tor- mo- via-

cronică a pă- făcut ca agri- avanseze aici puțin și numai unde, cu multă

Tamales Calientes și „Encliilladas" — toate preparate cu făină de porumb și cu adaos de condimente. Cobor în cîteva stații și pășesc printre indieni, stive de saci, catîri și tarabe acoperite de muște. încerc să leg conversații. Inutil. Cînd îi spun unui cunoscut din tren că nu prea văd zîmbete la localnicii din zona asta, el îmi j răspunde ' filozofic: „Au vreun-< motiv?" O liniște nefirească domnește pe peronul gărilor. Si asta se petrece între mexicani despre care s-a răspîndit părerea că atunci cînd nu cîntă vorbesc. Si nici nu știu să fi văzut altundeva' o mai mare identificare între om și pămînt. Fizionomiile locuitorilor sînt de un gri-arămiu, ca și solul, ca și chirpiciul din pereții caselor lor. Pămînt.case — loare, ceeasi cearcă identifica în persoane semne ale mineralelor din regiune. Tn piele, reflexul cuprului. Tn ochi, cărbunele. Sînt locuitori ai acestui „imperiu al setei".După un timp, pe măsură ce rămîne în urmă zona austeră și se apropie munții, dogparea . se îmblînzește. Apare . în trecem peste apoi umbra unei păduri r.itiv trenul soarelui. Urcăm spre podișul central. Cu cît unghiul pantei e mai mare, cu atît locomotiva manifestă mai dese accese de astmă..După un urcuș prelungit, la orizont se conturează o- rașul Mexico — metropola

vreunei frumuseți aristocrate, tolănită în șezlong alături de piscina particulară. și fata bronzată a bătrînei indiene .care, lingă soclul statuii ecvestre a lui Carlos al IV-lea, vinde țigări, alune și bilete de loterie.
„INVAZIILE PARAȘU- 
TIȘTILOR" Șl SECRE
TUL DINȚILOR BUNI

^WZZ//ZAZZZZ/ZZAZ/ZZ/Z///Z//////////Z/////Z/ZZ//ZĂ/////A//A////ZZZ/ZZZZZ/Z//ZZ//ZZZAZZZ/////Z/ZZ//ZZZZZZZ/ZZZZZ/Z7/Z//Z/Z/Z/ZZZZZ//ZZZZZZClientela hotelului era. t-ar putea spune, 
bine asigurată fată de evenimentele zgo
motoase din piață. Patru crupe late de cai 
bine hrăniți, minați de-a-ndaratelea. pînă Ia sticla ușilor, astupau intrarea. Polițiștii 
oedestri sau călări acționau cu o precizie 
mecanică. Fără nici o dirijare vizibilă ei 
barau unele străzi, degajau altele d.in sens 
opus si desfăceau In zeci de parcele masa 
demonstranților pentru a-i putea împinge 
afară din oiată. Apărătorii ordinii publice, 
obosiți de manevrarea bastoanelor. se fe
reau de protestele contondente ale pacifiștilor, ascunzîndu-se sub emisferele meta
lice de ne cap ti înapoia .scuturilor ro
tunde si ușoare împletite din papură sau din 
nylon.

După vreo patru ore de tiârțuiell, -ucru- 
rile s-au liniștit, iar. un gradat zu chipiu 
negru și mustață blondă ii ooftit clientela 
hotelului într-un foaier, cerîndu-i scuze pentru deranj și nrecizînd că scenele acestea. 
care n-au cum să fie evitate, sînt „ciocniri 
de rutină" între aiitorltăti. și o parte a 
populației orașului „expusă celor mai di
verse influențe".

Cu adevărat. Amsterdamul — acest mare 
oraș al Țărilor de Jos. deschis tuturor in- 
Huentelor. este supus unui asălt uman neîn
trerupt și masiv din. toată .lumea: diplo- 
mati. turiști, oameni de afaceri, emigranti 
în căutare de lucru, experti venîti să cu
noască experiențe, suite de prinți' și seici. 
marinari, căutători de comori si noroc.

Dar o atentă si interesată observare a 
vieții orașului, precum șt numeroase con
tacte și confruntări cu persoane obiective și competente mi-au certificat prima si cea 
mai stabilă impresie asupra. Amsterdamu
lui : spiritul lui profund olandez, capacita
tea. sa de a se apăra, de afecțiuni străine 
grave si de a-și fi conservat veste veacuri 
fizionomia și personalitatea.

Un pregnant contrast, oferă, de pildă, 
„spectacolul de dună, geam" cum l-a bote
zat un scenarist de film. Ferestre largi, 
fără verdele sau jaluzele, dau posibilitatea 
trecătorului să. privească, nestingherit în. in
teriorul. locuinței. Eam.ilia îsi duce viața ei 
cotidiană, liniștită si harnică, expunîvdu-se 
toată ziua, oină la ora stingerii si odihnei 
ochilor publicului. Localnicii trec, preocu
pați de treburi, si parcă nici n-ar băoa de 
'iftamă m.iscoren dp d:-ncoln de rmam d.re:

tint sigur ei văd o mulțime de amănunte 
De care străinul, curios si cam provincial, 
călită să le descopere printr-o examinare 
insistentă si indiscretă. El vrea să știe ce 
fel tic mobilă se află în camera de zi. cu 
ce haine sînt îmbrăcate gazdele, ce ser
vesc la masă. dacă tatăl si fiul joacă șah 
sau table, dacă bunica clin fotoliu mai cro
șetează sau,a adormit. Le identifică pe rînd 

.si de fiecare dată are revelația unei mari 
descoperiri. Dar la antipodul acestei tradi
ții, de-a lungul cîtorva canale din spatele 
marilor piețe se află, cum obișnuiesc

fețe, totul de aceeași cu- făcute parcă din a- substan'tă. Te în- împresia' că poți

peisaj verdele, cîteva pîraie, salvatoare a ascunde defi- de persecuția

Capitala te învăluie de la primii pași în ambianța sa nervoasă, eclectică, tulburătoare. Pe largile bulevarde — altădată canale lacustre — circulația vehiculelor clocotește din primele ore ale dimineții și pînă după miezul nopții. Eu, care circulația dă și mai lamentele fera e la stau acum în i Căci sînt martorul rităbil festival al pentru viteză. O mente această o compensație

as fi pariat că cea mai furibun- certată cu regu- din toată emis- Rio de Janeiro, cumpănă. I unui ve- . pasiunii fi real- pasiune „ ---- K-----;•*» psihologicăpentru faptul că strămoșii azteci mi beneficiaseră de cunoașterea roții ? Printre bolizii dezlănțuiți. băieți de prăvălie avansează în zigzag pe biciclete, executînd veritabile probe echilibristi- ce cu coșurile purtate pe cap. Vînzătorii de ziare — voceadores — strigă cit îi tine pieptul, antmțînd știri mai deosebite, isprăvi din arena luptelor cu tauri-eti?. ■Sirene de ambulanțe bruia- ză valsul romantic cu care flașnetarul întreține timpul celor ce fac coadă la casieria cinematografelor.

Mi-am propus să nu spun că Mexico e o citadelă a contrastelor, fiindcă DÎnă acum nu am reușit să întîlnesc vreo de- .scriere a lui din care să lipsească această definiție automată. Aici, ca în multe capitale dc pe cuprin- Latine, bogă- ostentativă se cu imagini mai sordide. Milionarul în ..Cadillac" și indianul desculț, în stil functional în fata altora datînd din secolul al XVIII-lea. Vile ineîntă- toare îmbrăcate în iederă, ce se sprijină pe un sol de unde se excavează idoli de piatră și. argilă arsă ai vechilor civilizații. Cu deosebită forță se etalează distanta dintre Dolii sociali sub aspectul condițiilor de locuit. Alături de palate, deseori vezi cocioabe ale familiilor de „pă- racaidistas" (părasutiști). E vorba de dezmoșteniții care ..invadează" cîtiva metri pătrati de teren pentru a împlînta patru stil.bi de susținere . a unui acoperiș peticit cu bucăți de tablă ruginită sau carton gudronat, sub care să-și adăpostească familia, de obicei numeroasă. De regulă la această operație, care se petrece noaptea, participă cu mic, cu mare ca să se termine repede. în asa fel incit, în momentul cînd sosesc proprietarul sau reprezentanții legii. ..parasu- tiștii" să aibă gata „baza" de ttâtătive. Cînd tentativa eșuează nu le rămîne decît să o repete în alt loc. Ei îsi prepară a- limentele. cînd le au. cu ustensile de argilă identice cu ale strămoșilor, iar copiii se ioacă cu păpuși ce seamănă cu idolii antici. Si nu rareori au ca vecini posesori de avioane particulare, care-și beau cafeaua de dimineață în capitală, iau prînzul pe terasa vreunui restaurant din Acapulco si cina Jukatan. Dacă în anii după război numărul lionarilor s-a întreit, al „parasutiștilor" s-a zecit. Iar orașul crește spectaculos nu numai ca minare a sporului demografic înalt, ci îndeosebi pe seama exodului furai. Realitățile din agricultură pompează spre orașe în genere — și spre capitală în mod special — contingente tot mai respectabile de oameni, absorbiți însă numai în parte de capacitatea fabricilor și uzinelor. în munca productivă.In amalgamul de zgomote al străzii poți desluși un sunet delicat și ritmic- produs de femeile ce modelează în palme turtele de mălai — tortillas — alimentul cel mai popular, pîinea mexicanului de rînd. In ea se află și secretul danturii bune a acestor oameni. După culoare, „tortilla" seâmănă cu o turtă de griu, căci i se adaugă var. De aicj calcificarea excelentă a dinților, ca și de la procesul de preparare a porumbului, după retete mai vechi decît piramidele dr , la Teotihuacan-In apropiere de castelul Chapultepec, un băiețandru mi se oferă ca ghid și, fără să aștepte vreun semn că aș avea nevoie de așa ceva, își începe treaba arătîn- du-mi un copac lîngă chioșcul de ziare de Ia intrarea în parcul castelului.— Asta e un arbore. Nu știu cine l-a plantat, dar vă asigur că e „muy histo- rico“ (foarte istoric).Pînă să treacă la alt o- biectiv, îi dau repede un peso și-1 trimit să descopere... numele eroului care a plantat pomul. Ca în toate locurile unde există importante vestigii ale trecutului, meseria de ghid include un mare contingent dc amatori din categoria celor fără surse de cîștig.Poate nu-i de-ajuns o viată ca să înțeleg; Mexicul, dar ca să-l îndrăgești și să-1 admiri iti cere minimum de timp. Cu o asemenea frază îmi încheiam însemnările din prima călătorie în cum cu vingere.

sul Americii tia cea mai învecinează dintre cele Edificii

în de micei în-

Mexic. O repet a- și mai multă con-
Vasîle OROS

unicat urbanistic care se cheamă Amster
dam îl oferă coexistenta, si lupta continuă 
dintre pămînt și avă. Tăiat. în SO de bu
căți de veste GO de canale, pămîntul. se re
găsește veste maluri prin zeci de poduri, 
care-î restabilesc unitatea.

Literatura turistica afirmă, ori de cîte ori 
vine vorba, că ■ Amsterdamul, este Veneția 
nordului și că e chiar mai Veneție decît 
urbea italienească, căci are mai multe ca
nale si mai lungi, și mai bine dispuse. Dar 
cum ar putea liniștitele si egalele canale 
nordice să fie asemuite cu întortocheatele.
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spună cii jenă amsterdamezii, cartierul bol
nav al. orașului. Spectacolul degradant al 
femeilor expuse în vitrine luminate cu 
becuri roșii. Actrițe ratate și vicioase, strip- 
teuze, manechine, dansatoare concediate din 
slujbe, populează carantina tăcută a vitrine
lor roșii.

Moravurile antagonice ale capricioasei ca
pitale neerlandeze apar mereu într-o alătu
rare stridentă si sfidătoare. Case protestan
te. catolice sau reformate agită seară de 
seară mirajul veșniciei pline de bucurii și satisfacții 
te drum, 
obloanele 
ce iluzie 
raiul atît

Dnr cc.1

al lumii, de apoi. în timp ce. pes- 
clubitrile intime, fără firmă si cu 
trase, spulberă seară de seară ori- 
a membrilor lor de a aiunbe în 

de lăudat de vecini.
mai arm.onîos contrast în acest

aglomeratele și zgomotoasele drumuri de apă 
ale Veneției ? Și cum și-ar putea cineva 
imagina un bărbat „robust, sănătos, cu obra-' 
jii roșii" — cum îl prezintă albumele de 
propagandă olandeze pe amsterdamez — 
minimi o gondolă și cîntînd o dulce sere
nadă ?

Aici, ca șl oriunde, atuurîle trebuie căutate 
în datele strict autohtone. De pildă, clădi
rile de pe malurile canalelor: toate egale 
si negre, cu ferestre încadrate in rame albe, 
supte la temelie si aplecate înainte parcă pen
tru a se privi în apă. Ciudata, „verticalitate" 
a caselor a alimentat o anecdotică dilemă 
neclarificată încă. O ipoteză arată că aceste 
clădiri sint retrase de la temelie și aplecate 
în față pentru a se putea ridica mai cu 
ușurință cu ajutorul scripeților montați sub

acoperișuri, mărfurile și mobila, care aici 
se introduc în case prin pod. Altă ipoteză 
susține că lipsa de pămînt a născut construc
ția neobișnuită a caselor cu temelie îngustă 
si care se lățesc mereu. în partea de sus.

Din fața gării centrale, din Doe.lc.el sau 
din Noord-Zuid Stadhouderskade trebuie să 
iei neapărat un vaporaș pentru o prome
nadă pe drumurile de apă ale orașului. Gon- 
dolierul-mașinist și. asociatul său vor reuși 
performanța ca în. 45 de minute să-ți explice 
în 4 limbi aproape totul despre principalele 
edificii si atracții ale orașului. Despre cana
lele „Veneției nordului", despre piața Leid- 
seplein. „un fel de Montmartre" a Amster
damului, despre marele Danwakj „care aduce 
cu portul Neto York", în sf’rșil. despre bunul 
cetățean olandez, care ele multe ori ..preferă, 
să. se servească de limba engleză — și une
ori de franceză și germană - decît de pro
pria lui limbă iiiiturnlă" dună cum afirmă 
organizația de in formații V V V.

Olandezul, mereu preocupat de muncă sau 
de odihnă, este gînditor și tăcut. Nu rareori, 
unde e lucru vei întîlni observația : „Nu 
mai vorbiți atît, ci acționați I" Tn port, în 
fabrică sau în birouri, pe amsterdamezul 
trecut de tinerețea întîi îl obosește conver
sația și. de multe ori opinia lui despre un 
lucru se rezumă la un „hm" sau „ooh" sau 
„hh“. Vorba vine uneori greu, ca un oftat, 
sugrumată și eliberată cu maximă reținere. 
Dar cartea lui Van Wijk și E. Ellias „La 
Hollande" ne avertizează : „...nu care cumva 
să credeți că acești oameni, în interiorul ca
selor lor confortabile, sau în parlamentul lor 
impozant, nu sînt buni de gură..."

Ca si în țările scandinave, societatea a. știut 
să impună cultul muncii. Intr-adevăr, se 
muncește mult în Olanda. Mult și cu mare 
eficiență. După războiul care a devastat, orașe 
și porturi, Olanda s-a refăcut rapid, s-au 
dezvoltat considerabil industria construc
toare de mașini și cea electronică, marina 
comercială, agricultura, a.viația. cercetarea 
științifică. „Trîndăvia, scria Ellias, este necu
noscută în țara noastră, iar nenorocitul care 
ar încerca eventual să o practice ar fi con
damnat de societatea acuzatoare". Firește, 
verbul, „a munci" are în practica vieții so
ciale și în literatura propagandistică o mul
țime de înțelesuri și de forme de manifes- 
tare. Ca si repartiția, ca si penit.urile.

I
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TELEGRAME Cronica zilei Ședința Consiliului Uniunii Centrale

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte ăl Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, guvernul și poporul Indiei mi 
se alătură în a transmite Excelenței Voastre sincere felicitări și cele 
niai bune urări de succese. Folosesc, de asemenea, acest prilej să vă 
transmit cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței 
Voastre, pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului dum
neavoastră.

Sînt convins că, sub conducerea dumneavoastră competentă, rela
țiile de prietenie care leagă cele două țări și popoare ale noastre vor 
continua să se întărească mereu în folosul nostru reciproc.

Dr. ZAKIR HUSAIN
Președintele Indiei

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, vă transmit felicită
rile mele. Totodată, îmi exprim speranța că colaborarea între guvernele 
și țările noastre se va adinei și în viitor, în interesul păcii și spre binele 
popoarelor noastre.

Ministrul comerțului al Danemarcei, Knud Thomsen, a vizitat în cursul zilei de vineri uzinele „Danubiana". precum și Fabrica de ma- șini-unelte și agregate din București.*Cu prilejul organizării la București a expoziției industriale daneze, vineri după amiază, in saloanele hotelului Athenee Palace, Consiliul industrial al Danemarcei a organizat o conferință în cadrul căreia di; N. Arnth-Jensen, președintele acestui consiliu, a făcut o prezentare a industriei daneze contemporane. în continuare, dl. Kristian Bo. director tehnic al Comitetului guvernului danez pentru expoziții în străinătate, a vorbit despre producția și exportul industrial danez.Printre cei prezențî se aflau Hrista- che Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, precum și Knud Thomsen, ministrul comerțului al Danemarcei, și Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București.După conferință a fost prezentat documentar danez.

a Cooperativelor de ConsumVineri a avut loc ședința Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum. La lucrări au participat tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri . Simion Bughici, ministrul industriei alimentare, Nicolae Bozdog. ministrul comerțului interior.Consiliul a eliberat din funcția de președinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum pe tovarășul Simion Bughici, ca urmare a numirii sale în funcția de ministru al industriei alimentare. Consiliul UniuniJ Centrale a Cooperativelor

de Consum funcția de . , ____ . ___ ,Constantin Mateescu.în continuarea lucrărilor, Consiliul CENTROCOOP a analizat stadiul îndeplinirii planului cooperativelor pe primul trimestru al anului și măsurile ce se impun pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin în perioada următoare.în încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

a ales în unanimitate în președinte pe tovarășul

(Agerpres)

După un film *a plecat spre Tunisia o CentralVineri ,______ .legație a ConsiliuluiUniunii Generale a SindicatelorRomânia, condusă de Gheorghiu, care, la invitația conducerii Uniunii Generale Tunisiene a .Muncii, face o vizită în această'țară.
deal din condusă de Dumitru secretar al Consiliului,va

K. G. KIESINGER 
Cancelarul federal 

al Republicii Federale a Germaniei

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, vă felicit cu toată sinceritatea 
în numele meu și al guvernului Israelului și vă doresc în îndeplinirea 
misiunii dv. în viitor tot atîtea succese ca și în trecut.

★Reprezentanții Baletului național din Cuba, care ne vizitează țara, s-au întîlnit vineri cu soliști, maeștri coregrafi, regizori, pictori scenografi ai Operei bucureștene', precum și cu ziariști din Capitală.După ce au fost salutați de Petre Codreanu, director adjunct al Operei Române, cunoscuta balerină Alicia Alonso și Fernando Alonso, fondator și director general al Baletului national din Cuba, au răspuns întrebărilor puse de ziariști.
*La Alba Iulia a avut loc vineri o sesiune științifică cu tema „Rolul muzeelor în lărgirea orizontului cultural si educarea maselor".

Cu prilejul „Zilei internaționale pentru eliminarea discriminărilor rasiale", vineri după-amiază a avut loc in sala Casei de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală, o adunare organizată de Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Uniunea Asociațiilor Studenților din România și Asociația Juriștilor.La adunare au luat parte numeroși oameni ai muncii din Capitală, studenți, juriști.Cuvîntul de deschidere a fost ros-

tit de prof. univ. Stanciu Stoian, cretar general al Ligii române prietenie cu popoarele din Asia Africa. Despre însemnătatea acestui eveniment a vorbit dr. docent Alexandru Bolintineanu. membru în Consiliul Central al Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România. .O adunate asemănătoare a avut loc la Universitatea din Timișoara.

Știri sportive

GOLDA MEIR 
Prim-ministru al statului Israel

*Orchestra națională a Radiotele- viziunii franceze O.R.T.F. a părăsit vineri dimineața Capitala, după turneul de șase concerte întreprins în orașele București, Timișoara, Arad și Cluj.

PESTE 90 DE CICLIȘTI VOR LUA STARTUL astăzi în Turul Algeriei . (denumit „Fleche Algerienne") care măsoară aproape 890 km .împărțiți în 6 etape. Prima etapă va avea Ioc pe ruta Oran-Mostaganem (80 km).La competiție participă echipele Franței, Suediei, Luxemburgului, Austriei, României, Olandei, Poloniei, R. D. Germane. Danemarcei, Tunisiei, Marocului, Libiei și Algeriei (cu două formații). 'CAMPIONA- HOCHEI PE Cehoslovaciei

se- deȘi

(Agerpres)

vremea Un nou cartier de locuințe
I

(Agerpres)
Aseară. ÎN CADRUL TULUI MONDIAL DE GHEAȚĂ', selecționata a învins cu 2—0 selecționata Uniunii Sovietice.

(S.U.A.) I’49”9/10 ; 50 m garduri:Coleman (S.U.A.) 6”5/10 ; feminin,lungime : Rosendahl (R.F.G.) 6,42 m ; greutate : Fuchs (R.F.G.) 17,53 m ; 50 m : Netter (S.U.A.) 6”2/10 ; înălțime : Kri.ess (R.F.G.) 1,69 m ; 800 m plat : Toussaint (S.U.A.) 2’08”l/10. De remarcat că în proba feminină de 50 m garduri Mamie Railing (S.U.A.) ’ a stabilit cea mai bună performanță mondială pe teren acoperit, cu rezultatul de 7”. de 7” 1/10 si sportive. Vechiul record era aparținea aceleiașiDE FINALA ALE

50 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII

SOVIETICE UNGARE

Ierl In țară : nut în general mult acoperit, exceptînd Transilvania, Crișana și Banat, unde local a fost variabil. A continuat să ningă în Oltenia, Muntenia .și Moldova, iar în Banat ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat în general potrivit, prezentînd intensificări în tot cursul zilei în estul Bărăganului, Dobrogea șl sud-es'tuî ■ Moldovei, unde a viscolit zăpada.Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 4 grade în Moldova și7 grade la Gurahonț. în București : Vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult acoperit. A nins temporar. Vîntul a suflat potrivit cu cari. Temperatura maximă plus 1 grad.Timpul probabil pentru23, 24 și 25 martie. în țară : Vremea continuă să se amelioreze în toate regiunile tării. Cerul va fi variabil. Vor cădea precipitații slabe izolate. Vint .slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus8 și plus 2 grade, mai coborîte la începutul intervalului, iar maximele între 2 și 12 grade, local mai ridicate. Ceață .dimineața și seara. In București : Vremea se ameliorează si se încălzește treptat. Cerul va fi variabil. Vint slab. Temperatura în creștere ușoară. Ceață slabă.

Vremea s-a menți- rece, cu cerul mai in construcție 
la Constanta

Șanse sporite
la Concursul
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(Urmare din pag. £)

intensifi- a fost dezilele de

Pe .cel țean 'de în final apartamente, .umii.hloc __... „j._____________ ,care se folosesc pentru prima dată în această parte a țării, panouri mari prefabricate. Metoda., cu eficiență pozitivă asupra prețului de cost și timpului de execuție, se va extinde anul acesta și pe alte șantiere ale municipiului Constanța. Cu noile construcții de locuințe care se fac la Constanța, Medgidia, Mangalia și în alte localități, spațiul locativ al județului Constanța se mărește anul acesta cu încă 2 300 de apartamente.(Agerpres)

mai mare șantier constăn- locuințe, Tomis Nord, care va însuma circa 10 000 de a început construirea eu 110 apartamente, la excepțional

LOTOEXTRAGEREA I : 88 33 36 49 3 45 30 57 15 66 71 62. Fond de premii : 721858 lei plus report categoria I: 71 796 lei.EXTRAGEREA A II-A : 87 31 34 52. Fond de premii : 381 389 lei plus report categoria A : 317 536 lei.

Pronoexpres
Mîine kre loc concursul ex

cepțional Pronoexpres după 
formula „5 din 45“, dotât cu 
valoroase premii. Variantelor 
cu 5 numere cîștigătoare din 
6 li se acordă autoturisme în 
număr nelimitat iar celor cu 
5 și 4 numere cîștigătoare. din 
10 extrase, alte 10 autoturisme.

Bogata listă a premiilor 
mai conține și 50 de excursii 
cu o durată de 10 zile in Aus
tria, la Viena, și alte premii.

Sîmbătă, 22 martie, este ul
tima zi pentru completarea 
biletelor de participare la 
concurs.

LA BRUXELLES A AVUT LOC TRAGEREA LA SORȚI A SEMIFINALELOR CELORCUPE BAL.„Cupa campionilor europeni" : Milano—Manchester United; Ajax Amsterdam—Spartak Trnava (Cehoslovacia) ; Cupa Cupelor : Dunfermline (Scoția) — Slovan Bratislava ; F.C. Kdln — F.C. Barcelona.

DOUĂ MARI CONTINENTALE DE FOT- Iată programul meciurilor : A. C.

IN OPTIMILE _____ ____ _TURNEULUI DE TENIS de la St. Petersburg (Florida), iugoslavul Spear l-a învins cu 6—4, 3—6, 6—3 pe Ilie Năstase (România). Alte rezultate mai importante : (S.U.A.)-Curtis (Anglia) 5—2.Ruffels (Australia)-Mcmanus (S.U.A.) 6—4, 6—0 : Ploetz (R.F. a Germaniei)- Fairlie (Noua Zeelandă) 4—0, >—1 :Mandarino (Brazilia)-Dent (Australia) 6—2, 7-—5 ; Battrick (Anglia)- Kalogheropoulos 'Grecia) 5—7. 6—1. 6—3.

Ashe6—3 ;

în Bilele de 29 și 30 martieVOR AVEA LOC LA BUDAPESTA , două mari concursuri Internaționale feminine ie floretă iu participarea echipelor României, Franței. Italiei și Ungariei. în prima zi tint programate întrecerile pe echipe, iar în cea de a doua- ti cele individuale.LA KIEL PE TEREN ACOPERIT, echipa de atletism a S.U.A a învins cu scorul de 110—89 puncte echipa R. F. a Germaniei (la masculin rezultatul a fost de 65—52, iar la feminin de 45—37 puncte). Iată cele mai importante rezultate înregistrate : masculin, greutate : Birlenbach;R.F.G.) 19,32 m ; prăjină : Schiprow- ski (R.F.G.) 5,10 m ; înălțime : Spiel- vogel (R.F.G.) 2.08 m ; lungime :Tate (S.U.A.) 7,91 m; ștafeta 4X400m : S.U.A. 3TA”6/10 ; '50 m: Greene (S.U.A.) 5”6.T0 ; 400 m plat ; Kemp(S.U.A.) 47”6/10 ; 1 500 m : Crawforjl (S.U.A.) 3’46”5/10 ; 800 m : Ruden

românlocul 8 douăDan euare loc me-

PROBA DE SLALOM SPECIAL DIN CADRUL CONCURSULUI DE SCHI „MARELE PREMIU INTERNAȚIONAL DE LA MAURIENNE" a revenit lui C. Neureuther (R.F.G.) cu timpul de 103”29/.l00 (în manșe). Concurentul Cristea s-a clasat pe 106”51/100. 'ASTĂZI LA SIBIUciul internațional de box dintre selecționatele României și Bulgariei. Gala începe la ora 19. Luni în sala sporturilor de la Floreasca se dispută meciul dintre echipele de box ale orașelor București și Berlin. Prima lovitură de gong se va da la ora 19.DE in- cu așii

Muncitorii trag' de 
odgoane, mișcă di
ferite dispozitive, mon
tează., zidesc părți 
din acest colos care 
chiar din această fază 
mi se pare frumos și 
mă captivează.

Urc apoi scările me
talice spre turnul co
lorat, spre acea alcă
tuire mixtă de șamo- 
tă și ofel, de doloane 
și vane, în care au luat loc primele „echipaje" 
ale fabricii. Cuptorul 7 este gata. De prin 
preajma lui au dispă
rut macaralele, stivele 
de materie primă, 
grinzile și schelele. 
Echinocțiul de primă
vară a aprins aici pri
mul foc și a declanșat 
procesul de temperare. 
Echipajul cuptorului 7 
a intrat în activitate 
de pe data de 14 mar
tie, urmînd ca,. după 
douăzeci și una de 
zile, să atingă tempe
ratura maximă și să 
încarce pentru întîile 
șarje puternicul furnal 
al sticlei. Privesc in 
casetele aparatelor, pe 
ecranele cu tije lungi, 
nichelate; 
roșii care 
cele mai 
pulsuri, 
dispozitive 
logice măsoară de pe 
acum presiunea și pu
terea vîntului, a arșiței 
din corpul extraordi
nar de sensibil al cup
torului. Sînt instalații 
care reglează automat ' 
debitul de gaze, tare 
arată cota de ridicare 
a boitei cuptorului, 
care aprind o seînteie 
electrică în interior. 
Toate acestea sînt su
pravegheate de un e- 
lectronist și pe cadra
nele potențiometrului 
său este verificată cli
pă de clipă precizia cu 
care acționează apara
tura de măsură și con
trol. El pare un medic 
urmărind biocurenții, 
luînd imagini de car
diogramă, înregistrînd 
transformările poli
morfe care iau naște-

cu săgeți 
alunecă la 
fine im- 
Adevărate 

meteoro-

re in timpul încălzirii 
cuptorului. Electroniș- 
tii apar pentru prima 
oară în procesul de 
producție al fabricilor 
de sticlă. De altfel, tot 
ce văd în acest inedit 
peisaj industrial vine 
să răstoarne imaginea 
tradițională a mește
șugului sticlăriei.

Perioada 
dinaintea 
solicită la 
spiritul de 
re. Acum 
asistenta tehnică.

actuală, 
debutului, 
maximum 
răspunde- 

se asigură 
se

tor — vom intra cu 
intreaga capacitate in 
producție- Pornim cu 
îndrăzneală, vom atin
ge parametrii progre
siv, din mers, pentru 
fiecare cuptor in par
te. Primele șarje la 
începutul lunii aprilie, 

în prelungirea hale
lor abia încheiate, din
colo de cele trei coșuri 
de fum ale fabricii de 
sticlă, coșuri de șai
zeci și cinci de metri 
înălțime (impunătoare, 
monumentale, dar care

tă tradiție, o țară care 
a așternut pe pereții 
Voronețului cele mai 
sublime nuanțe, o 
țâră care vopsește 
covoare, care 
tat lăzile 
tre nu, se 
nu-si adune forțele, 
maginâtia. pentru 
crea pentru noile 
biecte ale artei si teh
nicii moderne 
sele de culoare 
sare.

încă nu știu

de puleda pic- 
zes- 

să i- 
a

o-

resur-nece-
exact

— Unde sînt execu
tate aceste reprodu
ceri ?

— Avem o tipogra
fie experimentală — 
ne informează ingine
rul șef. Nicolae lor- 
dăchescu.— îmi puteți men
ționa o cerneală ale 
cărei proprietăți să 
fie cu totul deosebi
te ?

— Cerneala de per
formantă realizată 
special pentru tipuri
le de mașini rotative

cu succes 
importate

lor a fost 
„Dacia 

exemplu, 
cu culo- . în uzina

PE TRAMBULINA GIGANT LA PLANICA (IUGOSLAVIA) a ceput un concurs de sărituri schiurile, care reunește pe toțiacestei discipline sportive. în prima zi de întreceri, norvegianul Bjorn Wirkola a stabilit și cea mai bună performantă mondială cu o’ săritură de 156 m. Vechiul record oficial, deținut de austriacul Reinhold Bachler, era de 154 m.
CE

TRANSPARENTE
face pregătirea perso
nalului, se creează 
condițiile pentru înce
perea producției. în 
multe posturi-cheie 
fabrica pretinde o ex
periență deosebită. în- 
credințind o linie au
tomată căițe valorează 
'milioane de lei, încre
dințezi o mare răspun
dere unui om. Aces
ta trebuie să aibă pa
tru mii de ore de lu
cru pe mașină, pentru 
a face față în mod 
ireproșabil, 
uneori, un 
ment îndelungat, o ex
periență de înaltă cla
să, o gamă de reflexe. 
Calificarea atentă, mă
sura pentru fiecare 
clipă de experiență, 
pentru crearea, refle
xelor rapide, pentru 
precizia mînuirii, pen
tru gîndul limpede 
născut în minte — a- 
ceasta este calea de 
formare a unui specia
list. Nimic exagerat. 
Etalonul specializării 
pretinde sinteză 
concentrare.

— Pînă ■ la sfîrșitul 
anului — ne spune Ion 
Chirilă, maistru topi-

Se cere, 
antrena-

și

I

nu vor elibera fum, ci 
doar dogoarea cuptoa
relor) — ne așteaptă u- 
zina ..Policolor". cu un 
an mai în vîrstă decît 
fabrica de sticlă. Cele 
două unități sînt pri
mele, împreună cu fa
brica de medicamente, 
care vor alcătui în fi
nal — aici, pe platfor
ma Dudești — un im
presionant ansamblu 
industrial. Le-a adus 
alături poezia transpa
rențelor și a culorilor, 
le-a făcut să se în
rudească moderna ar
hitectură, temperatu
rile înalte cu care lu
crează cuptoarele și 
reactoarele, fina sensi
bilizare a . „echipaje
lor". de pe mașini și 
înaltele 
tinse 
tive.

Dacă 
sticlă sintem în 
demarării, tik u.-

flăm în faza atingerii 
parametrilor proiec
tați — iar dialogurile 
urmează o curbă 'as
cendentă plină de plă
cute surprize. O țară 
în care arta culorilor 
cunoaște o îndelunga-

calificări pre- 
aceștor colec-

la fabrica de 
faza 

aici ne a-

mde ma aflu, 
nu-mi pot da seama 
de felul cum apar 
lacilrile. vopselele si 
cernelurile de tipar, 
încă nu cunosc ma
rea varietate a produ
selor care ies pe porțile uzinei. Dar în birouri, in laboratoare
le de cercetări, nu
meroasele ilustrate 
mă fac să mă oindesc 
că aici se pregătește 
un vitraliu al frumu
seții. că din tuburile 
de culoare si din ma
rile călimări ale 
licolor"-ului -se
trese frescele, peisa
jele, lumea revistelor 
de artă. La Sibiu a- 
vusesem prilejul, nv 
de mult, să admir re
produceri după mari 
maeștri ai artei uni 
versale. Nu m-am în
trebat atunci de unde provin culorile. Aflu abia aici, abia acum., că cernelurile de tipar 
și culorile care prove
neau înainte din im
port sînt azi produse 
in tară la uzina ..Po- 
licolor". această atît 
de tînără uzină.

Am întrebat :

șaisprezece 
ture oe oră. 
la trebuie să 
ce spontan.— Este un 
ment nou 7— Nou.— Este singurul f

— Nu. Putem să 
menționăm si cerneala mată pentru tipar adine. Vom începe li- 

. vrarea cu regularitate 
a acestei cernele.

Uzina „Policolor" a- 
sloură cerneala de ti
par necesară indus
triei noastre poligra
fice. Dar aceasta este 
numai o oarte din 
producția ei. Automo
bilele. tractoarele, au
tocamioanele. strun
gurile. locomotivele, 
cargourile si multe al
te mașini, agregate și 
dispozitive îsi iau cu
lorile de ne platfor
ma Dudești. Ca de oe paleta unui victor ne
obișnuit. întreprinde
rile producătoare de 
mobilă vin aici pen
tru a-si lua lacurile, 
rășinile si vopselele 
Ni se spune :

— Producția noastră

mare viteza.
mii 

cernea- : se usu-

«Ortt-

înlocuiește 
vopselele 
Calitatea 
verificată. 
I 100". spre 
este vopsită 
rile produse 
noastră.

Una din preocupă
rile acestui nou și 
destoinic , colectiv -~ 
care își desfășoară ac
tivitatea în hale mo
derne unde cerneluri
le cura ca păcura, ca 
mierea' de 
dulceața 
unde te 
mirosurile 
toluen. de 
tetice — este ca. încă 
din acest an. să se fa
că cunoscut cu cerne
lurile de tipar veste 
hotare, pe piața inter
națională. Colectivul 

'și-a propus să atinoă 
parametrii proiectați 
cu o lună înainte de 
termenul planificat, 
cinstind astfel aniver
sarea unui sfert de 
secol de la eliberarea 
tării noastre.

Pe cîntarele farma
ceutice. in 
reactoarelor 
specialiștii __________
fișele produselor, asi
gură activitatea tur
nurilor metalice, adap- 
tindu-se necontenit a- 
celor cerințe subtile și 
rafinate ale gustului, 
ale fanteziei picturale. 
Inginerul sef al sec
torului de rășini sin
tetice. Adrian Ada- 
moiu. 'ne descrie con
dițiile dure ale luni
lor de iarnă, cînd oa
menii secției au făcut 
totul pentru a asigura 
continuitatea produc
ției. funcționarea reac
toarelor.

Pe platforma Du- 
dești, în prelungirea 
monumentalului car
tier Balta Albă, vor
bim despre paletele 
de culori ale tării, 
despre transparentele 
de cleștar și. mai ales, 
despre civilizația epo
cii noastre care îsi nu
ne în valoare nu nu
mai frumusețea exte
rioară, ci mai cu sea
mă înaltele valori ale 
spiritului de creație.

Funeraliile acad.
Teodor Bordeianu

.A.

albine, ca 
de vișină, 
împresoară 

de xilen. de 
rășini sin-

oreajma 
chimice, 

întocmesc

în ziua de 21 martie au avut loc funeraliile academicianului Teodor Bordeianu, eminent om de știință, specialist cu renume mondial în domeniul pomiculturii.în cursul zilelor de joi și vineri' dimineața, la Institutul central de cercetări agricole, unde a fost depus corpul defunctului, au adus un ultim omagiu academicieni, profesori, cercetători, foști colaboratori și’ stu- denți, precum și membri ai familiei. La catafalc erau depuse coroane de flori din partea Prezidiului Academiei, a Consiliului Superior al Agriculturii, a unor institute de învăță- mînt și de cercetări agricole, a stațiunilor experimentale pomicole din intreaga țară, dih partea familiei și a prietenilor. Pe o pernă roșie, alături de portretul îndoliat al defunctului, srau așezate înaltele ordine și medalii care au cinstit activitatea științifică și didactică a academicianului profesor Teodor Bordeianu.La adunarea de doliu au vorbit, din partea Prezidiului și a Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei, prof. Grigore Obrejanu, a Consiliului Superior al Agriculturii și Institutului central de cercetări agricole, prof. Irimie Staicu, a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție prof. Nicolae Ștefan, a Institutului de cercetări pentru pomicultură, ing. dr. Constantin Ioniță, a Institutului agronomic „N. Băl- cescu" prof. Aurel Negrilă, din partea foștilor studenți și colaboratori apropiați dr. ing. Vasile Cociu, a stațiunilor experimentale pomicole dr. ing. Ion Modoran, iar din partea colectivului de pomologie ing. Florica Oros. Vorhitorii au evocat personalitatea și viața celui dispărut, meritele sale deosebite în domeniul științei, pe care a slujit-o cu abnegație și dăruire, contribuțiile valoroase adu-, se la organizarea stațiunilor expert-' mentale pomicole, la crearea de noi soiuri de pomi, la pregătirea cadrelor de specialitate și studiile pentru progresul pomiculturii românești.în acordurile marșului funebru, cortegiu! funebru, s-a îndreptat apoi

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare, Institutul de studii istorice și social-politice de pe. lingă C.C. al P.C.R. a organizat vineri după-amiază o conferință publică cu tema : „Solidaritatea oamenilor muncii din România cu revoluția proletară din Ungaria".La manifestarea care a avut loc în -sala de festivități a Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România au luat parte tovarășul Manea -Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al ' C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, membri ai C.C- al P.C.R., vechi militanți ai mișcării muncitorești din România, participant! la acțiunile de solidaritate cu revoluția proletară ungară, numeroși oameni ai muncii, oameni de știință, cercetători, istorici, cadre didactice, stu- denți.Au fost prezenți ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, și membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Ion Popescu-Puțuri, directorul Institutului drt studii istorice și social-politice de pe lingă C.C- al P.C.R.Despre „Solidaritatea oamenilor muncii din România cu revoluția proletară din Ungaria" a vorbit tovarășul Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. După ce a făcut o trecere în revistă a condițiilor în care s-a desfășurat revoluția proletară ungară, vorbitorul a subliniat că data de 21 martie 1919 — cînd s-a constituit guvernul muncitoresc și a fost proclamată Republica Sovietică Ungară — a înscris o pagină glorioasă în istoria mișcării revoluționare din Ungaria. După Rusia Sovietică, statul proletar ungar a constituit un nou exemplu însufle- țitor pentru masele muncitoare de pretutindeni. Temîndu-se de puterea de înrîurire a acestui exemplu, marile puteri imperialiste au organizat, la apelul forțelor reacționare din Ungaria, intervenția militară împotriva Republicii Sovietice Ungare. La această intervenție au luat parte și clasele exploatatoare din România. Este cunoscut, însă, că clasa noastră muncitoare, mișcarea revoluționară din România s-au ridicat hotărît împotriva acestei intervenții, au condamnat-o cu tărie și au sprijinit activ revoluția proletară din Ungaria. Credincios principiilor și tradițiilor sale internaționaliste, partidul socialist și, împreună cu el, Comisia generală a sindicatelor au salutat cu căldură cucerirea puterii de către proletariatul ungar. In instrucțiunile date de conducerea Partidului Socialist din România se recomanda membrilor organizațiilor acestuia „să ceară neamestecul armatei în contra socialismului in Ungaria și în Rusia". Exprimînd public această poziție, socialiștii români au contribuit într-o măsură hotărîtoare la afirmarea în opinia publică progresistă din România a unui sentiment de simpatie și interes față de revoluția nroletară din Ungaria.Clasa muncitoare, mișcarea muncitorească din România — a subliniat vorbitorul — consecvente tradițiilor lor internaționaliste, s-au solidarizat încă de la început cu lupta proletariatului maghiar, s-au ridicat cu hotărîre împotriva participării reacțiunii române la înăbușirea revoluției proletare din Ungaria, adu- cîndu-și contribuția la sprijinirea tinerei republici muncitorești-țără- nești. în diferite centre ale tării au avut loc numeroase mitinguri, adunări, manifestații si alte acțiuni, în cadrul cărora zeci de mii de oameni ai muncii au condamnat intervenția și și-au exprimat calda solidaritate cu revoluția proletară din Ungaria. Manifestațiile tradiționale ale proletariatului român cu prilejul zilei de 1 Mai în 1919. au înscris, ca o lozincă principală, solidarizarea cu revoluțiile rusă și ungară.. Exprimînd punctul de vedere oficial al conducerii Partidului Socialist, în deplină concordantă cu starea de spirit a oamenilor muncii din întreaga tară, Ia 9 mai o numeroasă delegație a Comitetului Executiv ai partidului și Comisiei generale a sindicatelor a exprimat Ministerului de Interne protestul ferm al clasei muncitoare din România față de intervenția militară în Ungaria, cerînd imediata ei încetare. „în continuare, vorbitorul a citat numeroase exemple de solidaritate ale muncitorilor din diferite orașe ale.țării cu proletariatul maghiar. 
O strălucită manifestare a solidarității internaționaliste — a spus tovarășul Dumitru Petrescu — a repre-

zentat-o greva generală din 21 iulia 1919, care a cuprins muncitorimea din Capitală, din Ploiești, Galați, Cluj, Constanța. Buzău și din alto orașe ale țării. Expresia cea mai puternică a solidarității oamenilor muncii din România cu revoluția proletară ungară, a relevat vorbitorul, a fost inrolafea a numeroși muncitori, țărani, militanți revoluționari din țara noastră, în rîndurile armatei revoluționare ungare, constituirea unor batalioane roșii românești, alături de alte unități militare internaționaliste. Lupta dusă de fii ai poporului român, sîngeie vărsat do aceștia pentru apărarea tînărului stat proletar au contribuit la cimentarea prieteniei dintre oamenii muncii din cele două țări, au constituit o vie expresie a comunității de idealuri în lupta pentru eliberarea socială și progres.Pentru activitatea lor în sprijinul Republicii Sovietice Ungare, revoluționarii români âu fost supuși la persecuții din partea autorităților burghezo-moșierești. Procesele unora dintre conducătorii „grupului de la Budapesta" s-au prelungit ani de zile. După o existență eroică de 133 de zile. Republica Sovietică Ungară a fost înfrîntă de forțele superioare numeric ale intervenționiștilor, ale marilor puteri, conjugate cu acțiunile contrarevoluției interne. După înfrîngerea Republicii Sovietice, pentru Ungaria a“urmaț perioada grea și îndelungată a dictaturii fasciste a lui Horthy. Mișcarea muncitorească din România și-a ridicat glasul, alături de proletariatul internațional, împotriva terorii dezlănțuite de regimul horthyst în anii 1920—1921. Conducerea partidului socialist și a sindicatelor din România a lansat un viguros apel către toți muncitorii în vederea organizării unor mari demonstrații în ziua de 26 iunie 1920 împotriva terorii albe și pentru boicotarea Ungariei hortbyste.Solidaritatea mișcării muncitorești din România cu revoluția proletară ungară, sprijinul pe care proletarii români l-au acordat sub diferite forme clasei muncitoare din țara vecină au întărit și mai mult legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două popoare.In continuare, vorbitorul a spus : Evocarea evenimentelor de acum 50 de ani, a revoluției proletare din Ungaria si a acțiunilor de solidaritate ale clasei muncitoare din România cu această revoluție confirmă spiritul internaționalist care a însuflețit întotdeauna proletariatul român, atitudinea frățească de care au dat dovadă socialiștii din România fată de mișcările revoluționare din alte țări. Aceste tradiții au fost continuate si îmbogățite de Partidul Comunist Român, a . cărui ^activitate se caracterizează prin fidelitate neabătută fată de principiile internaționalismului proletar. prin promovarea consecventă a solidarității cu celelalte partide comuniste si muncitorești, cu toate forțele progresiste.- antiimoerialiste. prin grija neslăbită pentru întărirea unității mișcării comuniste si muncitorești internaționale.In încheiere, tovarășul Dumitru Petrescu a arătat că legăturile de solidaritate dintre oamenii muncii din România și Ungaria s-au ridicat pe o treaptă superioară după ce .ambele Donoarfe s-au eliberat de sub iugul fascist si și-au luat soarta în propriile mîini. trecînd la construirea orînduirii noi, socialiste. In anii socialismului, relațiile politice, economice, culturale și științifice între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară s-au . dezvoltat continuu pe baza trainică a principiilor respectării independentei si suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești, ale internaționalismului socialist. Pe măsură ce ambele țări îsi dezvoltă economia și cultura, se creează condiții tot mai bune pentru intensificarea colaborării multilaterale dintre ele. în avantajul si spre binele popoarelor român și ungar. în interesul cauzei generale -a socialismului, al întăririi sistemului mondial socialist. al progresului si păcii în lume.Cu ocazia aniversării a 50 de ani de Ia proclamarea Republicii Sovietice Ungare, poporul român a- dresează un cald salut poporului frate ungar' si-i urează noi si tot mai mari succese în edificarea societății socialiste. în munca pentru înflorirea si prosperitatea patriei sale. (Agerpres)
Festivitatea inaugurării unui monument la BudapestaBUDAPESTA 21 — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea. transmite : Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Ungare, vineri dimineața în Piața Parăzilor din Budapesta a a- vut loc festivitatea inaugurării monumentului închinat Republicii ' Sovietice Ungare. Monumentul, opera cunoscutului sculptor maghiar Kiss Istvan, înfățișează un muncitor care se avîntă în luptă avînd o flamură roșie in mină..La inaugurarea monumentului au luat parte Jânos Kâdâr, prim-secre- tar al C.C al P.M.S.U.. Losonczi Pa), președintele Consiliului Prezidențial ai Republicii, Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, alți conducători de partid și de stat, un mare număr de oameni ai muncii din capitala ungară. Au' participat de asemenea, membrii delegațiilor de par<- tid și guvernamentale din țările so

cialiste aflate la Budapesta cu prilejul manifestărilor închinate aniversării proclamării Republicii Sovietica Ungare.După inaugurarea monumentului a avut loc ceremonia depunerii de coroane din partea C.C. al P.M.S.U., a Consiliului Prezidențial, a guvernului ungar, a organizațiilor de masă, precum și a delegațiilor de partid și guvernamentale din țările socialiste. Din partea delegației Republicii Socialiste România au depus o coroană de flori tovarășii Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Generale a Sindicatelor din România, conducătorul delegației, Janos Faze- kas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.
berlin Congresul Frontului Național ai Germaniei Democrate

BERLIN 21 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : Vi
neri s-au deschis la Berlin lu
crările congresului Frontului Na
țional al Germaniei Democrate la 
care participă 2 000 de delegați și 
invitați. La lucrări iau parte, de aciarridt-mo ■ IXfalt-oa»:. TTlR»'ir»R+..

ședințele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, alți conducători 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai partidelor și ai unor organi
zații de masă din R.D.G.

Lucrările au fost deschise de E- 
rich Correns, președintele Consi- 11, ,1..:. + .1.. 2 TkT.^
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PARIS 21. — Corespondentul 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
„Mișcarea pentru independența 
Europei", organizație franceză pro- 
guvernamentală, a dat publicită
ții un comunicat în 
niază că împărțirea 
blocuri antagoniste 
nătoare intereselor 
popoarelor europene,
ca efect și o rămînere în urmă 
din punct de vedere tehnic și in
dustrial a majorității țărilor din 
Europa occidentală și dependența 
acestora față de S.U.A.".

„Mișcarea pentru independența 
Europei" apreciază că „viitorul 
Europei trebuie să tse bazeze

care subli- 
Europci în 
„este dău- 
și viitorului 
Aceasta are

pe noțiunile de independență, des
tindere și cooperare. Sub acest as
pect — se arată în comunicat — 
Apelul adresat tuturor țărilor eu
ropene de către țările Europei ră
săritene pentru pregătirea unei 
conferințe europene asupra secu
rității, coexistenței și cooperării nu 
poate decît să suscite un mare in
teres".

Oficiosul „La Nation" remarcă, 
în aceeași ordine de idei, că o a- 
semenea -conferință „ar prezenta 
incontestabil un mare interes și 
ar putea constitui începutul unei 
cooperări economice, culturale și 
chiar politice mai concrete între 
Europa de Vest și Europa de Est".

iective militare americano-saigoneze 
atacate de forțele fJ.ELuptele, a declarat un purtător de cuvînt american, au durat fără între- iupere peste 12 ore, în ciuda celor 1 5(10 tone de bombe lansate de avioanele grele „B-52" în cursul a nouă îaiduri întreprinse asupra regiunii. Este pentru prima oară, relevă corespondenții de presă, cînd avioanele a- mericane au chelin, una din țară.

SA1GON 21 (Agerpres). — Vineri (dimineața, forțele patriotice sud- vietnameze au lansat acțiuni ofensive de amploare în cea mai mare parte a legiunilor țării, atacînd, în total, după cum scrie corespondentul agenției France Presse, peste 65 de obiective militare americano-saigoneze.Pierderile umane provocate de acțiunea patrioților au fost calificate drept „ușoare" de către comandamentul american de la Saigon. în schimb, s-a menționat că pierderile materiale ar fi „moderate", ceea ce, scrie agenția citată, s-ar putea tradu- . ce prin „relativ importante".Agențiile de presă menționează totodată că s-au semnalat ciocniri puternice în regiunea saigoneză în apropiere de plantația Michelin între unități americane și grupuri de patrioți

bombardat plantația Mi- 
din cele mai importante

★— Ambasadorul S.U.A.SAIGON. — Ambașadorul S.U.A- la Saigon, Ellsworth Bunker, a avat vineri o nouă întrevedere cu președintele Vietnamului de sud. Nguyen Van Thieu. întrevederea a fost consacrată examinării problemelor referitoare la evoluția situației militare din Vietnamul de sud. Bunker urmează să plece simbăta spre California, unde se va întâlni cu președintele S.U.A., Richard Nixon.
Puternice demonstrații
de protest în Anguilla

Soldați britanici prrcheziționînd locuitori din AnguillaTHE VALLEY (Anguilla). — 21 (Agerpres). — încă 300 de militari englezi au debarcat joi în Insula Anguilla după ce populația locală a început o campanie de rezistentă pasivă fată de invazia britanică. Potrivit agenției U.P.I., se crede că numărul soldaților britanici această insulă din Marea a ajuns la peste 500. Joi a puternică demonstrație împotriva debarcării britanice care au participat aproape toti locuitorii insulei. Avioane engleze au lansat nori fumigeni pentru a împrăștia pe manifestanta în cadrul unui miting. Ronald Webster, președintele provizoriu al Anguillei. a declarat că a trimis o telegramă guvernului de la Londra în care a cerut organizarea unui referendum pentru stabilirea statutului viitor al insulei. kDemonstrații de protest au avut loc și la St. John, capitala Insulei Antigua, precum și în Insula St. Martin. V. Osborne, lider al opoziției din Insulele Virgine, a declarat că Marea Britanie a cheltuit mai mulți bani pentru această invazie, decît a alocat pentru această insulă în întreaga ei istorie colonială. Un protest energic împotriva invaziei a formulat și Leonard Hector, președintele partidului Mișcarea progresistă laburistă din Antigua.Primul ministru al statului Jamaica, Shaarer, a cerut retragerea imediată a forțelor britanice care debarcat în Insula Anguilla. Williams, primul ministru al dadului, alt stat al Federației 1 bilor, a cerut, de asemenea, gerea forțelor britanice.Agențiile de presă transmit tuatii de criză sînt semnalate alte teritorii. Barbuda amenință se desprindă de sub autoritatea guvernului central din Antigua. Populația din Nevis a adresat petiții în care cere revizuirea condițiilor, de asociere cu St. Kitts, într-o federație sub egida Marii Britanii.

trimiși în Caraibilor avut loc o de protest la

auEric1 Trini-, Carai- retra-că si- și în să

în cadrul „ofensivei de primăvară", locuitori din Tokio au manifestat pentru revendicări economice, abolirea tratatului japono-american și retrocedarea Okinawci

O. N. U

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres). 
Delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care, la invitația 
guvernului statului Mșlaya, face o 
vizită oficială în această țară, a 
avut convorbiri de lucru cu mi
nistrul comerțului și industriei, dr. 
Lim Swee Aun și a participat Ia 
o reuniune organizată de Uniunea 
Camerelor de comerț din Malaya. 
Au fost prezenți membri al guver
nului șl numeroși reprezentanți de 
fninte ai cercurilor de afaceri din 
Malaya. Cu această ocazie, tovară
șul Gheorghe Rădulescu a vorbit 
despre rezultatele obținute de po
porul român în dezvoltarea econo
miei naționale, despre dezvoltarea 
continuă a relațiilor comerciale și 
cooperării economice internaționale 
a țării noastre. Delegația română 
a mai avut discuții cu conducerile 
Departamentului planificării, De
partamentului dezvoltării indus
triale, precum și cu oameni de a- 
faceri.

Conducătorul delegației guverna
mentale române, Gheorghe Rădu
lescu, a avut, de asemenea, convor
biri cu vicepremierul Tun Abdul 
Razak asupra promovării relațiilor 
dintre cele două țări. S-a constatat 
cu această ocazie că există posibi
lități pentru lărgirea colaborării 
economice și pentru mărirea volu
mului și diversificarea schimburi-

lor comerciale dintre România 
Malaya.

Seara, vicepremierul malayez 
oferit un dineu în onoarea delega
ției române Ia care au participat 
membri ai guvernului și oameni de 
afaceri. La dineu s-a toastat pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul realegerii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre România și Malaya.

Vizita delegației române este ur
mărită cu interes de opinia publică 
din această țară. Presa, radioul și 
televiziunea relatează pe larg des
pre activitatea și convorbirile de
legației române.

★
Vineri, delegația guvernamenta

lă română a luat cunoștință de di
verse proiecte industriale și de dez
voltare a economiei. S-a vizitat, 
între altele, Institutul de cerce
tări în domeniul cauciucului, pro
dus care ocupă primul loc în ex
portul țării, o stațiune experimen
tală în acest domeniu, precum șl o 
fermă și .o plantație agricolă. în 
continuarea convorbirilor oficiale, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Radulescu, a a- 
vut discuții cu ministrul agricul
turii, Haji Mohamed Ghazali Jawi, 
precum și cu ministrul comerțu
lui și industriei, dr. Lim Swee 
Aun.

S.U.A.: LII CONFERINȚA COMITETULUI NAȚIONALPENTRU RELAȚII AMERICANO-CHINEZE
Senatorul Edward Kennedy

cere recunoașterea drepturilor legitime
ale R.P. Chineze la 0. N. UNEW YORK 21. — Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite : In saloanele marelui hotel Hilton din New îfork s-au les- chis lucrările conferinței Comitetului național Pentru .-elații . imeri- cano-chineze, la care participă circa 2 5C0 de persoane, printre care senatori, membri ai Camerei Reprezentanților,' specialiști în relații Internationale, profesori universitari, reprezentanți ai cercurilor de afaceri, industriași- etc.încă de la începutul, dezbaterilor, conduse de fostul ambasador al S.U.A. in Japonia, prof. Edwin Reischauer, de la Universitatea Har-, card, s-a evidențiat necesitatea unei schimbări radicale.a politicii americane față de Republica Populară Chineză. „Administrația Nixon, a declarat senatorul republican din partea statului New York, Jacob Javits, are marea ocazie de a înmor- mînta mccarthysmul", care ani de-a rîndul a impietat asupra relațiilor S.U.A. cu alte țări.La rîndul său, senatorul Edward Kennedy, adjunct al liderului majo-

ritații democrate din Senat, s-a pronunțat în favoarea recunoașterii de către Statele Unite a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., declarând că „Taiwa- nul trebuie scos din Consiliul de Securitate al O.N.U. întrucît acest loc i se cuvine guvernului care conduce efectiv China. Locul tn Consiliul de Securitate i-a fost atribuit Chinei încă din anul 1S45 în semn de recunoștință față de marele ei popor dare a purtat o mare parte a poverii celui de-al doilea război mondial și a contribuit astfel la fondarea Organizației Națiunilor Unite. Acest loc nu a fost o recompensă acordată u- nui anumit grup politic care s-a întâmplat să se afle la putere în China în acea perioadă de timp".Totodată, senatorul Kennedy s-a pronunțat pentru retragerea ajutorului militar american acordat Tai- wanului și a subliniat necesitatea ca guvernul american să stabilească relații diplomatice, comerciale, culturale și consulare cu Republica Populară Chineză,

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE: ADOPTAREA UNEI REZOLUȚII ÎN PROBLEMA ' NAMIBIEINEW YORK 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adoptat un proiect de rezoluție care cere din nou Republicii Sud-Africane să-și retragă administrația din Namibia. Rezoluția consideră prezența R.S.A. în Namibia ca fiind „ilegală și contrară Cartei O.N.U." și prevede că dacă guvernul R.S.A. nu se va conforma cererilor formulate, Consiliul de Securitate se va întruni imediat „pentru a determina dispozițiile sau măsurile necesare, în conformitate cu Carta O.N.U.".*GENEVA. — Comisia Unite pentru drepturile omului adoptat o rezoluție prin damnă violarea flagrantă a drepturilor omului în Africa de Sud- Vest. Comisia a ales pe cei 26 de membri care vor constitui, timp de trei ani. subcomisia pentru lupta împotriva măsurilor discriminatorii pentru apărarea minorităților. Printre aceștia se află și reprezentantul României, Alexandru Bolinti- neanu. 1

PROPUNEREA DELEGATULUI ROMAN ADOPTATA ÎN COMITETUL NR. 1 AL COMISIEI PENTRU DREPTUL COMERCIAL INTERNAȚIONALGENEVA 29. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : In comitetul nr. 1 al Comisiei O.N.U. pentru dreptul comercial internațional a început dezbaterea problemei legate de armonizarea și unificarea regulilor privitoare la prescripția în domeniul vînză- rilor internaționale. Deschizînd discuțiile, reprezentantul României, Ion Nestor, a propus crearea restrîns de specialiști documentației deja celei ce ar urma să să întocmească studiiunui( comitet care,' pe baza existente și a fie procurată,■și un proiect de conversație internațională, Susținută și de alte delegații, propunerea reprezentantului României a fost adoptată de comitet, urmînd a fi supusă comisjei în ședința plenară.

SCRISOAREA EEPTOSN-TANTULUI PERMANENT AL U.R.S.S. ADRESATA SECRETARULUI GENERALNEW YORK 21 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Uniunii Sovietice pe lingă Organizația Na-, țiunilor Unite, Iakov Malik, a adresat o scrisoare secretarului, general al O.N.U., U Thant, în care cere să se pună capăt tuturor formelor de discriminare între cele două state germane. Documentul menționează că nu poate fi contestată existența Republicii Democrate Germane și Republicii Federale a Germaniei — care acționează ca state suverane în toate domeniile, inclusiv cel ai relațiilor internaționale. Iakov Malik a cerut ca scrisoarea să fie difuzată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U.

DIN ORIENTUL APROPIAT
WASHINGTON. — Secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a avut joi o nouă întrevedere cu ministrul de externe al Israelului, Abba Eban, aflat tn prezent la Washington. Departamentul de Stat al S.U.A. nu a dat publicității nici o declarație oficială tn legătură cu această întrevedere, dar, din surse apropiate Departamentului de Stat, s-a arătat că William Rogers nu a reușit să obțină o poziție ma> flexibilă din partea Israelului față ie proiectata conferință a celor patru mari puteri cu privire la situația din Orientul. Apropiat. Potrivit agenției U.P.I., Abba Eban s-a împotrivit oricărei soluții impuse din afară în ce privește reglementarea conflictului din Orientul Apropiat.DAMASC. — La Damasc au început lucrările Congresului extraordinar al partidului de guvernămînt Baâs. La congres participă toți liderii militari și civili ai partidului, printre care Noureddine El Atassi, secretarul general al partidului șl președintele țării, și ministrul apărării, generalul Hafez El Assad. Lu-

crările congresului se desfășoară cu ușile închise.. La reuniunea de joi, Noureddine El Atassi, care a fost ales președinte al congresului, a prezentat mesajele primite din partea organizațiilor Partidului • Baas din țările arabe, ale Organizației de eliberare a Palestinei, precum și de la alte organizații palestiniene și arabe.

A luat sfârșit reuniunea grupului de experii în problemele nucleare oare s"a desfășurat la sediul agenției internaționale pentru energia atomică di-n Viena. Au luat parte reprezentanți din '18 țări, printre care și România. Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți-ai Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.), F.A.O., UNESCO și O.M.S. întâlnirea a avut drept scop elaborarea unui raport privind ■folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice ,în țările aflate în curs de dezvoltare.La poligonul din Nevada a fost efectuată o nouă explozie nucleară subterană cu o putere de cel puțin 100 kilotone de exploziv convențional, a anunțat Comisia pentru energie atomică a S.U.A.Vineri s-au întrunit ia Roma, *n cadrul unor ședințe separate, Direcțiunea Partidului democrat- creștin și Comitetul Central al Partidului Socialist Italian. Conducerile celor două partide politice italiene vor lua în dezbatere criza care planează asupra actualei coaliții guvernamentale de centru-stînga ca urmare a punctelor de vedere divergente în ce privește problema colaborării cu Partidul Comunist Italian. ,Acordul cu privire la desființarea vizelor între Iugoslavia și Republica Federală a Germaniei a intrat în vigoare la 20 martie. în baza acordului, cetățenii celor două țări vor putea intra fără vize în Iugoslavia și, respectiv, R. F. a Germaniei, unde pot ■ rămîne timp de 3 luni.Comisia pentru problemele externe a Parlamentului spaniol a aProbat vineri tra- tatul cu privire la cedarea către Maroc a micului teritoriu din nord-vestul

«3ES

EECAfricii, Ifni. Acest tratat, care a fost semnat în luna ianuarie, urmează să fie ratificat definitiv de o sesiune plenară a parlamentului. ■Lidsral comunist portu- ahCZ> Af°ns0 Gregorio, și conducătorul mișcării studențești, Jose Bernardino, au fost eliberați de către autoritățile portugheze campanii pentru în urma unei intense amnistierea lor

SEES

Ministrul afecsrfâoî ex- 'tOriî® 8’ U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut vineri o întrevedere eu ministrul de externe al Irakului, Abdul Karim Sheikhali, care face o vizită oficială la Moscova.

Limbajul precis, fără echivoc, 
al unor cifre ne îndeamnă a- 
desea la reflecții neliniștitoare. 
Aceasta cu atît mai mult cînd 
este vorba de diagrama cursei 
înarmărilor. Din 1962 — arată 
secretarul general al O.N.V. 
V Thanț, în' mesajul adresat 
Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva — cheltuielile mi
litare anuale ale lumii au cres
cut de la 120 miliarde dolari la 
peste 180 miliarde. Acest fapt 
ne obligă să constatăm (volens 
nolens !) că procentul de creș
tere a cheltuielilor militare în 
acești ani a fost mai rapid de
cît procentul de creștere a pro
dusului national brut al țări
lor planetei noastre.

Prin însăși evoluția ei — pro
fund păgubitoare și primej
dioasă pentru omenire — aceas
tă infernală cursă se cere- ani
hilată.

@ STRĂBĂTlNDț
CALEA LACTEE... 5

Desigur, o treabă ceva mai 
complicată decît o agreabilă J 
promenadă pe... Calea Victoriei, j Dar dacă ai la dispoziție niște X 
telescoape puternice si stofă... \
de astronom, problema devine \Un purtător de ? accesibilă, deși nu lipsită de C Ministerului Afacerilor / surprize. Confirmarea au fă- / Israelului a anunțat că > cut-o patru astronomi amen- / __ __  „„„ „ X cam. Intr-un articol publicat în f elvețiene au pus în li- > Boston Globe„ se Șcauțiune și sub obligația / relevă că profesorii universitari s 
Benjamin Zuckerman. Patrick XPalmer și astronomii Lewis C
Snyder și David Buhl au des- C
coperit ceea ce se crede a fi Cnori de aldehidă formică în re- țgiunea Căii Lactee. Circumstan- f
fierea din limbajul ce însoțește A
deocamdată descoperirea ește >

,* .. . ? explicabilă, deoarece un astfelZURICH. — Anunțmd eliberarea X de eveniment ar constitui un Xpe cauțiune a lui Mordechai Raha- X indiciu nou și foarte important Cmin, autoritățile judiciare ale canto- X privind originea vieții. „Dacă Cnului au precizat că el va fi judecat X este vorba de aldehidă formică, ?în cîteva luni, procesul șău fiind se- X lucrul acesta pare a fi sta- / 
p.r«t d. cel - 7 <mandoulul palestiman. Ș ceas(a sugerea,ă cfi moIecule <

organice foarte complexe s-ar C 
putea forma in spațiu (revăr- C 
sîndu-se apoi pe planete). O a- c 
semenea ipoteză ar putea con- c 
duce la modificarea teoriei pri- ? 
vind originea vieții". Evident și i 
ne... Pămînt. >

IERUSALIM, cuvînt al Externe al autoritățile bertate. peprezentării în fața tribunalului hel- vetic, pe Mordechai Rahamin. El a deschis focul și a ucis pe unul din membrii comandoului palestinian care a atacat avionul companiei israeliene „El-Al" pe aeroportul din Zurich.

Ciprului,delegație deFreședinteleMakarios, a primit o „ deputați ai Camerei Populare a R. D. Germane, care face o vizită în Cipru, Au fost examinate relațiile ie prietenie și cooperare dintre cele două țări.AI 18-lea Salon international al invențiilor s a dichis vineri la Bruxelles. Peste 1000 de invenții sau produse rezultate din invenții sînt expuse de mai bine de 20 de țări, între care și România.

® AU REVENIT PA-
SARILE...

„Ziua Româniși", orsa- 
nizată la tirgul internațional de 
la Trip,oii, a fost marcată prin 
vizitarea pavilionului țării noastre 
de către membri ai guvernului, 
guvernatorul orașului Tripoli, șefi 
ai misiunilor diplomatice, perso
nalități politice și oameni de afa
ceri libieni și străini. Ministrul 
economiei și comerțului, Ahmed' 
Najm, a dat o înaltă apreciere 
participării României la această 
manifestare internațională, felici- 
tînd pentru calitatea și varieta
tea produselor, precum și pentru 
modul în care au fost expuse.

Convorbiri cehoslovaco- frOnCSZ® fegăhiră cu problematica și perspectivele reactoarelor atomice pe bază de apă grea au avut loc la Plzen. Convorbirile au contribuit la lămurirea unor probleme legate de construcția de centrale electrice în Cehoslovacia.Din însărcinarea guvernului, Ministerul vest-gennan al afa-

Un avion de transport s-a prăbușit joi, imediat după decolarea de pe aeroportul internațional din NewOrleans (S.U.A.). 19 ț ...nu v& gîndiți la vestitorii din cele 39 de per- c primăverii. Nu soarele blind, cisoane aflate la < aerul curat este factorul mo-bordul avionului r trice al migrațiunii la care neși-au pierdut^ via- c referim. Măsurile luate încă din ,ta. După cît se / IS56 in Marea Britanie împotri- \pare, accidentul se ? va poluării aerului au dat acumdatorează unei gre- i primele roade. După cum reieseșeii de pilotaj. X dintr-un buletin oficial. în parcu-In fotografie : La X rile londoneze au apărut dinlocul accidentului. X nou rîndunelele care dispăru-X seră de... 80 de ani. Lupta im- .
\ potriva fumului, cetii și gaze

lor de eșapament a dus si la 
■reapariția multor insecte care 
servesc păsărilor drept hrană. 
In total. în parcurile britanice 
au reapărut 138 de specii de 
păsări. Cînd fumul trece, păsă
rile ciripesc din nou.

atomo-
de in-cerilor interne a adresat Curții constituționale de la Karlsruhe cererea terzicere a ziarului „Deutsche National-Zeitung", ziar care reflectă ideile politice ale Partidului național-democrat de extremă dreaptă. Ministerul Afacerilor Interne cere totodată ca editorului acestui ziar, Gerhard Frey, să i se retragă dreptul de exprimare a opiniilor, dat fiind că ziarul pe care îl conduce caută să submineze de mulți ani orânduirea existentă în R.F.G.La o recentă plenară a C.C. d Parildaki Popular din Panama 3 f°st adoFtat^ 0 rezoluție prin care se adresează un apel tuturor forțelor democratice și progresiste din țară să se unească în lupta pentru restabilirea drepturilor democratice, încetarea represiunilor și crearea unui guvern provizoriu, care să oglindească interesele întregului popor. Partidul se exprimă pentru lichidarea latifundiilor, înfăptuirea unor reforme social-economice, îngrădirea activității monopolurilor străine și ridicarea nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc.

S-a intîmplat la Roma. Cra
niul sfintului Silvestru. fost papă și considerat natron al în- 
(drăaostiților. a fost furat din 
capela unei biserici situate în 
centrul Orașului etern. Relicva, 
depozitată într-o urnă de sti
clă, a dispărut... ca prin minu
ne de sub privirile parohilor 
supraveghetori. Alarmată, poli
tia a descins la fata locului 
pentru a căuta amprente. Ches
tionat în legătură cu ca.uza fur
tului', un martor mucalit ar fi 
declarat că o parte din 
revine 
vrut... 
Or. la 
timp 
(sentimentală) este destul de ri
dicată.

vină și sfîntului. care s-a 
patron al indrăqostitilor. 
Roma, și în acest ano- 
capricios. temperatura
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