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CONSTRUCTORII DE NAVE

Șl CU El ÎNȘIȘI
" Cala de la Dunăre 
!■’ naval gălățean are o 
. rată cu secțiuni mari 

cătuiri de metal după legile unei ar
hitecturi inedite — arhitectura na
vală. Ciocuri suple, blindate însă în 
interior cu forțe și contraforțe. Su
dorii își fac loc din prima oră a di
mineții între aceste nervuri, și a- 
tunci un întreg cîmp de artificii 
populează mastodonții metalici, gata 
de asamblare, gata de ruperea defi
nitivă a legăturilor cu uscatul. Fie
care provă adusă la stadiul asam
blării prefigurează totdeauna clipa 
unică a lansării.

Șantierul îți oferă imaginea calel- 
doscopică a mai multor familii de 
nave, ca și a unor diverse stadii de 
construcție. In acest conglomerat 
simți parcă nevoia unei ordonări, a 
unor puncte de reper. Este exact 
ceea ce ne oferă carnetul de notițe 
al directorului general, inginerul Gh. 
Angheliu. Există în acest carnet o 
schemă simplă, cu poziția vaselor 
aflate în construcție. Cele care plea
că sînt radiate și, în locul lor, apare 
conturul altora. E cuprins pe cîteva 
file fluxul complex al întregului 
șantier, în ordinea firească a lucră
rilor, a termenelor. Pe alte pagini 
se află '.hscrise rezultatele întrece
rii în c'aire este antrenat acest co
lectiv cu merite recunoscute în fău
rirea navelor românești fluviale și 
maritime.

O sumară trecere în revistă a u- 
nor fapte demonstrează că navaliștii 
gălățeni au întemeiate motive, de 
mîndrie : livrarea ou o lună mai de
vreme a unui cargou de 4 500 tdw 
destinat exportulni, îndeplinirea îna
inte de termen a planului pe pri
mele 4 luni ale anului la toți indica
torii. Angajamentele asumate de 
constructorii navali, pentru cinstirea 
cu fapte de muncă de prestigiu a 
Împlinirii unui sfert de secol de la 
eliberarea României de sub jugul 
fascist, sînt realizate cu răspundere 

• și însuflețire. Rezultatele recente 
ale constructorilor de nave gălățeni 
probează limpede că spiritul între
cerii socialiste a polarizat energiile 
Întregului colectiv.

Cunosc de multi ani acest șantier, 
dar ceea ce impresionează în mod 
deosebit pe cel care poposește acum 
aibil.?5ste tocmai atmosfera eferves
centă de creație. Un succint tur do 
orizont asupra șantierului, în aceste 
zile premergătoare lui 1 Mai, pune

a șantierului 
zonă aglome- 
de prove. Al-

în evidentă hărnicia, Inventivitatea, 
proiectele oamenilor de aici.

Pe cala de la Dunăre întîlnesc 
două vechi cunoștințe: inginerul 
Dumitru Anghel și maistrul Nicu 
Macovei (ultimul numără cîteva de
cenii de muncă în șantier). Ca tot
deauna, discuția cu ei relevă aspec
te șl idei noi valorificate 
strucția 
au fost 
pînă la 
cîștigat . . . _
a navelor . Ritm superior de mun
că. Economii de materiale și e- 
nergie electrică. Alături de noi, Zam
fira Cek sudează unul dintre viitoa
rele ansambluri ale cargoului ce do
mină cala. Străfulgerări albastre în 
stînga, în dreapta, sus la suprastruc
tură, la cabina de comandă. Discu
tăm despre acest peisaj dinamic, în 
care luminile se adună și se sparg, 
despre ritmurile și calitatea execuției. 
„Acum, totul pare frumos, și chiar 
este. Iarna însă, iarna sudorul tre
buie să fie călit1*. (în apropiere se 
înaltă noua hală destinată confecțio
nării marilor ansambluri navale pen
tru cala de la Dunăre. Cînd va fi 
gata, afirmațiile de mai sus ale Zam
firei Cek vor trebui hotărît reconsi
derate).

Pe maistrul Grigore Lulea îl gă
sim într-o dispută tehnică. Creta a- 
leargă pe o foaie de tablă aflată la 
îndemînă, liniile sînt trase energic, 
materialized un raționament intim, 
limpede. Tablele ruginii din jur, îna
inte de a deveni bord și tribord, 
provă sau pupă — servesc deseori 
drept loc de calcule și demonstrații, 
drept cîmp de înflăcărate polemici 
tehnice, dovedindu-și o dublă utili
tate. Astfel de dispute tehnice copsti- 
tuie oxigenul ideilor noi care stimu
lează întrecerea.

La turnătoria navală am discutat 
îndelung cu tehnicianul Mircea 
Roibu, inovator și inventator, unul 
din creatorii elicei românești de nave. 
Am întîlnit și aici mărturii ale ace
leiași răspunderi față de îndeplinirea 
exemplară a planului, a obiectivelor 
propuse în întrecere, aceeași grijă 
pentru consolidarea prestigiului cîști
gat. Atelierul n-are nimic, deosebit 
în el. Deosebit este doar faptul că 
oameni ca Roibu, Teodoru, Vasile 
Constantin și alții au semnat actul de 
naștere al elicei numărul unu. „Cîte 
ați turnat pînă acum ?“ „Peste 700. 
De la greutatea de 100 de kilograme,

în con- 
navală. Secții mari de nave 
asamblate la sol în părți 
25—30 de tone. Timp prețios 
în operațiile de construcție

pînă la 8 000 de kilograme*. „Pro
iecte de viitor „Să botezăm în 
hala asta prima elice a mineraliere
lor românești. Să pornească de aici 
elicele pentru toate vasele ce se 
construiesc în țară. S-ar putea crede 
că ne asumăm răspunderi prea mari. 
Ne-am mai luat însă pe umeri astfel 
de răspunderi și am izbutit. De ce 
n-am avea sorți de reușită și a- 
cum

llie TÂNĂSACHE
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Premieră
miniera

în vederea alimentării cu 
dolomită de bună calitate a in
dustriei siderurgice, s-a deschis 
ieri, cu 67 zile înaintea terme
nului prevăzut prin planul de 
stat, exploatarea minieră Cră- 
ciuneasa.

Acest obiectiv, cu o capaci
tate de 400 000 tone/an dolomită 
granulată, s-a realizat pe baza 
proiectelor elaborate de către 
Institutul de proiectări miniere 
din București, iar execuția lu
crărilor aparține Trustului de 
construcții și montaje miniere 
din București, întreprinderii de 
explorări miniere Hunedoara și 
întreprinderii electromontaj ?Si- 
bîu. Utilajele din cadrul insta
lației de preparare, în totalitate 
de execuție indigenă, au fost 
livrate de uzinele : „Progresul1* 
Brăila, „Independența1* Sibiu, 
Uzina mecanică de utilaj mi
nier Baia Mare și UNIO Satu 
Mare.

LUCRĂRILE SESIUNII CONSILIULUI
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
25 aprilie, conducătorii partidelor 
comuniste și muncitorești și ai 
guvernelor, care participă • la se
siunea Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, au vizitat Ex
poziția de radioelectronică, pre
zentată într-un institut de cerce
tări științifice din Moscova.

Expoziția a fost vizitată de to
varășii T. Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri 
R. P. Bulgaria, G. Husak, prim- 
secretar al ‘
hoslovacia, 
Prezidiului 
hoslovacia, 
lui federal
W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu-

. lui de stat al R.D.G., W. Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C.

al

C.C. al P.C. din Ce- 
O. Cernik, membru al 
C.C. al P.C. din Ce- 
președintele guvernu- 
al R. S. Cehoslovace,

(Continuare în pag. a III-a)
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al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
J. Țedenbal, prim-secretai- al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., J. Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, J. 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., J. Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
și membri ai delegațiilor.

.împreună cu oaspeții au vizitat 
expoziția tovarășii L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Podgornîi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S., G. 
I. Voronov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., A. P. Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., D. S. Poleanski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. N. Șelepin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor, D. F. Ustinov, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., I. V. Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., M. S. 
Solomențev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., L. V. Smirnov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., oa
meni de știință, ingineri, tehnicieni.

★
La ședința sesiunii, care a avut 

loc vineri după-amiază, a conti
nuat într-o atmosferă de lucru, 
tovărășească, discutarea probleme
lor de pe ordinea de zi privind 
dezvoltarea colaborării economice 
dintre țările membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Următoarea ședință a sesiunii va 
avea loc la 26 aprilie.

A început construcția
ansamblelor primei turbine

ARHITECTURA
profesiune

de Capitală"?
r Unul dintre principalele obiective 

ale acțiunii de perfecționare a or
ganizării administrativ-teritoriale a 
tării a fost crearea de premise tot 
mai favorabile pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor unităților te
ritoriale, a tuturor localităților. La 
această dezvoltare sînt chemați să-și 
aducă în mod nemijlocit aportul 
specialiștii din numeroase profesiuni, 
printre care si arhitectii. Contribu
ția arhitectilor la înflorirea jude
țelor, municipiilor, orașelor si co
munelor patriei noastre este subli
niată de atribuțiile sporite cu care 
organele locale ale administrației de 
stat au fost investite în domeniul 
construcțiilor, arhitecturii si siste
matizării, prin adoptarea noii legi 
de organizare si funcționare a con
siliilor populare. Aceste considerații 
sînt în egală măsură valabile pen
tru orice unitate teritorială ; to
tuși. în cele ce urmează vom fi 
nevoiti să facem o distincție între 
Capitală si restul teritoriului, de
oarece însăsi realitatea „încărcării** 
cu cadre de arhitecți o impune.

Dintr-o evidentă a membrilor U- 
niunii Arhitectilor rezultă că. din 
totalul de circa 1 600, un număr de 
1 200 se află în București, și nu
mai 400 (adică un sfert!) în res
tul tării. Admitînd că proporția nu 
poate să difere prea mult în rîn
dul arhitectilor care nu sînt mem
bri ai Uniunii Arhitectilor si. w a- 
preciind la minimum 2 000 numărul 
profesioniștilor activi, ar rezulta, că 
„în provincie" își desfășoară activi
tatea aproximativ 500 de arhitecți. 
Desigur, sînt suficiente elemente 
care să ateste utilitatea muncii ce
lei mai mari părți dintre cei 1500 
de arhitect! bucuresteni. Nu inten
ționăm nici să stabilim o proporție 
„optimă" între cele două categorii 
amintite. Ceea ce se poate însă a- 
firma cu deplină certitudine este că 
prezenta arhitectilor în cele 39 de 
județe ale tării este deficitară, că 
numărul lor este mult sub cerințe. 
De altfel, evidenta furnizată de sec
ția organizatorică a Uniunii Arhi
tectilor dovedește că repartizarea pe 
județe si localități a celor 400 mem
bri nebucuresteni ai Uniunii este și 
ea neomogenă : aproape 300 din
tre aceștia sînt grupați în opt cen
tra — Brașov, Constanta, Cluj, Plo

iești, Timișoara, Iași, Craiova, Pi
tești — în vreme ce jumătate din
tre județe dispun de 1—2 arhitecți 
sau nu dispun de nici unul. Prin
tre cele mai deficitare se numără 
județele Botoșani, Vaslui, Tulcea, 
Olt. Mehedinți. Alba, Covasna, Să
laj s. a.

Pe întreg cuprinsul țării se desfă
șoară astăzi o activitate constructivă 
fără precedent. Politica de investiții 
a partidului și a statului nostru so
cialist îmbrățișează și cheamă la 
viață pînă și cele mai îndepărtate 
meleaguri. Obiective industriale, 
cartiere ample, dotări social-cultu- 
rale de o mare diversitate își află 
locul în fiecare județ, în municipii 
și orașe. Satele sînt atrase pe calea 
unei vieți mai îmbelșugate, a unui 
confort de tip urban, în vreme ce 
localitățile urbane își chibzuiesc în
tr-o amplă perspectivă pașii de fie
care zi. Prezența nemijlocită a arhi
tectului în primele rînduri ale aces
tei bătălii pentru mai bine, în toate 
sectoarele unui front desfășurat de 
la un capăt la altul al patriei noas
tre, aportul competenței sale la viața 
edilitară sînt deziderate de fierbinte 
actualitate. în sistematizarea terito
riului și a localităților, în concepe
rea și realizarea noilor ansambluri 
și edificii. în valorificarea și între
girea unui bogat patrimoniu arhitec- 
tural-urbanistic, autoritatea arhitec
tului, intervenția lui operativă sînt 
de neînlocuit. Această importantă 
misiune socială nu se poate exercita 
„de la distanță" ; menirea arhitectu
lui este de a se afla în permanentă 
și pretutindeni printre schele, acolo 
unde în clocotul construcției se plă
mădește trainic viitorul, acolo unde 
lipsa de pricepere, de discernămînt, 
de rigoare științifică și de talent ar 
putea avea cele mai de nedorit, cele 
mai de necontrolat, cele mai de 
neînlăturat efecte.

Am solicitat opinia tovarășului 
lng. Ion Găvozdea, vicepreședinte 
al Comitetului pentru Problemele 
Administrației Locale, pentru a sta
bili, în principiu, numărul-limită de 
arhitecți necesar în fiecare unitate

Arh. Gh. SASARMAN

(Continuare in pag. a II-a)

Buciinețti

Ritmul semănatului s-a Intensifi
cat în majoritatea județelor. Din i 
datele' centralizate la Consiliul Su
perior al Agriculturii rezultă că, în 
decurs de patru zile, a fost însă- 
mînțată o suprafață de circa 700 000 
de hectare, viteza medie zilnică de 
lucru apropiindu-se de cea planifi
cată. Ca urmare, pînă la această 
dată a fost realizată o suprafață de 
2 357 000 hectare. Semănatul sfe
clei de zahăr s-a făcut pe 81 Ia 
sută din suprafețele prevăzute, iar 
al florii-soarelui — pe 87 Ia sută. 
In aceste zile, principala sarcină a 
oamenilor muncii din agricultură o 
constituie grăbirea și terminarea, 
într-un timp cît mai scurt, a in- 
sămînțării porumbului. S-a șl 
realizat o suprafață de 924 500 ha, 
cele mai bune rezultate obținin- 
du-se în județele Constanța, Ilfov, 
Dolj, Brăila .Buzău, Caraș Seve
rin, Teleorman etc. Obținerea 
unor recolte mari Ia această cultură 
impune ca, în toate întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole, să se acorde cea mai mare 
atenție grăbirii semănatului, pen
tru ca lucrarea să fie terminată în 
limitele timpului optim.

Plantatul cartofilor este o altă 
lucrare importantă, care trebuie să 
se execute în această perioadă. Din 
cele 14 014 ha prevăzute a se cultiva 
în întreprinderile agricole de stat, 
a fost plantată o suprafață de 
6 292 ha, ceea ce reprezintă 45 la 
sută ; în cooperativele agricole, din 
cele 137 000 ha au fost plantate 
53 963 ha, adică 39 la sută din plan. 
Lucrările sînt întîrziate îndeosebi 
în județele mari cultivatoare de 
cartofi, cum sînt Suceava, Boto
șani, Neamț, Harghita, Covasna etc. 
Terminarea grabnică a plantării

de 178 MW ■/ /

—
(2i)\
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De curînd la Uzina 
j construcții de 

mașini din Reșița 
a început construcția 
ansamblelor primei 
turbine de 178 MW 
destinată sistemului 
hidroenergetic „Por
țile de Fier'. Turbina 
are unele piese care 
depășesc greutatea 
de 100 tone. Amintim 
dintre acestea butu
cul rotorului, aflat în 
curs de finisare, sta
torul primei turbine.

expediat de acum pe 
șantier. De la începu
tul anului și pînă a- 
cum, constructorii de 
mașini din Reșița au 
livrat peste 800 de 
tone de utilaje hidro
mecanice pentru a- 
cest șantier.

în scopul Intensifi
cării ritmului de con
strucție a agregate
lor energetice și a u- 
tilajelor hidromecani
ce, specialiștii uzinei 
au pus la punct noi

tehnologii. Astfel au 
fost asimilate pro
cedeul de sudare au
tomată a arborilor 
de turbine și genera
tori, copierea multi
dimensională a unor 
piese, izolarea cu ră
șini epoxidice a ba
relor de bobine pen
tru generatori, care 
au contribuit la spo
rirea productivității 
muncii și îmbunătăți
rea calității execuției.

(Agerpres)

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul realizării planului ta se
mănat, pe total culturi, în cooperativele agricole din fiecare județ

eartofilor este de cea mai mare în
semnătate pentru obținerea unor 
recolte mari la această cultură.

Din timpul destinat campaniei a- 
gricole de primăvară au mai rămas 
puține zile. Volumul lucrărilor de 
executat este încă foarte marc. La 
Consiliul Superior al Agriculturii se 
apreciază că există forte suficiente 
pentru a se realiza o viteză zilnică 
la semănat de 280 000 hectare, viteză 
care poate fi simțitor depășită prin- 
tr-o organizare temeinică a muncii. 
Este imperios necesar ca toate trac
toarele și celelalte utilaje agricole

să fie folosite cu maximum de ran
dament, muncindu-se din zori șl 
pină seara, iar acolo unde s-a orga
nizat schimbul doi pe tractoare să 
se lucreze și noaptea la pregătirea 
terenului.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să intensifice munca 
politică și organizatorică în rîndul 
oamenilor muncii din agricultură, 
pentru ca, în aceste zile hotărîtoare 
să se lucreze cu toate forțele și mij
loacele.

în pagina a IlI-a, raidul- 
anchetă al ziarului nostru.

Imperative ale vieții
internaționale

CONVORBIRI PRIVIND PROBLEMA DEZARMĂRII NUCLEARE
Șl A SECURITĂȚII EUROPENE

CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORI A LIMAN

Secretul multor creații 
din toate artele — de la 
poezie, muzică, balet la 
pictură, sculptură, arhitec
tură — stă în desăvîrșita 
însușire a spiritului folclo
ric. Am scris a „spiritului1* 
și nu a „materialului** fol
cloric, deoarece, în arta 
cultă, folclorul — definiti
vat ca totalitatea creațiilor 
artistice, obiceiurilor și 
tradițiiloi populare — poa
te fi preluat prin diferite 
modalități, de la unele di
recte și concrete la altele 
transfigurate, sublimate, a- 
proape insesizabile.

Unele dansuri, ritmuri, 
stări sufletești din muzica 
lui Bach, Mozart și mai 
ales din cea a lui Chopin, 
Mussorgski, Debussy, Stra
vinsky, ' Bartok dovedesc 
legătura cu folclorul cum, 
în faza arhitecturii de 
preerie, a lui Frank Lloyd 
Wright se vădește contac
tul cu spiritul și configura
ția naturii americane. .Pînă 
și în proza poetică a lui 
Joyce se simte contactul 
cu folclorul irlandez, iar în 
uriașele figuri orizontale 
sau verticale ale lui Henry 
Moore se vădește legătura 
cu dolmenii și menhirii 
străvechi. Macbeth-ul lui 
Shakespeare este înrîurit 
de basmele și unele aspecte 
ale folclorului grotesc en
glez. în pictura lui Gau
guin. Picasso, Kandinsky, 
Klee, Chagall, Diego Rive
ra, Roger Bisstere găsim 
elemente din folclorul po
poarelor între care au trăit 
sau pe care l-au descope
rit la alte popoare.

Unii artiști și comenta
tori ai folclorului, atît la 
noi cît și în alte țări, au o 
înțelegere foarte imprecisă,

limitată, uneori chiar gre
șită asupra noțiunii de fol
clor. In unele țări folclorul 
este confundat cu costu
mele ce le mai poartă la 
sărbători sau festivități fe
meile de la țară, cow-boy-ii, 
arlechinii carnavalurilor, 
cu unele cîntece și dansuri 
bătrînești și cam atît. Este 
văzut ca rămășițe ale unor

unele din cele mai înalte, 
mai culte, mai moderne 
creații din arta noastră 
sînt inspirate din folclor.

Dacă în rapsodiile de ti
nerețe ale lui Enescu 
melodiile populare sînt îm
binate ca într-o suită, prea 
puțin interpretate, în 
schimb, creațiile de după 
opera Oedip au un folclor

FOL CL ORUL
veșnic viu
și inspirator

Petru COMARNESCU

vremi apuse. Chiar la noi, 
unde folclorul e atît de 
viu și infinit în modalită
țile Iui materiale și spiri
tuale, există artiști plastici 
care cred că folclorul se 
rezumă la portul popular, 
la carele cu boi ale lui Gri- 
gorescu, la a decora fața
dele clădirilor cu elemente 
din broderiile țărănești. 
Este deci înțeles drept ceva 
exterior, minimal, vetust. 
Le amintim acestora că

transfigurat, îmbinînd tra
diția cu modernitatea. Cita
tele folclorice (directe) sînt 
mai rare ,dar, în schimb, 
Sonata a III-a pentru vioa
ră și pian, în caracter popu
lar românesc, este o 
genială transfigurare a 
sentimentelor poporului, 
în care simți dorul și- 
duioșia, comuniunea cu 
natura și legătura cu viața 
patriei. Și la fel în însăși 
opera Oedip, ori în suita

Impresii din copilărie (1940) 
se simt valori spirituale, ce 
aparțin tradiției, dar și unui 
limbaj modern. Să mai vor
bim de Eminescu, care a a- 
similat și ridicat la expresii 
geniale versul și suflul poe
tic popular, imaginația fol
clorică, prezentă și în capo- 
dopera-i Luceafărul ? în 
Scrisorile sale apar înțelep
ciunea, atitudinea demnă, 
eroică, dar nu agresivă a 
poporului nostru. La Ar- 
ghezi, Blaga ori în 
proza lui Mihail Sadoveanu, 
dar și în cea a lui Matei 
Caragiale găsim elemente 
folclorice, Sadoveanu tre- 
cînd pe plan de legendă is
toria și 
lui, iar 
ducînd, 
său, nu
ment modern, dar și ecouri 
din umorul lui Anton Pann 
(ca și Ion Barbu).

Referindu-ne Ia artele 
plastice, Grigorescu e speci
fic român nu numai prin 
prezența tematicii umane și 
peisagistice, ci mai ales prin 
sentimentele ce le-a expri
mat, folosind tehnica pictu
rii în aer liber, învățată Ia 
Barbizon'și apoi cea a im
presionismului. Luchian e 
legat de folclor prin felul 
cum 
man 
prin 
prin
mente, văzîndu-le ca ființe 
vii, asemeni anonimilor au
tori de balade și de cîntece 
populare, care își spun pă
surile-și aspirațiile florilor 
și arborilor.

obiceiurile poporu- 
Matei Caragiale a- 
în expresionismul 

numai un rafina-

adincește sufletul u- 
și dragostea de natură, 
felul cum își exprimă 
flori propriile senti-

(Continuare în pag. a IV-a)

Care sînt perspectivele acțiunilor 
ce se desfășoară pe planul mișcării 
mondiale pentru pace sau în cadrul 
mai limitat al contactelor diplomatice 
în ce privește înfăptuirea dezarmării 
nucleare ?

Acestei probleme vitale a umani
tății, șefa delegației suedeze în Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare, ministrul de stat Alva Myrdal 
îi dă un răspuns în care se împletesc 
optimismul și o anume doză de amă
răciune : „Dezarmarea nucleară este 
un imperativ al momentului de față, 
îmi spune d-sa. Bineînțeles, idealul 
ar fi fost ca acest moment să fi fost 
încă în 1945, cînd armele nu
cleare nu erau încă produse în serie, 
iar primele trei „artizanale** și-au 
demonstrat forța distructivă la Los 
Alamos, Hiroșima și Nagasaki. Sau 
poate în 1961, cînd s-au angajat pri
mele tratative cu privire la dezar
mare. Această saicină ar fi fost cu 
mult mai ușoară în urmă cu cîțiva 
ani, cînd arsenalele nu erau încă atît 
de încărcate. Dacă nu se reușește 
stoparea cursei înarmărilor, dacă 
A.B.M.-urile'), M.I.R.V.-urile!) și 
F.O.B.S.-urile ’) se vor înmulți, cum 
costul lor este de natură să compro
mită toate programele de progres so
cial și economic, sentimentul lipsei 
de securitate va deveni — în întreaga 
lume — cu neputință de suportat. 
Rațiunea trebuie însă să domine !“.

O viziune realistă, după cum sa 
vede. Dar și un apel adresat în pri
mul rînd marilor puteri nucleare, că
rora le revine cea mai mare respon
sabilitate pentru aducerea la îndepli
nire a obligației ce și-au asumat-o 
de a duce tratative cu bună credință 
și a întreprinde măsuri concrete în 
vederea dezarmării nucleare.

Care este dimensiunea acestei 
responsabilități î Precizările amba
sadorului M. A. Husain, șeful dele
gației indiene la conferința pentru 
dezarmare de la Geneva, sînt eloc
vente : „Escalada cheltuielilor mili
tare a atins cifre necunoscute pînă 
acum. Creșterea anuală a acestor 
cheltuieli poate fi evaluată la zece 
miliarde dolari, respectiv cu mult 
mai mult decît creșterea anuală a 
produsului național brut al tuturor 
țărilor lumii. Absurditatea acestei 
curse este cu atît mai mare, cu cît 
arsenalele marilor puteri atomice cu
prind deja mii de arme nucleare.

’) A.B.M. — Sistemul de rachete 
anti-rachete
’) M.I.R.V. => Rachete balistice in
tercontinentale cu mai multe ca
pete de luptă
•) F.O.B.S. = Sistem balistic orbi
tal -fragmentar

(Continuare în pag. a Vil-a)

T e I e g r a m ă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc în mod profund pentru căldurosul dv. mesaj de feli
citare trimis cu prilejul zilei mele de naștere și, la rîndul meu, vă exprim 
convingerea că relațiile de prietenie și de solidaritate dintre cele două 
țări ale noastre se vor întări tot mai mult.

OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba
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„MESERIA-I BRĂȚARĂ M AUR“

Schimbați
macazul

Stîlpi electrici, grinzi, piloți, 
! jgheaburi și tuburi de 10 atmos

fere puteți găsi, la orice oră din 
zi și din noapte, la Intreprin- 

Iderea de prefabricate din Călă
rași 1 Cu o condiție. Mijloacele 
de transport vi le procurați cum 
și de unde știți. întreprinderea 

I nu vă poate ajuta cu nimic. Evl- 
9 derit, vă puteți adresa C.F.R.- 
1 ului. A făcut-o și întreprinderea. 
ICu contracte în toată regula. Cu 

toate acestea, produse în valoare 
,de 3,5 milioane lei zac și acum 

Îîn curtea întreprinderii. deși 
locul lor ar fi pe șantierele de 
construcții. în loc de 50—60 va
goane zilnic, întreprinderea pri- 

Imește adeseori numai pe jumă
tate sau chiar mai puține. Iată 
un exemplu de „deraiere" de la 

! bunele relații statornicite între 
întreprinderi. Puneți, urgent, 
lucrurile (și vagoanele) „pe 
roate" 1

I Familia Boiciuc din Focșani 
(str. Oituz) își pierduse aproa
pe orice speranță. își doreau 
cu orice preț un copil, dar ne- 

I șansa îi urmărea. Pînă acum
soția pierduse sarcina de 25 de 
ori. Era a 26-a încercare. Tot 

f un eșec ? Nu! Beneficiind de 
{îngrijirea competentă a docto

rului Constantin Gheorghiu, 
Steluța Boiciuc a dat, de cu- 

Is rînd, naștere unui prunc de 4,5
kg. Un adevărat „bot de aur" 
(după cum ne scrie însuși ta- 

Ităl), care, grafie medicilor, va 
lumina casa familiei Boiciuc.

Putem

Tac si revi
zorii ?

I
I
I
I
I■

I

Cu cîtva timp în urmă s-au 
pronunțat sentințe grele în pro
cesul unor indivizi de la între- 

• prinderea Vinaîcdbl-Argeș, care 
' s-au „înfrupta'!" d’n avutul obș
tesc. Iată însă că sub privirile 
apatice ale conducerii întreprin
derii (director I. Stanciu) se 
mențin în continuare aceleași 
nereguli. Un control al miliției, 
în gestiunea unității, a descope
rit plusuri de băuturi neînregis
trate în valoare de peste 12.0 000 
lei (la depozitul din Pitești și 
Distileria din Poiana I.acului, 
gestionate de Gh. Stroiescu si 
respectiv C. Surdescu). La alte 
depozite apar minusuri (depozl 
tele din Topoloveni). Nu sînt 
cunoscute aceste nereguli 7 
Sînt. Revizorii Vasile Teodores- 
cu și Virgil Ștefănescu le-au 
constatat dar... nu s-au luat mă
suri. Nici unul din împricinați 
n-a fost „deranjat". Ba mai 
mult : C. Surdescu (implicat și 
într-un furt de borhot de pru
ne în valoare de 300 000 lei de 
la cooperativa agricolă din Po
iana Lacului) este pus să gestio
neze două distilerii în loc de 
una. De ce nu le dati pe mînă 
gestiunea întregii întreprinderi ? 
încaltea, să terminăm repede o 
treabă, 
nari" (și 
sigur 1

Cu asemenea „gestio- 
protectori) mergeți la

Falsă spor

I
puteți de- 
nu tocmai 
întrebarea, 

__ ____ __  simple. Vă 
deplasați' la Timișoara, intrați 
în primul magazin sportiv și, 
contra sumei corespunzătoare, 
vă cumpărați un tricou de... 
campion. Trist, dar adevărat! 
Tricouri similare cu cele acor
date cîștigătorilor titlurilor na
ționale — de vînzare la primul 
magazin! lată o „performanță" 
care nu onorează, cîtuși de pu
țin comerțul timișorean. Drept 
pentru care așteptăm rezultate
le comisiei de omologare (citiți 
ministerul de resort).

Vă întrebați cum 
veni campion 7 Deși 
pe profilul nostru, 
ca si răspunsul sînt

Plăcuțele reflectorizante, așe
zate pe stîlpii de pe marginea 
drumurilor publice, sînt deosebit 
de utile pentru cei ce conduc 
autovehicule în timpul nopții. 
Prin strălucirea lor la lumina 
farurilor, conducătorii auto pot 
desluși lesne traseul, evitînd 
accidentele. S-au investit bani 
pentru materiale și manoperă. 
Totul în folosul pietonilor și 
conducătorilor auto. Dar iată că 
se găsesc și indivizi lipsiți de 
orice simț cetățenesc, care fură 
(pentru mașinile, bicicletele sau 
căruțele proprii) aceste plăcute 
reflectorizante. Ca Ioan Fabian, 
angajat la fabrica de cărămidă 
din Cluj. într-una din zilele 
trecute a fost surprins de către 
organele de ordine în timp ce 
încerca să sustragă acest ma
terial de avertizare. De bună 
seamă el va plăti cît nu face.

de

cu
„Scînteii'

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

I
I

Pentru a se tunde sau a-șl face o 
pereche de pantaloni de comandă, cei 
aproape 6 000 de locuitori ai comu
nei maramureșene Satulung trebuie 
să meargă o bucată bună de drum 
pînă la Șomcuta (9 km) sau Baia 
Mare (17 km) în condițiile în care 
aproape 1/6 din populație este sa
lariată în comună.

Investigațiile și în alte sate și co
mune maramureșene, ca ți în dife
rite alte județe ale tării, ne-au dat 
prilejul să auzim păreri similare : în 
mediul rural se resimte lipsa unor 
meseriași, iar unele meserii altădată 
bine reprezentate sînt pe cula de 
dispariție.

într-adevăr, din cele peste 120 de 
meserii practicate prin rețeaua uni
tăților cooperației de consum (de 
activitatea meseriașilor la sate se o- 
cupă și C.A.P.-urile, și cooperația 
meșteșugărească), în multe județe, 
printre care Caraș-Severin, Vaslui, 
Galați, Botoșani, numărul profilelor 
e redus la 20—25 sau chiar rnai pu
țin de atît, iar profile în care s-au 
pregătit cadre sînt doar 11. Desigur, 
nimeni nu își închipuie că în orice 
cătun, sat, comună sau chiar județ 
ar trebui să existe activități în toate 
cele 120 de profile, dar asta nu în
seamnă a limita numărul lor la cî- 
teva. în județul Maramureș, de 
exemplu, deși numărul secțiilor și al 
meseriașilor a crescut de 5 ori în 
ultimii 4 ani, iar al profilelor de 4 
ori, există încă o serie de comune, 
multe din ele cu o populație nume
roasă. în care funcționează 2—3 ate
liere, și acelea slab încadrate cu me
seriași. De altfel, media pe județ 
este de 3 meseriași la 2 secții, ceea 
ce evident e foarte puțin. In comune 
ca Băița Codru, Săliștea de Sus, 
Șomcuta Mare cu 5 000—9 000 de lo
cuitori nu există decît una sau două 
secții prestatoare de servicii. Se re
simte aici ca și în alte județe lipsa 
unor meseriași ca : zugravi, zidari, 
tîmplari de binale, boiangii, tapițeri, 
lăcătuși-mecanici, plăpumari, trico- 
teri, sobari, tinichigii, ceasornicari, 
mecanici, electricieni etc.

Motivarea unei atari situații nu 
poate fi făcută prin caracterul ne
rentabil al serviciilor meșteșugărești 
la sate. Un studiu elaborat de CEN- 
TROCOOP, UCECOM, U.N.C.A.P., 
scoate în evidență eficiența economi
că deosebită a activității de prestații, 
valoarea materialelor și amortizarea 
investițiilor reprezentînd numai 25 la 
sută din prețul prestației, restul fiind 
valoarea nou creată prin muncă. De 
asemenea, nici inexistența unei rea. 
glementări de principiu pe linie cen
trală nu poate fi invocată. Care este 
atunci cauza pregătirii unui număr 
redus de cadre in unele meserii din 
mediul rural 7 Răspunsul la o ase
menea întrebare nu poate fi dat fără 
a tine seama de importantele mu
tații ce au avut loc în ultima vre
me în marea industrie și în nevoile 
de consum și de deservire ale popu
lației.

Pornind de la aceste considerente 
și de la necesitățile de deservire a 
populației în mediul rural, s-au dat 
indicații precise încă din 1966 pen
tru dezvoltarea activității meșteșugă
rești la sate. Totodată, prin H.C.M. 
983 din 1967 au fost aduse perfecțio
nări și îmbunătățiri în modul de pre
gătire a cadrelor. Cu alte cuvinte au 
fost create premisele pentru com
pletarea cu cadre a unor meserii și 
dezvoltarea altora în pas cu cerințele 
populației. Analizînd rezultatele ob
ținute pînă acum, se poate-aprecia că 
cooperația de consum și-a realizat, 
în cea mai mare parte, sarcinile ce-i 
reveneau. Cu aproape doi ani de zile 
în avans ea a reușit să dezvolte re
țeaua de unități și să sporească nu
mărul de cadre la nivelul ultimului 
an al cincinalului. Accentul s-a pus 
în special pe cele trei profile de 
bază — frizerie, croitorie, cizmărie 
— pentru a asigura prezența lor în 
toate centrele de comună (sarcina va 
fi realizată integral, după informa
țiile date de conducerea CENTRO- 
COOP, Ia sfîrșitu! acestui semestru).

Fără îndoială că stabilirea unei 
ordini de preferințe este strict nece
sară în dirijarea eforturilor pentru 
realizarea obiectivelor propuse. Cre
dem totuși că pregătirea în paralel 
a ucenicilor și în alte profile decît 
cele trei de bază nu ar fi stânjenit 
cu nimic atingerea obiectivului nr. 1 
propus. De altfel, însăși practica coo
perației de consum dovedește juste
țea acestei afirmații : ea a pregătit, 
în unele locuri, alături de croitori, 
frizeri, cizmari și brutari, zugravi, 
cojocari, tîmplari, tinichigii etc. To
tuși, numărul acestor profile este re
dus în comparație cu diversitatea de 
meserii și solicitările populației. 
Printr-o viziune mai largă în ce pri
vește necesitățile de moment și cele 
de viitor s-ar fi putut evita aseme
nea situații. Planul de școlarizare e 
totuși un plan și încă unul de per
spectivă, ucenicii primind atestarea 
de meseriaș abia după 2—3 ani de 
la începerea calificării.

Analizînd din acest punct de ve
dere planurile de școlarizare propu
se de uniunile județene ale coopera
ției de consum pentru anul de în- 
vătămînt 1969—1970 (cursanțîi ur- 
mînd să absolve școlile în 1971 sau 
1972) am putut constata că nu în 
toate județele se acordă atenția cu
venită pregătirii meseriașilor în func
ție de cerințele în perspectivă. Ți- 
nînd seama de faptul că pînă în pre
zent au fost specializați meseriași 
doar în anumite profile prin școlile 
profesionale ale CENTROCOOP și 
prin ucenicie la locul de muncă, erau 
așteptate din partea uniunilor ju
dețene propuneri care să vizeze în 
perioada următoare profile din cele 
mai variate. Dacă U.J.C.C. Cluj și 
Neamț au înțeles acest lucru, altele, 
din lipsa unei analize temeinice a 
nevoilor și fără a avea în vedere 
structura pe vîrste a meseriașilor 
existenți, s-au mulțumit cu propuneri 
fundamentate fără rigurozitatea ne
cesară. U.J.C.C. Tulcea, de exemplu, 
deși într-o primă variantă de plan 
propune un număr de cadre de. di
ferite meserii, prin ultimul său răs
puns (nr. 3506 din 26 martie a.c.) nu 
mai face același lucru. în schimb 
mărește cererea de locuri pentru 
contabili de la 2 la 29. Cazul e cu atît 
mai curios cu cît în același răspuns, 
dar cu cîteva pagini înainte de lista 
propunerilor de locuri, se spune : 
„Ponderea absolvenților școlilor de 
cooperație față de numărul total al 
salariaților existenți la 31 decembrie

1968 este de 0,013 la sută... reprezen
tînd un număr de 32 de contabili, 
merceologi, vînzători, ospătari și co
fetari (și nici un meseriaș — n.a.)... 
Pînă în prezent am calificat 20 de 
ucenici și acum sînt în curs de ca
lificare 146..., dar cu toate acestea se 
resimte lipsa unor meșteșuguri". In 
același fel sînt redactate și planu
rile înaintate de U.J.C.C. Vaslui și 
Teleorman.

Analizînd propunerile făcute pe 
meserii se constată că în afara unui 
grup restrîns de profile — 8 — pen
tru care s-a propus un număr mai 
mare de cereri de școlarizare (există 
și aici județe ca Buzău, Suceava, Bo
toșani, Dolj, Mehedinți, Iași, care au 
manifestat reținere față de necesarul 
de cadre în comparație cu cerințele 
prezente și de viitor), în rest pentru 
meserii ca cea de zidar, ceasornicar, 
fierar, sobar etc., propunerile ema
nă doar de la cîteva județe. Prin 
planurile de școlarizare trebuie îm
binate cerințele prezente cu cele 
în perspectivă, acordînd priori
tate diversificării gamei de meserii. 
Pe lîngă meserii ca frizeri, croitori, 
cizmari, a căror prestație are un ca
racter curent, în viața satului sînt 
necesari și tinichigii, tîmplari, dul
gheri, zugravi, cojocari etc., a căror 
prezență este justificată și se im
pune nu numai pentru prestațiile de 
servicii către populație, dar și pen
tru contribuția ce și-o pot aduce la 
realizarea noilor construcții și obiec
tive social-economice ale satelor. Or, 
în aceste din urmă meserii s-a pre
gătit pînă în prezent un număr re
dus de cadre. Primele promoții care 
au primit atestarea de meseriaș au 
fost cele din 1968, ele cuprinzînd nu
mai 17 cojocari, 66 zugravi, 130 tini
chigii, ceea ce evident este cu totul 
insuficient dacă ținem seama că a- 
ceastă categorie de meseriași cuprin
de peste 100 de profile.

Alături de rețeaua cooperației de 
consum și cea meșteșugărească, sar
cini deosebite în pregătirea mese
riașilor pentru dezvoltarea prestă
rilor de servicii la sate revin și 
cooperativelor agricole de produc
ție. La' ora actuală, C.A.P. dispun, 
în foarte multe cazuri, de secții a- 
nexe puternice în care lucrează me
seriași pricepuți și unde se pregă
tesc ucenici pe diferite profile. Cîte 
cadre fac ucenicie și in ce ramuri 
anume e greu de spus, pentru că 
o evidentă a lor nu există. în acti
vitatea uniunilor județene ale 
C.A.P. și a U.N.C.A.P. problema ca
lificării. cadrelor de meseriași nu a 
constituit pînă în prezent 6 ches
tiune de primă importanță pe agenda 
de lucru a specialiștilor. Fără în
doială, în prima etapă, pentru coo
perativele agricole de producție ne
voia mai mare de cadre s-a re
simțit pentru alte specialități ne
meșteșugărești, dar aceasta nu con
stituie un motiv ca pregătirea me
seriașilor să fie lăsată undeva la 
periferia preocupărilor curente. La 
U.N.C.A.P. am fost informați că 
de-abia în prezent se lucrează la no
menclatorul de meserii, urmînd ca 
după stabilirea lui să se precizeze 
necesarul de cadre si formele de 
pregătire a lor. Cît privește școlile 
de meseriași. C.A.P. nu dispun de 
o rețea proprie, ele neavînd nici 
măcar programe de instruire prac
tică a ucenicilor. Noua măsură 
luată de U.N.C.A.P. privind organi
zarea unui sector specializat în 
pregătirea și perfecționarea cadre
lor va fi. credem, de natură să 
aducă revirimentul așteptat în ca
lificarea meseriașilor.

Prin rîndurile de fată nu am 
făcut decît să schițăm cîteva din 
problemele legate de activitatea me
seriașilor la sate. Rezolvarea lor 
impune ca. pornindu-se de la si
tuația existentă, pe baza unei in
ventarieri a potențialului de forte 
pe fiecare zonă și unitate adminis- 
trativ-teritorială. să se stabilească 
un plan comun între cele trei de
partamente (nu numai central) cu 
participarea si a altor factori in
teresați, care să fie astfel funda
mentat îneît să împletească cerin
țele stricte ale unui departament 
cu cele de ansamblu si de perspec
tivă. întocmirea acestui plan ca și 
transpunerea lui în fapt trebuie 
făcute la timp pentru ca „golurile" 
create să nu se amplifice. Iar solu
țiile nu trebuie amînate la calendele 
grecești, ci adoptate cu cît mai mare 
operativitate.

Mihai IONESCU

îmbrăcăminte

notă 
care 
gar- 
gus-

Anotimpul impune înnoirea 
îmbrăcămintei și încălțămin
tei cu cele specifice sezonului, 
în acest scop magazinele de 
specialitate desfac acum un 
bogat sortiment de confecții, 
tricotaje și articole de maro- 
chlnărie potrivite primăverii. 
Creatorii fabricilor de con
fecții și tricotaje, ale unități
lor cooperației meșteșugărești 
s-au străduit să aducă o 
mai bogată de varietate 
să faciliteze completarea 
derobei personale, după 
tul fiecăruia. Au fost puse în 
vînzare taioare, rochii și bluze 
din tricot. De asemenea, cum
părătorii găsesc acum o di
versitate de țesături din ace- 
tat uni și imprimat cu finisaje 
îngrijit executate — produse 
ale fabricii „Select".

Magazinele pentru copii 
primesc mereu noutăți vesti
mentare : coloritul modern și 
calitatea execuției impun 
tenției — scampolo-uri, 
chete, veste, costumașe, ] 
taloni etc.

Completării garderobei 
baților, inclusiv a celor 
pretențioși, le sînt dedicate o 
bogată gamă de pardesie și 
sacouri din stofă, costume din 
teron și din lină semikamgarn 
sau din lină în amestec cu 
fibre din polistiren, cămăși 
din țesături de bumbac cu 
fibre poliesterice cu inserție 
la guler și la manșetă. De 
varietatea modelelor elegante, 
atrăgătoare beneficiază și a- 
dolescenții care au de 
alege un sacou, un costum 
o canadiană modernă.

Magazinele specializate 
marochinărie au primit 
modele de poșete ce se dis
ting prin linie modernă, colo
rit, execuție. Varietatea arti
colelor permite o alegere po
trivit gustului și cerințelor de 
asortare cu toaletele respecti
ve. Menționăm că au 
în magazine, printre altele, 
poșete împletite din plastic, 
poșete țesute, modele sport și 
fantezi pentru vară.

i a- 
ja- 

pan-

băr- 
mai

unde 
sau

în 
noi

intrat

(Urmare din pag. I)

administrativ-teritorială, sub care nu 
s-ar putea coborî fără a provoca 
dificultăți activității de construcții 
și sistematizare. După cum a reie
șit din discuția purtată, ar fi ne
voie de un arhitect-sef pentru mu
nicipii și pentru orașele mai mari, 
de cel puțin doi arhitecti la nive
lul consiliilor populare județene (ar- 
hitectul-sef al județului si șeful ser
viciului de sistematizare). în această 
primă grupă ar trebui deci cuprinși 
la limită cam 200 de specialiști. în 
al doilea rînd. la cei aproape 8 000 
de salariati ai organizațiilor de pro
iectare județene, aplicînd indicele 
rezonabil de un arhitect la 10 sala
riati. ar trebui încă vreo 800. S-ar 
ajunge astfel, numai pentru cele 
două activități de bază si tinînd 
seama de minimul necesar, la un 
număr de două ori mai mare <1 000 
fată de 500) în raport cu cel exis
tent la ora actuală. Calculul nostru 
este, desigur, foarte aproximativ, 
dar aproximația s-a făcut oricum 
în minus, nu în plus.

Situația este. în linii mari, cea 
prezentată mai sus. Soluția ce s-ar 
impune vizează două aspecte : o re
zolvare temporară si o rezolvare de 
perspectivă. Pornind de la ne
cesitățile stringente ale județelor 
trebuie întreprinse unele măsuri ca 
acestea să înceapă a fi treptat, sa
tisfăcute. Cauzele situației de mai 
sus sînt de multe feluri si vom în
cerca să menționăm cîteva mai 
pregnante. Interesul specialiștilor 
pentru exercitarea funcției de ar- 
hitect-sef este destul de scă
zut, mai ales datorită unor ne
potriviri între ce este si ce ar tre
bui să fie acest reprezentant de

Sugestii pentru edili
Mai multe scrisori sosite în ultimele zile la re

dacție aduc în discuție probleme care-i Intere
sează pe edilii unor orașe, invitîndu-i să le în
scrie pe agenda lor de lucru și, mal ales, să ac
ționeze cu promptitudine.

Pentru gospodarii orașului Tulcea ar putea fi 
utile, de pildă, observațiile lui V. Ismailescu,. ofi
ciant sanitar la stația de salvare : „Mi-am zis de 
multe ori că poate n-ar fi rău să invităm pe cei 
ce se ocupă de problemele edilitare să ne înso
țească pe mașina salvării pentru a-și da seama cîte 
implicații pot avea cele mai neînsemnate negli
jențe din activitatea lor. In numeroase puncte ale 
orașului au fost efectuate tot felul de lucrări. 
Acum multe dintre acestea sînt terminate. Au 
rămas însă pe străzi tot felul de „urme" — în spe
cial gropi și șanțuri care, uneori, în cazuri mai 
grave, pun sub semnul întrebării însăși posibilita
tea transportării bolnavilor la spital. Dar acesta 
nu este singurul obstacol pe care-1 întîmpinăm. 
Multe străzi mărginașe nu sînt iluminate, unele 
case, cîte 3—4 la rînd, au toate același număr, iar 
altele nu au număr deloc. De aici tot felul de 
neplăceri, mai ales în toiul nopții, cînd e foarte 
greu să găsești adresa căutată. Cine trebuie să 
acționeze în această direcție 7 De ce nu se aplică 
și la noi principiul : cine strică strada să o și re
pare ? După părerea mea, edilii nu trebuie să 
scape nici un moment din vedere asemenea între
bări".

La Craiova — ne scrie corespondentul nostru 
voluntar Carol Bora — întreprinderea de gospo
dărie comunală pare a se fi angajat cu toate for
țele într-un fel de război cu morile de vînt: o 
bună parte din străzile asfaltate sînt maturate de 
cîte două ori pe zi, dar curate tot fiu sînt. Ex
plicația este foarte simplă : autocamioanele și auto
basculantele întreprinderilor de construcții îm
prăștie peste tot pe unde trec mari cantități de 
pămînt. Cel puțin, autobasculantele coloanei 
DRTA se pare că și-au propus să distrugă totul 
în calea lor. Din această cauză cartierul Brazda 
lui Novac nici nu poate avea spații verzi. Este 
drept că s-au stabilit pentru aceste mașini trasee 
anume, dar nu sînt respectate. De ce 7 Poate că și 
datorită faptului că pînă acum nici consiliul popu
lar municipal nu a oferit contravenienților prile
jul de a constata că deciziile sale — care prevăd 
în mod expres tot felul de sancțiuni — pot fi nu 
numai afișate ci și... aplicate celor în cauză.

Ca-n filmele de aventuri
în ziarul din 7 martie a.c., la rubrica „Cuvîntul 

cititorului", a apărut, ca urmare a unei scrisori so
site la redacție, articolul „Pe cîmpul „fertil" al in
dolenței", în cadrul căruia era criticată situația 
inadmisibilă existentă în cîteva depozite de com
bustibil ale Capitalei. „Articolul respectiv — ne 
scrie pentru a doua oară muncitoarea Ana Furtună 
— și-a atins în mare măsură scopul : la depozitul 
din Vitan s-a întreprins o anchetă și se pare că lu

crurile au Intrat din nou pe făgașul normal. Mo
tivul care mă neliniștește însă și pentru care revin 
cu o nouă scrisoare este de data aceasta direct le
gat de securitatea persoanei mele. De la apariția 
scrisorii și pînă în prezent am devenit ținta unor 
presiuni și amenințări din partea unor indivizi a 
căror comportare nu prevestește nimic bun. Dar, 
să mă explic. Chiar în ziua de 7 martie mi-a făcut 
o vizită, neanunțată, însuși șeful depozitului Vitan, 
însoțit de un cetățean robust. împreună au încer
cat să justifice unele anomalii (de ce mie și nu 
organelor superioare, competente, n-am înțeles), 
în cele din urmă s-a scuzat că dînsul, responsa
bilul, nu se poate ține după toți camionagiii — ca 
și cînd i-aș fi pretins eu acest lucru — ca să vadă 
ce fac ei, unde duc cărbunii si la ce preț. M-a vi
zitat apoi un inspector de la „Combustibilul", însăr
cinat să ancheteze cazul. După ce i-am dat relați
ile necesare, mi-a cerut să-i precizez că din partea 
casieriței nu am întîmpinat un refuz categoric de 
a încasa banii, pentru că altfel ar trebui să 1 se 
desfacă contractul de muncă. Am dat o notă în 
acest sens, pe care m-a asigurat că o va anexa la 
răspunsul ce îl va da ziarului ! (Curată obiectivi
tate — n.n. !).

Să nu credeți că totul s-a oprit aici. Neplăcerile 
abia au început să curgă. La puțin timp m-am 
pomenit, pe poartă cu un alt cetățean. Mi-a cerut 
să-i scriu pe o bucățică de hîrtie că el nu este 
„Dascălu". Constatînd că, într-adevăr, nu-i cel ce 
mi-a pretins banii m-am conformat. A doua zi, 
vizitele s-au întețit. Primul sosit a fost chiar 
omul în cauză. „Dascălu" cel veritabil, pe numele 
adevărat Constantin Enescu. A intrat în bucătărie, 
a tras oblonul la ușă. spunîndu-mi să-i scriu pe o 
hîrtie... că nu el este „Dascălu". Refuzul meu cate
goric (mai ales că mai fusesem indusă o dată în 
eroare) l-a iritat atît de mult, îneît după ce mi-a 
atras atenția pe un ton tăios că „nu o să moară 
de foame" și „n-o să intre la pușcărie" (firește că 
în cazul cînd muncește cinstit nu o să i se în- 
tîmple așa ceva — n.n.) a încheiat cu avertismen
tul „o să vedem noi"... A încercat să tranșeze și o 
înțelegere, asigurîndu-mă că mă servește cu ce do
resc, angajîndu-se chiar să-mi aducă și o mie de 
kg cărbuni. Numai refuzul meu categoric l-a de
terminat în cele din urmă să plece. Indig
nată, am sesizat „Combustibilul". Mi s-a 
spus că în ceea ce-i privește pe ce! de 
acolo, ei au rezolvat problema, să mă adre
sez miliției. După amiază, am plecat la serviciu 
(Uzina „Timpuri Noi"). De la poartă mi s-a atras 
atenția că un cetățean s-a interesat dacă într-ade
văr lucrez la această uzină, cînd vin, cînd plec 
etc. L-am anunțat pe soțul meu să vină seara să 
mă ia. Acasă o vecină mi-a spus că în după-amiaza 
aceleiași zile doi indivizi au cerut lămuriri în le
gătură cu persoana mea. Am sesizat miliția, mal 
ales că seara, într-un colț de stradă, trhi cetățeni 
mă așteptau să sosesc. Observîndu-1 pefstițul meu, 
au dispărut. Ca-n filmele "de aventurii. Pe unul 
dintre cei trei urmăritori l-am recunoscut în per
soana unui camionagiu particular pe care îl în- 
tîlnești la depozit".

Este de netolerat situația în care o cetățeancă 
de bună credință, dornică să stîrpească de la rădă
cină frauda și pe fraudatori, să ajungă victima ame
nințărilor unor indivizi certați cu normele ele-
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Invitație

la odihnă

pe litoral
Cine dorește să-și petreacă 

zilele de concediu la Mamaia, 
Eforie, Mangalia si Costineșt.l 
are în perioada 15 mai — 7 iu
nie a.c. condiții avantajoase, 
tarifele fiind scăzute. O pen
siune completă la hotel costă 
30 lei, iar în căsuțe 29 lei pe 
zi. Pentru cei ce sînt interesați

C CLa. (LT 0 CI i 
zilnic

Si 7,50

doar 
tariful 

la hotel

la o- 
sînt

să-și asigure 
menționăm că 
este de 11 lei 
lei în căsuțe.

Biletele pentru locuri 
dihnă în aceste stațiuni 
puse in vînzare la agențiile și 
filialele O.N.T. din întreaga 
tară. Posesorii unor asemenea 
bilete beneficiază si de o redu
cere de 50 la sută la 
portul Pe căile ferate 
mijloacele de transport

La cererea publicului 
organizate excursii de
mum patru zile pe litoralul ro
mânesc. din care o zi ve lito
ralul bulgăresc — Varna, Ni
sipurile de aur. Balele.

trans- 
Sl cu 
auto, 
vor fi 
mini-

seamă al vieții civice. Este de aș
teptat ca reconsiderarea funcției de 
arhitect-șef — asupra căreia recent 
în ziarul nostru s-au făcut unele 
propuneri concrete — să constituie 
un prim pas pe calea atragerii unui 
însemnat contingent de profesioniști 
în acele locuri unde nevoia lor se 
face simtită cu maximă acuitate. 
Căci activitatea arhitectului-sef in
tervine adeseori tocmai în zonele 
unde proiectantul de calificare su
perioară este absent — în îndruma-

nor asemenea fluctuații. în Bucu
rești — ca si în întreaga tară — 
se fac investiții considerabile în 
toate sectoarele vieții sociale. Aici 
își au sediul institutele de proiec
tări ale ministerelor si departamen
telor si o serie de alte organisme 
centrale, care solicită aportul arhi- 
tectilor. Este adevărat că se poate 
semnala în unele privințe un anu
me cerc vicios : investițiile mai im
portante din întreaga tară se pro
iectează în Capitală, din pricina lip-

mentare ale eticii. Socotim că este de datoria orga
nelor de stat competente să lămurească de urgentă, 
potrivit legii, aceste fapte și să treacă la măsurile 
de rigoare împotriva acelora care încearcă să inti
mideze oamenii’ .de bună credință.

Mai multă receptivitate 

la cerințele cumpărătorilor
Turda este, precum se știe, un important centru 

muncitoresc unde locuiesc zeci de mii de cațX'ni. 
Se vede, însă, că organele comerciale n-au aflat 
pînă acum acest lucru, de vreme ce nu iau măsuri 
să se pună la dispoziția cumpărătorilor mărfurile 
mult solicitate. în rafturile magazinelor „așteaptă" 
de luni de zile aceleași sortimente demodate, ele 
însele constituind un argument al calității lor în
doielnice. Aceasta cu atît mai mult cu cît produ
sele solicitate, cum sînt vestele bărbătești din lînă, 
ciorapii bărbătești în culori și modele variate, 
bluzele cu guler sport, cravatele și alte numeroase 
asemenea articole lipsesc sau sînt necorespunză
toare. De multe ori te frapează culoarea dominantă 
— gri. Ciorapi gri, costume gri, mașini gri, case 
gri, oameni în gri, de parcă în lume nu mal 
există și alte culori. Este unanim recunoscut rolul 
pe care-1 au în viața de fiecare zi anumite culori 
șl nuanțe, înseși produsele artei noastre populare 
denotă preferințele cetățenilor pentru coloritul 
vesel, viu, pastelat. Se pare însă că prea mult se 
impun gusturile îndoielnice ale celor care lan
sează moda cu toate accesoriile ei. Ar trebui să 
se aibă în vedere că dorința pentru frumos, pentru 
ceva potrivit, pentru varietatea coloristică nu este 
un moft, ci o cerință elementară. Cu ce drept 
este nesocotită această dorință a cetățenilor 7 S-a 
format o generație de oameni care posedă, printre 
alte calități, și bunul gust, receptivitate la cerințele 
vieții. Cei ce lucrează în rețeaua comercială nu 
știu încă lucrurile acestea 7

Gheorghe DOERE
Str. Constructorilor nr. 18 
Turda

tutului de Arhitectură „Ion Mincu". 
După părerea dînsului. o cale ni
merită pentru depășirea situației ac
tuale ar fi descentralizarea învăță- 
mîntului superior de arhitectură. 
Avînd în vedere si cerințele spo
rite de cadre cu calificare superi
oară pentru viitorul apropiat (de alt
fel, numărul lor se află și în pre
zent sub necesități), înființarea cel 
puțin a unei facultăți de arhitectură 
într-unul din principalele centre u- 
niversitare ale tării se impune tot

rea unei considerabile acțiuni de 
construcții individuale, cu o pon
dere mare în volumul global, dar 
lipsite de o elaborare competentă.

în ceea ce privește organizațiile 
județene de proiectare, se petrece 
aici de multă vreme un lucru ciudat. 
Numeroși tineri absolvenți, reparti
zați inițial în asemenea unități, .fie 
că nu se prezintă la locul de 
muncă, fie că. după un interval de 
timp destul de scurt, pot fi întîl- 
niți în Capitală unde, este adevă
rat, mulți desfășoară o muncă 
susținută. Dar aceasta nu se poa
te constitui decît într-o „expli
cație pe jumătate" și credem că in
troducerea contractelor studențești 
va determina în viitor evitarea u-

sel unor colective puternice în lo
calitățile unde sînt amplasate. A- 
ceastă proiectare centralizată soli
cită tot mai multi specialiști, pe 
care îi polarizează spre București, 
perpetuînd „anemia" colectivelor lo
cale. Reacția se desfășoară în lanț, 
accelerată Pe măsura ritmului de 
creștere a investițiilor, astfel ineît 
discrepanta dintre Capitală si ju
dețe se accentuează în loc ca, o 
dată cu noile promoții de arhitecti, 
ea să se atenueze. La aceasta con
tribuie. fără îndoială, si prezenta în 
București a unicei Facultăți de ar
hitectură din tară.

De curînd am purtat, pe această 
temă, o discuție cu conf. arh. Ste
fan Mănciulescu, prorector al Insti-

mai hotărît, începutul va ridica unele 
dificultăți organizatorice, drept pen
tru care ar putea fi luată în con
siderare o primă etapă, cînd, ar 
urma să funcționeze școli superi
oare de trei ani, pregătind conduc- 
tori-arhitecti. Absolvenții acestei 
forme de Invătămînt — preluată si 
la actuala Facultate de Arhitectură 
din București în primii trei ani de 
studiu — ar urma ca, în urma pro
movării unui exigent examen de se
lecție, să capete dreptul de a urma 
un al doilea ciclu de trei ani, încheiat 
cu susținerea diplomei de arhitect. 
Asemenea propuneri — cum s-au mai 
făcut auzite si cu alte ocazii — ar 
soluționa — după opinia interlocu

torului nostru — și problema pregă
tirii de conductori-arhitecți, deocam
dată aflată în suspensie. Descentrali
zarea pregătirii cadrelor ar apropia 
mult mai firesc pe absolvenți de toate 
județele țării, de fiecare localitate 
mai însemnată. Prezența unor nuclee 
ale învățămîntului superior de arhi
tectură în mai multe orașe ar avea 
numeroase alte avantaje pentru dez
voltarea echilibrată a întregului te
ritoriu, printre care nu cele mai 
lipsite de importantă ar fi cele ale 
conturării unui specific zonal al 
școlii de arhitectură, ca si ale per
fecționării, prin munca didactică si 
de cercetare, a activității specialiș
tilor localnici.

Cerința apropierii arhitecților, c» 
si a altor profesioniști, de viata ju
dețelor nu este o manifestare a u- 
nei operații statistice de omogeni
zare a distribuției acestora în teri
toriu ea reprezintă un imperativ 
al noilor realități sociale si se in
tegrează eforturilor generale de 
dezvoltare economică si socială a 
întregii țări, de asigurare a unor 
condiții de trai elevate pentru toți 
oamenii muncii. Prezența arhitecți
lor în toate județele țării, contri
buția lor autorizată în desfășurarea 
activităților de construcție si sis
tematizare reclamă o discuție a re
partizării lor (în teritoriu, în vede
rea unei mai echitabile distribuții a 
specialiștilor acestui domeniu. Sînt 
cuprinse în acest articol cîteva o- 
pinii. cîteva sugestii privind căile 
de soluționare, pentru prezent si 
perspectivă ; ele se vor, în primul 
rînd, o invitație la abordarea mai 
frontală a acestei probleme com
plexe, vizînd o finalitate cuprin
zătoare prin soluționările la car# 
se va ajunge.
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Dupăadunările generale ale salariaților

DESTINUL NEFERICIT 
AL UNOR PROPUNERI

APLAUDATE
. înu majoritatea întreprinderilor, a- 
dunările generale ale salariaților — 
instituție nouă, democratică a socie
tății noastre socialiste, organizată pe 
baza hotărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului — au devenit o tribună 
la care se dezbat competent și mul
tilateral problemele majore ale acti
vității productive, un cadru prielnic de 
participare concretă și rodnică a oa
menilor muncii la conducerea și or
ganizarea producției, la rezolvarea 
chestiunilor de care depinde creș
terea sistematică a eficienței econo
mice. Prin profundul lor caracter 
de lucru, prin abordarea și examina
rea exigentă, în spirit critic și o- 
biectiv, a unei arii largi de probleme 
legate de îndeplinirea planului, adu
nările generale ale salariaților și-au 
demonstrat pe deplin utilitatea și via
bilitatea. Cum este valorificat „te
zaurul" de idei valoroase, de propu
neri și sugestii izvorît din dezbate
rile colective ale adunărilor generale 
ale salariaților ? în ce măsură comi
tetele de direcție și ministerele asi
gură materializarea în practică a fie
cărei idei și propuneri ? Pentru a ob
ține un răspuns la aceste întrebări, 
am întreprins investigații în trei im
portante unități industriale : Uzina 
de autocamioane, uzina „Metrom" și 
Fabrica de scule Râșnov, toate din 
județul Brașov.

La UZINA DE AUTOCAMIOANE, 
multe din ideile și propunerile expri
mate în cadrul adunărilor generale 
au fost valorificate în practică, con
tribuind la ridicarea nivelului efi
cienței activității economice a 
uzinei. Ele au vizat și vizează la
turi esențiale ale activității produc
tive, cum ar fi reducerea consumu
lui țle .metal, ridicarea calității, a 
parat,totrilor tehnico-economici și 
funcționali ai produselor, raționali
zarea fabricației, realizarea ritmică 
a investițiilor destinate dezvoltării 
uzinei. Ne-am oprit, prin sondaj, asu
pra uneia din ideile exprimate în 
cadrul primei adunări generale, care 
se referă la necesitatea raționalizării 
locurilor de muncă la secțiile 520 și 
530. Ne-am adresat chiar autorului 
ei, ing. Eugen Carp, care ne-a spus :

— Pînă în prezent s-au întocmit 
10 studii privind circulația materiei 
prime și organizarea propriu-zisă 
a locurilor de muncă. Cinci din ele 
s-au și aplicat: două la secția 520 și 
trei la secția 530. Efectul ? Produc
tivitatea muncii a crescut cu 15—20 
la sută. Acum se află în curs de ela
borare o decizie a comitetului de di
recție în vederea organizării locu
rilor de muncă în întreaga uzină.

Iar ing. Teodor Petloky, adjunct 
al serviciului pregătirea fabricației, 
ne-a relatat:

— La prima adunare generală a 
salariaților semnalam faptul că, în 
seineStrul I al anului trecut, consu
mul de metal pe uzină a crescut și 
că trebuie închise canalele care duc 
Ia risipă și, mai ales, la pierderi teh
nologice. în urma măsurilor între
prinse, îndreptate spre valorificarea 
capetelor de bare, a deșeuri
lor din tablă etc., s-a obținut o 
reducere a consumului specific de 
metal, în semestrul II, cu 2,38 la 
sută, ceea ce reprezintă o economie 
de 220 tone. Perseverînd în această 
direcție, în trimestrul I 1969, s-au 
economisit peste prevederi 11 tone 
metal.

Desigur, șirul exemplelor de acest 
fel ar putea continua. O preocupare 
susținută în această privință am con
statat și la UZINA „METROM". Aici, 
ideile, problemele și propunerile re
ieșite în timpul dezbaterilor au fost 
cuprinse într-un plan de măsuri dis
tinct, cu scopul de a putea fi ur
mărite mai bine. Și în această uzi
nă ne-am adresat direct unora din
tre autorii ideilor sau propunerilor 
formulate. Ing. Ed. Solomon ne-a 
confirmat că problemele ridicate de 
el privind necesitatea sporirii capaci
tății de producție la operația de de- 
cojire a blocurilor și lingourilor, ca 
si punerea la punct a crorpajului 
dur. au fost rezolvate. Maistrul Du
mitru Borcescu ne-a relatat că su
gestia pe care a făcut-o și-a găsit 
soluționare practică. Cuptorul pen
tru omogenizarea produselor din a- 
luminiu s-a construit la timp. Efi
ciența aplicării acestor propuneri se 
măsoară, la ora actuală, în. sporuri 
însemnate de producție și producti
vitate a muncii, în reducerea consu
murilor de materii prime și materiale.

Cum stau lucrurile la FABRICA 
DE SCULE RÎȘNOV ? De la început, 
tov. Ion A. Ilie, inginer-șef al între
prinderii (care ține locul directoru
lui), a încercat să ne demonstreze cit 
de bine se lucrează în privința valo
rificării ideilor și propunerilor for
mulate în dezbaterile din cadrul adu
nărilor generale ale salariaților. „La 
noi, ne spunea inginerul-șef, fiecare 
problemă ridicată, fiecare propunere 
făcută se trece într-un registru, 
sub forma unor măsuri. Bineînțeles, 
ele se urmăresc cunoscîndu-se în 
orice moment stadiul în care se află".

Cu ajutorul tov. Vasile Vintilă, 
președintele comitetului sindical pe 
uzină, am ajuns la tov. Ștefan Radu
lescu, tehnician la normare, care 
păstrează cu sfințenie registrul res
pectiv. Răspunsul acestuia ne-a sur
prins : „Nici una din propunerile sau 
problemele ridicate la cea de-a doua 
adunare generală a salariaților nu 
figurează în registru." Cit privește 
ideile și propunerile formulate în 
prima adunare, tehnicianul de la 
normare nu ne-a putut da vreo re
lație, întrucît „în acel timp nu se 
afla în întreprindere".

Am apelat, deci, la înșiși autorii 
ideilor și propunerilor exorimate.

— Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor celei de-a doua adunări, care 
a avut loc în februarie 1969. ne-a 
declarat ing. H. Seewaldt, construc- 
torul-șef al uzinei, am urmărit să 
atrag atenția comitetului de direcție 
și reprezentantului forului de resort 
asupra uneia din cele mai stringente 
probleme: necesitatea organizării

neîntîrziate a activității de cercetare 
științifică. întreprinderea a fost do
tată, în ultima vreme, cu aparatul ă 
șl s-au înființat chiar laboratoare : 
din cei circa 35 ingineri ai uzinei nici 
unul nu lucrează în domeniul cer
cetării științifice. Din păcate, nici 
comitetul de direcție și nici delegatul 
ministerului, tov. Horațiu Maican, 
nu au mișcat un deget pentru solu
ționarea acestei probleme vitale, de 
care depinde îmbunătățirea activității 
uzinei.

Fără răspuns au rămas și alte pro
puneri făcute de muncitori, ingineri 
și tehnicieni cu prilejul adunărilor 
generale ale salariaților care au 
avut loc în această întreprindere. 
Iată ce ne-a spus, în acest sens, ing. 
H. Kanyady, , șeful serviciului de 
normare și salarizare.

— La prima adunare generală 
m-am referit, printre altele, la schim
barea tehnologiei de debavurare a 
barelor sudate cap la cap.

Și șeful de serviciu ne-a explicat 
că, în prezent, debavurarea zonei su
date se face prin strunjire pe ma
șini. Trecerea la polizare ar prezenta 
numeroase avantaje. în primul rînd, 
s-ar descongestiona strungurile — 
unde există la ora actuală o „stran
gulare" permanentă. Apoi, dată fiind 
duritatea mare a zonei sudate, ar 
scădea mult consumul de cuțite. Pro
ductivitatea muncii ar crește și ea în 
mod substanțial.

— Știți ceva despre soarta acestei 
propuneri ? — am întrebat.

— Nu, nu s-a întreprins nimic în 
această privință. Ceea ce mă intrigă 
mai mult este faptul că s-a pierdut 
pînă și referatul înaintat' comitetului 
de direcție, prin care demonstram a- 
vantajele acestei soluții tehnologice.

Maistrul Ion Bordea și-a manifes
tat și el nemulțumirea în legătură 
cu modul în care sînt tratate de co
mitetul de direcție și forul de re
sort problemele ridicate și propune
rile făcute cu prilejul adunărilor ge
nerale ale salariaților.

Chiar și în celelalte două uzine 
amintite, nu toate propunerile valo
roase, de mare eficiență, sînt fructi
ficate. Bunăoară propunerea ing. 
Nicolae Cîrje, cu privire la perfec
ționarea programării producției la 
secția sculărie a uzinei „Metrom", nu 
a fost nici pînă acum tradusă în via
ță. Sau un alt caz. La prima adu
nare generală a reprezentanților sa
lariaților uzinei de autocamioane, 
ing. Nicolae Bordea, șeful modelă- 
riei, sublinia printre altele și necesi
tatea amenajării unui spațiu destinat 
depozitării modelelor. „Acum, ne 
relata șeful modelăriel, un model 
utilizat o dată este distrus. Prin a- 
plicarea sugestiei amintite, s-ar 
aduce uzinei o economie de circa 
500 000 lei pe an". De atunci au tre
cut 9 luni, dar problema nu a fost 
soluționată. Ni s-a spus că se află 
„în curs de rezolvare". Similar stau 
lucrurile și cu alte propuneri făcute 
Ia Uzina de autocamioane și la 
„Metrom“-Brașov.

Să vedem acum ce se as
cunde, uneori, și după parava
nul raportării: „Rezolvat" sau 
„Aplicat". Ne oprim tot la u- 
zina de autocamioane. Necesita
tea organizării unor cursuri de cali
ficare și ridicare a pregătirii tehnico- 
profesionale a unor muncitori a fost 
puternic subliniată la prima adunare 
generală a salariaților. Ea a fost în
sușită de comitetul de direcție al 
uzinei, iar ing. Vasile Dincă, șeful bi
roului învățămînt, ne spunea radios : 
„Avem organizate pe uzină peste 80 
cursuri de calificare și ridicare a ca
lificării, cu un total de peste 3 000 
cursanți". A controlat oare condu
cerea uzinei modul în care se des
fășoară activitatea acestor cursuri și 
cu ce frecvență sînt audiate lecțiile ? 
Se pare că nu. Iar șeful secției 
învățămînt recunoștea : „Frecvența
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e slăbuță. Unele cursuri nu și-au în
ceput încă activitatea. întîmpinăm 
greutăți din cauza lipsei spațiului 
necesar". Și atunci ne întrebăm: 
nu cumva soluționarea acestei pro
bleme este într-o oarecare măsură 
formală ?

La „Metrom", în urma propuneri
lor făcute, s-a montat într-o secție 
o presă de conicitat țevi. Comitetul 
de direcție al uzinei crede că toate 
chestiunile legate de exploatarea 
acestei mașini sînt rezolvate. în rea
litate, presa nu funcționează cum 
trebuie. Deci, lucrurile n-au fost 
duse pînă la capăt.

Am ținut să cunoaștem și părerea 
unor cadre de conducere din cele 
trei întreprinderi, cu privire la sta
rea ■ de lucruri depistată în cursul 
anchetei. Ing. Sergiu Șerbănes- 
cu, director general al uzinei 
de autocamioane, la toate obser
vațiile noastre cu caracter cri
tic a adus justificări — după 
opinia dînsului bine întemeiate. în 
rest, singurii vinovați se fac cei care 
au.... ridicat problemele ori au făcut 
propunerile respective, deoarece ei 
înșiși trebuiau să le rezolve ; alții 
le-au formulat în necunoștință de 
cauză. La observația noastră că une
le neajunsuri, cum ar fi menținerea 
rebutului în sectoarele calde la un 
nivel ridicat sau nefolosirea preselor 
mari la capacitatea lor, nu au fost 
lichidate — probleme ridicate de 
metalurgul-șef al uzinei, ing. loan 
Bratu, și, respectiv, mecanicul-șef al 
secției prese, loan Josan — tov. di
rector general ne-a răspuns intrigat: 
„Aceste- deficiențe trebuiau înlătura
te tocmai de cei care le-au amintit. 
Ei se fac vinovați". Nu contestăm 
faptul că cei doi conducători poartă, 
în bună măsură, răspunderea pentru 
perpetuarea acestor neajunsuri. Dar 
comitetul de direcție se consideră 
absolvit de orice răspundere, dacă 
ținem seama că unele din aspectele 
care condiționează lichidarea neregu
lilor depășesc posibilitățile compar
timentelor respective ?

Semnalîndu-i faptul că cei care au 
ridicat o problemă ori au făcut o pro
punere nu primesc nici un răspuns, 
tov. director general ne-a relatat :

— Să știți că oamenii ne spun lu
cruri pe care noi le cunoaștem. Este 
unul din motivele pentru care nu le 
dăm răspuns.

Nimic mai greșit ! Directorul ge
neral nu-și pune întrebarea de ce 
totuși oamenii continuă să semna
leze probleme pe care le-au ridicat și 
alții. Oare fac propuneri numai așa, 
să_ se afle în treabă ? Desigur, nu. 
Ei consideră de datoria lor să insiste 
asupra lichidării unor neajunsuri 
care persistă de mai multă vreme. 
■Ridicîndu-le din nou, în adunările 
generale, ei atrag atenția comitetu
lui de direcție că deficientele se a- 
gravează.

Adunările generale ale salariaților 
au fost concepute ca foruri de afir
mare largă a opiniei colective în 
viața economică a întreprinderilor. 
De aceea, propunerile și sugestiile 
făcute în cadrul lor sînt deosebit de 
prețioase și de eficiente. Ele emană 
din rîndul colectivelor de salariați, 
cu toții interesați în bunul mers al 
întreprinderilor. Iată de ce comite
tele de direcție, organizațiile de 
partid trebuie să înțeleagă că pen
tru ca această instituție nouă, de
mocratică — adunarea generală a 
salariaților — să capete autoritate 
și prestigiu, să corespundă scopuri
lor pentru care a fost creată, deo
sebit de important este ca orice 
propunere valoroasă, utilă să fie 
fructificată din plin, în interesul îm
bunătățirii continue a activității eco
nomice a întreprinderilor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Constructorii de nave
(Urmare din pag. I)

...Am ales și un itinerar al noută
ților de ultimă oră de pe șantierul 
naval gălățean. Din ateliere, de la 
planșele proiectanților, „uscatul" tri
mite la cheiul de armare a nave
lor tot ceea ce are mai bun, mai 
valoros: inteligență, îndrăzneală, 
pricepere. Intrați pe teritoriul unui 
vas aflat înaintea probelor de marș 
și veți intui un zbucium statornic, 
sub semnul perfecționării, al lu
crului de calitate.

Urcăm la timona noului minera
lier românesc „Anina". Privim de 
sus ; nave la chei, pe cale, în bazin, 
negre-roșiețice, albe, gri. Stăm sus, 
la timonă, și discuția alunecă spre 
nava-geamănă „Petroșani", întoar
să din prima cursă cu bine și plecată 
într-a doua. Mineralierul nr. 1 a fost 
surprins de o furtună de gradul 11 — 
un adevărat „botez" al mărilor !

La pupitrul de comandă al navei 
„Anina" se află mii, sute de mii de 
conexiuni electrice. Aici e creierul 
vasului. De acest punct sînt legați 
toți nervii săi. Aici se adună totul : 
instalații radar, pilot automat, un 
vast pupitru cu beculețe multicolore, 
cu semne specifice de exteriorizare, 
de comunicare...

— Ce reprezintă „Anina" față de 
celălalt mineralier ? îl întrebăm pe 
inginerul Nicolae Pestrea.

— O experiență în plus. Pentru 
că fiecare vas, chiar dacă s-a trecut

de mult de prototip, ne oferă și 
bucurii, dar și destulă bătaie de cap".

„Anina" (numai la cheiul de ar
mare) a cîștigat cinci luni față de 
timpul de staționare al prototipu
lui.

Noul vas are aceleași virtuți teh
nice ca și ale omologului său : in
stalații hidraulice ..la capacele meta
lice, cîrmă activă (pentru manevra
bilitate autonomă în porturi, după 
cum este cazul), viteza : 15 noduri 
marine pe oră, pupitru de navigație 
unic etc.

Pentru proiectanți, ba și pentru 
unii constructori, mineralierul repre
zintă însă o etapă „depășită". Alte 
capitole se inaugurează în istoria 
dinamică a șantierului naval. La 31 
martie — s-a consemnat și ora : 9,35 
— pe masa de trasaj fotooptic și-a 
făcut apariția o nouă familie de nave 
românești : de 6000—7500 tdw. Șef de 
proiect: inginerul Ionel Ghiță de la 
ICPRONAV. Noile nave, de tonaj 
mijlociu — deosebit de utile și de 
aceea atît de solicitate în naviga
ție — vor fi înzestrate cu motor de 
6100 CP, vor avea o viteză de croa
zieră de 16 noduri, o rază de acțiune 
la o singură alimentare de 8000 mile 
marine etc.

Și, în sfîrșit, o noutate de ultimă 
oră : pe planșetele proiectanților se 
află și viitoarea navă românească 
de 15 000 tdw. Pretutindeni, în toate 
compartimentele șantierului, pulsea
ză febril, antrenînd energiile întregu
lui colectiv, ritmurile întrecerii so
cialiste în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei.

sortarea cartofilor

de sămînță ?

Surprize la timp,

așteptat

care erau...

/

ÎNSĂM1NȚĂRII PORUMBULUI
Șl PLANTĂRII CARTOFILOR

în fiecare județ, datorită condițiilor naturale 
de climă și sol, destul de diferite, există un 
anumit specific în ce privește desfășurarea lu
crărilor agricole de primăvară. Dacă în sudul 
țării, în Banat și Cîmpia Transilvaniei se pune 
problema terminării urgente a însămînțării po
rumbului, în unele județe din Moldova și din 
zona de munte a Transilvaniei trebuie să se 
execute pe suprafețe însemnate semănatul sfe
clei de zahăr și plantatul cartofilor. Oricît de 
diferite ar fi condițiile naturale de la un județ 
la altul, terminarea la timp a lucrărilor agri
cole de primăvară este hotărîtă de un element 
comun : organizarea temeinică a muncii și folo
sirea din plin a mijloacelor și forței de muncă. 
Tocmai aceste aspecte au fost urmărite în cadrul 
raidului-anchetă organizat în județele Vragcea, 
Botoșani și Covasna.

în condițiile cînd timpul afectat lucrărilor 
agricole de sezon s-a redus atît de mult, se 
cere ca, în fiecare cooperativă agricolă, pre
ședintele, inginerul agronom, brigadierii să orga
nizeze în așa fel munca încît să se lucreze cu 
viteză maximă. în județul Vrancea, un timp, 
semănatul a fost întrerupt datorită precipitații
lor abundente. De patru zile însă se lucrează 
intens la semănatul porumbului. în ultimele 
zile s-a realizat o viteză zilnică de 3 000—3 500 
hectare. Printre unitățile fruntașe se află și 
cooperativa agricolă din Tîmboiești, unde, pînă 
joi dimineața, se însămînțaseră aproape 700 ha 
din cele 850 ha prevăzute. Ing. Ion Davidoiu, 
președintele cooperativei, este prezent toată ziua 
pe cîmp, delimitează suprafețele de teren pe 
care se poate semăna cu prioritate, indică 
mecanizatorilor unde să lucreze. O bună orga
nizare a muncii se constată și la cooperativa 
agricolă din Bălești. Pe o tarla de la marginea 
comunei lucrau 12 semănători. Președintele 
cooperativei, Radu Domnea, era de la ora 6 
dimineața pe cîmp. „Ne-a stingherit ploaia de 
săptămînă trecută — ne-a spus el — dar n-am 
stat cu brațele încrucișate. Am săpat șanțuri 
și canale de scurgere a apei, am folosit și pom
pele, iar acum terenul este zvîntat. Lucrăm 
cu viteză maximă, realizăm 130-—140 ha pe zi, 
ceea ce înseamnă că, în trei-patru zile, vom 
termina în întregime semănatul". Munca este 
bine organizată și în comunele Sihlea, Voetin, 
Milcovu, Ciorăști și altele, unde se lucrează 
noaptea la pregătirea terenului, iar ziua la 
semănat. Ca urmare, terminarea însămînțăiii 
porumbului este o chestiune de cîteva zile.

După ce capriciile naturii au afectat mult 
timp ținutul Botoșanilor, făcînd ca lucrările în 
cîmp să .rămînă în urmă, începînd de la 24 apri
lie vremea s-a ameliorat din nou. Tinînd seama 
că timpul este atît de avansat, iar suprafețele 
însămînțate sînt minime — numai 7 la sută din 
prevederi — organele locale de partid și de stat 
se preocupă îndeaproape de impulsionarea lucră
rilor. Pentru județul Botoșani este caracteristic 
faptul că epocile de semănat ale diferitelor cul
turi s-au suprapus. De aceea, trebuie ca mijloa
cele și forțele de lucru să fie astfel folosite în
cît să se facă, în același timp, semănatul tuturor 
culturilor de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, po
rumb și plantatul cartofilor. în multe coope
rative agricole, cum sînt cele din satele Roma, 
Leorda, Corni. Unțeni și Bălușeni, se urmăresc 
cu atenție evoluția timpului și procesul de zvîn- 
tare a terenului, trecîndu-se cu toate forțele la 
semănat. Acolo unde mijloacele mecanizate nu 
au putut intra în cîmp s-a lucrat cu atelajele. 
După cum ne-a informat tov. Nicolae Rogoșcă, 
inginer agronom la cooperativa agricolă din 
Cucureni, s-a reușit ca, în numai 7 zile de lucru 
efectiv, să se însămînțeze 265 de hectare. De a- 
semenea, sub îndrumarea inginerului agronom 
Pintilie Mohanu, în tarlaua „Cristei", aparți- 
nînd cooperativei agricole din Unțeni, 32 de ate
laje lucrau de zor la însămînțatul florii-soarelui, 
iar la Bălușeni, unde s-a luat inițiativa de co
masare a tractoarelor, s-au discuit, într-o sin
gură zi, 30 de hectare. Acestea sînt numai cî
teva exemple din care rezultă că, în ciuda unor 
capricii ale naturii, bunii gospodari știu să fo
losească cu pricepere mijloacele de care dispun 
și fiecare oră propice lucrului în cîmp.

Cu toate că timpul este înaintat iar suprafe
țele care trebuie însămînțate sînt încă foarte 
mari, în unele cooperative agricole semănatul se 
face în ritm nesatisfăcător și chiar se pierd 
multe ore bune de lucru în cîmp. Aceasta se 
datorește atît unor deficiente în organizarea

muncii, cît și faptului că specialiștii și alte cadre 
de conducere nu urmăresc starea terenului și se 
complac în a aștepta vremea frumoasă. Cîteva 
aspecte, întîlnite cu prilejul raidului între
prins în județele amintite, sînt deosebit de sem
nificative.

în comuna Bogza din județul Vrancea, în 
primele patru zile din această săptămînă nu 
s-a semănat nimic, în timp ce în satele înve
cinate Bălești și Sihlea se lucra intens la 
cîmp. Situația se explică prin neajunsurile care 
există în organizarea muncii. La cîmp erau doi 
tractoriști care încercau să pregătească terenul 
pe o porțiune umedă. La cîțiva zeci de metri 
mai departe, terenul era zvîntat și se putea 
lucra în bune condiții. Dar cei doi tractoriști au 
plecat să 
au obosit 
încercînd 
popas în 
inginerul, 
La sediul . _
Ion Carpen, care se lamenta susținînd că tere-

„încerce" în altă parte. Și după ce 
plimbîndu-se cu tractoarele și tot 
să lucreze, au făcut un îndelung 
satul Caiata. De pe cîmp lipseau 
președintele, brigadierul de cîmp. 
cooperativei l-am găsit pe inginerul

de

nul e moale. Oare cei din Bogza nu văd sau 
nu aud măcar că vecinii lor din Bălești și 
Sihlea lucrează de zor ? Pentru ca semănatul să 
decurgă în bune condiții este nevoie ca inginerul 
agronom și celelalte cadre de conducere să iasă 
la cîmp, să identifice terenul zvîntat și să or
ganizeze munca. La fel se absolutizează excesul 
de umezeală din sol și în comunele Gologanu, 
Hîngulești, Tănăsoaia, Prisăcani și altele. Lucră
rile întîrzie și datorită deselor defecțiuni la trac
toare și semănători. In comuna Milcovu, o semă
nătoare de porumb n-a putut fi utilizată trei 
zile, iar la tractoarele repartizate cooperativelor 

- agricole Bordești, Obilești, Gologanu, aparți- 
nînd întreprinderii pentru mecanizarea agri- 
culturii-Mărtinești, se semnalează dese defec
țiuni. Directorul întreprinderii, ing. Mușat 
Băcanu, merge, ce-1 drept, cu turismul în fie
care zi pe teren. Dar defecțiunile sînt remediate 
cu întîrziere. Asemenea situații ne-au fost sem
nalate și în cooperativele agricole deservite de 
întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii 
din Mărășești și Focșani.

Faptul că în cooperativele agricole din județul 
Botoșani s-au semănat numai 10 la sută din 
suprafețele destinate culturii sfeclei de zahăr 
și 4 la sută la floarea-soarelui se datorește, în 
primul rînd, timpului nefavorabil. Dar expe
riența și rezultatele unităților fruntașe arată 
că se putea realiza o suprafață mai mare dacă 
ar fi fost folosit rațional timpul dintre ploi și 
s-ar fi lucrat cu prioritate pe terenurile mai 
zvîntate. Deși în cursul zilei de joi, așa cum 
afirmau unii specialiști, suprafețe însemnate 
de teren se zvîntaseră, numai în puține locuri 
s-a lucrat din plin. Cauza ? Oamenii continuau

să arunce vina pe timp și pe terenul umed. 
Interesîndu-ne la cele 4 stații meteorologice 
tain județ asupra situației precipitațiilor din 
ultimele 24 de ore, am aflat că ele au oscilat 
în jurul a 0,03 litri pe metrul pătrat, iar în zona 
Avrămenilor, pe o rază de circa 300 km pă- 
trați, nu a plouat. Totuși, în multe cooperative 
agricole nici nu s-a încercat cel puțin terenul. 
Astfel, deși cooperativele agricole din Brehu- 
iești și Vlădeni sînt vecine, avînd aceleași con
diții de sol și climatice, în timp ce la Brehuiești 
se ara din plin, la Vlădeni o parte din tractoare 
stăteau la sediul unității.

Este necesar ca în toate unitățile agricole 
să se acorde cea mai mare atenție organizării 
muncii, pentru a se putea lucra intens pe 
terenurile mai zvîntate. Aceasta presupune 
prezența activă pe teren a specialiștilor, cu
noașterea de către ei a stării solului și organi
zarea temeinică a muncii de către președinți, 
brigadieri, șefii secțiilor de mecanizare etc. O 
zi cîștigată la semănat înseamnă foarte mult 
pentru viitoarea recoltă.

în aceste zile, o atenție deosebită trebuie 
acordată plantării cartofilor, această lucrare 
fiind întîrziată îndeosebi în județele mari cul
tivatoare. în județul Covasna, întreprinderile 
agricole de stat au efectuat această lucrare pe 
472 ha, ceea ce reprezintă 31 la sută din plan, 
iar în județul Botoșani, din cele 800 ha prevă
zute a fi cultivate nu au fost plantate decît... 
3 hectare. O situație asemănătoare este și în 
cooperativele agricole : din suprafețele propuse 
a se cultiva cu cartofi s-au realizat 18 la sută în 
județul Covasna și numai 2 la sută la Botoșani. 
Și în acest caz, întîrzierea nu poate fi pusă 
numai pe seama timpului nefavorabil. Iată care 
este situația, din acest punct de vedere, în ju
dețul Covasna.

în această primăvară, la dispoziția coopera
tivelor agricole au fost puse numeroase mașini 
de plantat. Ele sînt folosite cu randament scă
zut. în cooperativele agricole din Cernatu, pre
ședintele, tov. Bela Marko, ne spunea că 
I.M.A. nu asigură suficiente mașini. „Am 
mai avea nevoie de două mașini S.P.C. 
— 6 pentru sfecla de zahăr și vreo 8 mașini 
de plantat cartofi — spunea dînsul. Cultivăm 
în acest an peste 1 100 ha numai cu cartofi și 
sfeclă de zahăr". Dar, pe teren, nici mașinile 
existente nu erau folosite la capacitatea lor. 
Mai mulți tractoriști s-au plîns că pierd mult 
timp din cauza cartofilor. „Ne aduc cartofi 
plini cu pămînt și umezi, încît din zece în zece 
metri trebuie să opresc tractorul pentru a 
desfunda mașina — ne-a declarat tractoristul 
Iosif Fegyver. E un chin să lucrezi în aceste 
condiții". Din cauză că nu se aleg și nu se cu
răță cu grijă cartofii, plantatul decurge într-un 
ritm lent. Vina principală o poartă conducerea 
cooperativei, care, în ciuda faptului că această 
unitate dispune de suficiente brațe de muncă, 
n-a luat din timp măsurile cuvenite pentru ale
gerea și curățirea cartofilor de sămînță.

O situație similară am întîlnit și Ia coopera
tiva agricolă din Turia. Aici, cele două trac
toare, aflate Ia plantatul cartofilor, așteptau la 
marginea tarlalei să se zvînte cartofii. Tracto
riștii erau, pe bună dreptate, nemulțumiți de 
modul în care a înțeles conducerea cooperati
vei să le asigure condiții de lucru. De la siloz 
cartofii erau aduși plini de noroi, mulți dintre 
ei stricați. La cooperativa agricolă din Moacșa, 
unitate care cultivă, în acest an, 300 hectare cu 
cartofi, în ziua respectivă nu ieșise nici un trac
tor la plantatul cartofilor. Cauza : nu se sorta
seră cartofii. „Dacă am fi avut cartofi, pînă la 
ora actuală terminam această lucrare pe toate 
cele 300 hectare" — ne-a declarat tov. 
Teleki, șeful secției I.M.A.

Asemenea aspecte demonstrează că în 
cooperative agricole nu se acordă atenția 
nită organizării muncii pînă în cele mai mici 
amănunte. Ca urmare, se pierde timp prețios, 
tractoarele și alte utilaje agricole fiind folosite 
cu randament scăzut. în această campanie, în 
sprijinul cooperativelor agricole au fost trimiși 
numeroși activiști de partid și de stat, specia
liști de la direcțiile agricole și uniunile coopera
tiste. Ei trebuie să acorde un sprijin competent 
consiliilor de conducere în organizarea muncii, 
să rezolve operativ toate problemele care se 
ivesc în desfășurarea lucrărilor agricole.

Mihai
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Zwe de întrecere
la Porțile de Fier

în ansamblul construc-

[î]

de comandă
115,60 metri.

atinge o
Deși are

mu 
OMTURNU SEVERIN (corespon

dentul „Scînteii"). — Muncito
rii, inginerii și tehnicienii de pe 
șantierele Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier trăiesc din plin zilele fe
brile ale întrecerii socialiste, 
în întâmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei. 
Planul producției globale pe pa
tru luni a fost îndeplinit cu zece 
zile mai devreme. Față de an
gajamentul de a executa lucrări 
peste plan în valoare de 17 mi
lioane lei, ei au realizat în 
plus un volum de construcții 
ce se ridică la peste 20 mili
oane lei. S-au turnat suplimen
tar 15 000 m c betoane, față de 
14 000 m c cît prevedea angaja
mentul.

„Printre lucrările mai im
portante ce au fost terminate — 
ne-a spus inginerul-șef adjunct 
al șantierului I.C.H., Iurie 
Druță — se numără turnarea 
pilonilor la podul fix, care va 
fi folosit la executarea digului 
de închidere a albiei Dunării, 
betonarea înainte de termen a 
zidului dinspre apă al portului 
aval și turnarea zidului de diri
jare al portului din amonte. Rea
lizările sînt numeroase și nu pot 
fi redate în întregime. Printre 
ele se distinge turnul de co
mandă pentru dirijarea navi
gației prin ecluză, lucrare ce 
se va impune prin poziția ei do-

minantă 
ției".

Turnul 
cotă de 
o înălțime foarte mare, datorită 
supleței sale, la construcție au 
fost folosiți numai 250 metri 
cubi betoane glisante. începută 
la 5 decembrie anul trecut, con
strucția turnului a fost realizată 
în întregime în timpul iernii, în 
condiții deosebit de vitrege. La 
construcția turnului, printre alții 
s-au evidențiat brigăzile dulghe
rului Gheorghe Blînduță și e- 
chipa de betoniști condusă de 
Gheorghe Manaise.

O atenție deosebită au acor
dat constructorii hidroenergeti- 
cieni de la Porțile de Fier re
ducerii consumurilor specifice 
de materii prime și materiale și 
obținerii unui preț de cost cît 
mai scăzut. Pe primul trimestru 
al anului, ca urmare a aplicării 
unor soluții privind îmbunătăți
rea tehnologiei de prelucrare, 
fasonare și montare a armături
lor, s-a realizat o economie de 
60 tone oțel-beton, față de 15 
tone cît a fost angajamentul. La 
prețul de cost s-au obținut eco
nomii, în aceeași perioadă, de 
1 168 000 lei. Pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni, constructorii de la 
Porțile de Fier vor mai da peste 
plan o producție globală a că
rei valoare se ridică la suma 
de 3 milioane lei și vor turna în 
plus încă 1 000 mc betoane.
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MARELE FILM

SE LASĂ PREA MULT AȘTEPTAT
Marele și micul ecran își datorează 

existența — total sau parțial — fil
mului. Cea de-a șaptea artă, după 
decenii de existență, și în pas cil 
evoluția tehnicii mondiale, și-a trans
format radical formele de expresie. 
Evoluția nu se va opri, desigur, aici, 
între timp, filmul a renunțat, cel pu
țin momentan, la veleitățile monu
mentalului (nici una din superinven- 
țiile tehnice privind cinematograful 
nu s-a generalizat) pentru a pătrunde 
în casele oamenilor, prin intermediul 
micilor ecrane. Filmul ocupă o func
ție din ce în ce mai importantă în 
organismul televiziunii, una din func
țiile primordiale care-i înlesnește e- 
xistența și-i determină dezvoltarea 
peste tot în lume.

Să rămînem, însă, în perimetrul 
nostru. In programele micului ecran 
coexistă filme de arhivă alături de 
filme relativ recente, lung-metraje a- 
lături de scurt-metraje, filme de a- 
nimație alături de documentare, re
portaje și înregistrări pe peliculă, 
filme produse în cadrul studiourilor 
de televiziune sau filme produse de 
studiourile cinematografice, premiere 
pe țară și serialuri. Cantitatea de pe
liculă oferită telespectatorilor este 
destul de mare, în serioasă creștere 
față de anii trecuti, dar problemele 
majore ale filmului de (șl la) televizi
une sînt, firește, cele de ordin cali
tativ.

Cea mai importantă Droblemă a 
filmului de (și la) televiziune este 
fără îndoială aceea a producției 
autohtone. Filmul de televiziune ro
mânesc n-a izbutit, pînă în prezent, 
să depășească stadiul unor (doar 
cîteodată interesante) scurte reporta
je despre oameni si locuri, cu ac
cent pe caracterul documentar al in
vestigației cinematografice, stadiul 
unor pelicule muzicale si de diver
tisment fără prea mari ambiții ar
tistice. Filmul artistic (jucat) conti
nuă să rămînă o „cenușăreasă" în 
preocupările televiziunii. Situația 
contravine cererii publice. Nici în 
anul acesta televiziunea nu-și 
propune oare realizarea unui film 
de lung metraj ? Televiziuni cu ex
periență mai scurță și mai puțin 
fructuoasă produc cîteva lung-me- 
traje pe an. Situația de la noi are 
vreo motivare obiectivă ? Sau e o 
consecință a unei anume comodități ? 
Sînt întrebări pe care, cred, avem 
datoria să ni le punem.

Una dintre problemele cele mai 
acute ale filmului românesc de tele
viziune o constituie îndeplinirea încă 
nesatisfăcătoare a funcțiilor sale edu
cative. Este, de altfel, o problemă de 
ordin mai general a micului ecran ; 
calitatea muncii desfășurate trebuie 
întotdeauna raportată la modul în 
care emisiunile izbutesc sau nu să 
contribuie la educația etică și este
tică, îndeosebi a tineretului. Indife
rent de genul cinematografic (film 
artistic, documentar, secvență de 
„actualități") filmul de televiziune 
își va îndeplini datoriile față de 
spectatori și față de sine doar atunci 
cînd va izbuti să dea o imagine ve
ridică, substanțială, despre oamenii 
prezentului, despre parametrii con
strucției socialiste, despre dimensiu
nile spirituale ale vieții de azi. Toc
mai această misiune importantă pune 
în atenție problema prezenței filmu
lui în structura programelor de tele
viziune. Și nu a prezenței sale în ge
nere, ci a creării unei producții pro
prii călăuzite după criteriile ideolo
gice ale unei arte menite să exercite 
o influență puternică asupra for
mării sufletești a publicului nostru 
actual. Este vorba de a dezvolta si 
promova un nou gen artistic, cu o 
largă funcție socială și cu mari po
sibilități de pătrundere în masă.

Ce a făcut pînă acum filmul de te
leviziune în acest sens ? A manifestat 
din cînd în cînd mobilitate și opera
tivitate (dar nu totdeauna) în înfăți
șarea pe peliculă a unor evenimente 
importante ale construcției socialiste, 
consemnîndu-le în telejurnale de ac
tualități. Cineaștii s-au apropiat foar
te rar însă de fizionomia spirituală 
a contemporanilor și. căutînd exem
ple semnificative, ne rămîn in minte 
mai ales două-trei filme semnate de 
Nicolae Holban sau un titlu de do
cumentar, nu tocmai recent, „Remus 
din Andrieșeni" (un frumos film-an- 
chetă, semnat de Carmen Dumitrescu, 
consacrat unei exemplare ' atitudini 
umane). Foarte, foarte puțin. Nu atît 
sub raportul cantității, cît mai ales 
al calității. în această direcție sînt 
încă multe de făcut.

Creșterea volumului de emisiimi 
înregistrate pe peliculă și, îndeo
sebi, cerințele legitime ale telespec
tatorilor impun un plan de perspec
tivă — realist — care să permită fil
mului românesc de televiziune ieși
rea din anonimat și înregistrarea 
unui salt calitativ. Dar nu planu
rile reprezintă totul, mai ales că 
acestea au existat și există, ci 
tenacitatea cu care colectivul stu
dioului se preocupă de realizarea 
lor. Intențiile. oricît de frumoase, 
trebuie materializate în pelicule 
de o valoare ideologică și artistică 
aptă să cucerească adeziunea mi
lioanelor de telespectatori cărora nu 
li se pot oferi în loc de filme... 
planuri. Aici se află cheia proble
mei. In realizarea efectivă a pla
nurilor prin crearea unor scenarii 
originale de film artistic. Se poate a- 

și la sugestiile 
contemporane, 
în care se 

lent este a-

să nu mai vorbim despre interesul pe 
care l-ar stîrni un serial românesc 
cu subiect de actualitate. Mai ales 
că, în lipsa unor seriale proprii, cu 
un efect educativ accentuat, s-a re
curs uneori la seriale străine mai 
puțin satisfăcătoare din punctul de 
vedere al calității, făcînd concesii 
unor gusturi îndoielnice. Or, valorifi
carea unor teme centrale ale contem
poraneității socialiste ar putea — și 
ar trebui — să dea prilejul dezbate
rii unor conflicte palpitante, rele- 
vînd în imagini artistice pline de 
pregnanță figurile oamenilor înain
tați, ale eroilor reprezentativi ai zi
lelor noastre, dezvăluind universul 
lor sufletesc, idealurile lor de viață, 
trăsăturile lor de caracter exem
plare. Esențial este ca ștacheta să fie 
ridicată, treeîndu-se de la proiecte 
la fapte, în lumina unei concepții te
meinice, a unei viziuni de ansamblu, 
urmărind în primul rînd tratarea, la 
un nivel înalt de măiestrie, a teme
lor fundamentale ale actualității. O- 
biectivele pe care și le-a propus pînă 
acum filmul românesc de televiziune 
au fost destul de modeste. Posibili
tăți există pentru mai mult, televi
ziunea dispunînd din ce în ce mai 
mult de capacități de producție — și 
se cunosc investițiile făcute de stat 
în această direcție — de cadre artis
tice, precum și de condiții tehnice co
respunzătoare. Reorganizarea recentă 
a „secției de film" a televiziu
nii constituie ea însăși un argument. 
Cît despre unii regizori, ei și-au ve
rificat în repetate rînduri aptitudi
nile în timp ce alții — dintre care 
mulți tineri, proaspeți absolvenți ai 
secției de regie a I.Ă.T.C. — recent 
incluși în rîndul creatorilor de tele
viziune, aduc forțe noi, rezerve pre
țioase de talent.

O bună inițiativă a televiziunii 
noastre a fost, este și (sperăm) va fi 
„telecinemateca". De la înființarea ei, 
spectatori din toată țara (deci nu nu
mai un cerc de cîteva sute de cinefili) 
— în aceasta constînd marele avan
taj al teleclnematecii față de cinema
tecă •— au avut posibilitatea să ur
mărească un număr însemnat de 
creații mai mult sau mai puțin an
tologice. Filme ale unor regizori pre
cum Eisenstein, Alain Resnais, Ro
bert Bresson, Kurosawa, George 
Cukor sau ciclurile consacrate unor 
actori celebri reprezintă pentru spec
tatori reale cîștiguri estetice.

Tocmai pentru a se contura mai 
pregnant însă actul de cultură și 
actul educativ pe care televiziunea 
are menirea să le întreprindă, acti
vitatea telecinemateciî poate fi, și se 
cere restructurată. Oricine poate . 
constata că programul nu este alcă
tuit în prezent pe principii științifice: 
filme de bază ale istoriei cinemato
grafului alternează cu fel de fel de 
pelicule prăfuite, mai puțin sau deloc 
reprezentative. Alternanta aceasta 
este, se pare, programatică și — în- 
tr-un fel — motivată prin intenția 
evitării monotoniei. Desigur, ro
lul acestei emisiuni nu este doar 
să resuscite un material de in
teres strict istoric, arhivistic, ci să 
ofere telespectatorilor acele pelicule 
care au încă de spus ceva, care pot 
comunica omului de azi idei și senti
mente generoase, îmbogățiridu-1 su
fletește, care pot să contribuie la 
educarea sa. Multe filme vechi, de 
care spectatorul este atașat prin 
trainice și tainice legături afective, 
își justifică — în continuare — 
prezenta 
de 
tul 
un 
de
mele pe care ie are la îndemînă Ar
hiva Națională se pot parcurge, în 
mod organizat, etapele principale ale 
istoriei filmului. Nu se pune neapărat 
problema parcurgerii în mod crono
logic a acestor etape. în schimb, din 
arhiva cinematografică pot fi extrase 
acele opere care constituie baza unei 
temeinice culturi cinematografice și 
care ne aduc în cea mai mare măsură

Pe micile 
parte, ar 

televiziunea 
sistematic

ecrane, 
fi 
să 
Și

altă 
ca 
ciclu 

cultură cinematografică.

Pe 
momen- 
initieze 
riguros 
Cu fil-

mesajul generos de idei al celei de-a 
7-a arte. Soluții sînt multiple : ini
țierea unor cicluri precum 
curente, stiluri" sau „Mari 
ai ecranului" ețc. etc.

Alte cîteva inițiative ale 
ecran sînt, neîndoios, utile, 
ca „filmul cu trei stele" își pro
pune să prezinte exclusiv pelicule de 
prim rang. Foarte bine. A mai exis
tat o inițiativă similară, aceea 
de a înfățișa într-o anumită 
seară a săptămînii doar „filme pre
miate". Noua formulă ni se pare mal 
bună, pentru că se poate dovedi, și 
s-a dovedit practic, că nu orice „film 
premiat" este, totodată, și un „film 
cu trei stele". Ideal ar fi, desigur, 
ca toate filmele din programul micu
lui ecran să fie dintre acelea cil 
multe stele. Practic, acest lucru nu e 
cu putință și n-are nici un rost să 
cerem imposibilul. Se pot evita, însă, 
cu certitudine, filmele „fără nici o 
stea". Nu o dată, micul ecran a pre
luat unele erori ale Direcției difu
zării filmelor, programînd — în mo
mentul obținerii licenței — fii 
care n-au rezistat în confruntarea 
spectatorii marilor ecrane, filme sla
be, de nivel ideologico-artistic scă
zut. Astfel de neajunsuri pot fi o- 
colite, spre folosul tuturora, prin
tr-o selecție mai atentă, pentru că, 
spre deosebire de marele ecran, spec
tatorul nu are aici posibilitatea unei 
opțiuni. Televiziunea a făcut apoi, în 
ultimul an, cîteva surprize plăcute 
spectatorilor, prin programarea unui 
număr relativ mare de premiere pe 
țară. Nu știm dacă televiziunea ne 
mai pregătește în viitorul apropiat 
astfel de surprize (sau chiar mai plă
cute !). Ceea ce știm este că „premie
rele pe țară" sînt așteptate, bineveni
te, cu condiția indispensabilă ca și în 
selecționarea lor să primeze crite
riul valoric și nu performanța ine
ditului în sine, cum s-a mai întîm- 
plat cîteodată.

O ultimă observație, privind mo
dul de programare a filmelor româ
nești, produse de către studioul tele
viziunii sau de diferite studiouri ci
nematografice. Lung-metrajele artis
tice ale casei de filme „București" 
au fost difuzate, aproape fără excep
ție, după „consumarea" lor pe ecrane. 
In ce privește reluarea acestor filme, 
televiziunea trebuie să dea prioritate 
în mod firesc celor mai valoroase, 
acelor pelicule care, chiar după tre
cerea anilor, își păstrează conținutul 
viu, au 
care le 
plăcere 
melor 
aici, o greșeală a difuzării care per
sistă pe marile ecrane. ' Intre două 
acte ale unui spectacol de teatru, 
între două reprize ale unui meci de 
fotbal, între cele două părți ale unui 
concert, scurt-metrajele documentare 
sînt servite aproape fără excepție 
drept „completări" (nefericită pos
tură), aidoma „pauzelor" cu brazi, 
trandafiri sau zăpadă. N-ar merita, 
oare, cele mai interesante filme do
cumentare o rubrică fixă, periodică, 
care să faciliteze relația lor cu pu
blicul ? Problemele filmului româ
nesc și problemele cinematografice 
în genere sînt parcimonios incluse 
în programele micului ecran. Există 
cronici muzicale, plastice, teatrale, 
literare. Dar nu există o 
nematografică. Si nici 
cinematografic, care să 
activitatea din studiouri, 
tourile 
foarte 
despre 
cientă

Dezvoltînd și. îmbunătățind activi
tatea și pe acest tărîm, micul ecran 
își va achita datoriile și față de ma
rele ecran : îi va restitui acestuia 
spectatorii „furați". Dar, înainte de 
toate, își va îndeplini mai pregnant 
principala sa rațiune de existență, 
funcția educativ-estetică.

„Școli., 
regizori

micului 
Rubri-

filma
i cu

ceva de spus spectatorilor, 
vor vedea sau revedea 

și folos. în cazul 
documentare se repetă,

cu 
fil

ai
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cinema

• Comedianții : PATRIA — 11 ; 14;
17 ; 20.
• Vremuri minunate la Spessart: 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL :
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR —
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Pe urmele șoimului : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30; 
21 FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Noaptea e făcută pentru... a visa: 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Pipele : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
« Cocoșatul : CINEMATECA — 10;
12.30 ; 14.30 ; 16,30.
• Vlrstele 
9,30—16,30 
20,45.
• Pentru 
DOINA —

omulul : LUMINA — 
tn continuare ; 18,45 ;

Incă puțini dolari : 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;

20.30, DACIA — 8,30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Călugărița șl comisarul : UNION
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Expresul colonelului von Ryan : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Marele șarpe : BUZEȘTI —
15.30 : 18.
• Prima zl de libertate : BUZEȘTI
— 20,30.
• Riscurile meseriei : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18 15 ; 20,30.
O Vera Cruz : UNIREA — 15.30; 18. 
« Tandrețe : UNIREA — 20,30.
• Căderea Imperiului Roman : 
LIRA — 15,30 ; 19.
• Pașa : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20, PROGRESUL — 15,30; 18.
• Țar șl general : PROGRESUL
— 20,15.
• La Est de Eden : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Rto Bravo : COTROCENI — 
15,30 : 19.
• Bună ziua, contesă : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
e Pe teren propriu : VITAN — 
15,30 ; 18.
n Montparnasse 19 ; VITAN —
20.30.
O Pe plajele lumii : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Tată de familie : VOLGA — 9— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Becket : VIITORUL — 15,30 : 19. 
A Crima In stil personal : AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 
20,30.
• Rolls Royce-ul galben : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18.
• Tata : MOȘILOR — 20,30.

Pianele mecanice : POPULAR 
15.30 : 18.
Preludiul : POPULAR — 20.30. 
Astă seară mă distrez : MUNCA 
16 ; 18.

• Nu uita... gara Lugovala : MUN
CA — 20.
• Feldmareșala : FLACĂRA — 
15,30 ; 18, RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Răutăciosul adolescent : ARTA 
— 3,45—15,30 în continuare ; 18 ; 
20,15, FLAMURA — 9 : 11,15 : 13.30: 
16 : 18,15 ; 20,30.

La

cinematograful

PATRIA
COMEDIANȚII

9

pela mai insistent 
prozei românești 
Un alt domeniu 
progresează prea
cela al serialurilor T.V. Pentru mul
te societăți de televiziune din lume, 

cea de 
să adu- 

public 
suscitat 

sau
multe altele,

serialurile alcătuiesc „Plinea 
toate zilele". Mai este nevoie 
cern argumentul interesului 
pe care-1 suscită sau l-au 
„Sfîntul" sau „Răzbunătorii", 
„Forsyte Saga" sau 
chiar dintre cele care nu-și meritau 
pe 'deplin popularitatea ? Experiența 
mai veche a celor cîteva serii din 
„Cosmin, fiul zimbrului" n-a rodit, 
deși din calitățile și defectele acelui 
prim serial românesc se puteau des
prinde multe învățăminte utile. Ca

Consacrată unei proble
matici de o stringentă ac
tualitate pedagogică — a- 
ceea a examinării și notării 
elevilor, studenților și can- 
didaților la examene și con
cursuri — cu ample impli
cații teoretice, dar mai ales 
practice, lucrarea „Prin
cipii de docimologie. Intro
ducere în știința exami
nării", de prof. univ. Vasile 
Pavelcu (publicată de Edi
tura didactică și pedago
gică), se impune cititorului 
prin multitudinea proble
melor abordate, prin solu
țiile — adeseori originale 
— sugerate, prin stilul ei 
vioi, antrenant. De altfel, 
autorul, credincios unui 
procedeu tehnic utilizat în- 
tr-o lucrare mai veche, în 
care înfățișa drumul con
stituirii psihologiei ca ști
ință, prezintă, de data a- 
ceasta, problemele încă 
deschise ale unei alte ști
ințe — docimologia.

Peisajul științei docimo- 
logice — a cărei paterni
tate revine psihologului 
francez H. Pieron (1922) — 
este constituit din fapte și 
teorii, date observative și 
experimentale, cel mai a- 
desea contradictorii, dar 
mai ales din întrebări, 
multe întrebări: Sînt ne
cesare examenele tradițio
nale sau ele ar trebui în
locuite cu teste de cunoș
tințe și aptitudini ? Se va 
putea învinge sau măcar 
diminua subiectivitatea 
examinatorilor ? etc. etc. 
Punînd în centrul lucrării 
sale astfel de probleme, 
autorul și-a asumat, fără 
îndoială, o sarcină deosebit 
de complexă, de care, cred, 
s-a achitat remarcabil. Sis- 
tematizînd și analizînd 
date, fapte, teorii, păreri

cronică ci- 
un „Gong" 
urmărească 
de pe pla-I,

de filmare. Există doar, de 
puțină vreme, o Informare 
„filmele săptămînii". E sufi- 

ea, oare ?

Cu Richard Burton — E- 
Hzabeth Taylor, Alec Guiness, 
Peter Ustinov

Săptămîna aceasta au loc 
ultimele reprezentații cu 
„Comedianții" — producție a 
studiourilor din S.U.A. — 1967, 
cinemascop, color. Scenariul: 
Graham Green, după roma
nul său „Comedianții". Re
gia : Peter Grenville. Imagi
nea : Henri Decae. Muzica : 
Laurence Rosenthal. Sceno
grafia : Robert Christides.

Călin CALIMAN

legătură cu 
docimologiei, 

oferind și so- 
de principiu,

elaborate în 
problematica 
dar mai ales 
Iuții, unele 
altele mai concrete și deci 
mai nuanțate, V. Pavelcu 
reușește să închege o ima
gine unitară asupra cadru
lui conceptual al docimo
logiei, a valorii practice 
dar și metodologice a so
luțiilor oferite de ea.

V. PAVELCU

Cartea debutează cu 
unele probleme mal gene
rale ale docimologiei — ce 
vizează îndeosebi concep
tele ei fundamentale — cum 
ar fi sensul unui diagnos
tic, valoarea probelor, for
mele de verificare, scara 
de notare, funcțiile notei. 
Autorul argumentează pos
tulatul că aprecierea o- 
biectivă, reală a profe
sorului poate ajuta pe 
elev să-și dezvolte nivelul 
de aspirații, capacitatea de 
autoapreciere și autocon
trol, sau dimpotrivă — a- 
tunci cînd este negativă, 
superficială și nefondată — 
poate deveni dăunătoare ; 
el insistă, de asemenea, pe 
bună dreptate, asupra va-

lorii de diagnoză dar și de 
prognoză pe care trebuie 
s-o aibă nota, 
șurile obținute 
întrevedem 
candidatului în 
blemelor ce i le vor pune 
viața, activitatea profesio
nală.

Partea a doua, dedicată 
unor probleme speciale, ne 
introduce mai direct în

în răspun- 
trebuind să 
capacitatea 
fața pro-

note de lector

problematica concretă, de 
amănunt, a docimologiei. In 
primele două capitole a- 
tenția este concentrată a- 
supra evidențierii com
plexității deosebite pe care 
o comportă examenele, cit 
și procesul de notare a 
elevilor, remareîndu-se în
deosebi organizarea rațio
nală a materialului, a ar
gumentelor și dovezilor 
precise și obiective, de na
tură experimentală, spiri
tul analitic-sintetic al au
torului. Critica examene
lor tradiționale care duceau
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Condiția bibliotecii
■>

ca instituție
social-culturală

Deși actul lecturii se împlinește 
la nivel individual, întregul pro
ces, prin amploarea și consecințele 
sale, capătă o importanță socială 
majoră. De la lectura-odihnă pînă 
la lectura-studiu. indiferent de pre
gătirea și preocupările cititorilor, se 
consumă nu numai etapele firești ale 
unor ipostaze intelectuale, ci, în ace
lași timp, se pune în lumină o anu
mită experiență de organizare a 
muncii intelectuale, nivelul dezvol
tării culturale dintr-o anumită e- 
pocă.

Să ne oprim asupra uneî cifre : în 
1967 au fost difuzate în biblioteci (re
publicane, de învățămînt, documen- 

publice) peste 80 milioane 
cititorilor 
jumătate-

tare, 
de cărți, iar numărul 
a depășit 5 milioane 
Această masivă pătrundere a căr
ții în popor se datorește desi
gur și lucrătorilor din biblioteci, 
mulți dintre ei harnîci și pasionați, 
care, cu entuziasmul și energia lor, 
au popularizat cartea, contribuind 
la deschiderea și rafinarea acestui 
nobil și util gust pentru lectură. Dar, 
o dată cu creșterea nivelului de cul
tură al omului contemporan, în con
dițiile unei mișcări editoriale ample 
și diversificate, pasiunea și bunele 
intenții din partea lucrătorilor din 
biblioteci se dovedesc, din ce în ce 
mai mult, insuficiente. Deși necesara 
etapă cantitativă a rămas de mult în 
urmă, metodele de lucru cu cititorii 
și înțelegerea simplificatoare a relaj 
ției bibliotecă — cititor sînt încă 
deseori tributare acestei etape.

Intr-o epocă de specializare în 
toate domeniile, tn biblioteci persis
tă o dăunătoare fluctuație de cadre, 
care nu favorizează obținerea acelui 
climat propice muncii intelectuale, 
realizat prin dăruire șl competență. 
Activitatea în biblioteci este astfel 
mai mult o funcție decî,t o profesie. 
Și aceasta pentru că pregătirea bi
bliotecarilor nu este nici pînă astăzi 
reglementată. în loc să se caute solu
ții pentru dezvoltarea și perfecțio
narea formelor de pregătire medie 
și superioară a acestora, care func
ționau pînă în anii trecuți — e ade
vărat, cu rezultate nu întotdeauna 
satisfăcătoare — nu de mult s-au sis
tat și înscrierile pentru anul I al 

“Secției de biblioteconomie din cadrul 
Institutului pedagogic al Universită
ții din București, singura modalitate 
de pregătire bibliologică ce mai e- 
xista la noi în țară. Menționăm că 
în multe alte țări funcționează una 
sau mai multe facultăți ori secții de 
pregătire bibliologică superioară. în 
absența unui învățămînt de speciali
tate, unele rețele de biblioteci din 
țara noastră organizează cursuri pe
riodice de perfecționare care nu asi
gură însă calificarea așteptată, ră- 
mînînd adesea fără consecințe pentru 
calitatea activității din biblioteci. 
Inexistența cadrelor specializate face 
ca recrutarea lucrătorilor din acest 

• sector să se desfășoare în afara unor 
criterii cît de cît riguroase. Biblio
tecile devin astfel „trambuline" pen
tru multi din absolvenții școlilor de 
pregătire generală. Chiar atunci cînd 
elemente valoroase, cu dragoste de 
carte și cu înclinații pentru această 
activitate, se atașează muncii și do
resc să rămînă în biblioteci, absen
ța unui statut al profesiei care să-l 
reglementeze locul între celelalte 
profesiuni din domeniul instrucției 
și educației, nu este de natură să le 
rețină. O bună parte din aceste ca
rențe sînt cauzate și de nivelul cu 
totul insuficient la care se desfă
șoară activitatea Asociației bibliote
carilor.

Condiția lecturii nu trebuie _ însă 
redusă doar la raportul cititor-biblio- 
tecar. Se știe că, printr-o generoasă 
îmbrățișare a problemelor culturii, 
s-au alocat în anii noștri sume im
presionante pentru dotarea bibliote
cilor, s-au creat noi biblioteci, s-a 
construit mobilier, s-au achiziționat 
milioane de cărți. In 1967 au funcțio
nat aproape 25 000 de biblioteci cu 
peste o sută de milioane de volume, 
cele mai multe dintre ele răspun- 
zind chemării lor de instituții cultu
rale de înaltă menire și nobile în
demnuri. Desigur, numărul acestora 
ar putea fi mult mai mare dacă la 
nivelul organelor locale ar exista 
mai susținute preocupări gospodă
rești. Multe biblioteci funcționează 
în clădiri improprii, cu săli de lectură 
mici și întunecoase, cu spații insu
ficiente pentru depozitarea colecții
lor. Păstrate uneori în condiții cu 
totul

degradează într-un ritm mai rapid 
decît cel normal.

In acest context, e de neînțeles de 
ce arhitecții, care au proiectat ati- 
tea construcții, de la cămine cul
turale sătești și cluburi pînă la im
punătoare edificii culturale, s-au 
preocupat într-o măsură cu totul in
suficientă de elaborarea unor pro
iecte adecvate pentru biblioteci. Poa
te de aceea acolo unde s-au con
struit spații pentru ele, acestea nu 
sînt întotdeauna pe măsura exigențe
lor contemporane. O bibliotecă ști
ințifică, așa cum este cea a Univer
sității din Timișoara, de pildă, deși 
ridicată în 1963, dispune de spații 
de depozitare care nu pot satisface 
în perspectivă 
lecțiilor. Se știe 
tecă universitară 
un mare volum de publicații pen
tru susținerea procesului instructiv- 
educativ și de cercetare științifică 
din universitatea respectivă și, une
ori, chiar pentru nevoile unui întreg 
centru universitar. Aceste publica
ții trebuie organizate și păstrate 
pentru multe generații de studenți. 
Este necesar ca biblioteca să fie ast
fel construită îneît prelucrarea, de
pozitarea și consultarea colecțiilor 
sale să se poată desfășura firesc ca 
verigi ale unui proces unitar. De a- 
ceea, avizarea unor asemenea pro
iecte nu trebuie socotită numai o 
problemă de competență inginereas
că, ci și una a specialiștilor din do
meniul biblioteconomiei. O altă con
secință a acestei lipse de conlucrare 
și a inadecvării clădirilor face ca 
preocupările de introducere a meca
nizării în biblioteci să fie inexis
tente, deși, mai ales pentru bibliote
cile cu sute de mii ori milioane de 
volume, ea este din ce în ce mai 
mult o necesitate stringentă.
Cititorul care trebuie să studieze 

mai multe ore pe zi în sala de lec
tură a unei biblioteci consumă ade
sea o bună parte din timpul său 
așteptînd să-1 fie servite publicați
ile solicitate. La toate acestea 
se adaugă faptul că ambianța unor 
săli de lectură nu e prea primitoare. 
Astfel, în cazul 
cu totul diferite 
țiu și posibilități de amenajare, 
standardizarea mobilierului bibliote
cilor, făcînd abstracție de calitatea 
necorespunzătoare a materialului și 
execuției, a dus la obținerea unor 
interioare lipsite de comoditate și 
de gust. (Oare „Decorativa" nu ar 
putea trece la proiectarea unor noi 
tipuri de mobilier, solicitînd, bineîn
țeles, și părerea cadrelor din biblio
teci ?) O sală de lectură, prin mobi
lierul său, prin dispunerea luminilor, 
prin căldura pe care o transmite co
loritul interior, prin liniștea i;eali- 
zată ca urmare a îndepărtării tutu
ror surselor de zgomot șl prin soli
citudinea custozilor trebuie să cre
eze acea atmosferă de concentrare 
și studiu fără de care lectura nu se 
poate transforma într-o asimilare 
deplină și creatoare.

împletirea pregătirii șl devotamen
tului slujitorilor cărții cu condiți
ile materiale ale lecturii pentru 
care s-au creat toate posibilitățile 
de realizare constituie o cerință 
stringentă în acest domeniu care, în 
veacul nostru, este reprezentativ 
pentru nivelul unei civilizații.

creșterea co
că o blblio- 

achiziționează

unor clădiri 
ca stil, spa-

r

i ji
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necorespunzătoare, acestea se

teatre

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Soliști : Elena Gri- 
gorescu Frîncu ; Cornel Fânățea- 
nu ; Constantin Dumitru.
O Opera Română : Bal mascat — 
19,30.
• Teatrul muzical „Ștefan Make- 
donskl* — Sofia (în sala Teatrului 
de Operetă) : Tirg la Sofia — 
19,30.
c Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
19.30 ; (sala Studio) : Travesti — 
ÎS ; Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cel mari din Valahla — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20 ; (sala Studio) : Comedie pe în
tuneric — 20.
C Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Fedra — 20.
• Teatrul Mic : Jocul ielelor — 20
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
Muștele — 20.
• Teatrul Glulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30 ; (la Sala 
Palatului) : Cursa de șoareci — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dl- 
buk — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Garderobierele ; Vin sol- 
dațil ; Există nervi — 19,30.
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20.
• Circul de stat. : Selecțlunl d» 
primăvară — 19,30.

PROGRAMUL I

15,10 — Fotbal : Steaua — Pro
gresul. Rapid — Dinamo Bucu
rești. Transmisiune de la Stadio
nul 23 August. 19,00 — Telejur
nalul de seară — Buletinul me
teorologic — Publicitate. 19.30 — 
Cadran — emisiune de actualitate 
Internațională. 20,00 — Tele-enci- 
clopedia. In cuprins : o Muzeul 
cinematografiei « Furnica o Ma" 
rea (XVIII). 21,00 — Muzică popu
lară bănățeană interpretată la ta
ragot de Remits Bistrița șl Ma
rin Culbaru. 21,15 — Film serial : 
„Bonanza". 22,05 — Invitații noștri 
— emisiune muzicală cu Miluță 
Gheorghiu, Miriam Răducanu. 
Adela Mărculescu, Cleopatra Me- 
lidoneanu, Gheorghe Popovicl 
Poenaru, Cosma Brașoveanu, 
Gheorghe Căcluleanu, Dorel Ia- 
cobescu. 22,45 — Telejurnalul de 
noapte. 23,00 — închiderea emi
siunii programului I. -tw

programuln
20,00 — Telex T V. 20,05 — Poezie 

contemporană românească. Ver
suri în lectura autorilor ; Eugen 
Jebeleanu, St. A. Dplnaș, Cice
rone Teodorescu, Vasile Nicolescu, 
Florența Albu, Ion Sofia Mano- 
lescu, Astrig Conertz, Constantin 
Abăluță, V. Radu Ghenceanu, Ion 
Crînguleanu. George Dan. 20,25 
— Roman foileton : Aventurile că
pitanului Kloss (IV). 21,15 — Re
citalul de simbătă seara. In pro
gram : o Recitalul violoncelistului 
Cătălin Ilea » CIntă corul „Madri
gal" al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". Dirijor : Marin
Constantin. 21,55 — Agenda artis
tică. 22,15 — închiderea emisiunii 
programului II.
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Ion STOICA

(Urmare din pag. I)

Folclorul

la surmenaj sau la învățare 
mecanică, la o rupere a 
școlii de viață, adică la 
greșeli de pronostic, con
duce spre afirmarea și de
monstrarea ideii că toate 
acestea au la bază subiec
tivitatea examinatorului. 
Așa se și explică de ce ace
iași candidați la aceeași 
probă sînt notați diferit de 
examinatori diferiți, sau de

ce unul șî același exami
nator în fața aceleiași probe, 
însă la intervale diferite, 
notează diferit. Vasile Pa
velcu consideră că rezol
varea unei astfel de situa
ții poate veni numai din cu
noașterea amănunțită a fac
torilor variabilității în no
tare, din reținerea faptului 
că aceștia se află într-o 
permanentă interacțiune, 
din aprofundarea lor. Prin
tre factorii variabilității, 
autorul analizează : clima
tul psihologic al examenu
lui, subiectivitatea exami
natorului, îngustimea ca
drului de referință, „efec
tul contrast" (situația unui 
candidat mijlociu după unul 
bun este periclitată, dar este 
favorizată dacă urmează

după altul slab), „efec
tul halo" (dacă un elev este 
bun la un obiect de învă- 
țămînt, există tendința de 
a i se pune note bune și la 
altele), forma optimă de 
examen (oral sau scris) etc.

La fel de interesant este 
și capitolul următor,, su
gestiv intitulat „In căuta
rea soluției", în care auto
rul relevă cîteva modali
tăți care, după părerea sa, 
facilitează desfășurarea 
normală a examenelor și 
notarea corespunzătoare a 
candidaților. Se recomandă, 
astfel, îmbinarea probelor 
orale cu cele scrise, a exa
menului tradițional cu tes
tele de cunoștințe și apti
tudini, a tactului pedago
gic cu simțul 
renunțarea la 
a profesorului

Parcurgerea 
dreptățește afirmația că ne 
aflăm în 
veniment 
noastre 
Lucrarea

psihologic, 
egocentrism, 
etc.
cărții în-

prezența unui e- 
al literaturii 

psiho-pedagogice. 
profesorului V. 

Pavelcu reprezintă o în- 
a 

ceea ce este mai bun și 
mai solid din docimologie, 
o încercare reușită de ra
portare a acestor principii 
la condițiile actuale ale 
școlii noastre. Cred că 
profesorii se vor apleca 
cu atenție și cu îndreptățit 
interes asupra lucrării, care, 
pe lîngă rolul strict de in
formare are și un im
portant rol formativ, de 
corijare și formare a com
portamentelor examinatori
lor.

cercare de sintetizare

Asist, univ. M. ZLATE

Dar la Luchian folclo
rul apare mai sugestiv 
în coloritu-i sclipitor, 
înrudit cu smalțul ce
ramicii și, mai ales, în 
faptul că, în unele ca
podopere, el folosește 
tonalități puternice si 
de intensitate egală, așa 
cum fac meșterițele și 
meșterii din popor, cînd 
țes covoarele, stilizează 
ulcioarele sau fac pic
turi pe sticlă. Se știe că 
rafinatul Pallady își sti
liza adesea figurile sau 
nudurile în spiritul tra
diției bizantin-populare 
al frescelor străvechi. 
Să mai amintim de sti
lizarea calmei figurații 
a lui D. Ghiață sau de 
cea tumultuos expresio
nistă și apoi abstracti- 
zantă a lui Țuculescu, 
inspirată de folclor ?

Unii iubitori de peste 
hotare ai artei lui Brân- 
cuși ne-au reproșat că 
rău am făcut, arătînd 
sursele de inspirație 
(din imaginația și stilis
tica noastră populară) 
ale înnoitorului sculp
turii moderne. în men
talitatea lor, procesul 
creației trebuie să ră- 
mînă misterios, indivi
dual, esoteric. Dar toc
mai genialitatea lui 
Brâncuși se dezvăluie, 
prin modul în care, fo
losind imaginația fol
clorică și stilizarea în
dătinată, le-a ridicat la 
forme inedite, cu adînci 
semnificații.

Din toate aceste pilde, 
care s-ar putea înmulți 
la infinit, constatăm că 
folclorul nostru nu este 
o colecție de elemente 
etnografice, o antologie 
de balade, ghicitori, 
cîntece de leagăn, bo
cete, doine, ci — cu- 
prinzîndu-le pe acestea 
și multe altele — cons
tituie structura funda
mentală șî dinamică a 
unei întregi culturi. 
Folclor înseamnă și 
mit, legendă, imagine, 
metaforă, simbol, dar 
înseamnă și imaginație 
și înțelepciune de tip 
obștesc ; înseamnă și a- 
numite procedee teh
nice — de la stilizare 
la lirizarea coloritului 
sau formelor în artele 
plastice, iar în poezie și 
epică înseamnă nu nu

mai o anumită metrică, 
ci și un anumit suflu 
și o anumită imagina
ție specifică. Folclorul, 
cu datele lui materiale 
și spirituale, cu imagi
nația, ideile și tehnicile 
lui alcătuiește o struc
tură cu anumite cons
tante specifice fiecărui 
popor, în funcție de 
biologia, spiritualitatea, 
experiențele lui, cons
tante, vitalizante și di
namice și ce se pot me
reu adînci, diferenția, 
îmbogăți.

Deși se publică mult 
despre folclor la noi și 
se fac valoroase cule
geri, încă nu avem o 
filozofie a folclorului 
nostru.

Folclorul trebuie con
siderat, cu imaginile șî 
stilistica lui, cu tehni
cile și materialele-î spe
cifice, în marile-i con
fluențe sau structuri, 
mereu vii și inspiratoa
re. Așa se și explică ne
înțelegerile, confuziile, 
superficialitatea cu care 
unii artiști plastici și 
critici judecă folclorul, 
neadîncindu-i calitățile 
autentice și specifice, 
forța, multilateralitatea. 
Problema continuității 
și a înnoirii artei e 
strîns legată do înțele
gerea filozofică, socială, 
estetică a folclorului, în 
care intră idei, senti
mente, stări sufletești și 
atitudini de viață și nu 
numai costumație sau 
un anumit fel de deco- 
rativitate. în fond, cer- 
cetînd structura dina
mică a folclorului, iz
voarele lui mereu ins
piratoare, adîncești în
săși tradiția specifică 
unui popor, tradiția pe 
care o continuă, în- 
noind-o pe măsura ce
rințelor contemporanei
tății, a modernității în 
sens pozitiv.

Problema continuită
ții tradiției și-o pun azi 
unii dintre marii ino
vatori ai arhitecturii, ca 
Walter Gropius, ca și 
criticii de largă cuprin
dere. Muzeul imaginar 
al lui Andre Malraux 
înglobează arta vie din 
viața omenirii, nu nu
mai din muzee. Un caz 
interesant cu care aș 
dori să închei prea su
marele considerații este 
acela al atitudinii unor 
critici italieni, prilejuite

de expoziția la Roma a • 
unui tînăr pictor și 
sculptor, Mihai Olos, 
care se inspiră din pic
tura pe sticlă și din ar
ta lemnului din Mara
mureșul și Oașul său. 
Stăpînind secretele arti
zanatului popular, dar 
avînd o cultură mo
dernă, el a expus la 
Roma imagini pe sti
clă, în care folosea 
tradiționalele procedee 
de a armoniza liric co
loritul și de a-1 confi
gura prin stilizare, dar 
făcînd structuri moder
ne. Expoziția sa a dat 
de gîndit unor critici 
italieni, care, în artico
lele lor, au rostit nu 
numai adevărul că „în 
România, arta populară 
și tradițională a existat 
alături de arta clasică, 
prima avînd expresii de 
neevaluat..." (This Week 
in Rome. 27 februarie 
1969), dar au ridicat pe 
plan european proble
ma inspirației din fol
clor. Ziarul „Momento 
Sera" (20—21 februarie) 
sublinia că expoziția tî- 
nărului artist român 
este „una dintre cele 
mai importante tentati
ve europene de înscrie
re a artei populare în 
producția artistică con
temporană". D-na Lo- 
renza Trucchi, scriitoa
re și critic de artă, care 
ne cunoaște țara și a 
scris elogios despre Tu- 
culescu, a făcut ample 
comentarii asupra co
morilor artei noastre 
populare și a vitalității 
ei (Momento Sera, 8 
martie).

Se confirmă din nou 
cea ce ne mărturisise 
în Elveția, după ce am 
conferențiat despre fol
clor și universalitate în 
opera lui Brâncuși, doc
torul Carol Huber, di
rectorul muzeului din 
Basel : „Ce fericiți sîn- 
teți dvs. românii, că a- 
veți folclor așa de bo
gat ! Noi trebuie să in
ventăm forme. Dvs. nu 
aveți decît să le dez
voltați pe acelea ale bo
gatului folclor !"

Dezvoltarea, însă, im
plică adîncire, cunoaș
tere autentică a univer
sului folcloric, mergînd 
la izvoarele și la con
fluențele lui infinite, 
participarea la valorile 
patriei spre a le comu
nica semnificativ ome
nirii.
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a șaptesprezece ani fusese judecat pentru 
că furase cîteva sticle de „Gin" și „Ba
cardi" dintr-un magazin de autoservire. 
Recunoscuse fapta fără mofturi, deși nu 
știa s-o explice in nici un fel, și părea mi
rat că la proces aproape toți cei de față

f (procuror, judecători, asesori și avocat) erau foarte
f binevoitori cu el, nu ca să-1 scape de pedeapsă,
f ci pentru a găsi cele mai bune și încurajatoare
> răspunsuri la întrebarea „de ce-a furat Petre-
> Petre" 7 Prin urechi îi treceau misterioase și
> aeriene vorbe cu un ecou ciudat: „familie dez-
ț organizată", „mediu familial nociv", „psihic trau-
i matizat", dar el le asculta ca pe un limbaj de
. neînțeles, simțind fără voluptate și .fără pic de

curiozitate că se refereau la el. Dorea să se ter- 
' mine cît mai repede procesul și să fie trimis la 
’ școala de corecție. Bineînțeles, lucrurile au luat
• sfîrșit destul de repede și a ajuns la școala de
> corecție. Acolo a fost întrebat ce meserie vroia să 
i învețe. Din biroul unde se găsea și privea prin
> geamurile ferestrelor spre șosea, tocmai zărise tre- 
( cînd două tractoare. Mașinile acelea greoaie, așe- 
j zate pe roți enorme de cauciuc, trăgeau în urma 
. lor cite un plug. Zgomotul motoarelor pătrundea

pînă in biroul unde el era pus să răspundă unei 
' întrebări la care nu se gîndise încă niciodată pînă
• atunci. Ezită cîteva minute, zgomotul celor două
i tractoare se depărtase și se estompase, dar îi urmă
i un al treilea tractor pe care-1 văzu mergînd în
, aceeași direcție. Apariția aceasta a tractoarelor i 
, se păru dintr-odată binevoitoare și atît de strîns
, legată de soarta lui, încît răspunse automat:

— Vreau să mă fac tractorist. Rostise vorbele 
' cu atîta convingere, chiar cu bucurie, încît îl po-
1 somorî imediat constatarea că directorul care-i pu-
' sese întrebarea nu manifestă nici un fel de sur

priză, nici o atitudine de încurajare și aprobare 
pentru ideea lui de a se face tractorist, ca și cum 
ideea trecuse prin fața lui fără Bă vadă și s-o audă.

— Tractorist, zici 7
— Da ! răspunse Petre-Petre fără să clipească 

din ochi, atât de hotărît și de convins, încit pe 
fața lui se așternu acel calm biruitor pe care îl 
capătă un om cînd ciștigă sigur și ușor un exa
men dificil. Era ca și cum Petre-Petre aștepta ca 
în aceeași clipă directorul să deschidă sertarul 
biroului și să ia de-acolo, ca să i-o inmîneze, di
ploma de tractorist.

Pînă la dobîndirea ei, însă, a avut multe de tras 
și de învățat. Toate, sau cele mai multe, prove
neau din trei direcții foarte deosebite și îndepăr
tate între ele. Una era starea înghețată și dușmă
noasă a obiectelor, a lucrurilor care, deși neînsu
flețite, aveau o viață și o istorie a lor, ascunse și 
primejdioase. A doua era atitudinea tot înghețată 
și dușmănoasă — i se părea lui — a oamenilor. 
A treia sălășluia în el. Era o îndoială, o neliniște 
care-1 apăsa ca o carapace de broască țestoasă. 
Vroia să spună, un lucru și se trezea că-1 rostea 
absolut pe dos, ca și cum era alcătuit din două 
ființe deosebite și potrivnice, care se pîndeau și 
nu se înțelegeau în nici un chip. Se trîntea seara 
în pat, gîndindu-se toată ziua la acel moment, 
hotărît să viseze ceva frumos și binevoitor ca un 
film, dar observa de fiecare dată că visele, deși 
erau ale lui, nu țineau- de el și nu puteau fi co
mandate dinainte. Și atunci visa de regulă viscole 
mari, că umblă desculț prin zăpadă, că tremură 
de frig și se trezea din somn lac de-o sudoare 
rece și îi venea să-și dea cu pumnii în cap de 
mînie.

O dată, cînd făcea practică pe un tractor, fiind 
de fapt ajutorul tractoristului, cînd încă nu se așe
zase la volan, ci mergea pe lîngă mașină, cu ochii 
în patru la fiecare mișcare, făcu pe neașteptate 
o descoperire care-i înghețase sîngele în vine. 
Tarlaua ce trebuia arată (era toamna, prin no
iembrie) avea un gorgan pe vîrful căruia se înălța 
un semn trigonometric, de lemn. Tractorul trebuia 
să treacă foarte aproape de gorgan, ba chiar ultima 
brazdă îi mușca bine din partea sa de jos. Acolo, 
plugul spărsese o oală de lut ars și în brazda 
neagră izbucniră ca niște flăcări galbene și ro- 
ty^ide o mulțime de monede de aur. Petre-Petre 
nuțrgea pe lîngă plug, atent ca nu cumva din cauza 
pafitei să se răstoarne plugul și să iasă din brazdă. 
Cînd dădu cu ochii de galbeni, atras de zornăitul 
pe care-1 făcură ieșind din oala sfărîmată de fie
rul plugului, îl strigă pe tractorist :

— Nea Marine, oprește, că am dat peste o co
moară ! Au adunat galbenii (erau vreo două sute) 
în căciula lui Petre-Petre și au plecat la vagonul 
dormitor al brigăzii. De-acolo au plecat la școală. 
De la școală, amîndoi au fost duși la miliția orașu
lui Alexandria. Au dat declarație, au repetat de 
cîteva ori istoria așa cum se petrecuse și cineva 
de la miliție zise bănuitor, privindu-i cu ochii 
ca două sfredele :

— Mă, n-ați ascuns vreun galben 7 Să-mi spuneți 
mai bine acuma, că vă fac percheziție pînă la 
piele...

Nu li s-a făcut nici o percheziție, pentru că era 
cu ei directorul școlii, care s-a împotrivit cu hotă- 
rîre acestui lucru. Marin spusese rîzînd că pot 
să-i facă și-o radiografie la stomac, dar Petre- 
Petre era atât de umilit, încît toată bucuria de a fi 
anunțat și predat comoara se dusese pe apa sîm- 
betei. Acum îi părea rău chiar și că o găsise. Mai 
bine era dacă nu intrau cu plugul acolo, s-o gă

sească niște oameni în cinstea cărora încrederea 
A. ?lți suferea nici o micșorare.

e urmă, la vreun an după aceea, a căpătat 
carnetul de mecanizator, a ieșit din școala 
de corecție și s-a angajat la stațiunea de 
mașini și tractoare din Valea Nucarilor, 
lîngă Tulcea. După aceea a fost chemat 
la stagiul militar și l-au repartizat

la o unitate de mecanizare. Din armată a ieșit și 
cu un carnet de șofer. Nu mai vroia să se întoarcă 
la Valea Nucarilor. S-a angajat la șantierul hidro
centralei de la Porțile de Fier și i s-a dat în pri
mire o basculantă de mare tonaj. Aci a cunoscut-o 
pe Eleniți. Ploua în ziua aceea și pe parbrizul 
mașinii curgeau atît de violent funiile de ploaie, 
încît, în ciuda ștergătoarelor, obiectele din afară 
se vedeau translucide și înșelătoare, ca într-o lume 
de vis. Era și el obosit. Făcuse multe curse la ba- 
tardoul din amonte de ecluze, din cauza ploii și a 
noroaielor mașina se lăsa pilotată cu anevoie, mai 
ales că semnalase și o defecțiune la sistemul de 
ridicare și coborîre a platformei basculante. Acum 
ducea mașina la bază, în Turnu Severin, și era 
singur în cabină, cînd Eleniți îi făcu semn să 
oprească. Atunci nu știa nimic despre Eleniți, nici 
măcar cum o cheamă și nici că lucra și ea pe șan
tier, la serviciul de Muncă și Salarii al unuia 
din loturi. Eleniți nu era singură pe șoseaua 
desfundată, ci însoțită de alte două colege. Erau 
orele șase spre seară, erau murate de ploaie și 
se grăbeau să ajungă în oraș ca să meargă toate 
trei la film. Petre-Petre opri mașina și deschise 
ușa, spunîndu-le grăbit și cu ochii cîrpiți de obo
seală :

— Mai repede, că v-apucă ploaia !
Eleniți se urcă prima și ocupă locul de lîngă 

șofer. Celelalte două se înghesuiră tremurînd de 
frigul umed și o dată cu venirea lor 
umplu de un abur cald și parfumat.

— La ce lot lucrezi dumneata 7 ÎI 
Eleniți.

— La batardouri.
— A, nu ești la mine. Dar e foarte 

ne-ai luat în mașină.
— Mergem la film și ne grăbim tare, explică 

una din fete.
— La ce film vreți să mergeți 7
— „Am întîlnit țigani fericiți", răspunse fata care 

sta lîngă șofer, apoi tot ea, observînd pozele cu 
artiște ce împodobeau cabina mașinii, zise rîzînd :

— Pe toate astea le iubești 7
— Nu iubesc pe nici una. Le-am pus doar ca să 

fie frumos în cabina mea, ca într-o casă.
— Ești căsătorit 7
La această întrebare 1 se păru deodată că era 

luat peste picior și răspunse cu o mîndrie subită :
— Nu s-a născut încă fata care mă poate merita.
După aceste vorbe se așternu o tăcere stînje- 

nită. El deveni foarte atent și concentrat la volan, 
deoarece drumul era desfundat, plin de gropi, iar 
mașina, cît era de grea, sălta la hopuri și una 
din fete se lovi ușor cu fruntea de tavanul cabinet 
Cea de lîngă șofer era acum posomorită, parcă' 
răspunsul lui o nemulțumise într-un fel jignitor, 
ca și cum principiul său cu privire la căsătorie 
se referea în primul rînd la ea, sau poate chiar 
numai la ea. Abia în fața palatului cultural, unde 
camionul opri, ea schiță un zîmbet ușor și fetele 
alergară prin ploaie pînă la intrarea în cinema
tograf. Petre-Petre le urmări cu privirea, își 
aprinse o țigară stricînd cîteva chibrituri, apoi 
porni cu mașina la garaj. Și dintr-odată își dădu 
seama că era iar singur în felul acela de care se 
învățase atît de mult să se teamă cînd descoperea 
cu întîrziere că întîmplările lui nu se potriveau 
de fel, că nu puteau fi puse în nici un chip cap la 
cap și că alunecau pe lîngă el înșelătoare și duș
mănoase, sau măcar doar indiferente. Se gîndea 
că niciodată nu mai văzuse o fată atît de blind și 
delicat frumoasă ca aceea care stătuse un sfert

cabina se
întrebase

drăguț că

de ceas lîngă el, dar nu știa cum o cheamă, și 
pe șantier erau atîtea loturi, servicii, secții și func
ționare, încît mai ușor ar fi găsit un ac la stația 
de betoane decît pe fata aceea fragilă ca o trestie.

— Faci transporturi particulare ? îl întrebă dis
pecerul bazei cînd intră cu basculanta pe poarta 
larg deschisă.

„De unde dracu a mai putut și ăsta să mă vadă?" 
se întrebă Petre-Petre în sinea lui, dar nu zise 
nimic și întinse fișa de bord a mașinii. Nici dispe
cerul nu mai insistă și-i spuse cu un aer plictisit:

— Ești liber pînă luni dimineața.
Ieșind din curtea bazei, Petre-Petre se îndreptă 

spre oraș. în dreapta, undeva foarte jos, dar ne
văzut, deoarece era acoperit cu o ceață groasă, 
curgea fluviul tăcut și milos. Se auzea sirena unui 
remorcher care naviga în amonte, însă remorche
rul nu se vedea, iar deplasarea lui se simțea numai 
din alunecarea sirenei ce se depărta ca și cînd iși 
urma propriul ei ecou răgușit și insistent. Ajunse 
la cinematograf, intră în sala de spectacol pe în
tuneric, dar era atît de multă lume, încît nu reuși 
să le regăsească pe cele trei fete. Nu le putu regăsi 
nici la sfîrșitul filmului și umblă după ele prin 
cîteva cofetării din centru, pînă cînd, murat de 
ploaie, se urcă în autobuz și se duse la dormitor. 
Noaptea a avut un vis ciudat. Se făcea că nu 
mai căra piatră la batardou, ci... fete. Basculanta 
era plină de domnișoare, peste care ploua cu gă
leata, deși ele rîdeau Într-Una, chiar și atunci cînd, 
apropiind mașina în „marșalier" pînă la marginea 
malului de pămînt, ridica basculanta și le rosto
golea 
acest

în fluviu. Dimineața își aminti în treacăt de 
cînd se spăla gol pină la mijloc Ift robi

mătate deschis. Apoi își aduse aminte de întâm
plare, dar imediat el o asocie de visul cu bascu
lanta umplută-vîrf cu fete și înțelese că asta nu 
mai era vis și că oamenii se puteau supăra foarte 
tare pe el. Nu-i făcu nimeni nici o observație, 
dimpotrivă, toți erau uimiți și bucuroși că nu mu
rise și ziceau încurajator că vor scoate bascu
lanta din fluviu. El crezu că avea să înceapă ime
diat lucrul pentru readucerea basculantei la supra
față și chiar schiță gestul obișnuit de a coborî 
din pat, dar medicii și inginerii săriră alarmați 
cu gura la el. „Stai, puiule, că nu merge chiar așa". 
Unul din medici vorbea de un șoc, de posibilitatea 
unei traume psihice, și inginerii adevereau dînd 
din cap, aprobînd temerile lor, deși Petre-Petre 
zicea, apărîndu-se umilit: „să mor dacă am ceva. 
Pentru atîta lucru nici legat nu stau la infirmerie". 
A trebuit totuși să stea acolo trei zile, a trebuit 
să suporte și consultul unui psihiatru care părea 
uimit să afle că pacientul său voia să se întoarcă 
imediat pe basculantă. Aceasta fusese scoasă între 
timp din adîncuri și din fotografiile cu artiste li
pite peste tot în cabină nu mai rămăsese nici 
urmă. Dar, deoarece' mașina fusese scoasă în timpul 
cînd Petre-Petre era încă sub supravegherea me
dicală, la volanul ei trecuse un alt șofer. Cînd, 
după trei zile, Petre-Petre ieși din mina doctori
lor, i se dădu în primire o mașină-cisternă. Tre
buia să ude cu apă porțiunea șoselei de la Gura 
Văii pînă în dreptul insulei Ada Kaleh, ca să nu 
se ridice nori de praf în zona șantierului. Era o 
treabă, i se părea lui Petre-Petre, meschină, copi
lărească și revoltătoare, ceva asemănător stro
pitoarelor municipale într-un oraș de cîmpie, și

forul său interior : „dacă va trece un tren de per
soane, Eleniți ține într-un fel la mine". Nu în
drăznea să spună „mă iubește", ci numai „ține 
într-un fel". I se părea că în acest mod își lăsa 
o șansă, tocmai acea șansă de care avea cel mai 
mult nevoie. Apoi înainta ca într-un joc absurd 
de care nu se mai putea rupe : „dacă vor fi va
goane cu soț", pe urmă spunea : „dacă voi întîlni 
un cunoscut" și tot acest joc prăpăstios și copilăresc 
avea în el o disperare ațîțătoare, îi dădea o ame
țeală dulce. Toată ziua s-a jucat în acest mod, 
singur, a purtat acest dialog solitar cu Eleniți, 
această invocație de zodiac înflăcărat, în tăcere 
și singurătate, pînă cînd, după amiază, se trezi că 
oprise mașina cisternă în apropierea barăcii unde 
știa că lucra Eleniți, așteptînd-o să iasă. Era o 
gură de incendiu acolo și, deși nu mai era nevoie 
de așa ceva, umplu pe-ndelete burduhanul cisternă, 
mai mult ca să-și dea o justificare a timpului pe
trecut în așteptare. In sfîrșit, Eleniți apăru și îl 
recunoscu mașina, venind spre ea. Petre-Petre se 
gîndi să-i spună că tocmai umpluse cisterna cu 
apă și că în mod eu totul întîmplător șe afla acolo, 
dar Eleniți îl întrebă :

— M-ai așteptat de mult 7
Ce-ar mai fi putut spune la această întrebare 

directă 7 Nimic. O. pofti să urce în cabină și ea 
zise imediat: „Știi, din cauza cafelei n-am putut 
dormi toată noaptea". El tăcu șl ea zise din nou, 
parcă retractînd ceea ce afirmase adineauri: „asta 
nu înseamnă nimic. Am două bilete pentru spec
tacolul Teatrului Național din Craiova. E în turneu 
la Severin". El tăcu și la auzul acestei știri, și ea îl

— El s căzut cu basculanta în fluviu 7 întrebă 
cineva, un glas necunoscut.

— El. Tocmai de aceea spun. Va scăpa, tovarășe 
doctor 7

— Ne străduim. E un caz foarte grav, dar fa
cem tot ce ne stă în puteri. Se pare că are un 
organism extrem de sănătos și rezistent. Toate gre
fele făcute în aceste 24 de ore s-au prins minunat. 
Un lucru care ne încurajează foarte mult este fap
tul că avem donatori suficienți. Și vin mereu. Avem 
cantități suficiente și de sînge conservat, am pri
mit și medicamentele cerute de la București, au so
sit încă de azi noapte cu un avion sanitar.

— Are pe cineva 7 Să ne interesăm la Personal 
și să anunțăm familia.

— Are o 6ută de prieteni. Nu l-ați văzut blocînd 
coridorul în fața sălii de chirurgie 7

— Toți sînt donatori de grefe 7
— Toți.

tătea cu ochii închiși și, ciudat, deși își 
dădea seama acum că se petrecuse un lu
cru foarte grav cu el, nu simțea nici o 
durere. Era numai starea aceea de toro
peală neobișnuită și stranie, starea aceea 
care-1 făcea să creadă că visează și că nu

se poate dezlipi de propriul său vis, de acel vis 
fără epică și în care își aminti de Eleniți tocmai în 
clipa cînd; deschizînd ochii, îi întîlni silueta, și 
fața, și privirile ei adînci, dincolo de clopotul acela

de Petru VINTILAnuvela

îndeplinească acest

funcționara aceea,

de-

i se vedea 
sirenă agă-

lucru chiar dacă 
truda sa de papa-

astfel de nume de fapt n-au 
al mamei. Așa sună Amariei, 
sînt orfană de tată... Astea 

cele mai deosebite pe care 
amurgul acela, deși stătuseră

un 
un

trebuia să 
ploua și aversele făceau inutilă 
rudă mecanică.

ntr-o zi reîntîlni pe 
de data asta era singură și făcea „auto
stop" la marginea șoselei, vrînd să ajungă 
în Severin. Ar fi vrut să treacă pe lingă 
ea fără să oprească, îi era rușine să fie 
văzut la volanul unei stropitori, dar ea îl 

strigă, făcîndu-i semn cu mîna, astfel încît trebui 
să oprească.

— Nu mai lucrezi la batardou 7 îl întrebă ea.
— Am fost trecut la pe-seu, zise el.
— Ce înseamnă asta 7
— Partea sedentară.
— Am auzit că a căzut o basculantă cu șofer 

cu tot în fluviu. II cunoști pe șofer ?
— 11 cunosc, zise Petre-Petre, dar nu spuse că 

el era.
— Aș fi vrut să merg în oraș, zise fata.
—• Poftim în cabină, o invită el și deschise ușa, 

decis dintr-odată să lase baltă stropitul șoselei și 
s-o ducă la Severin. Tot pînă la cinema ? întrebă 
el după ce puse mașina în mișcare.

— Nu, azi merg direct acasă. Sînt grozav de 
obosită. Am lucrat la statele de salarii și mi-am 
împuiat capul cu cifre.

De fapt era tîrziu, 1 se terminase șl lui orarul 
de lucru, tar garajul se găsea la intrarea în oraș. 
Ajunse acolo, îi spuse fetei să-l aștepte și dădu 
mașina în primire, apoi ieși. De aci încolo merseră 
pe jos. El era cu haina pe umeri, avea o cămașă 
cadrilată cu mîneci scurte și pe braț 
un tatuaj reprezentînd veșnic banala 
țață cu mîinile de-o ancoră.

— Ai fost marinar 7
— Nu, dar am avut un coleg care

net, dar era grăbit și nu avea 
dească mai mult asupra lui. în 
avu prilejul să și-1 reamintească pe. neașteptate. 
Avea o mașină de tonaj greu, era la ai cincilea, 
transport de piatră pe care trebuia s-c deșerte la' 
extremitatea peninsulei ce înainta în fluviu, cînd 
simți că roțile din spate pierd terenul și alunecă 
spre apă. El se găsea ca de obicei la volan, declan
șase sistemul de ridicare a basculantei și urmă
rea atent manevra. Una din ușile cabinei era des
chisă. De fapt era deschis și geamul celeilalte uși. 
Controlase cu privirea locul unde oprise mașina 
și i se păruse că totul era în ordine. își aprinsese 
chiar și o țigară. începuse uruitul pietrelor ' ce 
alunecau în fluviu și clipocitul de cazan clocotit 
pe care-1 făceau căzînd în undele miloase și adînci. 
Cînd își dădu seama că mașina aluneca pe spate, 
pierzîndu-și tot mai mult echilibrul, Petre-Petre 
încercă s-o oprească, dar nu Izbuti. Electrizat de 
pericol, nu reuși să mai sară din cabină și într-o 
frîntură de secundă, basculanta și el fură acoperiți 
de ape. Totul părea să fie grozav de normal : bascu
lanta cobora o pantă intr-un unghi foarte ascuțit, 
numai că blocul-motor, încins, sfîrîise cîteva clipe, 
la contactul cu apa, dar mașina nu se răsturnase 
și Petre-Petre continua s-o stăpînească la volan, 
în universul acela tulbure în care aerul fusese 
atît de brusc înlocuit cu apa. Abia cînd mașina 
se opri la vreo cincisprezece metri în adîncul li
chid, Petre-Petre își dădu seama de primejdia în 
care se găsea și plonjă în afara cabinei. Era un 
înotător perfect. Se înălță ca un burghiu și ieși la 
suprafață, nu departe de locul unde se scufundase 
o dată cu basculanta. Era epuizat. Cineva sări 
îmbrăcat după el și, apucîndu-1 de după cap, ca 
pe un înecat, îl aduse la mal. Se adunase un grup 
de șoferi și muncitori, iar alții, care văzuseră 
scena, se apropiau în goană, strigîndu-se unii pe 
alții, astfel încît numărul lor spori în cîteva mi
nute. Petre-Petre nu-și dădea seama de toate astea, 
avea să le afle după vreo două ore, fiindcă acum 
era leșinat, înghițise apă, i se făcea respirație 
ficială, și cineva striga alarmat că trebuia 
mată 
decît 
vadă 
albe.
lotului și a batardoului. I se 
oxigen, lîngă pat stătea înalt 
oxigen cu aparatul de reglare 
încă îmbrăcat, mustind de apă,
fluviu. Sub pat se făcuse o băltoacă cenușie și 
se auzea apa picurînd ca dintr-un robinet pe ju-

timp să se gîn- 
ziua aceea însă

translucid. „Ai venit, ai auzit și tu că sînt aici", se 
gîndi el privind-o în ochi, și ea duse degetul la 
gură cerîndu-i să tacă și să stea liniștit, ca și 
cînd î-ar fi auzit cuvintele pe care el tocmai le 
gîndise. „A căzut o grindă peste mine și o bucată 
mare de carton gudronat, și mi-a luat foc haina, 
și cred că am o arsură foarte întinsă pe spate, 
eu n-am văzut-o, dar poate că tu o vezi și îmi 
pare rău că trebuie să o vezi", se gîndi în conti
nuare Petre-Petre, cu ochii în ochii ei, în acel 
dialog surd, ca într-o lume fără aer șl fără ecou.

Eleniți se așezase pe un scaun și ținea în mînă o 
floare roșie, o garoafă sau un trandafir, și el se 
gîndea mirat de ce nu poate identifica floarea și 
Eleniți nu-și mai lua ochii de la el și atunci Petre- 
Petre avu revelația că spatele său trebuie să arate 
oribil, starea sa o îngrozise pe Eleniți într-atît de 
mult, încît era definitiv pierdută, nemaifiind nimic 
de făcut. El se agăță cu disperare de jocul acela 
copilăresc în îmbrățișarea căruia se lăsase în prima 
zi cu atîta speranță și teamă și, în acel joc reînviat 
în tăcere, însuflețit numai în ochii săi, el își spuse 
că nu o va pierde dacă va duce iar degetul la gură, 
spunîndu-i să stea liniștit și s-o aștepte. Dar eâ 
nu mai făcu gestul acela și el iar intră în privirile 
ei, ca și cum ar fi vrut să-i dea această unică 
șansă, dar ea tăcea împietrită și sa uita la el și 
clopotul se aburea pe încetul, ca și cum între el 
se așternea o ceață menită să-1 depărteze. Apoi 
veni doctorul și ea se ridică în picioare. Doctorul 
o întrebă dacă ea era logodnica sau prietena lui. 
dar Petre-Petre nu auzi ce i-a răspuns medicului, 
însă văzu ca acesta îi pusese mîna pe umăr în
tr-un gest de ocrotire și încurajare. I se păru că 
în clipa aceea totul era pierdut și gîndul acesta 
îl făcu sa tremure de singurătate și disperare. 
Simțind mișcarea din patul bolnavului, medicul și 
Eleniți se întoarseră brusc spre el, ea cu ochii în
groziți, ca de ceva neprevăzut, medicul însă cu 
o privire scormonitoare care deveni imediat calmă 
și sigură, deoarece spuse :

— Nu-i nimic Vă rog să mă credeți, starea lui 
evoluează satisfăcător. în clipa următoare auzi foarte clar glasul ei:

— Am o mare rugăminte la dumneavoastră.
— S-o aud, domnișoară.

. cîteva zile recuperări. Am șapte zile în
total și mi-am luat pe acest timp concediu Doresc 
zervlaU aiC1‘ VSd Cfi mal eSt® Ua pat liber In ro*

— Bine, domnișoara.
Apoi, amețit, nu mai auzi clar ce anume dorea 

să dea Eleniți, dar înțelese că medicul o încu
raja iar și-i spunea că nu-i nevoie, fiindcă are șl 
așa donatori prea mulți, apoi Eleniți se așeză din 
nou pe scaun cu floarea aceea roșie în mînă, și 
ea intră în ochii lui, șl el clipi din ochi, apoi 
stătu cu ei deschiși, și, în sfîrșit, ea îi făcu semn 
cu degetul la gură să tacă și să aștepte, și el se 
gîndi că ea a înțeles fără îndoială totul, dar mal 
ales șansa aceea unică pe care el l-o dăduse nu- 
mai cu cîteva veșnicii în urmă. Totuși niai chiar 
el nu avea de unde să știe că Eleniți se gîndea 
m clipa aceea, adică in veșnicia aceea, că dragostea 
este un flutura care lese din crisalida lui scîntelnd de foc șl de sudoare.

întrebă direct: „Nu poți veni 7“ „Ba da, zise el, 
numai că va trebui să mă schimb. Mai am timp 7“ 

— Am timp destul, zise el,
— Atunci te las la garaj și ne întllnlm în fața 

Palatului cultural.
Ascultîndu-i cuvintele, Petre-Petre își dădu 

seama că timpul său începuse să fie un timp foarte 
grăbit, ca și cum descoperise că minutele erau al
cătuite din secunde provizorii nu din pricina marii 
lor repeziciuni, ci din cauză că fiecare clipă era 
promisiunea însetată a unei veșnicii.

Ajunseră la garaj. Eleniți coborî. Depărtîndu-se, 
îi făcu semn cu mîna și Petre-Petre nu intră în 
curtea garajului decît în clipa cînd nu o mai văzu, 
deoarece ea intrase pe o stradă lăturalnică. Șeful, 
garajului îl chemă pe Petre-Petre în biroul său, 
spunîndu-i că avea să-i comunice un lucru impor
tant, „Iar o să-mi facă vreo observație", se gîndi 
el, dar șeful îi spuse că începînd de-a doua zi avea 
să lucreze din nou pe basculantă. El găsi prilejul 
nimerit să se și explice :

— Doctorii hotărîseră să te dăm pentru cîteva 
zile pe o mașină cu un lucru ușor. Acum ți-o fi 
venit inima la loc.

— Dar nu mi-a fost frică de fel, tovarășe Lungu, 
zise Petre-Petre fîstîcit să afle motivul adevărat 
al trecerii sale pe mașlna-stropitoare.

— Dar să fii atent, continuă șeful garajului, 
oarece ulciorul nu merge de multe ori la apă.

Lungu părea grozav de mulțumit că aflase 
proverb potrivit și se uita acum la șofer cu 
aer binevoitor. Petre-Petre vru să mai spună ceva, 
dar în clipa aceea se auzi strigătul „foc-foc !“, și 
strigătul fu acoperit imediat de vuietul unei si
rene de mînă. Se precipitară amîndoi spre ușă și 
alergară în curte. Geamurile mari ale atelierului 
de reparații erau luminate dinăuntru de-o pală 
mare de flăcări și primul lucru la care se gîndi 
Petre-Petre fu acela că nu va mai ajunge la timp 
la întîlnirea cu Eleniți. Alergă spre atelier, care 
era o hală imensă. Auzi în spatele său pașii lui 
Lungu și dupăitul altor pași, dar nu mai întoarse 
capul să vadă cine erau ceilalți oameni, reținînd 
doar strigătul lui Lungu : „Să scoatem mașinile I 
Să salvăm mașinile I" Hala avea stîlpi și grinzi me
talice, dar acoperișul era de scînduri și carton 
gudronat și tot din scînduri erau și pereții. Bucăți 
mari de carton gudronat, ca niște torțe fumegoase, 
începuseră să cadă din acoperiș. Poarta rulantă 
a atelierului era deschisă și grupul de oameni 
intră în goană, deși între trîmbele de fum înecăcios 
deveniră cu toții nevăzuți. Petre-Petre scoase prima 
basculantă afară și 
în față cu jetul de 
șterse spuma de pe 
bîind, către a doua 
trosnet teribil și o 
Petre-Petre simți o 
cu fața în jos. Haina îi luă foc și în clipa aceea 
i se păru că aude un țipăt uriaș, un țipăt enorm, 
ca și cum urla o sirenă într-un tunel lung. Asta 
a

VERONICA
PORUMBACU

Conjuncțiese pricepea 
grozav la tatuaje, deși singurul lucru pe care îl 
desena frumos era numai sirena. L-am lăsat să-mi 
deseneze și mie tot o sirenă. .

Ajunseră destul de repede în centru, în fața unei 
cofetării, și el o invită la o prăjitură.

— Nu-mi plac dulciurile, dar o cafea ,cred că 
mi-ar face bine.

— Atunci servim o cafea, zise Petre-Petre, mul
țumit în secret că aflase în acel „servim" cuvîn- 
tul care îi unea într-un fel discret și ocrotitor.

— Nici nu știu cum te cheamă, spuse fata, ca și 
cum de amănuntul acela depindea de fapt răspunsul 
ei afirmativ la invitația de a merge la cofetărie.

— Petre-Petre. In realitate mă cheamă Apetrei, 
dar e mai simplu să-mi repet de două ori pre
numele. Sună ca un ecou.

— Astea sint nume triste. Am citit într-un roman 
că purtătorii unor 
tată. Numele este 
Amăriuței... Și eu 
fuseseră lucrurile 
le discutaseră în ____________ . . ..
vreo două ore la cofetărie, poate chiar mai mult, 
încolo vorbiseră numai despre nimicuri, despre 
acele lucruri, cărora tocmai banalitatea le conferă 
o stare de imaterialitate alunecoasă, ușor de pri
ceput, dar dispărino reped» din cercul luminos al 
atenției și al memoriei mai ales, astfel încît după 
ce se despărțise de Elenlți (aflase în sfîrșit cum o 
cheamă; și după ce Ajunsese la dormitor, deși 
cafeaua îi alungase somnul, nu mai putuse să-și 
amintească decît frînturi vagi și întîmplătoare din 
ceea ce discutaseră. încercase să refacă totul de 
la început, dar amintirea acelor momente era alcă
tuită parcă numai din nisip, din acel nisip fin și 
fierbinte care ți se prefiră atît de ușor printre 
degete, încît nu rămîne din ele decît senzația alu
necării repezi și înșelătoare. în dormitor era liniște, 
șoferii dormeau ca dușii de pe lume, și un bec 
electric, atîrnat în fața barăcii, chiar în dreptul 
ferestrei unde era patul său, se clătina ușor, iar 
conul de lumină se balansa albindu-i și întune- 
cîndu-i obrazul. Poate liniștea aceea nefirească, 
poate balansul luminii, poate cu totul altceva, 
de care însă nu-și dădea seama, îl făcu să 
pere sau să creadă că era îndrăgostit. Era 
ce-i venise pe neașteptate și își dădu 
descoperind-o, că era dezarmat și foarte 
gătit să i se încredințeze. Dar acest gînd 
un vis ciudat : te afli în somn, chiar comentezi în 
somn, încercînd să te liniștești „nu-i nimic, totul nu 
este decît un vis, ai să te trezești imediat din el" 
și totuși trăiești o stare de surescitare și cauți să 
te reașezi pe un pămînt tare, pe un teren al certi
tudinilor. Nu știa nimic dir, dragoste, decît din 
auzite și din cărți, truisme de o falsă înțelepciune 
proverbială, curr era acela că „marile iubiri sfîr- 
șesc totdeauna prin a deveni mari dușmănii", dar 
el nu putea invoca nimic, deoarece înainta într-un 
univers necunoscut și încărcat de ceață. Apoi își 
puse perna pe cap, acoperindu-și urechile, și adormi 
cu greu, ascultîndu-și bătăile inimii șl, oricum 
ar fi întors-o, în orice fel i-ar fi convertit bătăile 
regulate, ele parcă rosteau Ia nesfîrșit același cu- 
vînt simplu : E-le-ni-ți. Adormi ascultînd această 
cardiogramă, fabulînd în jurul unicului cuvînt o 
istorie foarte complicată, un vis, sau un șir întreg 
de vise, din care a doua zi dimineața nu mai ținu 
minte nimic. Ziua aceea trecu fără nimic deosebit, 
deși pentru el a fost o zi încărcată cu o puzderie 
de obsesii care se iveau și treceau ca bășicile unei 
ploi de vară pe un asfalt torid și aburind. își făcea 
rondul obișnuit, stropind șoseaua în zona șantie
rului, zece kilometri în sus și zece kilometri în 
jos, trecînd printre convoaie de camioane și bascu
lante, oprind minute întregi la bariera C.F.R., pri
vind spre oamenii grămădiți la ferestrele vagoa
nelor, ori salutîndu-și cunoscuții care lucrau pe 
basculante, dar tuturor acestor lucruri care ve
neau din afară spre el le conferea un înțeles par
ticular, condiționîndu-le de ceea ce în lumea asta 
imensă era punctul acela minuscul cît un fir de 
praf unde se găseau destinul și numele său. Era 
oprit la bariera C.F.R. și se trezea că spune în

cînd reveni cineva îl împroșcă 
spumă al unui extinctor. Iși 
ochi cu mineca și alergă, bîj- 
basculantă. Atunci se auzi un 
parte din acoperiș se prăbuși, 
lovitură grea în spate și căzu

...și soarele Intră în conjuncție cu visele 
„ , noastre

și rădăcinile ierbilor perforează timpul 
pînă la ziua cînd iarba, 
frumoasa iarbă de mai 
a fost pentru prima oară gazda

cîntecelor 
curmate de gloanțe. Nu vă-ndoiți, 
o, nu vă-ndoiți de memoria ierbii 
înroșite de sînge, 
de iarba tînără ca amintirile, 
aceste păsări care trec primăvara 
din emisferă în emisferă, 
acest corn la al cărui sunet prelung 
se trezește istoria 
și sîngele în vinele acestei bătrîne 

omeniri
tresare din nou,

fost tot.
e trezi la spital, în mirosul acela de me
dicamente, în decorul acela de ziduri, 
noptiere și paturi albe, în zvonul acela de 
glasuri grave care parcă erau rostite în- 
tr-o limbă cu foarte multe cuvinte stră
ine : „grefon, pensă, dilauden, strepto, 

transfuzie, plasmă, grupă sangvină", dar ceea ce 
îl contraria ce] mai mult pe Petre-Petre era pozi
ția în care stătea în pat, pe burtă, acoperit sub 
un fel de clopot străveziu, dincolo de care vedea 
figurile medicilor și surorilor mișcîndu-se ca în
tr-un acvarium ciudat. Sub clopotul acela se auzeau 
foarte clar, ca într-o cutie de rezonanță, cuvintele 
persoanelor care se mișcau în jurul patului său 
și din nou își aminti de graba acelor,mici veșnicii 
care erau secundele timpului său și își dădu 
seama, sau mai bine zis bănui că acuma graba lor 
încetase să mai aibă o semnificație atît de acută, 
de vreme ce sfîrșeala aceea dureroasă pe care o 
simțea îl făcea indiferent, așezîndu-1 departe de 
sine însuși, deși toată agitația de dincolo de clo
potul străveziu, ca ecoul unei alte lumi, era 
numai pentru el.

— Cum te cheamă 7 auzea clar, întrebarea
— Ionescu.
— Ionescu șl mai cum 7
— Marin.
— Cîți ani ai 7
— 19.
— Profesia ?
— Ați spus ceva 7
— Profesia. Meseria... Am spus destul de
— Șofer pe basculantă. Tovarășe doctor, nu mă 

mai întrebați atîtea. Ii dau piele, chiar dacă îmi 
jupoi toată spinarea.

— Bine, treci dincolo, în sala aseptică. Pe 
dumneata cum te cheamă 7

— Vasile.
— Spuneți, vă rog, numele întreg șl mai repede. 

Ce draou, parcă sînteți cu gurile încleștate t
— Sînt fiert, tovarășe doctor. Sîntem emoționați. 

Vă rog să ne iertați.
— Vasile și mai cum 7
— Popovici, 22 de ani.
— Treci dincolo. Altul la rînd.
Petre-Petre Înțelese că erau prietenii Iul de la 

Iotul basculantelor, dar nu era lămurit de ce-au 
venit, de ce erau „fierți", de ce se grăbeau, unde 
erau trimiși „dincolo" și își închipui, înduioșat 
pentru ei, că veniseră să-i aducă o coroană și 
să-i facă o înmormîntare frumoasă. Apoi veni in
ginerul șef de la batardou și directorul șantierului. 
Ii recunoscu după glas, deoarece acum stătea cu 
ochii închiși, simțea că nu-i mai poate ține deschiși, 
iar pleoapele ardeau ca și cum le-ar fi ars cineva 
cu argint viu.

— Mare ghinion mai are și băiatul ăsta, zise in- 
ginerul-șef.

DAMIAN URECHE

Zîmbetul
pămîntului

cuiva.

clar !

desco- 
o idee 
seama, 
nepre- 
era ca

de 
de 

era 
din

Din amurguri sau din pelin, 
Să-ți tragi plapuma albă pînă sub 

bărbie.

făcută

arti- 
che-

Salvarea. De fapt el nu-și reveni în 
Ia postul de prim ajutor și era mirat 
în jurul lui nu numai pe doctorii în halate 
ci și pe cei cîțiva ingineri din conducerea 

aplicase masca 
și greu tubul 

a presiunii, și 
așa cum ieșise

Pămîntul meu cu ochi albaștri, 
Alcătuire sacră de zîmbet și de aștri, 
Hai să povestim ca doi prieteni J 
Eu vin cu cîntece,
Și tu cu roadele,
Vii cu lacuri bombate de pește,
Eu vin cu năvoadele, 
Eu vin cu munții
Iar tu eu șesul,
Și cînd ne face semn ciocîrlia, 
începem culesul.
Astăzi, cînd se măsoară cu spicele anii, 
Cînd, împreună, scriu geografia recoltei i 

țăranii
Pămîntule, ia cîntecul acesta, 
Pe oameni Ia dînsul îmbie-i, 
Sau publică-l,
Pe prima pagină a cîmpiei,
Să-l citească porumbul și grîul,
Să-l guste și ploaia și rîul, 
Apoi, ploaia cîntată să se lase
Pe obrajii merelor sfioase...
Și toamna,
Cînd soarele strălucește puțin disperat 
Că lumina i s-a furat,
Pămîntule, după ce vei bea cu mine 

un vin
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Drama
„văduvelor albe11

întorcîndu-se în Italia 
pentru sărbătorile de pri
măvară, un emigrant s-a 
sinucis înainte de a ajunge 
acasă. Intr-un buzunar 
i s-a găsit o sumă infimă 
— trei mii de lire italiene. 
O scurtă informație trans
misă deunăzi de 
italian.

Ce semnificație 
tul necugetat al 
muncitor ? Evident, el de
curge din situația drama
tică a omului plecat de
parte, sperînd să găsească 
de lucru pentru a potoli 
foamea celor de acasă și 
care se întoarce în țară 
fără nimic, neputînd alina 
greutățile vieții soției șl 
copiilor care îl așteaptă. 
Numai umilința și dispera
rea duse la extrem împing 
la asemenea hotărîri 
surde, la abandonarea 
finitivă a familiei, la 
nunțarea de a trăi.

Un alt emigrant, care de 
mai multi ani nu poate să 
se întoarcă 
scria soției 
„Draga mea, 
de mult să ...........
să-mi revăd copiii, dar nu 
pot să fac nimic. Nu găsesc 
de lucru și sînt foarte trist. 
Mă simt pierdut în această 
țară". Această scrisoare 
simplă și plină de mîhnire 
i-a sosit din Canada uneia 
din multele „văduve albe", 
cum sînt numite aici so
țiile sutelor de mii de e- 
migranți permanenți 
străinătate.
. Termenul nu pare 
propriu. Căci nu pot să se 
considere decît văduve a- 
ceste soții, femei cu copii, 
dar fără soț. Potrivit da
telor furnizate de ministe
rul italian 
ultimii 20 de 
mativ cinci 
italieni au 
străinătate în 
lucru.

Alte statistici arată 
în Italia numărul cămine
lor ai căror capi de fami
lie au emigrat în străină
tate între 1951 și 1966 se 
ridică la aproximativ două 
milioane. S-a calculat că 
circa jumătate din numă
rul soțiilor emigranților 
permanenți nu mai pri
mesc de la soții lor nici 
vești, nici bani de întreți
nere. Deci, în Italia există 
aproximativ un milion de 
„văduve albe", femei nefe
ricite, lipsite de sprijin, 
care trebuie să facă nume
roase combinații și să re
curgă la tot soiul de expe
diente pentru a supravie
țui și a asigura o hrană 
mizeră copiilor lor, de 
multe ori numeroși. Ase
menea femei există pretu
tindeni în Italia. Numărul 
lor însă este mult mai 
mare în zonele cele mai 
sărace ale țării — respec
tiv în Mezzogiorno, în in
sulele Sicilia și Sardinia, 
în unele părți din Tos
cana, Polesine și Trentino.

Iată povestea femeii a- 
mintite. care a primit scri
soare din Canada. O chea
mă Gemma Polito, căsăto
rită Vena. Are opt copii și 
trăiește într-un sat din 
Italia meridională, Malito, 
la 30 de kilometri de Co- 
senza. Spuneam „trăiește", 
dar cum ? Singura sumă 
fixă care intră în familie 
sînt 18 000 de lire italiene 
pe lună, pensia mamei sale, 
o bătrînă surdă. Gemma, 
cum îi spun simplu local
nicii, locuiește într-o man
sardă în care se ajunge pe 
o scară abruptă, săpată în 
piatră, cum există multe 
în Mezzogiorno. înăuntru, 
un singur pat în care dorm 
toți, mama și cei opt copii. . 
Capul famliiei a plecat din 
tară în septembrie 1965, în- 
trucît în Italia, muncind 
ca zilier, nu reușea să-sl 
hrănească familia.

Stăm de vorbă cu aceas
tă femeie.

Ne-am căsătorit în 1951 
— ne spune ea — și, după 
cum vedeți, soarta ne-a 
blagoslovit cu multi copii. 
Cel mai mare dintre ei a 
împlinit 16 ani și caută cu 
înverșunare de lucru. Lip
surile pe care le cunoaș
tem sînt extrem de mari. 
De multe ori era să ne 
luăm lumea în cap. Cînd 
soțul meu s-a hotărît sâ 
plece, nu l-am oprit, deși 
aveam presimțiri rele. 
Susținea că o să-și facă o 
situație și o să ne îmbună
tățească și nouă viața. Dar 
nu s-a întîmplat așa. în 
tot acest timp el n-a izbu
tit să ne trimită decît cîte
va zeci de mii de lire. Așa 
că eu trebuie să lucrez și 
mai mult. Nu mă dau în 
lături de la muncă. Spăl 
rufe pe unde sînt chemată, 
mă duc pe cîmp și tai 
lemne cot la cot cu bărba
ții, iar cînd se coc casta
nele, las totul pentru .două 
luni și mă duc la cules în 
pădure. Dar nu izbutim să 
trăim ca oamenii. Noroc 
că mai avem pensia de bă- 
trînețe a mamei; dar ce 
va fi în viitor?

Aceasta este, în cîteva 
cuvinte, viața Gemmei. 
Dar cum am ajuns tocmai 
la ea ? Nu pentru că ar 
avea o situație cu totul 
ieșită din comun, mult di
ferită de aceea a altor ne
veste de emigranți. Am 
dat de ea întrucît învăță
toarea din satul respectiv 
a semnalat cazul ei la 
Roma, acelora care acordă 
în fiecare an unei 
exemplare de 
un premiu de consolare 
pentru divorțul forțat. 
Premiu ce mi se pare ridi
col, constînd din 100 000 de 
lire și... o medalie. Nimă
nui însă nu-1 pasă de fap
tul că cele 100 000 de lire 
m »firșesc repede („i-am

Adriana CASTELLAN!
publicistă italiană

mai acut 
să facem 
vieții. în

radioul
are ges- 

acestui

ab- 
de- 
re-

la ai săi, îi 
următoarele : 
aș dori atît 
fiu cu voi,

de externe, în 
ani aproxi- 

milioane 
emigrat 
căutare

dat băcanului căruia nu-i 
plătisem cumpărăturile de 
un an" — spune Gemma). 
Oare adevăratul premiu 
n-ar fi fost acela de a i se 
asigura soțului un loc de 
muncă în Italia ?

Stai și te întrebi 
ajung aceste femei 
ducă mai departe această 
existență precară îm
preună cu copiii lor ? Evi
dent. cu prețul unor grele 
sacrificii. Trebuie spus că 
aceste femei nu manifestă 
doar resemnare. In sudul 
Italiei ele au organizat nu
meroase marșuri și mani
festații de protest, cerînd 
de lucru. In măruntele 
sate de munte din Calabria 
și Abruzzo, poți vedea ne
numărate femei cultivînd

cum 
să-și

Salvatore, a plecat de ani 
de zile în căutare de lu
cru. Eu încă nu-1 născusem 
pe cel de-al patrulea co
pil al nostru, Angelino, care 
astăzi este în clasa a treia 
elementară. Ceilalți copii 
nu merg la școală ; au în
ceput să muncească de 
timpuriu, căci altfel nu 
i-aș fi putut crește pe toți. 
Aveam 15 ani cînd m-am 
măritat, și 25 cînd Salva
tore, împreună cu alți prie
teni de-ai lui, a plecat în 
Australia. La început am 
primit vești de la el. Dar 
apoi a trecut o lună după 
alta și el n-a mai scris 
deloc. In 
ce ne-a 
se mută 
altul. De

scrisoare 
că 
în 
Și

ultima 
trimis-o arăta 
dintr-un oraș 
atunci aștept.

Sofii „văduvelor albe" pe peroanele necunoscutului destin

niște biete loturi aride, 
bolovănoase, nefertile și 
care, cu prețul sănătății 
lor, fac cele mai grele 
munci agricole. Altele tră
iesc la marginile orașelor, 
nedîndu-se în lături de la 
muncile cele mai istovi
toare și umilitoare. Cine 
se preocupă de ele, cine 
încearcă să înțeleagă exis
tenta lor dramatică ?

Multe din aceste familii 
sînt ruinate nu numai pe 
plan material, dar și pe un 
plan social mai larg. Căci 
dintre cei plecați, mulți 
dispar fără urmă, fără să 
mai dea vreo veste, iar co
piii, în realitate orfani, nu 
pot măcar să beneficieze 
de protecția pe care legea 
o acordă orfanilor. De ase
menea, nu există instituții 
de stat în care odraslele 
emigranților să poată fi 
instruiți și pregătiți pen
tru viață. Astfel că numai 
asupra mamelor 
responsabilitatea — 
rială și morală — a 
tor copii și tineri.

Doar cîteva cuvinte 
schimbate cu unele din a- 
ceste femei sînt suficiente 
pentru a înfățișa cadrul de
zolant în care se consumă 
atîtea drame. Vorbește An- 
tonietta C., de 36 de ani, 
din Palermo. „Soțul meu,

apasă 
mate- 
aces-

iată că acum, la 36 de ani, 
mă simt îmbătrînită, fără 
speranțe...".

Nu puține familii de e- 
migranți, din cauza con
dițiilor create prin pleca
rea soțului, se destramă. 
Iată ce ne povestește Ma- 
rincia G., tot din Palermo, 
în vîrstă de 22 de ani: 
„Cînd soțul meu a plecat în 
Venezuela eram gravidă. 
Spunea că pleacă pentru ca 
fiul nostru să nu rabde de 
foame cum am răbdat noi. 
O dată plecat, a uitat de 
copil; și se pare că nu i-a 
fost atît de greu, deoarece 
nu-1 văzuse niciodată. Co
pilul s-a născut și ulterior 
a murit. Nu mai voiam să 
trăiesc. La apelurile mele 
repetate, am aflat în cele 
din urmă — din partea 
unor compatrioți cu care 
era împreună — că aflîn- 
du-se departe de casă, el a 
decăzut, a început să bea 
și să joace cărți".

Maria Grazia are 28 de 
ani șl trăiește la Napoli. 
„Pe soțul meu îl chema 
Francesco — spune ea. Nu, 
n-a murit, dar vorbesc des
pre el la timpul trecut de
oarece pentru mine e ca și 
cînd n-ar fi existat vreo
dată. M-am. căsătorit foarte 
tînără și la numai 23 de 
ani aveam deja cinci co-

pil. S-a pus tot 
chestiunea cum 
față greutăților 
cele din urmă el a plecat 
în Belgia pentru a-și în
cerca acolo norocul. Din 
acel moment n-am mai au
zit vorbindu-se de dînsul".

Continuîndu-ne călătoria 
prin țară, ajungem în pro
vincia Reggio Calabria, 
unde o întîlnim pe Imma- 
colata C., de 44 de ani. La 
întrebările noastre răs
punde :

„Soțul meu, Giuseppe, a 
plecat în 1955. Au trecut 
de atunci 14 ani. Era zilier 
dar, cum vă puteți da sea
ma, în vremea aceea se 
găsea și mai greu de lu
cru decît acum. A plecat 
în Australia. Era vorba să 
plecăm și noi după el, ime
diat ce va fi posibil. Mi-a 
scris mai tîrziu că pentru 
a putea trăi acolo trebuie 
să lucrăm cel puțin doi. 
Dar nu se găsește ușor de 
lucru pentru mine. De alt
fel nici nu mai am de 
gînd să plec. Nu-mi vine 
să fac drumul ăsta lung, 
să-mi părăsesc țara. Nu 
ne-a uitat, bani ne trimite 
din cînd în cînd, mult nu 
poate să cîștige, viața e 
grea. Noi, după cum ve
deți, trăim în grajdul ăsta. 
In sezonul recoltei măsli
nelor, eu merg la cules și 
fac și alte munci. Cînd 
erau mici, îi luam și pe 
copii cu mine. Acum nu 
mai știu ce să fac. Dacă 
am fi la oraș, copiii ar pu
tea cumva să lucreze dar 
aici, la țară, nu e nimic de 
făcut cu ei".

Călătorind spre nordul 
Italiei, am putea să ne o- 
prim în oricare localitate, 
avînd certitudinea că vom 
întîlni pretutindeni, chiar 
și la Roma, „văduve albe". 
Așa încît s-ar putea mul
tiplica la nesfîrșit aseme
nea dialoguri. Cazurile sînt 
însă similare. Din punctul 
de vedere ăl soților acestor 
„văduve albe", optica lu
crurilor e aceeași. Oame
nii pleacă, împinși de vici
situdinile vieții, de dispe
rare, cu dorința de a crea 
pentru familiile lor condi
ții de viață mai suporta
bile. Urmează momentele 
dramatice ale despărțirii, 
cu planurile de întoarcere 
și de reunire a familiilor. 
Aproape inevitabil vine 
deziluzia. Ajunși într-o 
țară străină, ei se lovesc 
mai întîi de nenumărate 
greutăți în găsirea unei 
slujbe. Cînd o găsesc n-au 
condiții de cazare și, în
deobște, salariul nu le a- 
junge pentru a se întreține 
și a asigura totodată exis
tența familiei. Trec pentru 
acești muncitori luni, ani, 
într-o singurătate chinui
toare, fără putința de 
comunica cu oamenii ce 
vorbesc o limbă necunos
cută lor și care au alte obi
ceiuri și preocupări. Nu
mai speranța de a-i reve
dea pe cei de acasă îi ajută 
pe cei mai multi dintre 
emigranți să suporte aces
te aspre condiții de izolare 
și privațiuni. Cei mai slabi 
nu rezistă, mizeria îi co
pleșește, mulți decad ajun- 
gînd la periferia societății. 
Și această stare de lucruri 
se referă la o masă apre
ciabilă de oameni.

Unica soluție reală, pen
tru a ameliora situația a- 
cestor familii, deși foarte 
dificilă în ' condițiile din 
Italia, este de a se pune 
capăt emigrației, de a se a- 
sigura condiții în care toți 
oamenii muncii să-și gă
sească de lucru în țara lor. 
Deocamdată situația este 
alta, iar pentru îmbunătă
țirea ei forțele progresiste 
italiene desfășoară o luptă 
susținută.

a

..soții 
emigrat".

forțat.

Vineri dimineața. Pri
mul lucru pe care-l ob
servi cînd intri în orașul 
Eastport din statul Maine 
(S.V.A.) sînt magazinele 
cu anunțuri „de închiriat" 
sau „închis", lipite pe fe
restre prăfuite; unele 
clădiri par prea șubrede 
pentru ca să dureze încă 
o iarnă. Chiar în dimi
neața unei zile obișnuite 
de săptămână, Eastport 
pare inert și gol. Pe Wa
terstreet, strada principa
lă a orașului, se observă 
puțină lume. Cînd am so
sit în oraș pe această arte
ră principală am dat doar 
de Reid Moholland, șeful 
poliției din Eastport.

Chiar și pe hartă East
port arată ca un oraș așe
zat pe o linie moartă. Nu 
există nici curse de auto
buze, nici trenuri' care să 
lege acest oraș de restul 
țării. Aeroportul nu mai 
este folosit.

Astăzi statisticile consi
deră Eastport ca cel mai 
mic oraș din statul Maine. 
Dar în 1893, cînd i-a fost 
acordat statutul de oraș, 
Eastport avea mai mulți 
locuitori decît era nevoie. 
A fost construit cu a- 
proape două secole în 
urmă și a trăit din co
merțul maritim și o in
dustrie de cherestea pros
peră pînă la mijlocul se
colului 19. O hartă din 
1861 arată că de-a lungul 
lui Waterstreet existau 
peste 30 de docuri. Astăzi 
au dispărut toate. Din 
1870 pînă la sfîrșitul pri
mului război mondial,

Eastport era considerat pe 
bună dreptate drept capi
tala americană a sardele
lor și avea cam o duzină 
de fabrici de conserve. As
tăzi nu mai are decît două 
făbricuțe.

Potrivit cifrelor din 
1960, 37 la sută din fami
liile care locuiesc în ora
șul Eastport aveau un ve
nit anual mai mic decît

nivelul care, la scara în
tregii țări, este considerat 
al „sărăciei". Azi numai 
vasele de pescuit heringi 
vin cînd și cînd pe aici. 
Cei din Eastport care 
vor să citească ziare 
trebuie să apeleze la săp
tămânale care sosesc de 
obicei cu întîrziere. Azi 
cînd cei din Eastport vor 
să vadă un film trebuie 
să se ducă într-un oraș 
învecinat, Calais, aflat la 
aproape 50 km.

Exista odată un proiect 
de construire a unei cen
trale electrice. In 1935 
președintele Roosevelt a 
trimis aici ingineri și 
7 milioane de dolari ca 
să construiască centrala. 
Eastport începuse să vi-

Conștient de temeritatea încercă
rii de a evoca prin mijlocirea cu
vintelor, niciodată îndeajuns de ex
presive, unele imagini dintr-o re
centă călătorie în Japonia, în țara 
florilor de Sakura, aleg cîteva im
presii ce se vor și sînt doar o sim
plă „schiță" a unor viitoare note de 
drum. Am sosit, deci, după o fas
cinantă călătorie peste Polul Nord, 
pe marele aeroport, îmbrățișat de 
ape oceanice, al orașului Tokio, oraș 
care — după ce a fost aproape com
plet distrus de bombardamente — 
s-a refăcut într-un sfert de secol, 
și-a dezvoltat o puternică industrie 
proprie (îndeosebi electronică, tex
tilă, aparate de precizie, jucării și 
mari întreprinderi poligrafice, dar 
cuprinzînd și cîteva oțelării, lami
noare, șantiere navale etc.) și a ajuns 
la o populație de 11 milioane.

Bizuindu-se pe izvoare dintre cele 
mai autorizate, spătarul Nicolae Mi- 
lescu, în însemnările sale din urmă 
cu trei secole, în capitolul „Descrie
rea vestitei și marii insule a japo
nezilor și ce se află acolo", aprecia 
că „populația acestei insule este 
foarte curajoasă", remarcînd totodată 
spiritul de cumpătare, numind 
astfel, două calități esențiale ale po
porului japonez. Amîndouă, întru 
totul actuale. Numai că, firește, re
zultatele perma
nenței lor sînt azi 
altele. Pentru că 
a fi curajos nu 
înseamnă neapă
rat a face acte de 
vitejie pe cîmpul 
de bătălie, iar a 
fi cumpătat nu 
înseamnă a accep
ta, să spunem, re
gulile unei auste
re vieți de tem
plu. Exprimîn- 
du-se practic, în 
noi condiții social- 
istorice, aceste ca
lități au alte co
respondențe în 
realitate. Desigur, 
asemenea calități 
sînt rezultatul 
multiplelor expe
riențe istorice, al 
condițiilor geo
grafice ale țării, 
al temperamen
tului nativ al po
porului. Dar în
gemănarea vizibi
lă a acestor cali
tăți, aproape con
tradictorii, aflate 
azi într-o nouă 
ipostază a afir
mării, merită toa
tă atenția. Cu- 
noscîndu-le și lu- 
îndu-le drept re
pere, dar 
gure, în 
rea unor 
prezente,

cele două orașe. Pretutindeni, răs
punsurile primite mi-au dovedit, cu 
toată deosebirea dintre ele, că oa
menii sînt intens preocupați de sen
sul existenței lor, de viitorul tării 
lor și al omenirii în general. Deși 
de la evenimentele de la Hiroșima 
și Nagasaki au trecut multi ani, pre
zența lor tragică nu este ocolită în 
convorbiri, numele celor două loca
lități sînt adesea folosite drept su
prem argument cînd se exprimă ce
rința de înțelegere și colaborare în
tre popoare.

Sentimentul muncii, al disciplinei 
îl ai în Japonia, deopotrivă într-o 
mare întreprindere. într-un magazin 
modern, în care la un etaj poți vi
zita o expoziție de pictură, de foto
grafii ori poți asculta muzică exe
cutată la orgă, ca și într-o întreprin
dere cu un mai mic procent de me
canizare, ori într-un restaurant in
tim, în care nu încap mai mult de 
10—15 persoane. Această realitate 
datorată temperamentului și educa
ției întregește explicațiile de natură 
economică privind reconstruirea șl 
dezvoltarea țării. Desigur, prezența 
spiritului ordonator nu are puterea 
de a geometriza și schematiza exce
siv nici arhitectura și urbanistica, 
nici vestimentația și atitudinile, obi
ceiurile oamenilor. Pretutindeni am

Admiratori
florii

de Sakura
au mult

nu sin- 
aprecie- 
realități 
a unor

receptate în același mod de toată 
lumea, că ritmul dinamic de dezvol
tare are implicații dintre cele mai 
diverse asupra personalității indivi
dului, că modernizarea și tehniciza
rea producției aduce cu sine pro
bleme complexe privind repartiția 
judicioasă a forței de muncă, retri
buția ei. Și, implicit, toate acestea 
au repercusiuni asupra psihologiei, 
concepției individului, duc la contu
rarea unor atitudini, nu odată dia
metral opuse față de același aspect 
al vieții obștești, și chiar la con
fruntări violente. Sînt frecvente ști
rile despre greve și demonstra
ții vlzînd însăși organizarea so
cială, repartiția bunurilor, despre 
proteste împotriva existenței unor 
baze militare americane; după 
cum prezența a cinci mii de 
bande înregistrate la poliție, cuprin
zînd peste 200 000 delicvent!, afișele 
cu portrete de cetățeni urmăriți de 
poliție, lipite pe zidurile clădirilor, 
vorbesc despre complexitatea proble
melor unei orînduiri în care compe
tiția, concurenta acționează după legi 
cu dramatice implicații. înțele
gerea realităților japoneze — care 
propun, deopotrivă, impresionante 
mărturii ce generează admirația 
și surpriza, dar și fapte ce. contra
riază, înapoia cărora se află o încor

dată luptă pentru 
existență, semnele 
inegalității socia
le — implică o 
investigație so
ciologică amplă, 
o analiză atentă, 
pornind de la 
însăsi structura 
societății actuale.

Iată de ce, în 
Ioc să alergi cu 
insistentă după 
aspecte pitorești, 
este bine ca — 
fără a-ti răpi 
privirilor frumu
sețea grădinilor 
japoneze (să nu
mim parcurile 
Ueno, Meiji, gră
dina Shinjuku), 
măiestria cu ca
re sînt înflorate 
chimonourile, ar
monizarea culo
rilor în îmbrăcă
mintea de cere
monie — să în
cerci a afla cît 
mai multe despre 
gîndurile și fap
tele 
care 
lumea 
de azi, 
în chip 
într-un
bil efort de con
strucție. care la
să însă loc nu o 

contraste surprinză-

©
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spirit practic
_______ evenimente care 
au loc ' în Japonia contemporană, 
drumul înțelegerii este facilitat; 
cu condiția de a le raporta și 
subordona, de a nu le contrapune 
realităților sociale ale acestei țări, 
dispunerii forțelor sociale, raportu
rilor dintre ele, intereselor de clasă 
diferite. Pentru că în această țară, 
situată pe locul doi în lume în pro
ducția de automobile, care, se pare, 
ocupă locul trei în industria grea 
între țările capitaliste, în care „su- 
per-șoselele" sînt veritabile opere de 
artă, apele mărilor sînt alungate pen
tru a se construi noi cartiere, oreză- 
rii, fabrici de legume, iar trenurile 
sînt dotate cu stații radar pentru a 
evita accidentele, posibile în condi
țiile în care în anumite direcții tre
nurile electrice se urmează din trei 
în trei minute, venitul pe cap de lo
cuitor ocupă locul 20 între țările 

. nesocialiste. Motiv de nemulțumire 
pentru o mare parte a populației 
care, în imediata vecinătate a mari
lor blocuri, a hotelurilor și localuri
lor de lux, locuiește în case mici, 
vechi, de lemn, friguroase pe timpul 
iernii.

Revenind însă la trăsăturile dis
tinctive ale japonezilor, la calitățile 
lor, dacă ar fi să adăugăm o alta, 
definitorie, ar trebui să apelăm la 
ospitalitatea japoneză, care își are 
izvorul în dorința și voința de a cu
noaște și înțelege. De am izbutit să 
sper într-un început de înțelegere a 
realităților japoneze, 
culturii, a spiritului 
diferitelor 
ceasta s-a 
lor pe care i-am cunoscut, cu care 
am discutat, obișnuinței lor de a 
răspunde la sinceritate prin sinceri
tate, condiție hotărîtoare a unei au
tentice cunoașteri și înțelegeri reci
proce. Am verificat acest adevăr în 
vizitele pe care le-am făcut în ora
șele Ishinomaki și Nihonmatsu, în 
discuțiile cu primarii celor două 
orașe, cu personalități ale vieții so
ciale din regiunile vizitate, cu repre
zentanți ai unor organizații de tine
ret, ai vieții economice și comer
ciale. Sentimentul comunicării sin
cere l-am avut în vizitele la familii 
japoneze, precum și în vizitarea unor 
întreprinderi și institute, a unor o- 
biective

categorii 
datorat

a mărturiilor 
complex 
umane, 
și oameni-

al 
a-

turistice și culturale din

locuri.seze industrii 
de muncă. Se 
ise o parte a centralei, 
cînd proiectul a fost a- 
bandonat în 1937. Cei de 
aici socotesc că de vină, 
sînt societățile ■ Central 
Maine Power 
Hydroelectric ■ 
preună produc 
buie 92 la sută 
ffia electrică a

noi, 
și constru-

și Barigor 
care îm- 
și distri- 

din ener- 
statului și

de David BUTWIN
publicist american

care nu aveau intereș să 
se ridice aici o centrală. 
Din cauza lor, la East
port nu s-a putut face ni
mic. Cei din Eastport bă
nuiesc că și astăzi acest 
proiect ratat este cauza 
declinului orașului lor. 
„Proiectul era menit să 
ajute la dispariția racile
lor, să ne ridice nivelul 
de viață — mi-a spus un 
vechi locuitor — dar după 
aceea 
derea 
nile.

am pierdut încre- 
în toate promisiu- 
Dirt 1937 nu s-a

PRETUTINDENI
Babilonul modern 
cunoaște 2 976 

de limbi
Congresul internațional de 

lingvistică ținut în Spania a 
relevat că, astăzi pe glob se 
vorbesc nu mai puțin de 2 976 
limbi diferite. Interesant de 
relevat este faptul că 1 200 de 
limbi revin indienilor de pe . 
continentul american care nu
mără în prezent doar 17,5 mi
lioane de oameni 1

Cînd cazi... în canal
La Amsterdam s-au deschis 

cursuri speciale, la care con
ducătorii auto învață cum să se 
salveze atunci cînd cad cu 
vehiculele lor într-un canal. 
Măsura a fost primită cu sa
tisfacție de automobiliști. Po
trivit statisticilor. în 1967, în 
Olanda — denumită si „țara 
canalelor" — 1038 de autove
hicule au căzut în canale, 78 
de oameni murind prin înec. 
Potrivit aprecierilor specialiș
tilor. într-o asemenea situație 
unui conducător auto îi rămîn 
doar cinci minute pentru a se 
salva. Acest răstimp este însă 
suficient — spun ei — dacă 
aceștia posedă tehnica salvării.

oamenilor 
alcătuiesc 

Japoniei 
angaiată 

vizibil 
remarca-

întîlnit oameni atenți la a face o cît 
de mică plăcere semenilor — fie și 
numai prin politețea sobră, exactă —, 
chiar dacă dinamismul vieții coti
diene solicită individul să fie mai 
expeditiv, mai economicos cu gestu
rile. în acest sens, casa, viața de fa
milie păstrează mai mult acea len- 
toare intrinsecă ceremonialului, iar 
trecerea de la o protocolară și so
lemnă ceremonie a ceaiului la ani
mația din restaurantul de la etajul 
zece al unui mare magazin aduce cu 
sine inevitabil deosebiri de ritm. 
Ele însă nu modifică ținuta și ati
tudinea consecvente ale japonezului. 
Păstrarea acestor trăsături este cu 
atît mai impresionantă cu cît. în 
condițiile evoluției dinamice ce are 
loc în societatea contemporană, omul 
este supus unor multiple solicitări. 
Imaginea consacrată de mai vechi 
cărți, potrivit căreia Japonia era 
țara gheișelor, a artei de a confec
ționa păpuși, de a pregăti și servi 
ceaiul verde cu un ceremonial spe
cific, ar fi anacronică acum, cînd 

reclamei, 
dramatică 
pentru a- 

care cere

tehnica electronică, arta 
competitivitatea adesea 
între firme, preocuparea 
firmare într-o perioadă 
competentă și perseverență — impli- 
cînd o permanentă concurentă a va
lorilor și eficientei lor — ocupă spa
țiul vast al vieții cotidiene.

Semnificativă a fost pentru mine 
coincidenta vizionării, la un interval 
foarte scurt, a două spectacole di
ferite : unul de estradă (teatrul de 
revistă japonez este vestit pentru 
nivelul ridicat al spectacolelor sale! 
și spectacole ale teatrului clasic ja
ponez Kabuki. Din piesele vizionate 
la teatrul Kabuki se pot desluși cu 
limpezime permanentele unei tradi
ții, perpetuarea unor obiceiuri și a- 
titudini fundamentale fată de fap
tele vieții. Spectacolul de revistă, 
exuberant, dinamic, cu explozii de 
lumini, sincronizate electronic rit
murilor sonore, este sugestiv pentru 
aderenta la noul ritm de viață, ori, 
mai degrabă, pentru înțelegerea ne
cesității adaptării la acest ritm. Des
pre aceste aspecte, despre raportu
rile noi ce se statornicesc între indi
vid (cu telurile si personalitatea lui 
distinctă) și societate am avut oca
zia să discut cu numeroși japonezi. 
Am desprins că noile cerințe nu sînt

mai întreprins nimic care 
să poată readuce la viață 
orașul. Așa că, mai mult 
decît orice, trebuie să ne 
luptam cu o anumită ati
tudine pe care o au auto
ritățile față de orașul nos
tru". De curînd s-au făcut 
unele proiecte noi — con
tinuă interlocutorul meu. 
Se spune că orașul nostru 
ar prezenta din nou in-

asta

din 
sco-

teres pentru unele com
panii. O mare companie 
petrolieră și-ar fi anun
țat intenția de a construi 
docuri de tranzit pentru 
tancurile petroliere de di
mensiuni mari. Aceasta 
ar putea face să renască 
speranțele.

Everett Baxter, prima
rul orașului, mi-a spus : 

locuri 
East- 

plătite 
prețu-

„Avem puține 
de muncă la 
port și salariile 
sînt mici. Datorită 
rilor care cresc continuu 
oamenii au din ce în ce 
mai puțini bani. Sperăm 
că dacă o să se dezvolte 
o industrie se vor mări 
și salariile. Avem ne
voie de un impuls pen
tru economia orașului

și după aceea am putea 
să facem mai multe. Ora
șul este situat într-un loc 
foarte frumos. Cu mulți 
ani în urmă aici veneau 
artiști la odihnă dar 
s-a terminat"...

Cînd am plecat 
Eastport pescărușii
teau țipetele lor obișnuite. 
Vîntul se oprise, aerul era 
proaspăt, parcă nimic nu 
se mișca.

Este greu de crezut că 
în S.U.A. mai există 
asemenea tîrguri în care 
nu se întîmplă nimic, 
care nu se dezvoltă și 
nici nu mor. Totuși și 
ele sînt o realitate ame
ricană, ce-i drept, mai 
puțin spectaculoasă dar 
cu atît mai serioasă. O- 
rașele date uitării sînt de 
obicei vechi centre indus
triale sau comerciale\care 
au decăzut brusc 
unei conjuncturi 
făcut ca ele să 
prezinte interes 
marele capital. Fie că e 
vorba de un oraș minier 
din Colorado, un centru 
carbonifer din Kentucky 
sau unul textil din Mas
sachusetts, tiparul e ace
lași. Nu se mai face nici 
o investiție, întreprinde
rile se restrîng 
pînă ce dau 
căile de acces 
orează, cursele 
de autobuze și 
se suspendă, tinerii capa
bili pleacă etc.

Eastport constituie doar 
un exemplu luat la în- 
timplare.

datorită 
care a 

nu mai 
pentru

mereu 
faliment, 

se deteri- 
regulate 

ferovioâre

dată unor 
toare.

Am zăbovit, nu întîmplător, lîngă 
un om, modest îmbrăcat, pe jumă
tate parcă desprins de lumea noastră, 
care lîngă o lampă cu abajur roșu, 
așezată pe o măsuță la colțul străzii, 
așteaptă calm să i te adresezi pentru 
a-ți ghici — după calcule în care 
intervin cifre numeroase — viitorul. 
Și în timp ce îl observam cum, după 
ce luase tot felul de date, spunea 
unei tinere cu glas monoton ce soar
tă o așteaptă, în stînga noastră, pe 
verticala etajelor, se desfășura un a- 
devărat spectacol de lumini : apărea 
mai întîi Ea, într-un dans amețitor, 
venea apoi El cu pași siguri, se în- 
lănțuiau în ritmul unui vals de o 
perfecțiune rară, datorată unui sis
tem electronic de dirijare a lumi
nilor ; luminile se împerecheau pe 
ecranul electronic în jocuri superbe 
de flori, ca, în final, să arate iarăși 
cuplul desenat cu ajutorul curentului 
electric, consumînd, pentru împros
pătarea forțelor .Coca-Cola. O simplă 
reclamă, dacă nu cumva cuvîntul 
simplă este anulat de risipa de fan
tezie. Erau simbolurile, violent dife
rite, a două posibile moduri de exis
tență, a prezentei cotidiene a con
trastelor în tara „miracolului econo
mic". Iată și o anticipație istorică a 
acestor contraste : pe de o parte, 
strălucitorul Templu din Niko, încăr
cat pînă la sațietate cu sculpturi și 
basoreliefuri aurite, întîmpinînd vi
zitatorul cu aroganța, cu trufia atîtor 
bogății topite în măreția lui distantă, 
autoritară ; pe de alta, frumoasele 
temple austere, fără străluciri osten
tative, de la Kamakura. Dar deși des
pre monumente se pot scrie fraze 
iscusite, oricîtă forță de sugestie ar 
aduce cu ele cuvintele, oricît s-ar 
jertfi evocării, au doar puterea um
brei lunii, așternută peste iarba în
rourată, în timp ce luna adevărată 
domină cerurile.

Din „jungla impresiilor" ce ni s-au 
oferit cu generozitate nu pot să nu 
rețin imaginea miriapodică pe care 
orașul Tokio o propune privirilor 
din Turnul Tokio, înalt de 333 metri, 
traficul halucinant (sînt cam un mi
lion de autovehicule în oraș, care 
în anumite ore ale zilei înaintează cu 
3 km pe oră, iar alteori, pe străzile 
fără sfîrșit .țintesc înspăimîntătoare 
performanțe de viteză), arhitectura 
îndrăzneață a clădirii Nasumigaseki 
de 36 etaje, dar și sunetul modest al 
papucilor de lemn, gheta, pe caldarî- 
murile toride. Și nu odată, în clipe 
de liniște, aud vuietul oceanului și 
văd în fulgerare de o clipă urmele 
scoicilor pierite, părăsite pe nisipu
rile insulei Niijima, privesc insulele 
ca niște perle verzi de -la Matsusima 
ori grădina nuferilor din Ishinomachi, 
fiindcă Japonia este o țară în care 
natura și-a făcut pe deplin datoria 
fără însă a ezita să-și atenueze gene
rozitatea printr-o prezență violentă, 
prin înfricoșătoare taifunuri și cutre
mure ! Și nu pot să nu notez că 
omul înfruntă azi cutremurele prin 
semeția unei clădiri' de 40 de etaje. 
După cum nu odată îmi amintesc tih
nitele ceremonii ale ceaiului, la care 
cu pași mărunți tinere femei, înveș- 
mîntate în solemne chimonouri, ofe
reau în porțelanul ceștilor cu desene 
vii aroma verde. Mai ales, îmi amin
tesc însă de tinerii japonezi cu nume 
de izvoare care ne-au însoțit în călă
torie, de Uruma, Suzumra, Majima. 
Se adaugă celor de-o vîrstă- cu ei 
care prin inegalabilele grădini și 
parcuri japoneze își vorbesc în graiul 
dintotdeauna al dragostei, ori trec 
pe stradă frumoși și demni, ținîn- 
du-se tandru de mînă (lucru rar în- 
tîlnit, ni s-a spus, înainte de război). 
Dar, în același timp, ei sînt tineri pe 
care îi descoperi preocupați de viito-' 
rul lumii, de dezvoltarea socială a 
țării, tineri pe care îi întîlnești dimi
neața vînzînd ziare pentru a-și ago
nisi astfel o parte a banilor necesari 
plătirii taxelor foarte mari în univer
sitățile particulare.

Deși aflată la distanțe atît de mari 
de Japonia, numele României este 
cunoscut aici, la pronunțarea sa ui
mirea interlocutorilor nu ne-a părut 
niciodată a veni din necunoaștere, ci 
din faptul că eram de atît de de
parte. Iar atenția cu care am fost 
întîmpinați își afla explicația în fap
tul că România este cunoscută aici 
ca o țară care militează activ pentru 
pace, pentru înțelegere și colabo
rare între popoare — cea mai desă- 
vîrșită carte de vizită pentru afi bine 
întîmpinat în Japonia contemporană.

Englezul Rolin Knox Johpton, 
navigatorul solitar care a. făcut, 
cu o mică ambarcațiune, încon
jurul lumii fără escală în 307 
zile, la sosirea la punctul final 
al călătoriei sale — Falmouth 

(Anglia)

Oaspeți de închiriat
k In orașul australian Sydney 

s-a deschis o agenție care, po
trivit reclamei pe care o face, 
„închiriază bărbați și femei de 
diferite vîrste pentru a parti
cipa la primiri în calitate de 
oaspeți". Se mai arată că oas- 
petii-profesioniști sînt capabili 
să întrețină o conversație in
teresantă și spirituală într-o 
societate de oameni inteligent! 
și, la nevoie, pot consuma o 
cantitate apreciabilă de băuturi 
alcoolice fără să se îmbete. 
Agenția primește comenzi pen
tru recepții, serate literaițeVși 
alte reuniuni de acest gen.

Frunze care „satură"
în India se știe de multă 

vreme că frunzele plantei de
numite kalir-kanda înlătură 
senzația de foame. Consumînd 
aceste frunze, omul se simte 
sătul. Membrii castei „intangi
bililor", nevoiti să recurgă mai 
des decît alte pături ale popu
lației lă acest procedeu, denu
mesc în mod curent planta 
„înșelarea stomacului". Oame
nii de stiintă care au analizat 
sucul frunzelor în cauză au 
ajuns la concluzia că, deși în
lătură senzația de foame, ele 
nu conțin nici un fel de subs
tanțe nutritive. Acum, un nu
măr de firme farmaceutice din 
S.U.A. și Europa occidentală 
studiază posibilitatea preparării 
Pe baza acestei plante a unor 
pilule ce urmează să fie folo
site . în cure de slăbire.

Un automat inteligent
Oamenii de stiintă de la Ins

titutul de electronică din Lund, 
Suedia, au reușit să construias
că un automat de băuturi cu 
care se poate „,sta de vorbă". 
Dacă se apasă pe un buton si 
se pronunță în același timp în 
mod clar într-un microfon cu
vîntul „Whisky",- atunci mașina 
servește imediat un pahar cu 
această băutură. în același 
timp — după cum asigură ex- 
perții — aparatul suprave
ghează nivelul de alcoolizare al 
consumatorului, căci dacă cu
vintele desemnînd băutura do
rită nu sînt pronunțate cu su
ficientă claritate, automatul li
vrează o băutură falsă, sau, 
după împrejurări, nu livrează 
nimic.

Rîul oțetului
în Columbia curge un rîu 

care se numește pe drept cu- 
vînt Rio Vinegre — rîul Oțe
tului. Apa lui este atît de 
acidă încît în ea nu pot viețui 

. nici un fel de pești. In ultimul 
timp s-a stabilit că ea conține 
11 la mie acid sulfuric și 9 la 
mie acid clorhidric.

Nicolae DRAGOȘ

Harta minerală 
a Africii

Prima hartă minerală a Afri
cii este în curs de publicare. 
Ea localizează 600 de zăcămin
te care conțin 27 grupuri mi
nerale diferite. Este realizată 
în 10 culori la scara 1/10 000 000, 
si are ample note explicative. 
Ea a fost realizată cu concursul 
serviciilor geologice din 37 țări 
africane.
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AL P.C.R.
Vineri, tovarășul Dumitru Po

pescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit pe tovarășul 
E. Thornton, membru al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Australia, corespondent 
internațional al ziarului „Tribune",

care se află în vizită în țara noas
tră.

A participat tovarășul Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Discuția care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Sovietului Suprem
al U. R. S. S.

jVo/fe condiții de desfășurare
a concursurilor de admitere

in licee și facultăți
Ministerul învățămlntului a fă

cut cunoscute unele modificări în 
sistemul de selecționare a candi- 
daților ce se vor înscrie la con
cursul de admitere în liceu. Spre 
deosebire de anii precedenți, se
siunea de vară va pune la dispo
ziția candidaților toate locurile 
planificate, întrucît nu se vor opri 
locuri și pentru examenul de 
toamnă. O a doua sesiune se va 
organiza numai dacă vor rămîne 
locuri neocupate. în sesiunea din 
vară, media obligatorie pentru a 
fi considerat admis în liceu va fi 
de 6, iar în toamnă, de 5.

★
Anul acesta, concursul de admi- 

tere în învățămîntul superior se 
va desfășura — pentru toate fa
cultățile, inclusiv secțiile de subin- 
gineri — între 5 și 15 iulie. Con-

încursul prezintă unele noutăți 
diverse discipline. Astfel, la secția 
de sociologie din cadrul Facultății 
de filozofie, in locul examenului 
de psihologie de pînă acum a fost 
introdusă tema „Elemente de eco
nomie politică". La Facultatea de 
matematică-mecanică, avîndu-se în 
vedere noua structură a învăță- 
mîntului matematic^ care prevede 
specializarea în anul V, va avea 
loc un singur concurs, nediferen
țiat, pentru ambele specialități.

Bacalaureații care vor dori să 
dobîndească pregătire superioară 
în domeniul muzical pot opta pen
tru secția de teorie, recent înfiin
țată în conservatoare, cu patru 
specialități : compoziție, muzicolo
gie, dirijat orchestră și cor aca
demic.

De la trimisul Agenției „Ager
pres", Theodor Mateescu :

în continuarea vizitei prin țara 
noastră, vineri, delegația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., condusă de 
G. S. Dzotenidze, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a sosit în județul Mehe
dinți. în aceeași zi, oaspeții s-au 
întîlnit cu membri ai Consiliului 
popular județean Mehedinți, la se
diul din Tr. Severin al consiliului 
popular județean, cu care prilej 
Constantin Drăgoescu, prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului 
popular al județului, a prezentat 
o serie de probleme actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării tînăru- 
lui județ. Parlamentarii sovietici, 
însoțiți de Cristinel Vîlciu, adjunct 
al ministrului energiei electrice, și 
de Nicolae Mănescu, director' gene
ral al grupului de șantiere Porțile 
de Fier, au vizitat apoi șantierul 
complexului hidroenergetic și de

navigație. Oaspeții au elogiat 
căldură munca prolectanților 
constructorilor acestui mare 
biectiv al cincinalului nostru.

In continuare, delegația sovietică 
a vizitat orașul Turnu Severin, 
castrul roman Drobeta și piciorul 
podului lui Traian.

★
Cu prilejul prezenței delegației 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
județul Mehedinți, președintele 
consiliului popular județean, a ofe
rit un dejun.

în timpul dejunului, Constantin 
Drăgoescu și deputatul V. D. Șa- 
șin, ministrul industriei extractive 
petroliere al U.R.S.S., au toastat 
pentru întărirea prieteniei și co
laborării dintre România și Uniu
nea Sovietică, pentru partidele ce
lor două țări și conducătorii lor, 
pentru unitatea țărilor socialiste.

★
Seara, oaspeții s-au înapoiat în 

Capitală. (Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE

(Agerpres)

PRIMUL SPECTACOL 
AL TEATRULUI MUZICAL 
„ȘTEFAN MAKEDONSKI“ 

DIN SOFIA

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
în general instabilă, cu cerul varia
bil, mai mult noros în Transilvania, 
Moldova și Dobrogea, unde, pe a- 
locuri, s-au semnalat averse însoțite 
de descărcări electrice. Averse izo
late s-au semnalat și în celelalte re
giuni. Vîntul a suflat potrivit cu in
tensificări locale în Oltenia și estul 
tării, preȘoffilpînd din nord-vest. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 6 grade la Brașov si 18 grade 
în sudul Olteniei, Rm. Sărat. Fetești 
și Orșova.

In București : Vremea a fost insta
bilă cu cerul mai mult noros. Tem
porar a plouat. Vîntul a suflat potri
vit din vest. Temperatura maximă a 
atins 16 grade.

Timpul probabil pentru 27, 28 șl 
29 aprilie. în (ară : Vremea continuă 
să se încălzească. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în jumătatea de 
nord a țării, unde vor cădea ploi lo
cale și sub formă de averse însoțite 
izolat de descărcări electrice. în rest, 
ploile vor avea un caracter izolat. 
Vint slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din sectorul vestic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 4 
și 14 grade, iar maximele între 14 si 
24 grade, local mai ridica‘e în sudul 
țării. In București : Vremea va con
tinua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin la început. 
Ploaie slabă' la sfîrșitul intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit, predcmi- 
nînd din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere ușoară.

Colectivul Teatrului muzical „Ște
fan Makedonski" din Sofia a pre
zentat vineri seara, pe scena Opere
tei bucureștene, primul spectacol din 
cadrul turneului pe care îl întreprin
de în tara noastră. Artiștii bulgari 
au oferit iubitorilor de muzică din 
Capitală opereta „Liliacul" de Jo
hann Strauss. Spectacolul a întru
nit cîteva nume reprezentative ale 
operetei din țara vecină : pe soliștii 
Liliana Koșlukova, Petrana Lambri- 
nova și Vidin Dascalov, artiști eme
riti, Minko Basev, Zorka Dimitrova, 
Hrisand Băcivarov, Boris Nicev, Pe- 
tăr Kadiev, Ani Dineva, Aleksandar 
Balabanov și Iordan Hagiev, pe re
gizorul Svetozar Donev, dirijorul 
Nedealko Nedealkov și pe scenogra
ful Mariana Popova.

Pentru realizările lor, soliștii și 
ansamblul bulgar au fost răsplătiți de 
public cu călduroase aplauze.

în asistenta prezentă la spectacol 
se aflau Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

cu
?i 
o-

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste și Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii 
din țara noastră au adresat tele
grame organizațiilor similare viet
nameze în care sînt exprimate sin- 

. cere condoleanțe și sentimente de 
profundă compasiune în legătură 
cu încetarea din viață a lui Le 
Dinh Tham, membru al Prezidiu
lui C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, președintele Comitetului 
pentru Pace al R.D. Vietnam, mem
bru al Consiliului Mondial al Păcii.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația condusă de tovarășul 
Petre Lupu, ministrul muncii, care a 
participat la Consfătuirea conducăto
rilor departamentelor muncii din ță
rile membre ale C.A.E.R., desfășurată 
la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față membri ai conducerii 
ministerului, precum și reprezentanți 
a’ Ambasadei R.
resil.

P. Ungare la Bucu-

★
Institutului român 

culturale cu străină-

55

cu țările capitaliste dezvoltate44

De asemenea, erau prezenți 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
Bulgariei la București, și &lți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Reprezentanți ai Teatrului muzical 
„Ștefan Makedonski" din Sofia s-au 
întîlnit vineri la amiază la sediul 
A.T.M. cu oameni de teatru si zia
riști din Capitală. 1 
au fost salutați de 
rectorul Teatrului < 
București, secretar :

Oaspeții bulgari 
amical cu gazdele.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre țara noastră și Uniunea So
vietică, prof. dr. Boris Vladimirovici 
Vlasov, șeful catedrei de organizare 
a producției a Institutului de auto- 
mecanică din Moscova, a conferen
țiat, vineri, la clubul Uzinei de fire 
și fibre sintetice din Săvinești des
pre „Problemele de organizare știin
țifică a producției și a muncii în 
U.R.S.S.".

Oaspeții bulgari 
Ion Dacian, di- 
de Operetă din 
al A.T.M.
s-au întreținut

★
Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, studenții Studioului de tea
tru al Universității din Kansas 
(S.U.A.) au fost vineri oaspeții stu
denților de la Institutul de teatru din 
Tg. Mureș. Tinerii americani au pre
zentat, cu acest prilej, în sala „Stu
dio" a Institutului, un spectacol inti
tulat „Caleidoscop". (Agerpres)

Sub auspiciile 
pentru relațiile 
tatea. vineri a avut loc la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. o seară culturală 
organizată cu prilejul Zilei naționale 
a Japoniei.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al I.R.R.C.S., ziaristul Adrian 
Dohotaru a împărtășit impresii din- 
tr-o recentă călătorie în Japonia. A 
urmat un recital de muzică si poe
zie japoneză, susținut de Magda Ian- 
culescu 
emeriți, 
Aimee 
Avram 
Jerea cu formația

La manifestare au asistat funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, oameni de 
cultură, ziariști, un numeros public.

Au fost de față • reprezentanți ai 
Ambasadei Japoniei la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
întreprinderea de comerț exterior 

poloneză — Varimex — din Varșo
via a deschis vineri dimineață în 
Capitală în sala din Aleea Alexan
dru nr. 12 o expoziție tehnică. Ex
poziția, care rămîne deschisă pînă 
la 29 aprilie, cuprinde armături in
dustriale folosite în construcții na
vale, 
tară, 
apă

și Octav Enigărescu, artiști 
actorii Adela Mărculescu, 
Iacobescu, George Paul 

și de compozitoarea Hilda 
„Musica Nova"

industria chimică si alimen- 
precum si pentru instalații de 
si sanitare.

*

prilejul vizitei în tara noastră

Produse tot
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mai căutate:

Două meciuri astăzi

S P O

Cu .
a secretarului general al Comunită
ții europene a scriitorilor (COMES), 
Giancarlo Vigorelli, președintele in
dustriei de librării, tipografii și edi
turi din Italia, Uniunea Scriitorilor 
a organizat, vineri după-amiază, o 
îhtîlnire prietenească.

Au luat parte Porapiliu Macove.i, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. Zaha- 
ria Stancu, președintele Uniunii Scri
itorilor, scriitori, 
riști.

critici de artă, zia-

mânușile 
și confecțiile

de piele
De cîțiva ani, Fabrica de 

pielărie și mănuși din Tîrgu- 
Mureș cunoaște o amplă dez
voltare. Modernizată, în an
samblu, această unitate a in
dustriei noastre ușoare a în
ceput să facă față în mai mare 
măsură cerințelor mereu cres- 
cînde ale consumatorilor. Va 
interesa, desigur, pe cumpără
tori faptul că fabrica din Tîr- 
gu-Mureș produce anual 
1 500 000 perechi de mănuși de 
piele de cea mai bună calitate. 
După cîte știm, aceste mănuși 
„dispar" cu mare repeziciune 
din magazine, fiind foarte soli
citate. Iar volumul tot mai 
mare de producție ce se ex
portă este urmarea prestigiu
lui cîștigat de această fabrică 
pe piața internațională.

Fabrica 
nuși din 
zintă nu 
prestigiu, dar și o dovadă a < 
spiritului creator, dinamic. A- < 
nul acesta valoarea producției < 
globale la articolul principal < 
— mănușile — este de peste 10 < 
ori mai mare față de anul < 
1950. <

An de an fabrica și-a diver- ) 
sificat sortimentele. Acum < 
produce și confecții de piele — < 
fuste și veste — pentru adulți, < 
haine din piele de oi. velur, < 
oi nappa, din piei de porc, ca- < 
pre și din șpalt. Confecțiile din 1 
piei velurate sînt apreciate. 1 
Ușoare, moi, cu un colorit mo- 1 
dern și o formă sport, aceste 1 
confecții de piele sînt como- I 
de și elegante în același timp. < 
Colectivul acestei fabrici se 
conformează prompt cerințe- < 
lor modei, oferind, totodată, o 

1 mal mare varietate de mo- 
1 dele pentru fiecare categorie 
1 de consumatori. Pantalonașii 
1 pentru copii răspund cerințe- 
1 lor micilor beneficiari.
1 în nomenclatorul de produ- 
1 se al fabricii din Tîrgu-Mureș 
1 au fost înscrise anul acesta 
1 sortimente noi. Amintim arti- 
1 colele de protecție — cum sînt 
1 mănușile palmare și mănușile 
1 de sudură — a căror producție 
1 deține un loc însemnat. De a-
• semenea, în preocupările co- 
1 lectivului de aici intră și rea-
• lizarea unor piei moi: piei
• pentru mănuși și pentru haine,
• meșină și altele.
• Fabrica de pielărie și mă-
• nuși din Tîrgu-Mureș, ca ur-
► mare a noilor investiții ce-i
• sînt destinate, în următorii
► ani își va spori considerabil
► producția.

și șase mîine

de pielărie și mă- 
Tîrgu-Mureș repre- 
numai o marcă de

A 23-a etapă a diviziei A la 
fotbal începe astăzi și se termină 
mîine. Programarea în acest mod 
a meciurilor a decurs din faptul 
că selecționabilii urmează să sus
țină miercuri la Paris un joc a- 
mical cu reprezentativa Franței.

Astăzi după-amiază are loc cu
plajul interbucureștean, cu care o-

In cîteva rînduri
• FOTBAL. — Uniunea europeană 

de fotbal a aprobat calendarul celui 
de-al 12-lea turneu U.E.F.A., rezer
vat echipelor de juniori. Meciurile 
vor avea loc între 18—26 mai în di
ferite orașe din R. D. Germană. 
Echipa României, repartizată în gru
pa A, va juca la 18 mai cu Turcia 
(la Riesa), la 20 mai cu Portugalia 
(în orașul Karl Marx-Stadt) și la 22 
mai (la Zwickau) cu formația 
U.R.S.S. Pentru semifinale se califi
că echipele clasate pe primul loc în 
cele patru grupe.

• GIMNASTICA. — în sala spor
turilor de la Floreasca au început 
ieri campionatele internaționale de 
gimnastică ale României. în proba 
masculină, victoria a revenit lui 
M. Brehme (R. D. Germană) cu 
56,50 puncte. Au urmat în clasament 
G. Dietrich (R. D. Germană) — 56,20 
puncte și Gh. Păunescu (România) 
— 55,55 puncte. în program au figu
rat numai exerciții liber alese. As
tăzi de la ora 17 au loc întrecerile 
probei individuale feminine.

• TENIS — Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase au obținut ieri două victorii în 
proba de dublu din cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei care au loc la Roma. în pri
mul joc, ei au învins cu 6—1, 6—3,

' 7—9, 6—4 pe Koudelka (Cehoslova- 
cia)-Drossart (Belgia), iar în cel de-al 
doilea au eliminat cu 6—0. 6—3, 6—2 
pe Parun, Fairlir (Noua Zeelandă).

• ȘAH — A 8-a partidă a meciu
lui feminin de șah pentru campiona
tul mondial a fost cîștigată de Nona 
Gaprindașvili, la mutarea 91. Acum 
campioana lumii, Gaprindașvili, con
duce cu 5—3, în întîlnirea cu Alia 
Kușnir.

Boris Spasski șl Tigran Petrosian 
au întrerupt, la mutarea 41, a 6-a par
tidă contind pentru campionatul 
mondial.

o BASCHET. — Cea de-a 12-a edi
ție a „Cupei campionilor europeni" 
la baschet masculin a fost cîștigată 
de echipa Ț.S.K.A. Moscova. în fi
nala disputată la Barcelona, la ca
pătul unei partide echilibrate și 
spectaculoase, T.S.K.A. Moscova a 
învins după prelungiri cu scorul de 
103—99 (42—45, 81—81) formația Real 
Madrid.

(Agerpres)

cazie vor putea fi văzuți de an
trenorii federali și de publicul 
spectator marea majoritate a can- 
didaților la tricoul național, com- 
ponenți ai echipelor Steaua, Di
namo, Rapid. La ora 15,15 se 
dispută meciul Steaua—Progresul, 
iar la ora 17 meciul Rapid—Di
namo. Primul joc are drept miză 
un loc la periferia clasamentului, 
cel de-al doilea deschide echipei 
învingătoare 
tiu...

Mondialele"
de tenis 
de masă

© Mare surpriză la simplu 
feminin ® Sportivele noas
tre au trecut de primul tur

★
municipiului Bo
de Dante Ștefani,

drumul direct la ti-

Duminică, 
următoarele 
tea Cluj—Crișul; U. 
Vagonul; Universitatea Craiova— 
Politehnica Iași; A.S.A. Tg. Mu
reș—Petrolul ; Dinamo Bacău— 
F. C. Argeș ; Jiul Petroșani—Fa
rul.

în țară vor avea loc 
rzeciuri: Universita- 

T. Arad—

Campionatele mondiale de tenis 
de masă au continuat ieri la Miin- 
chen cu desfășurarea probelor de 
simplu. La feminin, jucătoarea 
engleză Pauline Piddock a realizat 
o mare surpriză, învingînd-o cu 
3—1 (21—13, 22—20, 16—21, 21—16) 
pe japoneza Morisawa, campioana 
lumii. Sportivele noastre au trecut 
cu bine primul tur: Mihalca a 
învins-o cu 3—0 pe Bergeret (Fran
ța), Crișan a eliminat-o cu 3—0 
pe Martinez (S.U.A.), iar Maria 
Alexandru s-a calificat întrecînd-o 
cu 3—0 pe Ruhl (R. F. a Ger
maniei).

în proba de dublu feminin, Ma
ria Alexandru și Eleonora Mihalca 
au învins cu 3—0 pe Diana Scho- 
ler, Wiebe Hendriksen (R.F.G.).

O delegație a 
logna, condusă 
vice-primarul orașului, a fost săp- 
tămîna aceasta oaspete al Consiliu
lui popular municipal Timișoara. în 
timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației au avut convor
biri cu Coriolan Pop, primarul o- 
rasului Timișoara, Vasile Daju, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean Timiș, și cu alți repre
zentanți ai consiliilor populare locale. 
Delegația a vizitat noi cartiere de 
locuințe, universitatea si alte insti
tuții social-culturale, întreprinderi 
industriale si de transport în co
mun din localitate, precum și noul 
oraș Orșova, șantierul sistemului 
hidroenergetic de la Porțile de 
Fier, stațiunea Băile Herculane și 
întreprinderea agricolă de stat din 
Recas.

L O T O

(Agerpres)

Sub acest titlu, publicația poloneză 
„Rynki Zagraniczne" publică, în nu
mărul său din 12 aprilie, sub semnă
tura lui Stanislaw Brzoska, un articol 
consacrat evoluției relațiilor comer
ciale ale Poloniei cu țările capita
liste în cursul anului trecut.

Evidențiind eforturile care se fac 
în Polonia pentru lărgirea schimbu
rilor economice cu aceste țări, ziarul 
arată în nota care precede articolul 
că „schimburile comerciale ale Polo
niei cu țările puternic industrializate 
au crescut în 1968 cu 8,4 la sută în 
comparație cu 1967, atingînd valoarea 
de 3,43 miliarde zloți valută. Exportul 
a crescut cu 7,8 la sută (cu 22,7 mi
lioane zloți valută) în timp ce im
portul cu 9 la sută (cu 275 milioane 
zloți valută). Ca rezultat al creșterii 
rapide a importului, balanța 
schimburilor comerciale- a fost pa
sivă și s-a încheiat la sfîrșitul anului 
1968 cu un deficit de 174,7 milioane 
zloți valută. Deosebit de ridicată a 
fost creșterea importului bunurilor 
de investiții de la 878,6 milioane zloți 
valută în 1967, la peste 1 miliard de 
zloț valută în anul trecut, adică cu 
aproximativ 20 la sută".

în continuare, autorul articolului 
își exprimă îngrijorarea în legătură 
cu creșterea deficitului balanței co
merciale și de plăți. „Trăsătura ca
racteristică a schimburilor noastre 
comerciale cu țările capitaliste dez
voltate din anul trecut — scrie Brzâs- 
ka— au constitult-o marile dispropor
ții în schimburile cu C.E.E. (Comuni
tatea Economică Europeană - Piața 
comună — n.r.), A.E.L.S. (Asociația 
Europeană a Liberului Schimb — n.r.) 
șl Australia. Cea mai mare dinamică 
a fost realizată în cadrul schimburi
lor cu țările C.E.E. (40 la sută din 
schimburile de anul trecut cu țările 
capitaliste) ; totuși acest spor s-a 
înregistrat pe seama creșterii simți
toare a importului, provocînd înrău
tățirea balanței comerciale tradițio
nale de pînă acum cu această orga
nizație economică".

După un tabel care conține datele 
privitoare la schimburile comerciale 
ale Poloniei cu țările C.E.E. în anul 
1968, autorul scrie în continuare :

„Din analiza schimburilor cu 
C.E.E. apare evident nivelul scăzut, 
neproporționâ al exportului nostru 
de bunuri de investiții spre această 
grupare economică (3,3 la sută din 
întregul export), precum și importul 
foarte ridicat de bunuri de investiții 
(38,7 din întregul import din cadrul 
C.E.E. din anul trecut)". „Furnizorii 
de bunuri de investiții din anul trecut 
ai C.E.E. către Polonia au fost R.F.G.
— 222 milioane de zloți valută; Ita
lia — 211 milioane de zloți valută ; 
Franța — 77 de milioane zloți va
lută. In ciuda creșterii însemnate a 
exportului total către C.E.E., soldul 
balanței comerciale poloneze cu ță
rile acestei organizații a fost pasiv. 
(Sublinierea autorului)'. Intr-adeVăr 
ăc’eăstâ'mu 5a “avut o influentă prea 
mare asupra decontărilor curente cu 
C.E.E. avînd în vedere că o parte 
însemnată a achizițiilor de bunuri de 
investiții a fost realizată pe bază de 
credit. Totuși, pentru că nu ne pu
tem permite continuarea îndelungată 
a schimburilor care să se soldeze cu 
o balanță pasivă, vom fi nevolțl, 
după cît se pare, în domeniul achizi
ționării mașinilor de care avem ne
voie să preferăm în importul nostru 
acele țări care printr-o politică co
mercială corespunzătoare creează 
condiții mai avantajoase pentru ex
portul nostru, atît cel tradițional, cît

I șl cel al bunurilor industriale, ca ma- 
I șini și utilaj cu o folosință îndelun- 
I gată.

Este deosebit de îngrijorător — 
I subliniază autorul — soldul care de 

patru ani este pasiv al schimburilor 
noastre cu Franța — cel de-al treilea 
partener al Poloniei în cadrul C.E.E. 
din punct de vedere al volumului 
schimburilor comerciale. Soldul pa
siv, care s-a ridicat în această pe
rioadă la peste 400 milioane de zloți 
valută, se datorește achiziționării din 
Franța de cereale șl de bunuri d« 
investiții pe bază de credit".

„în același timp — relevă Brzdska
— a survenit aproape o lichidare «

soldului activ tradițional al schim
burilor noastre comerciale cu R.F.G. 
Importul din R.F.G. în 1968 a cres
cut cu 20,2 la sută, în timp ce expor
tul nostru a crescut cu numai 6,3 Ia 
sută. Nu ne putem permite un astfel 
de nivel de creștere a importului. 
Creșterea în continuare a exportului 
către R.F.G. va fl posibilă numai pe 
măsura diversificării structurii de 
mărfuri a acestui export, pe calea 
sporirii în cadrul lui a volumului de 
mașini și instalații de investiții, a 
produselor cuprinse în acordurile de 
cooperare, precum și a articolelor in
dustriale de consum".

După ce se menționează că „schim
burile cu ceilalți membri ai C.E.E. — 
adică Belgia și Olanda — s-au desfă
șurat bine", în articol se arată că 
„relativ slabă a fost anul trecut di
namica schimburilor comerciale polo
neze cu țările A.E.L.S. în compara
ție cu anul 1967, schimburile comer
ciale cu țările acestei organizații au 
crescut numai cu 2,6 la sută. în ca
drul contactelor comerciale cu țările 
A.E.L.S. este hotărîtor schimbul cu 
Anglia. Anul 1968 nu a fost însă 
avantajos în dezvoltarea schimburi
lor comerciale poloneze cu această 
țară. Exportul nostru către Anglia a 
fost mai mic cu 1,8 la sută, adică cu 
peste 12,5 milioane zloți valută. Sol
dul balanței comerciale cu Anglia la 
sfîrșitul anului 1968 a fost pasiv, ri- 
dicîndu-se la 113,3 milioane zloți va
lută".

La capătul unul alt tabel, privind 
schimburile comerciale cu țările 
A.E.L.S., autorul conchide : „Soldul 
schimburilor comerciale cu întreaga 
grupare este pasiv și se ridică la 
140,3 milioane de zloți valută. Țările 
A.E.L.S. au fost în continuare princi
palii beneficiari al cărbunelui polo
nez, care a fost exportat anul trecut 
în cantitate de aproximativ 5 mili
oane de tone, adică cu circa 350 000 
de tone mal mult față de 1967".

în continuare, în articol se spune :
„Schimbările comerciale ale Polo

niei cu țările capitaliste dezvoltate 
din afara Europei au fost în anul 
trecut cu 2 la sută mal mici decît în 
1967 (sublinierea autorului). Asupra 
acestui lucru a Influențat scăderea 
schimburilor comerciale cu S.U.A., 
care sînt partenerul nostru comercial 
cel mal Important în aepastă grupă 
de țări. Exportul către S.U.A. a scă
zut cu 2,2 la sută, în timp ca im
portul s-a micșorat cu 5,7 la sută. 
S-au, restrîns în foarte mare măsură 
schimburile noastre cu Canada. Deo
sebit de îngrijorător esto fenomenul 
de slăbire a dinamicii exportului 
către ambele țări amintite, deoarece 
obligațiile noastre financiare față de 
S.U.A. șl Canada cer o creștere sis
tematică continuă a exportului, pre
cum șl menținerea unul sold activ 
al schimburilor comerciale".

în partea de concluzii, autorul ar-r 
tlcolului din „Rynki Zagraniczne" re
levă:

„Anallzînd pe scurt schimburile 
comerciale ale Poloniei cu țările In
dustriale dezvoltate din anul 1968, 
trebuie să spunem că în ciuda greu
tăților serioase în dezvoltarea expor
tului, el a înregistrat o creștere evi
dentă — deși mal mică decît crește
rea importului. Trăsătura negativă a 
exportului constă în ponderea insufi
cientă în cadrul Iul a,mașinilor, in
stalațiilor și a bunurilor de consum 
de proveniență industrială. Este în
grijorătoare. de asemenea, creșterea 
relativ slabă și în unele cazuri chiar 
scăderea exportului către cei mai k
importanți parteneri comerciali, ca 
Marea Britanie, S.U.A., Franța, 
R.F.G. Merită atenție, de asemenea, 
intensificarea greutăților în plasarea 
produselor noastre pe piețele C.E.E., 
în special în domeniul mărfurilor 
agroalimentare și al bunurilor de 
consum de proveniență industrială. 
Ca un fenomen pozitiv în cadrul 
schimburilor comerciale de anul tre
cut, putem să notăm reducerea depen
dentei noastre față de importul de 
cereale din țările capitaliste, ceea ce 
permite o îmbunătățire a structurii 
importurilor din aceste tărl“.

numerele extrase la tragerea din 
aprilie 1969

Extragerea 1 : 65 26 68
54 15 37 72 61.
Fond de premii : 704 003

Extragerea a Il-a : 2 75
Fond de premii: 574 775 lei din care 
183 395 lei report categoria A.

53 57 79

lei.
39 <5.

25

22

IMPERATIVE ALE VIEȚII

INTERNATIONALE

♦

zzSecretul'z unor concedieri

(Urmare din pag. I)

Care este „capacitatea" lor ? Foarte 
simplu : o bombă termonucleară de 
o capacitate de 50—60 megatone echi
valează cu de 3 000 de ori forța dis
tructivă a celei care a fost folosită 
împotriva Japoniei. Or, asemenea 
bombe există în mare număr și în
săși existenta lor constituie un argu
ment suprem în favoarea lichidării 
stocurilor actuale și a dezarmării nu
cleare".

Se pune întrebarea : care sînt pri
mii pași ce ar trebui întfeprinși spre 
realizarea obiectivului fundamental 
care este interzicerea armelor nu
cleare, distrugerea tuturor stocurilor 
existente și a mijloacelor de trans
portare a lor la țintă ? Soluția cre
ării de zone libere de arme nucleare 
este una dintre măsurile preconizate. 
Asupra efectelor ei pozitive insistă 
adjunctul ministrului afacerilor ex
terne mexican, Alfonso Garcia Ro
bles. După părerea sa. tratatul de 
la Tlatelolco pentru denuclearizarea 
Americii Latine constituie o impor
tantă realizare In această direcție. 
Statele participante nu vor folosi re
sursele șl instalațiile de care dispun 
decît în‘ scopuri pașnice „Aceasta 
constituie, ne spune interlocutorul 
nostru, o garanție că eforturile pe 
care le vom întreprinde vor fi con
structive. Energia nucleară va fi

pusă în slujba progresului economic 
și social. Dacă s-ar extinde pe plan 
mondial acest exemplu, denucleariza- 
rea unor zone ar antrena denuclea- 
rizarea altora și, printr-o înlănțuire 
logică, neutralizarea arsenalelor nu
cleare existente, dezarmarea nuclea
ră și crearea unui climat de încre
dere între state — garanție a secu
rității internaționale".

Subsecretarul de stat pentru afa
cerile externe al Italiei, Mario 
Zagarl, prezintă în acest sens 
alte argumente : „Securitatea im
plică lichidarea totală a arsenalelor 
de arme nucleare. Transformarea 
acestui deziderat în realitate pre
supune însă în prealabil încetarea 
cursei înarmărilor, măsură care ar 
preceda reducerii stocurilor exis
tente, la rîndu-i prealabil al lichi
dării lor totale. Astfel s-ar face 
posibil accesul tuturor țărilor la 
materii prime si tehnologia nucleară 
în scopuri pașnice, pe picior de e- 
galitate. Un alt factor care ar putea 
determina crearea unul climat de 
încredere reciprocă ar fi constitui
rea de zone denuclearizate sau de 
sisteme regionale de securitate".

Reducerea înarmărilor, lichidarea 
blocurilor militare, desființarea ba
zelor militare s 
modalitățile de 
rității europene, 
modalități, ca și

blemelor securității europene, ar 
putea forma înscrieri pe agenda 
proiectatei conferințe europene. Este 
suficient să citești comentariile pre
sei elvețiene, pentru a constata cît 
de mult opinia publică a Confederației 
Helvetice a fost sensibilizată de vi
zita în România a șefului departa
mentului politic, dl. Willy Spiihler. 
„S-a căzut de acord asupra utili
tății unei conferințe pentru secu
ritatea europeană, scrie „Gazette 
de Lausanne". Dl. Spiihler — pre
cizează ziarul — l-a informat pe 
interlocutorii săi români că Elveția 
va acorda multă importantă pregă
tirii acestei conferințe". La rîndul 
său, Andre Naef scrie în „Tribune 
de Geneve" că o conferință a secu
rității europene ar constitui „un 
instrument important al destinde
rii pe continentul nostru". El sub
liniază că „destinderea generală a 
relațiilor Est-Vest este indispensa
bilă". în favoarea 
nioase între țări 
și dezvoltlndu-și 
tea națională".

Problemele dezarmării și securită
ții europene apar astfel aici, la Ge
neva, ca o preocupare generalizată, 
care are reflexe nu numai în spa
țiul sediului Națiunilor Unite, ci și 
în cadrul larg al opiniei publice.

„cooperăril armo- 
egale in drepturi 
liber personalita-

se înscriu printre 
asigurare a secu- 

Discutarea acestor 
i a ansamblului pro-

Revista lunară pentru drepturile 
politice ale femeii „FRÂU UND 
FRIEDEN", care apare la Hanovra 
(R.F.G.), publică un articol despre 
fenomenul denumit „sclavia mo
dernă".

în majoritatea statelor, negoțul cu 
sclavi este calificat drept o crimă 
dintre cele mai grave. Depinde însă 
ce se înțelege sub noțiunea de 
„sclav". Inițial, această noțiune se 
atribuia oamenilor care erau vîn- 
duți cu forța în piața publică. Feno
menul era larg răspîndit. Astăzi, cu 
puține excepții, se poate afirma că 
a dispărut. Există totuși și acum re
giuni — în Africa, în Orient, în 
America de Sud — unde se mai prac
tică sclavia sub camuflajul așa-nu- 
mitulul „schimb de forță de muncă". 
Oamenii procurați pe această cale 
sînt destinați să lucreze în minele 
din Peru, Bolivia, în pădurile vir
gine din Uruguay. Cum sînt recru
tați ? Patronilor unor întreprinderi 
li se plătește o sumă de bani, pen
tru ca un număr de muncitori — 
printre care există un procentaj ri
dicat de femei — să fie concediați, 
aruncați în stradă. Deveniți dintr-o- 
dată șomeri, fără nici o șansă de a 
găsi un alt loc de muncă, el se află, 
fără nici o apărare, la discreția 
„cumpărătorului", care-și poate im
pune nestingherit condițiile. Potrivit 
datelor ziarului brazilian „O Dia- 
rio", pe această cale sînt „cumpărați" 
anual 1,8—2 milioane de oameni, 
printre care multe femei. Această 
„sclavie modernă" se practică cu 
regularitate.

Pe de altă parte, oficiul „All-Asia- 
Anti-Slavery-Research-Office", cu 
sediul la New Delhi, a publicat a- 
cum cîteva săptămîni un studiu din 
care rezultă că în țările din Asia 
de sud mai există oameni bogați 
care plătesc agenți speciali pentru a 
recruta din diferite țări „trupe de 
dansatoare", „artiste" etc. Ziarul 
„Kyemon", care apare la Rangoon, 
referindu-se la această problemă, a- 
firmă că, în perioada 1960—1967, cir
ca 12 milioane de femei au fost re-

crutate în acest mod din diferite țări 
ale Asiei și reținute în mod forțat. 
După cum a reieșit la un recent mare 
proces judecat la Calentta, pentru 
fiecare transport reușit agenții în
casează o recompensă între 4 000—■ 
5 000 de lire sterline.

Ziarul „Kyemon", mal sus-amintlt, 
relatează că din 1949, dată la care so
cietăți britanice, franceze și belgiene 
au început să construiască în Africa 
și Asia mari obiective industriale, 
s-au înregistrat peste 1,8 milioane de 
cazuri de „nonlegalized womens en
gagements" — adică angajări nele
gale de femei pentru prestarea unor 
munci grele și necalificate în aceste 
întreprinderi. Și la oțelăriile din 
Roerkela (India), construite de firme 
vest-germane, s-au înregistrat aseme
nea contractări încheiate prin re
curgere la forță.

Dar recordul îl dețin țările latlno- 
americane. Astfel, la începutul lunii 
ianuarie, anul acesta, „Comisarlo Po- 
licero paraas Interesas Feminiles" 
(„Comisariatul de poliție pentru in
teresele femeii") din Nicteroy a co
municat că un mare număr de femei 
din triburile băștinașe, dar șl imi
grante albe, sînt transferate cu forța 
dintr-un loc în altul, trec de la lati
fundiari la proprietari de fabrici, de 
la crescători de vite la întreprinză
tori din orașe.

Publicația argentineană „Prensa 
para las Familias" arată că sute de 
mii de femei sînt trimise în regiuni 
în curs de dezvoltare — Patagonia 
de nord, de pildă, — „fără un anga
jament legal, fără soț, fără copii și 
rude pe timp nelimitat". Oare aceas
ta nu înseamnă sclavie ?

Dacă la congresul „Femmes Chefs 
d’Entreprise" („Femei șefi de între
prinderi") care s-a ținut la Viena 
s-a vorbit despre 220 de milioane da 
oameni — în majoritatea femei —• 
care trăiesc astăzi pe pămînt în con
diții de sclavie, față de această cifră 
ar trebui manifestată toate seriozi
tatea — încheie publicația „Frâu 
und Frieden".

t
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Joi seara, la capătul unei șe
dințe extraordinare a parla
mentului care a durat aproape 
șase ore, guvernul libanez, con
dus de Rachid Karame, și-a 
prezentat demisia. Căderea sa, 
intervenită la numai trei luni 
de la constituire, deschide, po
trivit expresiei unuia dintre 
principalele ziare din Beirut : 
„cea mai ascuțită criză din is
toria Libanului". Aprecierea se 
referă, firește, la complicata si
tuație internă a țării, în contex
tul mai larg al evenimentelor 
din Orientul Apropiat.

După cum anunță ziarele și 
agențiile de presă, criza a inter
venit în urma incidentelor de 
miercuri de la Saida în cursul 
cărora armata a deschis focul 
împotriva refugiaților palesti- 
neni care încercau să manifes
teze, ucigînd trei persoane și 
rănind alte zece.

Pentru a împiedica extinde
rea tulburărilor (în capitală 
studenții și elevii au început 
să organizeze manifestații de 
protest împotriva acțiunilor re
presive ale forțelor de ordine), 
autoritățile militare au operat 
numeroase arestări și au decis 
aplicarea imediată a unor res
tricții de circulație.

în aceste condiții, poziția gu
vernului a devenit tot mai difi
cilă. îngrijorat de ascuțirea 
tensiunii și de perspectiva in
tensificării atacurilor din par
tea opoziției, guvernul Karame 
și-a anunțat în aceeași zi inten
ția de a demisiona. El a reve
nit însă asupra hotărîrii sale 
după o lungă reuniune a cabi
netului și după consultări in
tense cu un mare număr de 
personalități politice de toate 
tendințele, consultări care i-au 
dat speranța că ar nutea primi 
un sprijin din partea parlamen
tului.

întrunită joi seara în ședin
ță extraordinară pentru a lua 
în dezbatere incidentele, Ca
mera deputaților nu i-a dat sa
tisfacție. în cadrul dezbaterilor, 
președintele camerei, Sabri Ha- 
made, a cerut deschiderea unei 
anchete privind responsabilita
tea declanșării manifestațiilor. 
După ce a ascultat punctele de 
vedere ale diferiților lideri po
litici, șeful guvernului, Rachid 
Karame, a declarat că „negă
sind în cadrul parlamentului 
sprijinul unanim be care îl 
spera în această etapă dificilă 
prin care trece țara" își prezin
tă demisia. Aprobat și urmat 
de toți miniștrii prezenți, Ka
rame a părăsit sediul parla
mentului.

în cursul zilei de ieri, primul 
ministru libanez a fost primit 
de șeful statului, Charles Helou, 
căruia i-a făcut cunoscut că își 
menține hotărîrea de a demi
siona.

în cercurile oficiale din Li
ban se remarcă sarcina dificilă 
ce revine președintelui tării, 
care va începe azi consultări 
în vederea desemnării unui nou 
prim-ministru, avîndu-se în ve
dere circumstanțele excepționa
le ale demisiei cabinetului pre
zidat de Karame. Același fapt 
este subliniat de altfel de nu
meroase ziare libaneze si din 
alte țări. „Dificultățile economi
ce actuale și confuzia politică 
care domnește în tară — scrie 
ziarul englez „Times" — dove
desc o dată în plus extrema 
fragilitate a situației din Orien
tul Apropiat". „O criză gravă 
în Liban — scrie la rîndul dău 
ziarul francez „Le Figaro" — 
ar putea avea serioase repercu
siuni".

N. I.

PARIS 25 (Agerpres). — Vineri la 
miezul nopții a luat sfîrșit în mod 
oficial, campania electorală în vede
rea referendumului de la 27 aprilie 
din Franța asupra reformei regiona
le și transformării Senatului. în 
cursul serii, președintele de Gaulle 
a rostit la posturile de radio și tele
viziune o scurtă cuvîntare. Prezen- 
tînd esența reformelor propuse, pre
ședintele a relevat că „este vorba 
de a se aduce structurii țării noastre 
schimbări foarte considerabile". „Răs
punsul vostru — a declarat el — va 
angaja destinul Franței, deoarece, 
dacă sînt dezavuat de o majoritate 
dintre voi, în acest subiect capital, 
sarcina mea actuală de șef al sta
tului va deveni, evident, imposibil de 
îndeplinit și voi înceta imediat exer
citarea funcțiunilor mele". Generalul 
de Gaulle a adăugat că, în cazul unui 
vot favorabil, el își va continua 
mandatul pînă la expirarea sa, după 
care va remite funcția de șef al sta
tului celui pe care francezii îl vor 
alege pentru a-1 succeda.

Cei 29 527 000 alegători au acum 
un răgaz de 36 de ore înainte de a 
se prezenta la urne. Ei sînt chemați 
să răspundă prin „da" sau „nu" la 
întrebarea : „Aprobați proiectul de 
lege referitor la crearea regiunilor 
și reînnoirea Senatului ?“. înainte de 
începerea campaniei electorale, fie
care alegător a primit textul 
plet al proiectului de reformă, 
pus din cinci capitole și 69 de 
cole, în care sînt expuse în 
nunțime diversele aspecte ale
structurării, organizării și funcțio
nării celor 21 de regiuni ale Franței 
și a noului Senat. Proiectul a fost

com- 
com- 
arti- 
amă- 

re-

supus unei ample și agitate dezba
teri în cursul campaniei electorale. 
Cercurile guvernamentale au argu
mentat că reformele propuse consti
tuie un tot indisolubil, ele inspirîn- 
du-se din aceeași idee și urmărind 
același scop, și anume asocierea di
rectă a reprezentanților categoriilor 
sociale, economice și profesionale, 
pe de o parte, la luarea hotărîrilor 
care le privesc pe plan regional și, 
pe de altă parte, la întocmirea le
gilor pe care Senatul va avea cali
tatea 
tării 
pală.

Toate grupările dc opoziție 
pronunțat pentru un răspuns 
tiv la referendum. Ele obiectează în
deosebi împotriva faptului că guver
nul cere alegătorilor un răspuns la 
o singură întrebare, deși este vorba 
de două reforme de marc complexi
tate și sensibil deosebite. Acest lu
cru — afirmă opoziția — va împie
dica majoritatea alegătorilor să se 
pronunțe asupra fondului reformei, 
ei fiind chemați să-și exprime doar 
încrederea sau neîncrederea în gu
vern..

Vineri după-amiază ziarul „France 
Soir“ a publicat rezultatele ultimu
lui sondaj efectuat de Institutul 
francez al opiniei publice,- potrivit 
cărora 79 la sută dintre persoanele 
chestionate s-au decis cum vor vota 
duminică. Dintre cei deciși, 51 la 
sută vor respinge reforma, iar 49 
la sută o vor aproba. Precedentul 
sondaj al acestui institut indica un 
procent de 52 la sută pentru 
și 48 la sută pentru „nu“.

să le examineze înaintea 
lor de către Adunarea

s-au 
nega-
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ANGUILLA. — Demonstrație a locuitorilor insulei în fața sediului comisaria
tului britanic, cerînd retragerea trupelor de ocupație engleze
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„S.U.A. trebuie să
războiul în Vietnam

Zilei de 1 Mai

O Acțiuni de protest ale unor organizații și personalități 
politice americane

NEW YORK 25 (Agerpres). — în Statele Unite continuă acțiunile 
de protest împotriva războiului dus în Vietnam.

După cum relatează agenția U.P.I., 
Lewis Dixon, veteran al ultimului 
război mondial, a demisionat din 
funcția deținută la biroul de recrutări 
din Love County (Oklahoma), declâ- 
rînd că „nu va încorpora nici un 
tînăr american pentru a fi ucis în 
folosul unui grup de politicieni din 
Washington". El a declarat că în vi
ziunea unora din politicieni care cîștigă 
sume imense prin relațiile ce le au 
cu industria americană de armament 
„războiul din Vietnam ar trebui să 
continue încă 20 de ani pentru a-și 
umple bine buzunarele".

Alăturîndu-se criticilor Ia adresa 
politicii vietnameze a administrației, 
senatorul american Vance Hartke, de
mocrat din partea statului Indiana, a 
declarat că dezangajarea trebuie să 
fie scopul principal al guvernului față 
de războiul din Vietnam. Administra
ția, a spus senatorul, trebuie să în
ceteze imediat toate operațiunile 
trupelor sale din Vietnam. O soluție 
pașnică 
a spus 
acum.

După 
Comitetului național al 
pacifiste din S.U.A. „Americani pen
tru o acțiune democratică", care cu
prinde în rîndurile sale o serie de 
reprezentanți ai aripii liberale a Parti
dului democrat, a fost dată publi
cității o rezoluție în care se arată că 
actuala administrație americano re
petă „greșeala tragică" a vechiului

guvern dacă, în loc de a duce ade
vărate tratative, consideră că „trebuie 
îmbunătățită situația militară din 
Vietnamul de sud". Autorii rezoluției 
critică, de asemenea, hotărîrea gu
vernului de a reduce cheltuielile desti
nate rezolvării unor stringente proble
me interne. în timp ce numeroși copii 
suferă de pe urma lipsurilor, mențio
nează rezoluția, se pun la punct pla
nurile de construire a sistemului anti- 
balistic „Safeguard", care va duce nu 
numai la o sporire considerabilă a 
cheltuielilor, ci și la o intensificare 
a cursei înarmărilor.

PR AGA 25 (Agerpres). — Fede
rația Sindicală Mondială a adresat 
oamenilor muncii din întreaga 
lume un mesaj — cu prilejul Zilei 
de 1 Mai — în care își reafirmă 
solidaritatea cu poporul Vietna
mului și cheamă pe toți oamenii 
muncii să intensifice sprijinul a- 
cordat poporului vietnamez.

F.S.M. transmite un salut oame
nilor muncii din țările socialiste 
ale căror realizări constituie un iz
vor de inspirație pentru tovarășii 
lor care nu s-au eliberat încă de 
exploatare. Sînt salutați, de aseme
nea, oamenii muncii din țările ca
pitaliste, care luptă pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață și de 
muncă, pentru cucerirea de 
drepturi democratice, pentru a 
chida atotputernicia politică și 
conomică a monopolurilor.

F.S.M. salută, de asemenea, 
oamenii muncii din țările în curs 
de dezvoltare care luptă împotriva 
sechelelor dominației coloniale și 
împotriva înapoierii economice, 
precum și pe oamenii muncii din 
țările încă neeliberate.

noi
li-
e-

pe

a conflictului din Vietnam, 
el, trebuie să fie realizată

o reuniune de două zile a 
organizației '

Sărbătoarea națională

a Tanzaniei
se împlinesc 

ani de la ratifi- 
de către orga-

Azi 
cinci 
carea 
nele supreme dinTan- 
ganica și Zanzibar a 
acordului privind u- 
nirea celor două țări 
într-un singur stat — 
Republica Unită Tan
zania.

In scurtul timp cît 
a trecut de la acest 
act, poporul tanzanian 
a depus eforturi în
semnate pentru lichi
darea grelei moșteniri 
coloniale, pentru con
solidarea independen
ței țării și dezvoltarea 
economică și cultural- 
socială a țării. Pla
nul economic aflat în 
curs de realizare pre
vede punerea bazelor 
industriei naționale, 
prospectarea și valori
ficarea de noi bogății, 
în ce privește agri
cultura, se preconi
zează o mai bună fo
losire a pămîntului, 
sporirea și diversifi
carea producției agri
cole. crearea de coo
perative de producție 
ca premisă a introdu
cerii în viața satului 
a unor transformări 
radicale și a ridicării 
nivelului de trai al 
populației. Guvernul 
tanzanian a luat, de a-

semenea, o serie de 
măsuri care să favori
zeze progresul econo
mic și social, naționa- 
lizînd o serie de bănci 
și societăți de asigu
rare, numeroase fir
me de import și ex
port, precum și unele 
companii străine din 
industrie și agricultu
ră. Paralel cu aceste 
eforturi s-au întreprins 
pași însemnați în lup
ta pentru lichidarea 
analfabetismului. Noul 
plan economic al țării 
ce urmează să intre 
în vigoare — primul 
program economic de 
după Declarația de la 
Arusha, care a stabilit 
obiectivele economice 
și politice ale Tanza
niei în condițiile cu
ceririi independenței 
— prevede construirea 
unor fabrici de utilaje 
și mașini necesare

denței, promovează 0 
politică de colaborare 
cu toate statele. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Unită Tanzania s-au 
stabilit relații de co
laborare. Vizitele re
ciproce de delegații 
care au avut loc în ul
timii ani au contribuit 
la o mai bună cunoaș
tere reciprocă și la 
strîngerea relațiilor de 
prietenie dintre cele 
două țări. Chiar zilele 
trecute, o delegație gu
vernamentală a Repu
blicii Tanzania ne-a 
vizitat țara și în cursul 
convorbirilor pe care 
le-a avut cu dele
gația română s-au sta
bilit măsuri pentru 
lărgirea schimburilor 
comerciale, precum și 
pentru dezvoltarea coo
perării dintre cele 

__ T__ . două țări în domeniile 
dezvoltării economice minier, al economiei 

‘ ' ' ' forestiere șl în alte 
domenii.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Tan
zaniei. poporul român 
urează poporului tan
zanian noi succese în 
lupta sa pe calea pro
gresului economic, so
cial și cultural.

a țării, a unor fabrici 
de îngrășăminte.

Pe plan extern, 
Tanzania se pronunță 
pentru lichidarea com
pletă a ultimelor ră
mășițe coloniale din 
Africa, sprijină efor
turile tinerelor țări de 
pe continent pentru 
consolidarea indepen- A. B.

în care 
avioane 
rachete 
Khanh

HANOI 25 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație 
se arată că la 23 aprilie 
americane au atacat cu 
școala primară din satul
Thanh, din provincia nord-vietna- 
meză Nghe An, în timpul orelor de 
curs. Un elev în vîrstă de șapte ani 
șl-a pierdut viața. în declarație se 
arată, de asemenea, că între 14 și 
19 aprilie avioane americane au ata
cat mai multe localități populate din 
provinciile Quang Binh și Ha Tinh. 
Guvernul R. D. Vietnam, se spune 
în declarație, cere să se pună capăt 
oricăror încălcări ale suveranității și 
securității Republicii . Democrate 
Vietnam.

Congres național
al Partidului Comunist Chinez

PEKIN 25 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că la 24 a- 
prilie s-au încheiat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres național al 
Partidului Comunist Chinez. Po
trivit comunicatului secretariatu
lui Prezidiului Congresului, în ul
tima ședință plenară a fost ales 
Comitetul Central alcătuit din 170 
membri și 109 membri supleanți. 
în Comitetul Central au fost aleși 
vechi membri de partid, precum și 
membri din generația mai tînără, 
cadre de conducere din diferite 
domenii de activitate, muncitori 
din uzine, de pe ogoare, reprezen
tanți ai Armatei Populare de Eli
berare. comuniști care lucrează în

domeniul activității culturale șl 
științifice, reprezentanți ai diferi
telor naționalități.

Tovarășul Mao Tze-dun a fost 
reales președinte al C.C. al P.C. 
Chinez, iar tovarășul Lin Biao, 
vicepreședinte al C.C.

După cum se subliniază în co
municat, Congresul a sintetizat 
victoriile și experiența de pînă a- 
cum și a hotărît sarcinile și poli
tica partidului, atît pe plan intern 
cît și pe plan internațional. Sîn- 
tem siguri — se arată în comuni
cat — că după încheierea congre
sului vor fi obținute victorii șl 
mai mari în întreaga țară.

p F- g. APLICAREA HOTARIRII

PRIVIND IMPRESCRIPTIBILITATEA
CRIMELOR DE OMOR ȘI GENOCID

BONN 25 (Agerpres). — Cabinetul 
vest-german, întrunit în noaptea de 
joi spre vineri într-o ședință extraor
dinară, a decis punerea în aplicare » 
hotărîrii de principiu luate în ziua 
precedentă, privind anularea prescrie
rii urmăririi și judecării crimelor de 
omor și genocid, inclusiv crimele co
mise de naziști în cursul ultimului 
război mondial. Cabinetul a adoptat 
proiectul de lege respectiv, prezentat 
de ministrul justiției, Horst Ehmke și 
elaborat de predecesorul său, Gustav 
Heinemann, care între timp a fost 
ales președinte al R. F. a Germaniei. 
Pe baza statutului prescrierii, dreptul 
organelor judiciare de a judeca pe 
criminalii de război naziști urma să 
înceteze la 31 decembrie a. c.

Ministrul justiției, Ehmke, a făcut 
totuși în cursul dezbaterilor o de
clarație care răspunde rezervelor ex
primate de creștin-democrați, care au 
insistat asupra aplicării „gradate și

diferențiate" a anulării prescrierii, 
susținînd că ar trebui exceptați de la 
urmărire și judecare „criminalii de 
clasa a doua", care au acționat pe 
baza unor ordine superioare. Cate
goria „criminalilor de clasa a doua", 
a precizat el, „a fost în orice caz 
deja luată în considerare în practica 
judiciară actuală". Comentînd aceas
tă precizare, observatorii din Bonn 
consideră că în mod practic se men
ține posibilitatea exceptării unor cri
minali de la urmările legale. Ei amin
tesc că în ultimii patru ani, din 10 000 
de criminali de război judecați au fost 
condamnați numai 200.

ECRAN
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MINISTRUL DE EXTERNE
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Are 38 de ani. A intrat în 

business-ul filmului acum trei ț 
ani, de doi ani este vice-pre- 
ședintele firmei „Paramount" 
și șeful producției acestei case 
de filme. Nu are habar de teh
nica filmului, nu are producții 
proprii, nu a frecventat școli de 
specialitate care să-l consacre 
pe bază de diplomă în postul pe 
care-l ocupă.

Robert Evans, căci acesta este 
numele său, constituie însă un 
ghimpe pentru toți partizanii 
convenționalismului tradițional 
al Hollywoodului. EllVște unul 
din puținii care au Reușit să 
trezească Hollywood-ul din a- 
morțeala și resemnarea care-l 
duceau în mod sigur pe panta 
falimentului și a început lupta 
împotriva celui mai de temut 
concurent: televiziunea. A rea
lizat 25 de filme anual, care i-au 
adus un cîștig de o sută de mi
lioane de dolari. Cum a reu
șit acest lucru ? „Prin introdu
cerea realității, a vieții nemij- 

l locite în arta citadelei de pe 
) malul Pacificului". (Die Presse).

VEST-GERMAN DESPRE

UNELE PROBLEME

AGRAVAREA SITUAȚIEI
!N IRLANDA DE NORD

BELFAST 25 (Agerpres). — Si
tuația din Irlanda de Nord s-a a- 
gravat joi, cînd, în ciuda inițiativei 
Comitetului Executiv al „Mișcării 
pentru drepturile civile" de a anula 
toate manifestațiile prevăzute pentru 
sfîrșitul acestei săptămîni în scopul 
de a se evita noi ciocniri, grupurile 
extremiste protestante au recurs la 
noi acțiuni teroriste. Pentru a treia 
oară în cursul acestei săptămîni a 
fost aruncat în aer un bazin colector 
de apă potabilă, care alimentează 
orașul Belfast. Cabinetul nord-irlan- 
dez, întrunit joi seara într-o ședință 
extraordinară, a luat noi măsuri de 
securitate pentru protejarea acestor 
instalații vitale. Poliția a fost în
tărită cu contingente suplimentare 
de voluntari și s-a apelat la inter
venția elicopterelor britanice pentru 
supravegherea conductelor de apă și 
a liniilor de înaltă tensiune.

Acțiunile extremiștilor protestanți 
sînt încurajate de adversarii politici 
ai premierului O’Neill, care și-au in
tensificat campania după ce Partidul 
unionist guvernamental s-a pronun
țat în sprijinul proiectului său de 
modificare a actualei legislații elec
torale, menit să înlăture parțial dis
criminările impuse populației ca
tolice.

în timp ce criza din Irlanda de 
Nord se adîncește, fostul ministru de 
externe britanic, George Brown, spri
jină, într-un articol publicat joi de 
ziarul londonez „Evening Standard", 
ideea unei unificări a celor două 
Irlande (Irlanda de Nord și Repu
blica Irlanda), ceea ce, după păre
rea sa, ar fi în avantajul reciproc pe 
plan economic. George Brown pro
pune în acest scop o întîlnire între 
premierii Marii Britanii, Irlandei de 
Nord și Republicii Irlanda.

INTERNAȚIONALE

Luînd cuvîntul vineri în Bundes
tag, Willy Brandt, ministrul vest- 
german al afacerilor externe a sub
liniat că realizarea unei înțelegeri 
cu Uniunea Sovietică „rămîne pen
tru politica vest-germană un obiec
tiv primordial, pentru care nu exis
tă nici o soluție de schimb". Refe- 
rindu-se la Apelul de la Budapesta 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia cu privire la convo
carea unei conferințe pentru pro
blemele securității europene, Willy 
Brandt a arătat că la recenta reu
niune a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. s-a conturat o poziție pozi
tivă față de această propunere, dar 
condiționată de mai mulți factori: 
lipsa unor condiții prealabile, o pre
gătire minuțioasă a conferinței, par
ticiparea Statelor Unite. existența 
unor perspective întemeiate de rea
lizare a unui progres. în încheiere, 
ministrul de externe vest-german 
s-a pronunțat împotriva unei „po
ziții pur negative" a Occidentului 
față de propunerea unei conferințe 
pentru securitatea europeană.

te de presă transmit
Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor 

externe ai României, a tăcut o scurtă vizită la Viena, 
la invitația ministrului de externe al Austriei, Kurt Waldheim. Vineri, ministrul 
austriac a avut o întrevedere cu oaspetele român. Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă relațiile bilaterale româno-austriece, precum și posibilitățile 
pentru continua lor dezvoltare. S-a efectuat totodată un schimb util de păreri 
asupra unor probleme internaționale și a cooperării dintre statele europene.

Noul secretar de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. IlSgOSlavia» Vecea Federală a Skupștinei Federale a hotărît ca 
în funcția de secretar de stat pentru afacerile externe să fie numit Mirko 
Tepavaț, fost președinte al Comitetului provincial Voivodina al Uniunii 
Comuniștilor. Ca adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe 
a fost numit Anton Vratușa, reprezentantul permanent al Iugoslaviei la O.N.U. 
Mișo Pavicevici, fost secretar de stat ad-interim pentru afacerile externe, a 
fost eliberat din funcție fiind propus pentru funcția de vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale.

, a
pentru funcția de vicepreședinte al

0 ședință a conducerii 
Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare 3 avut 100 
la Roma. In cadrul discuțiilor au fost 
abordate probleme legate de actuala 
situație internă și internațională. Se
cretarul politic al partidului, Tullio 
Vecchietti, a prezentai o informare 
privind activitatea partidului în ca
drul mișcării muncitorești, participarea 
acestuia în lupta pentru retragerea Ita
liei din N.A.T.O. și pentru reforma 
sistemului de învățămînt. Conducerea 
partidului a adoptat hotărîrea ca între 
6 și 8 mai să fie convocată plenara 
Comitetului Central.

La Lima au luat sfârșit 
lucrările celei de-a 13-a 
sesiuni a Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Ameri
ca Latină (C.E.P-A.L.). Participan
ts au acordat o atenție specială la 
actuala sesiune a C.E.P.A.L. eforturilor 
întreprinse de țările latino-americane 
în vederea soluționării problemelor lor 
economice și sociale, în vederea apă
rării suveranității naționale. Repre
zentanții a numeroase țări din regiune 
au subliniat necesitatea încetării ames
tecului străin în afacerile lor interne.

Importante convorbiri 
privind Orientul Apropiat 
au avut loc vineri la Londra. Regele 
Hussein al Iordaniei, aflat într-o vizită 
la Londra, a conferit cu premierul 
britanic Wilson și cu ministrul de 
externe Stewart. Problemele Orientu
lui Apropiat au fost abordate și în 
cursul întrevederii pe care secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a avut-o 
vineri la prînz cu ministrul de exter
ne Stewart.

La Târgul internațional 
de la Dijon (Franta) este expusă 
o gamă largă de produse alimentare 
și vinuri. Ziarul „Le Bien Publique", 
marele cotidian din regiunea Bourgog
ne, a elogiat pavilionul României, 
arătînd că el se numără printre cele 
mai reușite la ediția din acest an a 
Tîrgului.

Cu prilejul celei de-a 
24-a aniversări a eliberării 
Italiei de sub dictatura fas
cistă/ ™ întreaga țară au avut l°c la

25 aprilie adunări populare și manifes
tații la care au participat foști parti
zani și reprezentanți ai Asociației 
Naționale a Rezistenței, deputați și 
senatori, miniștri. Au fost depuse 
coroane de flori la mormintele celor 
căzuți în lupta pentru eliberarea și 
independența patriei.

GENEVA 25. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: Liga societăților de 
Cruce Roșie și-a sărbătorit cei 
50 de ani de existență printr-o 
ceremonie care a marcat 
începutul unei serii de mani
festări comemorative. Au par
ticipat numeroase personalități 
internaționale si elvețiene, în
tre care șeful Departamentului 
politic elvețian, Willy Spiihler. 
Secretarul general al O.N.U., 
V Thant, a adresat Ligii un 
mesaj prin care lansează un 
apel pentru pacea mondială și 
înțelegerea internațională.

Ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan, 
a fost primit de ministrul afacerilor externe al Franței, 
Michel Debre. în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării dintre Ro
mânia și Franța, precum și unele aspecte ale cooperării și securității europene.
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| țul _ Xavier ,-și Carlos Hugo i 
. (tată și fiu), care poartă nu- [ 
' mele de, Bourbon-Parma și 4 
l sînt descendenți ai regelui Carol I 
' XII. Ei nu au participat la fu- i 
4 neraliile Donei Victoria, căci l 
i au considerat că nu pot să se [ 
1 situeze pe același plan cu „uzur- 4 
l patorii tronului lor". De la Vie- i 
’ na s-a anunțat însă un nou pre- > 
4 tendent, care neagă dreptul la i
> tron atît casei Bourbon, cît și ! 
‘ casei Bourbon-Parma! Este 4 
i vorba de arhiducele Franz Jo- i 
' seph Carlos de Habsburg- I 
ț Tothringen-Bourbon. „Preten- I 
i tiile diferiților prinți și
j diferendele dintre ei — scrie 4 
( ziarul „FRANKFURTER ALL- • 
1 GEMEINE" — nu constituie alt- ț 
1 ceva decît oglindirea rivalități- ( 
i lor dintre diferite grupuri poli- 1 
‘ tice spaniole în lupta pentru pu- i 
) lere"- Confirmarea cea mai ■ i bună o constituie faptul că opi- 
) nia publică spaniolă manifestă 
!

i

J trecut cînd a fost înfrînt în î 
) alegeri de către Riviera Crespo, ? 
t Lopez a luat cu sine ca a- 1 
' mintiri mașina salubrității, un L 
) jeep, băncile din parcul ora- ’ 
i șului, telefonul de la primărie ț 
1 îi un orologiu, cunoscut sub < 
I numele de „ceasul din Burlin- 5 
.' game". De aici au izbucnit și i 
) certurile dintre fostul și ac- J 
i tualul primar. )
> Ceasul aurit, cu un diametru l 
l de 600 milimetri, fusese făcut > 
/ cadou localității Cuernavaca l 
ț acum patru ani de suburbia J 
l Burlingame din San Francisco, ț
> Lucrurile s-au complicat și l
ț mai mult, deoarece Joseph A- ț 
i lioto, primarul orașului San 4 
) Francisco, se află în vizită în t 
I Cuernavaca. ț

Miercuri, in timpul vizitei. î
4 Joseph Alioto a putut să vadă ! 
j totuși ceasul. Dar originala dis- ț 
1 pută să se fi încheiat măcar i 
i pînă la viitoarea campanie elec- I 
’ torală ?

J
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Dona Victoria Eugenia de ? 
Battenberg, ultima regină a Spa- ț 
niei, soția fostului rege Alfons i 
XIII, a închis pentru totdeauna * 
ochii la Lausanne (Elveția). La l 
catafalcul ei s-au prezentat nici ; 
mai mult nici mai puțiiy de... ț 
cinci vlăstare regești care pre- l 
tind fiecare că sînt urmași legi- > 
timi la tronul Spaniei. De la l 
Estoril (Portugalia) a sosit Don J 
Juan, conte de Barcelona, șeful ț 
casei spaniole de Bourbon. De i 
la Paris a sosit fratele său sur- > 
do-mut, Don Jaime. De la Ma- l 
drid au venit Juan Carlos, (fiul ! 
lui Don Juan), precum și Al- ț 
fonso și Gonzalo, (fiii lui Don t 
Jaime). Fiecare a ajuns la fune- > 
ralii mai puțin copleșit de du- i 
rere și mai mult animat de do- ! 
rința de a dovedi lumii că el ț 
și nu celălalt este cel în drept i 
să preia ștafeta monarhiei spa- 1 
niole. Dar aceștia nu sînt sin- l 
gurii pretendenți la tronul „re- J 
gatului fără rege" (din 1947 4 
Spania a fost declarată ofi- i 
crai regat). Mai există prin- 1

prea puțin interes față de „po
veștile cu prinți" desprinse par
că din operete desuete.

Suveniruri

I
*

Fostul primar al localității l 
Cuernavaca din Mexic, Va- ! 
lentin Lopez, dorește să păs- ț 
treze amintiri din vremea cînd ( 
și-a exercitat funcția. Anul ’
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