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MULT AȘTEPTAT
PE ȘANTIERELE A
Nu întîmplător. în ultimul timp, 

au apărut în presă numeroase ar
ticole în legătură cu mersul lu
crărilor pe șantierele de construc
tii-montai din județul Argeș, cu fi
nalizarea investițiilor respective si 
punerea în producție a unor o- 
biective industriale. ..Investițiile Ar
geșului în etapa finalizării", „Punc
te nevralgice pe șantierele din Ar
geș". ..Ati pregătit cadrele necesare 

, noilor fabrici ?“ — iată titlurile u- 
nor, asemenea articole publicate nu
mai în 
în ele 
dere ce 
torilor, 
noilor obiective productive ce ur
mează să fie date în exploatare în 
1969 și se combăteau o serie de nea
junsuri ce trebuiau să fie lichidate

acest an în ziarul nostru; 
se sublinia marea răsoun- 
revine deopotrivă construc- 
beneficiarilor si titularilor

CULTURILE AGRICOLE

SE DEZVOLTA NORMAL
HOTĂRÎTOARE SÎNT ACUM

\

3
suoraf etele!

în aceste zile, atenția principală a 
oamenilor muncii din agricultură 
este îndreptată spre executarea la 
timp și la un nivel agrotehnic înalt 
a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor, condiție hotărîtoare pentru 
obținerea unor recolte mari la po
rumb, floarea-soarelui, sfecla de 
zahăr, cartofi, legume etc. Deși în- 
sămînțările, datorită condițiilor cli
materice din această primăvară, 
s-au făcut cu întîrziere, culturile 
se dezvoltă, în general, bine. La 
Consiliul Superior al Agriculturii se 
apreciază că, în cele mai multe 
locuri, porumbul, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr și alte culturi pră
sitoare au o dezvoltare bună și o 
densitate normală. Grîul a început 
să dea în spic. Căldurile și ploile 
din ultimele zile au favorizat creș
terea plantelor, încît s-a recuperat 
o parte din întîrzierea lor în vege
tație. Se apreciază, de asemenea, că 
pomii au legat bine, iar viile au o 
încărcătură normală de rod.

Acum, un factor hotărîtor pentru 
obținerea Unor recolte bune în a- 
cest an este executarea la timp, 
pe toate suprafețele și în cele mai 
bune condiții de calitate, a lucrări
lor de întreținere a culturilor.:

Experiența anilor precedent! șl În

(Continuare în pag. a IlI-a)
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O postură care nu onorează profesia
V

veratrină. 
de puter-

reportai 
de Mihai CARANF1L

— Era un copil vioi... ■
Era... Despre Gabi Șer

ban', azi, la Căbești, jude
țul Bacău, se vorbește la 
trecut. Verbul înmănun
chează în el dramatismul 
unei întîmplări cu deznodă- 
mînt tragic.

Despr- ?ceastș fetită. în 
vîrstă di 
de acurr 
timpul t

2 mai 
nin“, lui 
dusă pe 
pensarul 
în jurul 
zeci de 1 
prezentă 
serviciu, 
inte de r 
mult îna 
schimbul 
din ce îi 
șina Cot 
serviciu, 
privirea 
ților să ! 
mîna p< 
„Salvart 
Turculu 
la 5 kil

1.
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neîntîrziat, pentru a nu fi periclitat 
termenul de conectare a acestora 
la circuitul viguros al economiei 
naționale. Volumul mare al inves
tițiilor, importanța deosebită pe 
care o au pentru economia na- 
.tională obiectivele industriale afla
te în construcție, printre care com
binatul petrochimic, rafinăria, fabri
ca de stofe, combinatul de articole 
de cauciuc, fabrica de 
ca si ritmul de lucru 
nesatisfăcător întîlnit pe 
aceste șantiere, obligau
genda ministerelor constructoare sau 
titulare, a organelor de partid, să 
se afle permanent urmărirea înde
aproape a stadiului efectiv al lu
crărilor. precum si impulsionarea 
lichidării unor deficiente tehnice si

bere ș.a., 
lent, total 
unele din 
ca ne a-

deosebi cea din 1968, an cu precipi
tații puține, a demonstrat ce im
portanță mare au lucrările de în
treținere a culturilor și mai ales 
prășitul.

La Plenara Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, care a avut, loc în ianuarie a.c., 
analizîndu-se cauzele ce au deter
minat obținerea unor recolte foarte 
diferite de la o unitate agricolă 

. la alta, s-a făcut propunerea de a 
se stabili' obligații ferme privind 
executarea lucrărilor agricole. Re- 
ferindu-se la această problemă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cu- 
vîntarea la Plenara amintită, a 
subliniat : „Consider că propunerea 
făcută de a se stabili obligații fer
me privind executarea lucrărilor a- 
gricole este pe deplin îndreptățită. 
Trebuie să înțelegem că în socie
tatea noastră socialistă, ca de altfel 
în orice societate, executarea lu
crărilor agricole este o necesitate 
și deci o obligație pentru toți cei 
ce lucrează în acest domeniu — fie 
că este vorba de proprietate colec
tivă, de stat sau particulară. Pă
mîntul este un bun al întregii na-

(„A fost primul telefon dat 
de mine" F. C.). Nu răspun
de nimeni însă. La dispen
sar se adună lume, fiecare 
vrînd, dintr-un adînc și 
răscolitor sentiment de u- 
manitate, să fie de ajutor. 
Se insistă cu telefoanele. 
Timpul trece. Secundele 
sînt marcate grav. în trupul 
fragil al fetiței se dă ne
cruțător lupta cu moartea. 
Boghiu Gheorghe, Corbuleț 
loan, Măstăcan I., coopera
tori din Căbești, trăiesc din 
plin clipele acelea de zbu
cium, acționînd cum se pri
cep : cer insistent „Salva
rea", pregătesc pînă la 
urmă o căruță, urcă copilul 
în ea și încep cursa spre 
spitalul din Podul Turcu
lui. Timpul pierdut, însă, 
nu mai poate fi recuperat.

„Cînd a venit „Salvarea" 
— declară tatăl copilului —• 
Gabi era moartă...".

Pornim spre Căbești. 
Vrem să aflăm de ce na
tură au fost obstacolele pe 
care micuța Gabi Șerban 
nu le-a putut trece. Ce for-

țe potrivnice au hotă'rît ca 
inima ei să nu mai bată ? 
La dispensar ne întîmpină 
sora medicală Maria Că
mară. După două, trei fra
ze, sîntem întrebați:

— Știți ce băuse Gabi ?
— Nu.
— Extract de 

Un toxic extrem 
nic.
- Și?
— Chiar dacă ___

dispensar, nu știu cum i-aș 
fi putut fi de folos.

(Aici e necesar să des
chidem o paranteză. în pa
harul de amărăciuni al pă
rinților lui Gabi Șerban 
n-am voi cîtuși de puțin "să 
mai turnăm și noi o pică
tură. Dar nu poate fi tre
cută cu vederea ușurința, 
inconștiența cu care se 
lasă uneori la îndemîna co
piilor substanțe toxice ce 
reprezintă un permanent 
pericol pentru viața lor. E 
de așteptat din partea tu
turor părinților o atenție 
plină de responsabilitate, 
care să excludă asemenea 
accidente tragice).

eram la

PLINIRI

final, 
cînd 
ana- 
s-au

luni.
s-a 

a 
al

organizatorice tolerate de multă vre
me pe anumite șantiere piteștene. 

Ședințele de comandament comu
ne, la care au participat toți fac
torii ce contribuie la realizarea a- 
cestor investiții, .confruntările di
recte dintre beneficiar și construc
tor pe baza graficelor de execu
ție si a promisiunilor reciproce fă
cute. analizele periodice initiate de 
către organele locale de partid — sînt 
numai cîteva din modalitățile de in
vestigare a stadiului lucrărilor, cu 
prilejul cărora, de fiecare dată, s-au 
stabilit alte si alte măsuri, s-au 
luat noi și noi angajamente. Une
le din aceste întîlniri. cu partici
pate de mai mică sau mai mare 
„greutate", s-au soldat, într-adevăr, 
cu rezultate practice pozitive, con
cretizate în accelerarea ritmului de 
lucru pe șantiere. în recuperarea u- 
nor rămîneri în urmă, asigurîn- 
du-se în acest fel condițiile teh
nice și de execuție necesare, pu
nerii în funcțiune la termen a noi
lor obiective industriale. Altele, 
însă, nu au avut efectul așteptat. 
Măsurile si hotărîrile luate s-au pro
pagat cu viteză redusă sau au ră
mas închise în sertare ; în 
au văzut din nou lumina zilei, 
s-a tinut o nouă ședință, s-a 
lizat din nou ..problema" si 
etalat noi promisiuni.

De pildă. în urmă cu două 
ne la sfîrsitul lunii martie, 
discutat într-o plenară lărgită 
Comitetului județean Argeș 
P.C.R. despre stadiul lucrărilor de 
investiții si măsurile necesare pen
tru punerea în funcțiune a obiec
tivelor la termenele prevăzute. In 
informarea prezentată cu acest pri
lej se preciza, printre altele, că în 
loc'.-să se acționeze în vederea res
pectării întocmai â graficelor de 
execuție, ca mijloc de eșalonare co
ordonată în timp a lucrărilor. în 
multe cazuri s-a practicat...- reactua
lizarea lor. Adică, trecerea unor ter
mene si a unor măsuri dintr-un gra
fic în altul. Concludentă în acest 
sens este situația șantierului com
binatului petrochimic, unde efortu
rile făcute de constructori în ul
tima parte a anului trecut n-au fost 
suficiente pentru a recupera rămî- 
nerile în urmă la lucrările de Ia 
instalațiile de piroliză. polietilenă, 
acrilonitril ș. a. Restante fată de 
termenele de execuție s-au consem
nat în informarea amintită si la alte 
obiective : hala monobloc de la u- 
zina de' autoturisme, utilitățile ra
finăriei. dezvoltarea uzinei de 
auto Colibași. pe ale căror 
tiere lucrează întreprinderea 
constructii-montai Pitești.

Cu totul nesatisfăcător se 
tăsurau lucrările si ne șantierele 
Grupului 805. La fabrica de stofe, 
stadiile fizice erau rămase în urmă, 
fapt ce periclita intrarea în func
țiune la termen a acestui obiectiv al 
industriei ușoare. Aceeași situație 
stăruia de mai mult timp și pe șan
tierele fabricii de bere și combina
tului de articole tehnice din cauciuc.

Acestea au fost, pe scurt, con
cluziile formulate pe baza consta
tărilor făcute la sfîrsitul trimestru
lui I asupra modului de desfășu
rare a lucrărilor pe șantierele de 
construcții industriale argeșene. 
Pornind de la această situație cri-

Viorel SALĂGEAN 
Gheorghe CÎRSTEA

niese

„Chiar dacă eram la dis
pensar, nu știu cum i-aș fi 
putut fi de folos"...

Sîntem consternați de 
„filozofia" Măriei Cămară. 
Ea, în clipa aceea, la Că
bești, era ultimul om în 
drept să dezarmeze în fața 
morții. Profesia ei o obliga 
să încerce totul — absolut 
totul pentru a se împotrivi 
din răsputeri morții.

Ce-ar fi putut face Maria 
Cămară ?

In primul rînd să fie a- 
colo, la datorie...

In al doilea rînd, ea știa 
că dacă nu poate vorbi prin 
telefonul obișnuit, mai e un 
telefon la camera de gardă 
a spitalului. Dacă și aces- 
ta-i ocupat, e cel de la 
contabilitate. Dacă nici de 
aici nu-i posibil să fie a- 
nunțată „Salvarea", e un 
telefon la director. Maria 
Cămară, însă — prin ab-

Gheorqhe BALTA 
Ilie TANASACHE«

(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE CLAUSES!îl

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit vineri, 23 mai 
1969, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar aT Republicii

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri, 23 mai 1969, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Demo
cratice Congo la București, Andre

PAUL NICULESCU-MIZIL
Vineri dimineața a plecat la 

Moscova delegația P.C.R., condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., pentru a parti
cipa la lucrările Comisiei pregăti
toare a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncito
rești. Din delegație fac parte to
varășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu- • 
lui • Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela

dmpw i
fertil al

creației

O uzină obișnuită, de la mar
ginea unui oraș, cum sînt cu 
zecile și cu sutele. O uzină care 
lansează in spațiul economic al 
tării utilaje și construcții meta
lice de mare tehnicitate purtind 
o emblemă devenită familiară : 
„Progresul". Aici, în acest car
tier al Brăilei, se află locul natal 
— dacă se poate numi astfel — 
al excavatoarelor românești pe 
care le întilnim peste tot acolo 
unde pămîntul începe a fi răs
colit, pentru ca un nou edificiu 
să se înalțe ; tot aici se nasc ru
lourile compresoare — acele 
mici nave ce călătoresc în lun
gul cîmpiilor derulînd în mers,. I 
ca pe un covor răsucit, panglică ' 
albă a șoselelor. Uzina mai pro
duce unicate necesare marilor 
obiective industriale în construc- 

I. ție, cum ar fi batardourile e- 
| duzelor de la Porțile de Fier.

Acesta este rezultatul ultim al 
I unei activități complexe de ela- 
| borare, de creație și care înglo

bează totodată un proces de con- 
' fruntare și decantare a valorilor 
I umane, de formare a unei con- 
. științe înaintate, sub înrîurirea 
' activității educative desfășurate 
| de către organizațiile de partid. 
| Sondăm cîteva fapte care ne 

relevă sensurile fertile ale aces- 
I tui proces amplu șl continuu.

(Continuare in pag. a VII-a)
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© STRUCTURI CORES 
PUNZĂTOARE ACTIVITĂ 
TII DE SISTEMATIZARE 
Șl ARHITECTURĂ © AN
GAJAMENTELE MINIME 
NU CUC LA REZULTATE 
MAXIME © Creația cine
matografică autohtonă 
în obiectivul exigențe
lor actualității. CINE 
RĂSPUNDE DE CALI
TATEA PRODUCȚIEI ?

Populare Democrate Coreene la 
București, Kim The Hi, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

în legătură cu 
definitivă din țara

Fernand Mandi, 
plecarea sa 
noastră.

Cu acest
convorbire 
într-o atmosferă cordială.

prilej a avut loc o 
care s-a desfășurat

Vass, Ilie Rădulescu și Bujor Sion, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

' Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice lâ 
București, și membri ai ambasa
dei.

★

în dimineața aceleiași zile, dele
gația a sosit la Moscova. Pe ae
roportul Șeremetievo, delegația a 
fost întîmpinată de I. V. Kapito
nov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. I. Stepakov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., G. A. Kiseliov, adjunct 
de șef de secție Ia 
P.C.U.S., activiști ai 
P.C.U.S.

Au fost prezenți Ion 
însărcinatul cu afaceri
al României la Moscova, și mem
bri ai ambasadei române.

(Agerpres)

C.C. al
C.C. al

Ciobotaru, 
ad-in’terim

® STEAG ÎN MULȚIME 
® VOCEA PLOII, ȘOP
TITĂ...
© VERSURI de Dim. Ro
chiei și Constanța Buzea

® Un „corp străin" ge
nerează febră în Pa
nama
® Soarele de la miezul 
nopții
® Jertfe pe altarul 
monstrului sacru

T e I e g ramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București

contipuare, spre binele cauzei socialis-

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar, al Consiliului Prezidențial, al Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, al întregului popor ungar și al nostru personal, 
vă mulțumim cordial pentru salutul și urările de bine transmise cu 
prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării patriei noastre. '

Sperăm sincer că prietenia popoarelor noastre și colaborarea dintre 
țările noastre se vor dezvolta în 
mului și păcii.

JANOS KAdAR 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
JENO fock 
președintele 

Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

Expoziția Industrială iugoslavă» 
deschisă în Capitală, a fost vizi
tată, vineri la amiază, de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Ilie Ver- 
deț. Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Rău- 
tu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

La intrarea în expoziție, condu
cătorii de partid și de stat au fost 
întîmpinați de Iakșa Petrici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și Nikola Nica, directo
rul expoziției.

Erau de față tovarășii Cornellu 
Mănescu, Bujor Almășan, Cornel 
Burtică, Octavian Groza, Ioan 
Avram, Ion Crăciun, miniștri, și 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț.

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat standurile expoziției, 
unde peste 250 de întreprinderi 
prezintă o gamă variată de produ
se din diferite ramuri ale ’ indus
triei iugoslave. Sînt expuse pro
duse ale industriei construcțiilor 
de mașini, industriei electrotehni
ce, produse ale industriei prelu-

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

. i
Animați de dorința de a Înfăptui 

în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale' 
Congresului ăl IX-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului pri
vind dezvoltarea bazei energetice a 
tării, minerii și constructorii din 
bazinul carbonifer Rovinari au în
scris în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al partidului și a celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei, 
noi și importante succese.

A fost pusă în funcțiune cu cinci 
'.uni mai devreme cariera Girla, a 
cărei capacitate va fi de 2 200 mii 
tone/an, iar în aceste zile au în
ceput probele tehnologice la cariera 
Tismana cu 3 luni înainte de ter
men, a cărei capacitate va fi de 
3 400 mii tone/an.

COMITETUL DE DIRECȚIE
I.M. ROVINARI

COMITETUL SINDICATULUI

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

Anumite semne clar perceptibile, 
_ î.i ultimul timp, confirmă 

Britanii de a-și acor- 
diplomatice la noua 
a scenei politice 

după demisia ge- 
Gaulle. Se vorbeș- 

despre începutul u- 
ar urma să

apărute în i 
tendința Marii 
da eforturile 
configurație 
vest-europene, 
neralului de 
te pe larg 
nei perioade care 
favorizeze o schimbare radicală a 
perspectivelor de intrare în Piața 
comună. După pregătiri îndelungi și 
calculate — de altfel se afirmă că

PAL LOSONCZI 
președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare 

crătoare de metale, motoare, pro
duse ale industriei electronice șl 
chimice. Un spațiu important îl 
ocupă produsele de Jarg consum : 
textile, de pielărie și încălțăminte, 
precum și produse din lemn și ali
mentare.

în timpul vizitării expoziției, 
oaspeții au primit explicații pri
vind calitatea produselor, asupra 
modului de funcționare a mașini
lor și utilajelor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
dat o înaltă apreciere exponatelor 
prezentate și au felicitat pe orga
nizatori.

Președintele Consiliului de Stat 
și-a exprimat convingerea că ex
poziția va contribui la o mai bună 
cunoaștere a producției industriale 
a Iugoslaviei și, totodată, la adîn- 
cirea colaborării și cooperării eco
nomice româno-iugoslave.

Ambasadorul Iakșa Petrici a 
mulțumit conducătorilor de partid . 
și de stat pentru vizita făcută, 
precum și pentru cuvintele de a- 
preciere la adresa expoziției și a 
produselor prezentate.

(Agerpres)

De asemenea, colectivul de mun
că al întreprinderii raportează de
pășirea sarcinilor de plan, de Ia în
ceputul anului, cu ii 000 tone căr
bune, 3 500 mii Iei beneficii, reali- 
zînd o productivitate fizică pe ex
ploatare la zi de 20 tone/post.

Raportînd aceste realizări asigu
răm Comitetul Central al partidu
lui și pe dv. personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că minerii și 
constructorii din Rovinari vor 
munci cu elan și nu vor precupeți 
nici un efort pentru darea 
țiune înainte de termen și 
lalte cariere, creînd astfel 
tatea depășirii planului pe 
cu

în func- 
a celor- 
posibili- 
acest an

100 000 tone lignit.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

unele cercuri oficiale londoneze an
ticipaseră rezultatul referendumului 
francez —, acum se analizează cu 
multă atenție posibilitățile practice 
de acces spre C.E.E. în funcție de 
poziția celor șase membri ai acestei 
organizații luați în parte.

A scăzut mult în intensitate ofen
siva declarațiilor și reafirmării in
tențiilor britanice, fiindcă ea îșl 
avea rostul — cum se afirmă aci — 
doar în fața „porților zăvorite de 
veto-ul francez". In noile condiții, 
cînd acest veto nu mai există vir
tual, Londra preferă să recolteze 
declarațiile de sprijin ale altor ca
pitale vest-europene, întărind astfel 
impresia că ceea ce urmează a se 
stabili în viitor, nu este dacă, ci 
-tim și cît de curînd va deveni 
Marea Britanie membră deplină, a 
Pieței comune. •

Intr-adevăr, au început să se pro
nunțe mai clar în favoarea candi
daturii britanice reprezentanți de 
frunte ai unor cabinete șl figuri pro
eminente din diferite partide vest- 
europene. Tema a căpătat o anumită 
pondere și în campania preziden
țială din Franța, unde principalii doi 
candidați, Poher și Pompidou, au in
clus în platformele lor electoral» 
puncte în care susțin ideea participă
rii britanice la „comunitatea ce
lor șase".

O amplă rezonanță „pro-europea- 
nă" — cum o numesc observatorii 
politici — a însoțit vizita făcută zi
lele trecute la Londra de minis
trul vest-german al finanțelor, Franz 
Josef Strauss, care a pus noi accent» 
pe una din ideile deosebit de agrea
bile gazdelor sale și anume : „O Eu
ropă (occidentală) unită este de ne
conceput fără Marea Britanie".

Foarte presantă pare în prezent în 
Anglia preocuparea de a înlătura cî
teva obstacole — atît de fond cît și 
procedurale — dintre care cele mai 
dificile se anunță a fi procesul de în
cadrare în politica agrară a C.E.E. și 
reglementarea operațiilor legate de 
sistemul fiscal și de cel monetar, 
în 1966 se calculase că apartenența

(Continuare în pag. a VII-a)
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0 PROBLEMĂ ACTUALĂ IN JUDEȚE

STRUCTURI
DIVERS CORESPUNZĂTOARE
Caruselul
plani
ficărilor

ACTIVITĂȚII
Anul trecut, la Slobozia tre

buia să intre în funcțiune o 
fabrică de ulei. Termenul, stabi
lit într-o ședință a comandamen
tului șantierului — 31 decem
brie. A trecut anul, au mai tre
cut încă două luni — pe șantier 
nici o mișcare. La 8 martie co
mandamentul se reunește Intr-o 
nouă ședință. Alt plan de mă
suri și alt termen — 30 martie. 
In 8 aprilie — încă o ședință și 
un nou termen — 30 aprilie. La 
30 aprilie termenul se amină 
pentru 20 mai. La 21 mai — o 
notă informativă: Pînă în pre
zent n-au intrat în funcțiune cu
tare și cutare obiective..." Si o 
concluzie : „Fată de cele expuse 
mai sus rezultă că programarea 
din 30 aprilie nu va putea fi 
respectată și, așa cum s-a obiș
nuit pe acest șantier, se vor da 
alte termene cu ocazia unei vii
toare ședințe de comandament". 
Deci, e clar. Se face că... nu se 
face. Cel puțin așa arată con
cluzia. Motiv pentru care spe
răm ca cei în drept să tragă și 
ei concluziile de rigoare. Even
tual, tot într-o ședință.

DE SISTEMATIZARE
Șl ARHITECTURA

Nicușor ?
Al cui este

i

A fost găsit în seara zilei de
9 mai pe str. Voluntari din A- 

. zuga. Abandonat ? Pierdut ? Nici 
un indiciu sigur. Medicii susțin 
că băiatul ar fi în vîrstă de 1 an 
și 8 luni. Din relatările unor 
copii (în mijlocul cărora a fost 
găsit) rezultă că o femeie necu
noscută, venind pe stradă cu co
pilul, l-ar fi lăsat la joacă, spu- 
nîndu-i : „Nicușor, stai aici pînă 
mă întorc"... Si nu s-a mai în
tors. în prezent, copilul se află 
în îngrijire la familia Gheorghe 
Bardot din str. Florilor 47. Este 
îmbrăcat cu un costum alb de 
tricot, ghetuțe maron și ciorapi 
gri. Al cui este ? Știți ceva des
pre Nicușor ?

Urma alege
într-o zi, magazia de scule a- 

parținlnd sediului din Pitești al 
întreprinderii de montaje Bucu
rești a luat foc. Pompierii au 
sosit prea tîrziu. L-au .prins, 
totuși, pe făptaș. Era chiar cel 
ce anunțase incendiul : magazi
nerul Nicolae Ștefan Ion. îi lip
seau din magazie scule în va
loare de vreo 15 000 Iei. Le „co
mercializase". Și cum controlul 
se anunța iminent, a crezut că 
dînd foc magaziei, afacerea... se 
va stinge. Dar s-a înșelat. în 
loc să se stingă, mai rău s-a 
aprins. Acum, la cîteva zile după 
incendiu, se va „arde" și dum
nealui...

Păzea
Cum își fac datoria cel care 

sînt plătiți să asigure paza bu
nurilor aparținînd întreprinderi
lor, unităților economice, insti
tuțiilor, a avutului obștesc ? Este 
o întrebare pe care ne-o punem 
adeseori. Un control efectuat în- 
tr-una din nopțile trecute, de 
către organele de miliție ale 
municipiului Constanța, a dus la 
constatări surprinzătoare. Au 
fost controlate 77 posturi de 
pază. Iată rezultatul: 30 paznici 
dormeau duși, 39 nu se aflau în 
post, iar 8 erau amețiți de bău
tură și stăteau la taclale. Total 
77 din... 77. De , unde se vede 
că nu-i păzea nimeni.

Noua organizare administrativ-te- 
ritorială a țării a declanșat, în struc
tura locală a proiectării, o etapă de 
cercetare a celei mai nimerite for
mule organizatorice. Principala difi
cultate părea să fie aceea de a satis
face operativ și echitabil cerințele 
a 39 de județe prin activitatea a 18 
direcții de sistematizare, arhitectură 
și proiectare a construcțiilor, aflate 
în subordinea județelor corespunză
toare localităților de reședință ale 
fostelor regiuni. Lipsa unui for care 
să asigure coordonarea centralizată a 
planurilor de proiectare a dat naș
tere unor manifestări subiective, ast
fel îneît, în mod mai mult sau mai 
puțin justificat, au apărut nemulțu
miri cu privire la felul în care orga
nizațiile de proiectare răspundeau la 
solicitările județelor față de care nu 
erau subordonate. Acesta a fost unul 
din principalele argumente care a 
decis Înființarea, în fiecare județ, a 
unor filiale ale D.S.A.P.C., măsură 
vizînd în final constituirea a 39 de 
institute județene de proiectare, de 
sine stătătoare. Este întemeiată și o- 
portună o asemenea măsură, contri
buie ea la îmbunătățirea activității 
locale de proiectare, îi asigură o efi
ciență superioară ?

Pină la a răspunde întrebărilor de 
mai sus, vom atrage cititorilor noștri 
atenția asupra diversității condițiilor 
în care ar urma să-și desfășoare ac
tivitatea plănuitele institute județene 
de proiectare și în primul rînd asu
pra diversității obiective a volumu
lui de proiectare solicitat. Valoarea 
investițiilor variază mult chiar între 
județe învecinate. Planul valoric pe 
anul în curs al organizațiilor jude
țene de construcții este, de pildă, o

OASPEȚI

DE SUS

recon-
ima- 

Pă-

un scurt popas la 
Ancutei", 
pe drumul spre
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Concursul

Poarta a Deltei — Tulcea își așteaptâArh. Gh. SASARMAN
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specialiștii de prestigiu, nici cei lip
siți de o experiență corespunzătoare 
nu pot fi folosiți din plin. E necesar 
deci să se țină seama de o mărime 
optimă a institutului de proiectare. 
Această mărime a fost atinsă, după 
multe dificultăți, după multi ani de 
la înființare și încă nu în toate 
D.S.A.P.C. Divizarea celor 16 unități 
care, de bine de rău, au ajuns la 
un anumit echilibru, în 39 de insti
tute județene, ar avea oare sens ?

„După părerea mea — ne declară 
tov. ing. Ion Găvozdea, vicepreșe
dinte al C.S.E.A.L. — o asemenea di
vizare nu poate spori capacitatea de 
proiectare, ci — avînd în vedere că 
se dispune de nuclee unice, indivi
zibile în specialitățile mâi restrînse 
— ar putea să o reducă. De altfel, 
se întîlnesc și așa destule greșeli în 
proiectare. Capacitatea de proiecta
re trebuie dezvoltată în continuare, 
în pas cu cerințele, dar înființarea 
de unități noi e posibilă numai în 
măsura în care se va dispune de 
aportul promoțiilor viitoare de ab
solvenți, ai profesioniștilor reorien- 
tați din alte sectoare. In fond, nu 
înțeleg de ce complexul hidroener
getic de la Porțile de Fier poate fi 
conceput la București, iar o școală 
din Năsăud n-ar putea fi concepută 
Ia Cluj, ci numai la Bistrița. Susți
nerea unor organizații locale 
proiectare e determinată nu de 
zolvarea problemelor majore, ci 
treburile mărunte, ce nu pot fi in
cluse din timp in plan. Acestea însă 
nu justifică prezența unui institut de 
proiectare în fiecare județ".

Considerăm că soluționarea 
realizată în mod nuanțat și 
un caz prin aplicarea rigidă 
formule unice. Diferențierile

*
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național

de fotografii

artistice
Oficiul Național de Turism 

și Asociația artiștilor fotografi 
din Republica Socialistă Ro
mânia organizează în cinstea 
sărbătoririi a 25 de ani de la 
eliberarea patriei un concurs 
național de artă fotografică cu 
subiecte turistice, intitulat su
gestiv „România pitorească". 
Toți fotografii amatori și pro
fesioniști din țară sînt chemați 
să 'realizeze fotografii artis
tice reprezentînd frumusețile 
patriei noastre, comorile de 
artă și vestigiile trecutului is
toric al României, obiective, 
trasee și baze turistice.

Vor intra în concurs foto
grafiile trimise pînă la 14 iu
lie 1969 — data expedierii prin 
poștă. Fiecare concurent poate 
prezenta 4 lucrări de artă fo
tografică in alb-negru, la di
mensiunile 30x40 cm, 4 lucrări 
color, la dimensiunile 18x24 
cm, sau 30x40 cm, realizate 
prin orice procedee fotogra
fice. Lucrările vor fi trimise 
pe adresa Oficiului Național de 
Turism — Direcția de propa
gandă — Bd. Magheru 7. 
București, sector 1, cu mențiu
nea : pentru Concursul națio
nal de fotografii artistice.

Pentru cele mai valoroase 
lucrări, Oficiul Național de 
Turism oferă două premii spe
ciale ale juriului — cîte o ex
cursie în străinătate; 15 pre
mii în bani, în valoare de 
1 500 lei fiecare ; 20 mențiuni 
constînd în materiale fotogra
fice. Asociația artiștilor foto
grafi din Republica Socialistă 
România va acorda 3 cupe.

Fotografiile premiate, ca și 
cele selecționate de juriu vor 
fi prezentate în salonul oficial 
ce se va deschide în București 
și în cadrul unor expoziții în 
stațiunile Mamaia, Eforie și 
N eptun.

Cetatea Neamțului ne 
întîmpină sobră, cu zidu
rile albind în verdele pă
durilor de brad. La Agapia, 
Grigorescu ne e ghid fără 
cuvinte printre frescele 
sale de o neasemuită va
loare artistică.

Cunoscătorii traseelor de 
pe aceste meleaguri.au, și 
anul acesta, numeroase sur
prize plăcute : ^rumul lo
cal spre Văratec a fost re
cent modernizat, în curtea 
mînăstirii se lucrează in
tens la pietruirea căilor 
de acces spre muzee, 
drumul național 15 B 
trece pe lîngă „ceta
tea plăieșilor" asfaltat în 
întregime, iar drumul jude
țean spre mînăstirea Neam
țului își împrăștie în pă
dure aburii celor din urmă 
kilometri de asfalt proas
păt, traversînd riul Neamț 
peste podul de beton aflat 
în ultima fază de construc
ție. în pădurea de stejari 
din apropiere, cooperația 
de consum instalează, și ea, 
ultimele din cele 10 căsuțe 
ale campingului. Aceasta, 
în vreme ce campingul a- 
flat nu prea departe, la 
Rădășeni, ori cel aflat „mai 
sus", la Putna. se bucură 
de o integrare nelimitată 
în natură, ca și originalul 
hotel-restaurant de la Aga
pia, unul din cele mai plă
cute și mai bine gospodă
rite locuri de popas ale 
Moldovei.

Ne întoarcem pe drumul 
național 15 C, îndreptîn- 
du-ne către nord. Excelent 
întreținută, panglica de 
asfalt șerpuiește... mută, 
lipsiță aproape în întregi
me, prin aceste locuri, de 
mult discutatele panouri 
turistice. Ici și colo, de re
gulă la intrarea în cîte o 
localitate, te întîmpină în
demnuri decolorate la dru
meție, uitate ani de-a rîn- 
dul în aceleași locuri, de
pășite de nu tocmai recen
ta reîmpărțire administra
tivă a teritoriului, dezvălu
ind insuficienta preocupare 
a agențiilor O.N.T. din ju
dețele Neamț și Bacău, ca 
și a uniunilor județene 
ale cooperativelor de con
sum sau a Direcției monu
mentelor istorice, pentru 
punerea în valoare a obiec
tivelor turistice. Trecînd 
prin Bălțăteștl — acest sat- 
stațiune balneară ale că
rui săruri sînt calificate de 
specialiști ca avînd proprie
tăți cu nimic inferioare ce
lor de la Vichy, Marianske 
Lazne sau Karlovy-Vary — 
rămînem surprinși, o dată 
mai mult, de lipsa panouri
lor de reclamă absolut ne
cesare, care obligă la 
semianonimat o stațiune cu 
reale posibilități de dezvol
tare.

Un tovarăș de drumeție 
sugera, organelor în drept, 
nu fără temei, organizarea 
unei adevărate campanii de 
propagandă turistică — ac
țiune înțeleasă in cel mai 
profund sens al cuvîntului 
— asigurînd astfel traseelor

și obiectivelor turistice ne
cesarul de panouri atrăgă
toare, cît mai variate, care 
să scoată în evidență valoa
rea istorică, literară sau ar
tistică a locului recomandat. 
Amatori pentru realizarea 
panourilor, afișelor și a al
tor forme de popularizare 
a obiectivelor de mare in
teres, ca și a locurilor de 
popas și agrement, se gă
sesc. De pildă, studenții din 
ultimii ani ai institutelor 
de arte plastice din țară și 
cei al Institutului de arhi
tectură din București s-au 
oferit, în repetate rînduri,

dintre cei 10 000 de turiști 
de peste hotare, care sînt 
așteptați să sosească în se
jur pe litoral pînă la sfîr- 
șitul acestei luni, și-au ex
primat. de asemenea, do
rința de a vizita monumen
tele istorice și artistice din 
nordul Moldovei. Cu pri
mii dintre ei, cel mai gră
biți. ne-am întîlnit și noi.

Dacă în Județele Neamț 
șl Bacău șoselele duc lipsa 
panourilor de reclamă și 
chiar. într-o oarecare mă
sură. a indicatoarelor ru
tiere, drumurile județului 
Suceava sînt împînzite de

să contribuie la această ac
țiune necesară, fără a găsi 
însă ecoul scontat. Aceasta, 
în vreme ce an de an ex
pozițiile cu lucrările lor 
semestriale abundă în pro
iecte și afișe originale pe 
teme turistice, bine notate 
de profesorii specialiști, 
care ar putea fl achizițio
nate de O.N.T. sau chiar 
donate lui, așa cum nu 
o dată au propus realizato
rii lor.

După 
„Hanul 
stituire, 
Fălticeni, a hanului 
ginat de Sadoveanu, 
trundem în Țara de Sus, 
astăzi presărată cu nume
roase cetăți industriale, 
în care vedem conti
nuarea firească a talen
tului înnăscut, a îndemî- 
nării și cunoștințelor stră
bunilor locuitorilor acestei , 
părți de țară, care. încă 
în urmă cu jumăthte de 
mileniu, au ridicat perlele 
arhitectonice și picturale 
ale Voronețului, Suceviței, 
Moldovitei, Dragomirnei, 
Putnei ori Humorului. Mulți 
dintre cei peste 300 000 de 
turiști care vizitează an de 
an aceste locuri. în excursii 
organizate de O.N.T., cît și 
dintre cei circa 200 000 
excursioniști sosiți pe cont 
propriu, devin obișnuiții 
permanenti ai traseelor 
moldovene, revenind aici 
ani la rînd. Un mare număr

dată și jumătate mai mare la Brăila
decît 'la Tulcea și de peste două;ort; -mai sus dau suficient 
rhai'.Ihare la Galați decît la Bfăil'a. asemenea modalități. Acolo unde so-

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚÂ 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

Șolicitarea de proiecte i variază și ' 
ea corespunzător. Aceeași diversitate 
poate fi regăsită și în stadiul de or
ganizare a proiectării la nivel jude
țean : în vreme ce în unele cazuri, 
în județele, noi s-au și constituit in
stitute de proiectare independente, 
în multe altele chiar și o • filială a 
unui D.S.A.P.C. este dificil de men
ținut. Acolo unde existau solicitări 
intense și condiții prielnice, filialele 
D.S.A.P.C. s-au înființat chiar înainte 
de îmbunătățirea organizării admi- 
nistrativ-teritoriale a țării : la Arad, 
la Sibiu etc. Mai există apoi o di
versitate a amplorii pe care misiu
nea înfățișată direcțiilor de sistema
tizare, arhitectură și proiectarea 
construcțiilor o capătă de la o fostă 
regiune la alta : D.S.A.P.C.-Cluj sus
ține 2 filiale (la Zalău și Bistrița), 
D.S.A.P.C.-Constanța — una singură 
(la Tulcea). iar D.S.A.P.C.-Oradea — 
nici una ! Așa le-a fost norocul...

. Era de așteptat ca și opiniile să 
fie foarte diferite. Și sînt. In ase
menea măsură îneît arh. Ștefan Co
cioabă, șeful filialei Brăila a 
D.S.A.P.C.-Galați, este ferm convins 
de utilitatea și de necesitatea abso
lută a unui institut județean de pro
iectare pe care pînă la sfîrșitul anu
lui îl și vede luînd ființă, pe cind 
ing. Ioan Pop, director tehnic-ad- 
junct la D.S.A.P.C.-Cluj, ne declară 
tocmai contrariul si anume că filia- 

. lele’nu vor ajunge să funcționeze de 
sine stătător nici peste cîteva dece
nii, că ele contribuie la o fărîmi- 
țare a forțelor, la o scădere calita
tivă și sub raportul eficienței econo
mice a activității de proiectare. De 
partea cui să fie dreptatea ?

Aparent, dificultatea majoră o con
stituie asigurarea cadrelor necesare, 
mai ales a celor cu studii superioare, 
știut fiind că nici chiar în unele 
D.S.A.P.C. situația nu este foarte 
bună în această privință. Cîteva ci
fre ilustrează semnificativ o aseme
nea afirmație : la filiala Tulcea (în
ființată relativ simplu, prin schimba
rea de nume a unei foste filiale a 
I.P.C.F.S.-București), printre cei 23 
de salariați nu există nici un singur 
arhitect; filiala Brăila se află în 
căutarea unui inginer cu experiență 
care să conducă atelierul de rezis
tentă ; la Bistrița, nu s-a putut găsi 
decît o desenatoare ca salariat per
manent, ceilalți proiectanți (întreaga 
filială numără doar 5 salariați !) 
fiind detașați temporar de la 
D.S.A.P.C.-Cluj ; filiala Zalău (alcă
tuită din 10 oameni) are un singur 
arhitect, și acela detașat temporar. 
In asemenea condiții, desigur, utili
tatea unor organizații de proiectare 
și chiar posibilitatea funcționării lor 
se află sub semnul provizoratului.

Am folosit mai înainte calificati
vul „aparent" deoarece, abia dacă 
s-ar asigura un minim de cadre ne
cesar — operație deocamdată greu 
de realizat — ar deveni evidentă ade
vărata dificultate, legată de stabili
rea unei structuri organizatorice op
time. Proiectarea este rodul activită
ții coordonate a unui mare număr de 
specialiști, din domenii variate, a că
ror solicitare diferă. O formație mi
nimă de lucru în topometrie sau geo- 
tehnle nu se justifică decît de la o 
anumită capacitate de proiectare, sub 
care ea ar fi nerațional folosită. A- 
celași lucru se poate spune și despre 
multe, alte specialități. E necesar să 
se țină seama și de prezența unor 
profesioniști cu experiență, ale căror 
aptitudini nu se pot valorificg 
din plin decît în conlucrare cu uh 
colectiv mai larg, în sînul căruia a- 
ceștia exercită rolul de fermenți, de 
promotor! de idei, de autori ai con
cepției generale. O asemenea conlu
crare asigură calitatea proiectelor, 
economicitatea și chiar .viabilitatea 
lor. Dezmembrînd colectivele, nici

licitările sint mari, unde se dispune 
de cadre suficiente și în felurite 
specialități — este cazul Aradului, 
Sibiului, Brăilei și poate încă a al
tor județe de acest fel — înființarea 
în etape a unui Institut județean 
pare viabilă. Alături de cele 16 
D.S.A.P.C. existente, aceste organi
zații de proiectare pot rezolva mul
țumitor sarcinile majore ale tuturor 
județelor în condițiile recent preco
nizate ale coordonării planurilor de 
către un organism central, care să 
asigure evitarea unor manifestări 
subiective, de favorizare a județului- 
reședință și să preia eventual, prin 
institute proprii, comenzile ce nu 
și-ar putea găsi astfel rezolvarea. 
Necesitățile curente, mărunte ple
dează mai de grabă pentru înjghe
barea și întărirea unor birouri de 
proiectare în cadrul direcțiilor teh
nice județene (sau al viitoarelor și 
de mult promise direcții de sis
tematizare, arhitectură și control al 
construcțiilor), ori chiar în cadrul 
serviciilor de sistematizare șl arhi
tectură municipale. Poarta spre în
ființarea de noi institute județene de 
proiectare trebuie, desigur, să rămî- 
nă deschisă, dar cu atît mai impor
tant este ca ea să nu fie fortată !

(Urmare clin pag. I)

sența ei, care e mai mult 
decît un simplu act de in
disciplină — a anulat din 
capul locului toate aceste 
posibilități de salvare a 
unui om.

— Unde erați la orele 
6,30 cînd au venit la dis
pensar părinții fetiței ?

— La un pacient.
— La cine ?
— La... Gheorghe Pleșuv. 

Femeia lui era bolnavă și 
m-am dus la cererea soțu
lui ei.

— Lucrurile stau cu totul 
altfel, ne-a declarat tova
rășul dr. Gelu Zichel, in
spector la Direcția jude
țeană sanitară Bacău, care 
a anchetat imediat cazul. 
Am mers la soții Pleșuv și 
i-am întrebat : „A fost la 
dv. sora Maria Cămară în 
ziua de 2 mai ?“. „A fost. 
Eu am chemat-o", ne-a spus 
soțul, Gh. Pleșuv. „La ce 
oră a venit" ?. „Păi, pe la 
orele 10...“.

De la Maria Cămară 
n-am putut să aflăm unde 
a fost pe urmă. Știm doar 
că înainte de orele 6 și-a 
părăsit serviciul. Și mai 
știm că alți oameni, depar
te de profesia ei, s-au zbă
tut cum s-au priceput pen
tru viața unui copil. Și dacă 
n-au avut șanse în această 
încleștare inegală. nu-i 
vina lor...

Din nenorocire, aceasta 
nu-i singura abatere de la 
datorie. Un șir întreg de 
grave neglijente s-au gră
mădit în ziua aceea, coali- 
zîndu-se împotriva vieții 
unui om. Sînt mai mulți 
cei ce și-au adus „micile" 
lor contribuții la tragicul 
deznodămînt.

In jurul orelor 7,40, ofi
ciantul sanitar Costache 
Ciocîrlan. de la stația de 
salvare, recepționează co
municarea. Se repede în 
curte ; îl găsește pe. șoferul 

■ Silică Glod, gata de plecare

spre Bacău cu cîteva cazuri 
urgente. II solicită să mear
gă la Căbești. Dar lui Glod 
nu-i contramandează ni
meni dispoziția anterioară. 
Costache Ciocîrlan face 
aici o greșeală care a. dus 
la pierderea de timp. Tre
buia să supună imediat ca
zul judecății medicului de 
gardă, singurul în măsură 
să aprecieze urgentele, să 
decidă cu toată competenta. 
(De altfel. Glod va pleca 
în cursă abia la 8,55, deci

în timp ce viața 
pîlp’iia în trupul 
Gabi Șerban, în 
oameni inimoși din Căbești 
făceau rost de căruță, în- 
cercînd să scurteze pe cit 
posibil distanta dintre ei și 
spital, pentru a mări șan
sele de supraviețuire ale 
copilului, oficiantul sanitar 
de la statia de salvare a- 
lerga după șoferii stației !... 
Ajunge în sfirșit la mașina 
lui Done Ioan. Dar, stu-

abia mai 
micuței 

timp ce

oaspejii estivali

un taxi oarecare, ci este o 
autosalvare !

Costache Ciocîrlan înca
lecă. pe bicicletă și pornește 
după Done. La sediul între
prinderii de mecanizarea a- 
griculturii Podul Turcului 
însă, nici urmă de Done I 
„Nu l-ați văzut?" .„Nu !...“ 
Oficiantul sanitar se în
toarce din nou la statia de 
salvare. Pînă la urmă îl 
găsește pe 
Bucur, care 
rodaj. Era

șoferul Virgil 
avea mașina în 
după orele 8.

zeci de panouri proaspete 
atrăgătoare, care îl familia
rizează din mers pe turist 
cu regiunea. Știi dinainte, 
de pildă, că la atîția kilo
metri ori la atîtea sute de 
metri vei întîlni un motel, 
un camping, un restaurant 
cu specialitățile bucovi- 
nești, că stația de benzină 
se află la zece minute de, 
drum, că din magazinele lo
calității pe care o vei stră
bate peste o jumătate de 
oră poți cumpăra asta și 
asta. Fără să mai vorbim 
de indicatoarele strict turis
tice. în frunte cu hărțile 
uriașe ale județului, pla
sate fie pe traseu. Ia in
tersecții de drumuri, fie 
în diverse localități, mar- 
cînd în amănunt atracțiile 
de ordin istoric, artistic, li
terar. etnografic, cinegetic, 
culinar ș.â.m.d.

O rețea de drumuri mo
dernizate străbate în toate 
direcțiile obcinele împădu- - 
rite ale Bucovinei, înles
nind accesul la fiecare o- 
biectiv . propus. Acțiunea 
gospodărească continuă. 
Recent, locuitorii orașului 
Gura Humorului au deviat 
cursul rîurilor Moldova si 
Humor, care. în unele pe
rioade ale anului, provo
cau inundații deteriorînd 
drumurile, iar pe șoseaua 
de la Marginea la Rădăuți, 
unde porțiunea Sucevita- 
Rădăuți e restrînsă circula
ției din cauza modernizări 
sale și a celor șase poduri 
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curînd se va deschide și 
drumul național 17 A spre 
Ardeal, prin Vatra Dornei, 
aflat în prezent în ultima 
fază a unei vaste moder
nizări.

Gospodarii Sucevei s-au 
îngrijit din timp și de alte 
aspecte legate de asigura
rea unor condiții optime 
pentru turiști, 
organizate 
încheiate 
Iul ospăț 
pregătirea 
la Ilișeștl, 
Dorna, unde găsești un bal- 
muș bucovinesc, un berbec 
la țiglă, un caș dulce ori o 
brînză cu mămăliguță cio
bănească Ia orice oră din 
zi și din noapte, sînt alți 
factori meniți să accentueze 
turistului voia bună spe
cifică zilelor de vacantă. 
Dacă mai adăugăm și posi
bilitatea amatorilor de a 
duce. în satele Broșteni sau 
Ciocănești, o viață de va
canță rustică sub toate as
pectele, cu cosit de fîn. 
plimbări călare etc., putem 
înțelege de ce grija pentru 
turiști a localnicilor e atît 
de apreciată, cu faima dusă

bine meritat în toate col
turile tării și chiar mai de
parte.

Campingurile sucevene, 
deocamdată 10 la număr, au 
căsuțe construite în stilul 
străvechi al locurilor, de 
altfel ca și majoritatea ho
telurilor și cabanelor de pe 
aici. La Putna, cele două 
complexe turistice, amena
jate conform tradițiilor 
populare, strălucind de spi
rit gospodăresc șl contras- 
tînd. la acest capitol, cu 
hotelul „Balada" din Sucea
va, sînt de pe acum asal
tate. O dată cu apropierea 
lunilor de vară, numărul 
turiștilor îndrăgostiți de a- 
ceste locuri crește, așadar, 
în progresie geometrică, și 
tocmai de aceea nu putem 
înțelege de ce conducerea 
muzeului etnografic din 
Rădăuți (muzeu cu peste 
22 000 de piese, multe din 
ele unicate, foarte apreciat 
de turiștii din tară și de 
peste hotare), a hotărît, îm
potriva oricăror uzanțe do 
sezon, închiderea lui pen
tru... reorganizare. Este de 
așteptat ca aceste „reorga
nizări". oricare ar fi ele. să 
fie amînate pentru mai tîr- 
ziu. dacă n-au fost făcute 
în perioada cînd muzeul nu 
era atît de solicitat, iar ac
cesul turiștilor la expona
tele sale să fie. ca .atare, 
asigurat.

Nu putem’trece cu vede
rea. în călătoria noastră pe 
magistralele turistice ale 
Moldovei, un aspect esen
țial al relațiilor... turist- 
automobil. cu unele impli
cații. să le zicem, „colate
rale". Este vorba de asis
tenta rutieră pe șoselele ju
dețelor Neamț, Bacău și Su
ceava. care, din păcate, este 
deocamdată inexistentă. In 
două zile „de vîrf". sîm- 
bătă și duminică, pe șose
lele de la Piatra Neamț 
și pînă la Vatra Dornei 
n-a fost văzută nici măcar 
o singură mașină de la „de
panare". o singură autodu
bă „Service", un singur 
mecanic care să-i scoată 
din impas pe cei rămași 
în pană pe traseu. Nici 
chiar la Suceava, la gara
jul O.N.T.-ului. șoferul u- 
nui autocar sosit de la 
București n-a găsit baterii 
de schimb pentru acumu’a- 
tori, nici alte piese solici
tate și nici măcar o ma
șină specializată care să-1 
remorcheze, fiind nevoit să 
apeleze la bunăvoința unui 
șofer de camion, c=re toc
mai trecea prin anropiere.

Recunoscînd acoas+ă si
tuație, deloc lăudabilă, t't>— 
varășul Ștefan Buzilă, se
cretar al filialei județene a 
A.C.R., promite că cele t 
două mașini (doar două, la 
o regiune atît de solicitată 
de automobilist! I). alcătu
ind patrulele rutiere plani
ficate. vor intra în circuit 
abia după... t iunie. Moti
vul : „Nu aveni șoferi si aș
teptăm să angajăm, ca se
zonieri, doi pensionari". 
Oare cu asemenea mijloace 
consideră A.C.R. că-și va 
îndeplini obligațiile, cînd se

■’ " ’••’te-,
auto-de beton aflate în construe-, t^te-pă.„nupaâi în. județ 

tîe, se lucrează intens, fit . 1 P.9JJ de au

Vînătorile 
pentru turiști, 
cu tradiționa- 
vînătoresc, sau 

stînilor de 
Putna ori

patru șoferi care se aflau 
cu mașinile prezenti la 
statie.
poată pleca 
timp 
cere 
de 
care 
dească definitiv, orice po
sibilitate de repetare a u- 
nor asemenea acte de in
disciplină.

Un lanț întreg de aba
teri mărunte, dar decisive 
în acest domeniu al actl-

nici unul să nu 
în cursă în 

util ? Cazul acesta se 
examinat cu atenție 
forurile competente 
au datoria să îngră-

Apărătorii vieții invocă fatalitatea
o oră și un sfert mai apoi, 
în acest timp, autosalvarea 
lui Glod putea foarte bine 
să se ducă și să se întoarcă 
de la Căbești. Am refăcut 
cu mașina traseul dintre 
Căbești și Podul Turcului : 
cei cinci kilometri pot fi 
străbătuți în exact zece mi
nute. Dar. repetăm. în ches
tiunea asta, cel care tre
buia să hotărască era me
dicul de gardă. Ciocîrlan 
însă nu-1 solicită).

Oficiantul sanitar vrea să 
apeleze la serviciile șoferu
lui Vasile Buhuși care, și 
el, avea autosalvarea 
în curte. Buhuși însă, ni
căieri.

— Unde-i ? îl întrebă pe 
portar.

— Nu știu. N-a venit. (Va 
sosi abia la orele 9 ! Indi
ferent de „motivările" 
Buhuși. actul se adaugă 
tora care am văzut la 
final ireparabil au dus).

lui 
ai
ce

I

poare: nici Done nu-i Ia 
datorie.

— Unde-i? Unde-i Done?
Portarul își amintește că 

a plecat la I.M.A. să repare 
ceva...... Cît timp am fost
la I.M.A.... nu am avut nici 
o solicitare de urgente — 
va declara Done. La pleca
rea mea a rămas în garaj 
Glod Silică. Bucur Virgil 
și Vasile Buhuși, cu mași
nile în bună stare de func
ționare".

Ciudat mod de a se dez
vinovăți 1 Mai întîi că Done 
a fost solicitat. In al doilea 
rînd. orice plecare, fie și de 
numai cîteva minute, tre
buie aprobată nu de... por-' 
tar, ci de medicul de gardă. 
In al treilea rînd, Done 
era obligat să aibă mașina 
în bună stare de funcțio
nare, gata în orice secundă 
pentru a pleca în cursă. 
Pentru că mașina sa nu-i

ț
Din Căbești plecase spre 
spital căruța cu Gabi Șer
ban. N-avea să ajungă 
prea departe însă.

„Sigur că a fost o defi
cientă și Ta salvare — ne 
spupe dr. Andrei Precup, 
directorul Spitalului din 
Podul Turcului. Dar, după 
părerea mea, aceasta nu-i 
atît de mare...". Cum am 
putea să-1 convingem pe 
tovarășul dr. Precup că 
nu are dreptate ? Spunîn- 
du-i că la stația de sal
vare a spitalului organi
zarea cu aproximație a 
activității e incompatibilă 
cu însăși menirea acestei 
importante verigi din me
canismul sanitar ? Lucrul 
acesta îl știe foarte bine 
și directorul spitalului 
din Podul Turcului. Cum 
poate fi îngăduită situația 
ca, la o solicitare mai 
mult decît urgentă, din cei

vității umane, au cerut un 
greu și apăsător tribut: 
viata unui ora. Nici cea 
mai mică nesocotire a în
datoririlor elementare, a 
obligațiilor profesionale, 
nu poate fi admisă aici, 
unde noțiunea de corecti
tudine cuprinde în ea dra
matica luptă pentru viața 
oamenilor. Cazul înfățișat 
în rîndurile de față este 

■ concludent.
...Sînt de-a dreptul in

credibile acele „justificări" 
pe care ni le pun în fată 
oameni ca sora Maria Că
mară sau medicul Andrei 
Precup. Ele reflectă un 
spirit de completă ires
ponsabilitate. Ne trece un 
fior la gîndul că într-o zi 
sau alta, viața noastră ori 
a celor dragi va depinde 
de oameni circumscriși, șl 
ei în perimetrul nociv al 
iresponsabilității, așa cum

■turisfrie' proprii’?
Asistenta tehnică e defi

citară și la capitolul apro
vizionării cu piese de 
schimb. Magazinul „Moto- 
velo" din Suceava e depar
te de a satisface cerințele, 
în special cînd e vorba de 
pneuri și parbrize. Stațiile 
„Autoservice". patronate de ' 
U.J.C.M., sînt și ele „în ■ 
pană" de piese.

Părăsim, noaptea tîrzlu, 
Suceava. în urmă strălu
cește galaxia luminilor su
telor de blocuri noi. din 
Valea Sucevei se înaltă fu
mul , parcă fosforescent al 
coșurilor din combinatele 
de industrializare a lemnu
lui. iar de sus, de pe culmea 
dealului din marginea ora
șului, cetatea lui Stefan, 
puternic luminată de reflec
toare. ne însoțește pînă de
parte, ca un far. Lăsăm în 
urmă locuri devenite fami
liare. oameni amabili și în
datoritori. gazde care în
trupează proverbul moldo
venesc al ospetiei. Fără în
doială, vom mai reveni șl 
altădată pe aici...

Dragomîr HOROMNEA

® ®
sînt circumscriși „eroii" 
anchetei de față. Oare să
nătate și viață au devenit 
pentru ei simple cuvinte, 
golite de orice înțeles, 
doar rubrici de completat 
în formularele statistice ? 
Cine îi dă dreptul surorii 
în cauză să spună „chiar 
dacă venea mașina . era 
inutil" ? Aici este vorba 
de vieți omenești. General 
etic vorbind, omenește, 
deontologic. — cum vreți, 
este inadmisibil ca un ca
dru sanitar să se prevaleze 
de o posibilitate negativă 
ca să scuze o moarte reală. 
Iar cînd un medic susține 
că deficientele ce au dus 
la moartea unui copil „nu 
sînt atît de mari" apar — 
în mod justificat — semne 
de întrebare în ceea ce 
privește capacitatea de 
a organiza și conduce o 
unitate sanitară. Indisci
plina este un rău împotri
va căruia întreaga noastră 
societate luptă din răspu
teri, oriunde 
Indisciplina 
sanitare 
moarte.

Nu este, 
tru prima 
Ioanele ziarului nostru au 
fost criticate carențele de 
organizare și desfășurare 
a activității de la stațiile 
de salvare. Tocmai de a- 
ceea, cerem Ministerului 
Sănătății, Direcțiilor sani
tare județene o suprave
ghere riguroasă a acestor 
puncte-cheie din rețeaua 
sanitară. Așteptăm o in
tervenție hotărîtă care să 
ofere garanții vieții ome
nești, s-o pună la adăpost . 
de . înmulțirea morbului 

. abaterilor de la disciplină.
„Micile" abdicări de la în
datoririle de serviciu duc 
aici la accidentul irepara
bil. Cei care în cazul de 
față n-au răspuns „pre
zent !" atunci cînd era ne
voie, în dimineața zilei do 
2 mai, să răspundă acum l

s-ar ivL. el. 
în unitățile 

poate însemna

din păcate, pen- 
dată cînd în co-

i

meleaguri.au
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ANGAJAMENTELE MINIME
NU DUC

LA REZULTATE MAXIME
Caracteristica dominantă a activi

tății din acest an a colectivelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
unitățile industriale ale județului Su
ceava o constituie preocuparea sus
ținută pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în cadrul întrecerii ce 
se desfășoară între organizațiile ju
dețene de partid, în cinstea Congre
sului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării țării. 
Pentru a avea o imagine cît mai 
reală asupra dimensiunii forței pro
ductive a întreprinderilor sucevene, 
precizăm mai întîi valoarea și vo
lumul angajamentelor: obținerea 
unui spor de 41 milioane lei la pro
ducția globală industrială, reducerea 
cheltuielilor de producție cu 14 mili
oane lei, realizarea unor beneficii 
suplimentare de 18 milioane lei și 
livrarea de mărfuri în plus la export 
în valoare de 15 milioane lei.

De curînd, statistica a centralizat 
rezultatele obținute de întreprinde
rile județului Suceava în primul pă
trar al anului și în luna aprilie. O 
primă și poate cea mai importantă 
concluzie, care se desprinde din ana
liza activității de pînă acum, este că 
majoritatea întreprinderilor și-au în
deplinit sarcinile de plan, 
chiar le-au depășit, ceea 
rodnicia eforturilor depuse 
tivele unităților productive 
temeinică a organizațiilor 
îndreptată spre mobilizarea forțelor 
și a capacității oamenilor muncii 
pentru a realiza riguros prevederile 
planului și angajamentelor Astfel, in 
cele 4 luni ale anului, planul pe 
ansamblul industriei județului a fort 
îndeplinit la producția globală în' 
proporție de 103 la sută, iar la pro
ducția marfă vîndută și încasată — 
de 105 la sută. în unități fizice, de
pășirea acestor doi indicatori de bază 
ai activității fiecărei întreprinderi se 
materializează în obținerea, în mod 
suplimentar, a peste 365 000 kWh 
energie electrică, 5 250 mc cherestea 
da rășinoase și fag, 32 000 mc buș
teni pentru gateri, 357 tone celuloză 
și importante cantități de piese de 
schimb, barită,. metale. cuprifere , în 
concentrat, încălțăminte, tricotaje,"' 
mobilă ; economiile realizate peste 
plan la prețul de cost se cifrează 
Ia 5 212 000 lei.

Este, desigur, un fapt pozitiv că 
unitățile economice au pus accentul 
pe unii indicatori principali ai pla
nului, că sporurile valorice s-au 
concretizat în importante cantități, de 
produse date peste plan. Investîgînd 
resursele interne și evaluînd pers
pectiva, tendințele activității fiecărei 
întreprinderi, se desprinde, însă, în 
mod pregnant că există încă însem
nate rezerve de creștere continuă a 
producției și productivității muncii, a 
economiilor și beneficiilor. Referin- 
du-ne numai la stadiul de realizare a 
angajamentelor, de pildă, trebuie no
tat că rezultatele obținute pînă a- 
cum nu reprezintă nici pe departe 
expresia maximă a potențialului de 
care dispune industria județului. Se 
poate spune, în acest sens, că dintr-o 
prudentă lipsită de rațiune econo
mică, unele conduceri de întreprin
deri au ezitat să pună în evidență 
posibilitățile reale ale producției și 
să se angajeze să le valorifice supe
rior.

Este lăudabil că multe comitete 
de direcție s-au străduit să asigure 
îndeplinirea și depășirea angajamen
telor. Dar, a raporta încă de pe 
acum că angajamentul anual la pro
ducția marfă vîndută și încasată, pe 
ansamblul industriei județului a fost 
cu mult depășit, denotă că nu în 
toate întreprinderile s-au luat în 
calcul, din capul locului, rezervele 
reale existente. Cu totul de neînțe
les este faptul că, în unele unități, 
rezervele de depășire a angajamen
telor sînt încă tinute sub obroc, în 
condițiile în care persistă serioa
se carențe în activitatea de îndepli
nire a planului la anumit! indicatori 
de bază, printre care producția fizică 
și productivitatea muncii, prețul de 
cost și beneficiile. Este semnifica
tivă, în acest sens, aprecierea tov. 
ing. Alexandru Iliescu, secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
j> C R ’

— Prețuind rezultatele obținute, nu 
putem trece cu vederea faptul că, în 
lunile care au trecut din acest a_n. 
s-au semnalat o serie_.de deficiențe în 
activitatea productivă a întreprinde
rilor. Este vorba de existența unor 
„goluri" în aprovizionarea tehnico- 
materială, de folosirea incompletă a 
timpului de lucru și persistența ac
telor de indisciplină în muncă, de 
realizarea unor produse cu caracte
ristici de calitate inferioare. De la 
începutul anului, s-au înregistrat 80 
refuzuri de calitate, însumând aproa
pe 2 milioane lei, iar anumite uni
tăți — printre care întreprinderile 
miniere din Vatra Dornei și Fundu 
Moldovei, fabrica de piese de schimb 
și fabrica de spirt din Rădăuți — 
lucrează și acum cu dotații de la 
stat, în valoare de peste 16 milioane 
lei. în unele întreprinderi continuă 
să existe mijloace fixe inactive, iar 
utilajele aflate în funcțiune nu se 
folosesc, totdeauna, la capacitatea lor 
nominală. Cel mai concludent exem
plu îl oferă întreprinderea minieră 
Ostra, unde mașinile de încărcat se 
utilizează numai cu 50 la sută din 
capacitate, iar la locomotivele cu 
troliu, procentul respectiv se ridică 
doar la 48 la sută. Sesizînd toate a- 
ceste neajunsuri, comitetul județean 
de partid a găsit oportun să le ana
lizeze în cadrul unei plenare, să de
pisteze cauzele lor și să identifice 
măsurile necesare înlăturării aces
tora. desfășurării normale a activi
tății productive.

Ce cauze concrete a pus în eviden
tă această analiză și unde se locali
zează ele ? La această întrebare am 
solicitat să-și spună părerea și unii 
conducători de întreprinderi și eco-

iar unele 
ce atestă 
de ,colec- 
și munca 
de partid

z 
nomiști din județ. De la început, in
terlocutorii noștri au apreciat că 
după paravanul cifrelor globale, 'care 
atestă o situație bună pe ansamblul 
industriei județului, se ascund, mai 
intîi, neajunsuri generate de cauze 
din afara unităților economice res
pective. „Unul dintre ele, care de 
multă vreme continuă să stînjenească 
activitatea întreprinderii noastre, 
constă în lipsa unui număr corespun
zător de vagoane necesare desfacerii 
ritmice a producției finite — ne spu
nea ing. Valcriu Ungureanu, direc
torul întreprinderii miniere Suceava. 
Din această cauză, chiar și în prezent 
avem o restanță la livrări de 12 000' 
tone pirită și barită, ceea ce influen
țează în mod negativ asupra nivelu
lui producției marfă vîndută și înca
sată, asupra situației economico-fi- 
nanciare a unității și îndeplinirii ri- 
gurose a contractelor 
beneficiarii".

Din păcate, cazul nu 
și lipsa de vagoane se _ .
alte părți, din care cauză un număr 
de 11 întreprinderi au consemnat 
restanțe la livrarea produselor desti
nate exportului. Atît conducerile uni
tăților, cit și organele locale de 
partid au făcut nenumărate inter
venții pe lingă Direcția regională

încheiate cu
este singular 
resimte și în

IN JUDEȚUL SUCEAVA

C.F.R. : 
vorabilă 
lasă încă așteptată. In luna martie, 
de pildă, pe ansamblul acestei di
recții au 
vagoane. Potrivit asigurărilor date de 
către tov. Jean Buchman, director 
adjunct al Direcției regionale C.F.R. 
Iași, în aprilie aceste vagoane ur
mau să fie puse la dispoziția bene
ficiarilor din județul Suceava, dar 
promisiunile au rămas simple vorbe 
aruncate. în vînt. Ca urmare, în luna- 
aprilie, restanțele referitoare la asi
gurarea vagoanelor s-au mărit și se 
ridică acum la aproape 1 500. de va
goane. Conducerea Direcției regio
nale C.F.R. Iași caută să 
runce vina pe beneficiari, să justi
fice că aceștia nu au creat un front 
de lucru corespunzător la încărcări- 
descărcări de vagoane. In parte, a- 
ceasta este realitatea. Dar, a 'recurge 
mereu la formula „acarului Păun", 
fără a întreprinde măsuri concrete 
pentru soluționarea problemei vagoa
nelor, nu este nici în avantajul Mi
nisterului Căilor Ferate și nici în fo
losul întreprinderilor beneficiare din 
județul Suceava.

Neajunsuri persistă și în domeniul 
realizării sortimentelor planificate. 
Din situațiile statistice, se desprinde 
că din cele 51 sortimente principale 
planificate a se fabrica de către in
dustria 'județului, la 13 sortimente se 
mențin rămîneri în urmă. Fiind soli
citat să-și spună părerea în legătură 
cu această problemă, tov. Eusebie 
Simota, de la comisia economică a 
comitetului județean de partid, ne-a 
spus :

— Consider că Una din cauzele care 
concură la nereălizarea integrală a 
planului sortimental constă în slaba 
preocupare a unor conduceri de în
treprinderi și foruri de resort pen
tru aprovizionarea cu materii prime. 
De asemenea, pe alocuri se practică 
încă procedeul, deloc recomandabil, 
al compensării restanțelor la unele

Iași. dar o schimbare fa- 
i din partea acesteia se

rămas neîncărcate 700 de

(Urmare din pag. I)

a-

produse cu altele, ceea ce duce la 
depășirea consumurilor specifice, la 
apariția unor stocuri de mărfuri fără 
desfacere asigurată.

In acest sens, ni s-a citat cazul 
Combinatului de celuloză și hîrtie din 
Suceava, unde numai pe seama de
pășirii consumurilor specifice, la ca
pitolul cheltuieli de producție s-a 
înregistrat un plus de cheltuieli de 
3 388 000 lei. Ne-am adresat, pentru 
a afla explicații, tov. ing. Gheorghe 
Gavrilescu, directorul general al 
combinatului. In mod inexplicabil, 
interlocutorul s-a rezumat la o cri
tică naivă, „ca să fie", la adresa 
Ministerului Industriei Chimice, a- 
firmînd că uneori acesta nu se ocupă 
de rezolvarea operativă a probleme
lor care privesc activitatea combi
natului sucevean. Directorul general 
s-a ferit, însă, să insiste asupra con
secințelor neprimirii mult timp a do
cumentelor de expediere pentru 
o bună parte din hîrtia de ambalaj și 
sacii de hirtie din producția lunii 
aprilie, consecințe care s-au răsfrânt 
și au influențat negativ realizarea 
integrală și ritmică a planului la 
producția marfă vîndută și încasată. 
Probabil, pentru a escamota starea 
de lucruri necorespunzătoare ce 
există în anumite sectoare de activi
tate ale combinatului. Ca urmare a 
repetatelor abateri de la disciplina 
muncii și întreținerii „zestrei" tehni
ce. s-au consemnat numeroase defec
țiuni. chiar la utilajele de bază, 
printre care la filtrul nr. 2 de la spă
lare. la turbina electrică ; au apărat 
spargeri la țevile de la evaporator și 
neajunsuri la etanșarea cuvei, unele 
întreruperi în funcționarea cuptoa
relor de regenerare.

In ultimul timp, în industria jude
țului Suceava s-a constatat un feno
men ciudat — și anume, creșterea 
numărului unităților restanțiere, de 
Ia una la patru. La întreprinderea 
de reparații auto nu s-a creat o co
relație judicioasă între capacitatea 
de producție și noile sarcini de plan 
stabilite ca rezultat al schimbărilor 
petrecute în sistemul de normare a 
muncii. De asemenea, la fabrica de 

. tricotaje persistă...încă--lipsa.^epatai.-.;, 
nerelor pentru expedierea produse- 
lor finite. Iar la fabrica de încălță
minte „Străduința", din cauza ne- 
asigurării comenzilor, două benzi au 
staționat o bună bucată de vreme. 
In prezent, acestor benzi li s-a 
găsit de „lucru", prin transferul 
unor comenzi de la o întreprindere 
similară din Bacău. Este și aceasta o 
rezolvare, dar de compromis, care nu 
trebuie permanentizată. Rămîne ca 
Ministerul Industriei Ușoare să ia 
măsurile corespunzătoare pentru a 
asigura și acestei unități comenzile, 
pe măsura sarcinilor de plan.

Industria județului Suceava dis
pune de mari posibilități nevalorifi
cate, atît în domeniul realizării pla
nului,- cît și al angajamentelor. Ci
neva sugera ideea că acestea pot fi 
materializate în practică numai dacă 
se vor suplimenta angajamentele co
lectivelor din întreprinderile județu
lui, potrivit posibilităților reale. în 
orice caz, practica arată că nu tole
rarea neajunsurilor contribuie la îm
bunătățirea situației economice-fi- 
nanciare a unor întreprinderi, ci sta
bilirea unor obiective majore în în
trecerea socialistă, care să mobili
zeze colectivele și organizațiile de 
partid în activitatea de îndeplinire 
și depășire a planului și de creștere 
necontenită a eficienței activității e- 
Conomicfe.

Unul dintre indicii sin
tetici .care exprimă forța 
economică a unei coopera
tive agricole, gradul ei de 
dezvoltare și intensitatea 
activității productive se re
feră la " "
la suta 
unitate 
ea din , _
dețul Dîmbovița, cu o su
prafață de numai o mie de 
hectare, mărimea venituri
lor totale este, în primul 
rînd, determinată de mo
dul în care cooperatorii a- 
plică învățămintele valoroa
se dobîndite în decursul a- 
nilor, pentru a smulge pă- 
mîntului roade tot mai bo
gate.

...Avem pămînturi puține 
și slabe, podzolice, dar stă 
în putința noastră să le 
facem fertile, și-au spus 
cooperatorii cu ani în 
urmă. Rezultatele sînt pe 
măsura încrederii în forța 
muncii unite, a priceperii 
lor. Anul trecut ei au ob
ținut un venit bănesc de 
5 787 000 de lei, revenind 
580 000 de lei la suta de 
hectare. Sînt venituri care 
au dat putința ca valoarea 
zilei de muncă să urce la 
29 de lei. La aceasta se a- 
daugă retribuția suplimen
tară care mai sporește va
loarea zilei-muncă cu încă 
8—10 lei. Este un rezultat 
bun, demn de. remarcat, 
mai ales că ..se simte" în 
buzunarele cooperatorilor, 
dar și în întărirea convin
gerii că potențialul redus 
de fertilitate a solului nu 
este un impediment în calea 
măririi veniturilor. Pămîn- 
t.ul a devenit rodnic numai 
datorită hărniciei și îm-

veniturile ce revin 
de hectare. într-o 
mică, cum este ace- 
comuna Crovu, ju-

binarii cu perseverență 
practicii cu metodele știin
țifice.

Din discuțiile avute cu 
unii membri ai consiliului 
de conducere, cu specia
liști, a reieșit că coopera
torii au acordat o atenție

200 kg de îngrășăminte a- 
zotoase și 300 kg fosfa- 
tice la hectar, iar pe tar
lalele mai slab productive 
se administrează și îngră
șăminte naturale. Coopera
torii au hotărît ca, în vii
torii 2—3 ani, să irige 50

Pammtul
âwe rodnic
fA hărnicia 
cooperatorilor

p

bz

deosebită creșterii supra
feței arabile și fertili
zării' terenului. Astfel ei 
au scos pilcurile de mă
răcini, cioatele răzlețe, 
au făcut nivelări, au 
săpat șanțuri de scurge
re a apei și au extins su
prafața irigată la 350 de 
hectare. Firește, gradul 
sporit de calitate a pămîn- 
tului are la bază și admi
nistrarea unor însemnate 
cantități de îngrășăminte 
naturale și chimice. Anual 
se împrăștie, în medie, cîte

la sută din suprafața ara
bilă, folosind apă din riul 
Argeș. Cu înțelepciune și 
pronunțat spirit gospodă
resc ei au socotit 
extinde irigațiile și 
prafețele unde nu 
apele Argeșului ; 
acestea continuă să 
fîntini spre a utiliza apă 
din pînza freatică.

Aceste măsuri, precum și 
altele, îmbinate cu respec
tarea riguroasă a metode
lor agrotehnice, amplasa
rea judicioasă a culturilor.

că pot 
pe su- 
ajung 

pentru 
foreze

pregătirea 
tinderea 
roase și 
perioadele 
la creșterea continuă a pro
ducției la hectar. In com
parație cu anul 1963, s-a 
ajuns la producții mult su
perioare : la grîu, de exem
plu, producția a crescut de 
la 1 800 kg la 3 139 ; la po
rumb de la 3 200, Ia 3 500 
kg. Cooperatorii sînt pe de
plin convinși că nu au 
epuizat gama posibilități
lor existente pentru a ob
ține recolte și mai bogate.

Urmărind să obțină ve
nituri cît mai mari la uni
tatea de suprafață și să 
asigure de lucru coopera
torilor pe o perioadă mai 
mare, consiliul de condu
cere a luat măsuri de dez
voltare a legumiculturii. 
Anul trecut, din acest sec
tor s-a obținut un venit de 
900 000 lei, iar în acest an 
s-a prevăzut să se încaseze 
un milion.

Pentru dezvoltarea dife
ritelor sectoare de produc
ție, in concordanță cu po
sibilitățile existente, coo
peratorii au hotărît să con
tinue acțiunile privind 
creșterea suprafeței arabile, 
fertilizarea solului, extin
derea irigațiilor și a meca
nizării etc. Hărnicia și pri
ceperea' lor se materiali
zează în aceste zile în 
rezultatele bune Ia întreți
nerea culturilor și la efec
tuarea celorlalte lucrări de 
sezon. Toate acestea sînt 
certitudini că planurile de 
dezvoltare a cooperativei 
vor fi realizate.

Florea CEAUȘESCU

tică, pe baza discuțiilor purtate în 
plenară, și avînd în față imperativul 
respectării cu strictețe a termenu
lui de punere în funcțiune, s-au 
conturat acele „măsuri hotărî
toare care să asigure creșterea 
ritmului de lucru pe' toate șan
tierele. în vederea realizării la 
timp a obiectivelor prevăzute în 
planul de stat". Grupate, aceste mă
suri vizau in principal : atingerea 
stadiilor fizice la toate obiectivele, 
corespunzător graficelor de execu
ție ; concentrarea atenției construc
torilor si a beneficiarilor, a orga
nizațiilor de partid asupra obiecti
velor care au termene de punere 
în funcțiune în acest an ; un spri
jin efectiv si o rezolvare operati
vă a problemelor care condiționează 
intrarea în funcțiune a noilor o- 
biective : urgentarea predării docu
mentației de execuție la cîteva 6- 
biective ; livrarea la termen a u- 
tilaielor tehnologice : asigurarea ca
drelor calificate : întărirea contro
lului de partid oe șantiere.

De la data cînd a avut loc a- 
ceastă plenară au trecut două luni 
de zile. timp suficient ca măsurile 
hotărîtoare si an^’amentele formu
late să fie traduse în practică, 
să fie concretizate in ritmuri înalte 
de lucru oe șantiere. în îmbunătă
țirea radicală a situației la o- 
biectivele rămase în urmă. Spuneam 
că a trecut timp suficient, tocmai 
avînd în vedere faptul că stadiul 
necorespunzător al lucrărilor de ne 
unele șantiere s-a datorat aproape 
în exclusivitate unor neajunsuri or
ganizatorice, unor abateri flagrante 
de la disciplină, precum și nesocotirii 
graficelor stabilite. Ca atare, nu era 
nevoie de intervenții tehnice de du
rată sau de reorganizări radicale, 
care necesitau timp, ci în esență de 
reîntronarea disciplinei de fier la 
fiecare formație de lucru, de supra
vegherea cu rigurozitate, la toate 
nivelurile a pulsațiilor zilnice ale lu
crărilor. Deci, drumul de la măsu
rile preconizate la practică era di
rect : el nu trecea prin nici o altă 
verigă, care să întîrzie producerea 
efectelor scontate.

Cu ce s-au soldat, așadar, măsu
rile preconizate de plenara din mar-

Ion MANEA
corespondentul „Sclnteii

tie a Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. ne șantierele de construcții 
industriale ? S-a obținut acea învio
rare a muncii, mult așteptată, există 
garanția respectării cu strictețe a 
tuturor termenelor de punere în 
funcțiune din acest an, așa cum s-au 
dat asigurări la plenară ?

Din păcate, trebuie să spunem că 
nu a avut loc revirimentul așteptat, 
chiar dacă unii factori cu munci de 
răspundere de aici au încercat să 
prezinte în roz neajunsurile. Tov. 
Gheorghe Nicolae, secretar al Co
mitetului iudetean Argeș al P.C.R., 
a fost deosebit de sincer în discu
ția pe care am avut-o.

— După plenara comitetului iu-
■s

terenului, ex- 
soiurilor valo- 

recoltatul în 
optime au dus PRASILE

DE CALITATE
(Urmare din pag. I)

Rulmenți cu performanțe
tehnice superioare

Prolectată inițial pentru un mi
lion de rulmenți, fabrica din Bîr
lad produce anul acesta de 3. 4 
ori mai mulți. Puși unii peste alții, 
rulmenții realizați de la intrarea 
în funcțiune a fabricii s-ar ri
dica pe verticală la peste un mi
lion de metri.

în ampla construcție, cu hale 
spațioase, înzestrate cu mașini,- 
agregate și aparatură modernă, 
se execută circa 200 tipodimen- 
siuni de rulmenți axiali cu bile, 
radiali cu role cilindrice pe un 
rînd sau cu rele butoi pe două 
rînduri. In afară de rulmenții 
standardizați de uz general, se 
execută și rulmenți de construc
ție specială, necesari pentru ca
mioane, tractoare, vagoane ' de 
cale ferată.

Numeroasele observații, mă
surători și studii de referire com
parativă cu rulmenții fabricați de 
binecunoscute firme străine ates
tă că materialele din care 
confecționează elementele
rulmenți corespund din punct de 
vedere al compoziției chimice cu 
cele folosite pe plan mondial. In 
întreprindere se aplică pe scară 
largă procedeele avansate de 
prelucrare la cald a inelelor de 
rulmenți prin deformare plastică. 
Coliviile de alamă se toarnă ex
clusiv centrifugal, ceea ce con
feră acestora o structură omoge
nă și o rezistență corespunzătoa
re rolului lor funcțional. Rulmenții 
cărora li se impun condiții de si- 
lențiozitate mai ridicaiă se con
trolează pe o instalație specială

se
de

pentru determinarea zgomotului 
de rulare. De menționat că labo
ratoarele fabricii dispun de utila
je de foarte mare precizie, prin
tre care microscoape universale 
și de interferență, aparate pentru 
determinarea ondulațiilor și ru
gozității suprafețelor.

Precizia de execuție a dimen
siunilor elementelor de r uimea i, 
durabilitatea lor efectivă — pa
rametru de bază în aprecierea 
calității acestora — se încadrea
ză in normele recunoscute și im
puse pe piața mondială. O atentă 
rectificare și superfinisare a ine
lelor și a corpurilor de rulare, un 
riguros control interoperațional și 
final, iată ce conferă prestigiu 
mondial rulmenților fabricați la 
Bîrlad. Este semnificativ că de la 
Bîrlad se exportă rulmenți in nu
meroase țări din patru continente 
ale globului.

Angajată într-o activitate de 
creare a unor noi tipuri de rul
menți, de ridicare continuă a 
performanțelor acestor produse — 
condiție fundamentală ^pentru 
menținerea prestigiului dobîndit 
— Fabrica de rulmenți din Bîr
lad cooperează cu institute spe
cializate, între care cu specialiști 
ai catedrei de organe de mașini 
de la Institutul Politehnic din 
Iași. Se fac studii și experimen
tări pentru asimilarea în fabrica
ție a noi tipuri de rulmenți. 
Alte experimentări urmăresc 
găsirea unor soluții' optime 
pentnftnoi forme constructive cu 
performanțe tehnice superioare.

creșterea răspunderii co
de constructori pentru 

fiecărei lucrări.
muncă, la 
lectivelor 
realizarea

— Tovarășe secretar, eficienta a- 
cestor măsuri de intervenție. în
drumare si control se verifică îna
inte de toate prin rezultatele prac
tice : de aceea, vă rugăm să ne 
spuneți dacă există garanția că se 
vor respecta termenele de punere 
în funcțiune a tuturor obiective
lor prevăzute să fie date în ex
ploatare în acest 
s-a stabilit la 
tetului iudetean

— Nu ! Nu pot să 
cru. Totuși, cred că nu va fi nici un 
obiectiv care să pună în pericol rea-

an. după cum 
plenara comi- 

de partid, 
afirm acest lu-

(luni, el trebuie să asigure hrana 
tuturor oamenilor muncii, întregii 
țări". La plenara respectivă s-a subli
niat, de asemenea, că trebuie să se 
acorde atenție mai cu seamă lucră
rilor de întreținere a culturilor pen
tru a nu se mai repeta situații din 
anii trecuți, cînd mii de hectare cu 
porumb și alte plante au rămas ne
prășite. De aceea, în perioadele de 
vîrf, este necesar ca toți cooperatorii, 
inclusiv cadrele de conducere, în 
frunte cu președintele, să muncească 
efectiv la executarea lucrărilor agri
cole. Și în aceste zile, cînd la cîmp 
sînt atîtea de făcut, nu se poate ad
mite ca președinții, brigadierii, soco
titorii și alte cadre cu munci admi
nistrative să stea prin birouri. A- 
cum, principala sarcină a cooperato
rilor, a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură este executarea prășitului 
fără întîrziere.

în cele mai multe întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative agricole 
au fost obținute rezultate bune în 
ceea ce privește executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. La sfecla 
de zahăr, de exemplu, prașila a doua 
s-a executat pe 28 la sută din supra
fețe, cele mal bune rezultate obți- 
nîndu-se în județele Arad, Buzău, Te
leorman, Timiș, Ialomița, Bihor. 
In județul Arad, din cele 11 500 hec
tare cultivate cu sfeclă de zahăr, în 
cooperativele agricole au fost pră
șite pentru a doua oară 9 620 de hec
tare, iar în județul Buzău, din 10 013 
ha au fost prășite 7 550 de hectare, 
în alte județe, lucrările de întreținere 
a culturilor se desfășoară însă în 
ritm nesatisfăcător. în județul Pra
hova, prașila ’a doua la sfecla de za
hăr s-a făcut pe numai 11 la sută 
din suprafețe, Constanța — 8 la sută. 
Cluj — 1 la sută, iar în alte județe, 
îndeosebi cele din Moldova, prașila 
a doua la sfecla de zahăr nici nu a 
început. Floarea-soarelui se dezvoltă 
văzînd cu ochii și este nevoie ca lu
crările de întreținere să fie execu
tate cu maximum de rapiditate. Dacă 
în județele Timiș și Teleorman, pra
șila a doua la floarea-soarelui s-a 
făcut pe 30, și respectiv 28 la sută 
din suprafețele cultivate, în județele 
Constanța și Ialomița s-a executat 
în proporție de numai 1 la sută.

Porumbul ocupă cea mai mare 
parte din suprafețele cultivate cu 
plante prășitoare. Tinînd seama de 
acest lucru, cît și de importanța a- 
cestei plante în economia țării se im
pune acordarea unei atenții deosebite 
la lucrările de .întreținere pentru-a 
se ci— ----- “ •—«“
recolte mari.
din județul Dolj, de exemplu, prima 
prașilă s-a făcut pe 40 000 hectare. 
In alte locuri, deși porumbul 
a răsărit și există pericolul de 
a fi îmburuienat, prășitul nu s-a exe
cutat decît pe suprafețe mici. Din cele 
41 000 ha cultivate cu porumb în ju
dețul -Sa tu Mare, prima prașilă me
canică s-a făcut doar pe 13 125 ha, iar 
cea manuală abia pe 11 la sută din 
suprafețe. Peste tot culturile 
dezvoltă bine. Cresc totodată și bu
ruienile, iar pămîntul pierde din 
rezerva de umiditate. Toate aces
tea impun să se treacă cu toate for- 

la executarea prășitului. 
unele cooperative agricole 

întîrzierea lucrărilor de întreținere a 
culturilor este determinată de slaba 
organizare a muncii din cadrul brigă- 

și echipelor. Este necesar 
acum, consiliile de conduce- 
cu sprijinul organizațiilor de 

partid, să urmărească aplicarea pre
vederilor cuprinse în regulamentele 
de ordine interioară, să organizeze te
meinic munca, îneît toate suprafețele 
să fie prășite la timp.

în aceste zile, hotărîtoare pentru 
sporirea recoltelor, este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, di
recțiile agricole și uniunile coopera
tiste să acorde un sprijin eficient 
unităților agricole în vederea exe
cutării la timp a tuturor lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

rea cofidiții optime obținerii unor 
lte mari. In cooperativele agricole

se

Tntr-una din secțiile Uzi
nei mecanice din Timi-

șoara
Foto : S. Cristian

bere, după ce că termenul inițial (tri
mestrul I a.c.) de punere în funcțiu
ne, prevăzut în planul de 
fost respectat, se constată 
zent 
nici 
după 
către 
gusta 
navetele pentru transportul sticlelor 
de bere, care stau cu miile în incin
ta șantierului,'nimic altceva nu pre
zintă vreo certitudine că ultimul cu- 
vînt al constructorului va fi respec
tat. Deocamdată, la termenul repla- 
nificat se prelimină adăugarea unui 
plus de 30—40 de zile. Să vedem cum 
se înfățișează situația la un alt obiec-

stat, nu a 
și în pre-
Ca atare, 
viitoare, 

„ferm" de

rămîneri în urmă, 
la sfîrșitul lunii 
cum s-a promis 
constructor, piteștenii nu vor 
berea promisă. în afară de

Ritmuri și împliniri mult așteptate
y

detean de partid din martie, ne-a 
spus interlocutorul, s-a trecut ime
diat la precizarea tuturor măsuri
lor stabilite. Practic, fiecărui mem
bru al biroului comitetului iude
tean de partid i-a fost repartizat 
un șantier, de care răspunde pînă 
la darea in funcțiune a obiectivu
lui respectiv. S-a întocmit, de a- 
semenea. un sumar de probleme ce 
trebuiau soluționate neîntîrziat de 
către ministere. în acest fel. s-a 
ajuns să se înlăture, anumite dis
cordante în livrarea utilajelor, să se 
asigure o parte din documentația 
tehnico-economică. precum si unele 
cadre competente pe diferite șan
tiere. Se urmărește, prin ședințe 
săptămînale si bisăptămînale. prin 
informările decadale si lunare, sta
diul lucrărilor pe fiecare obiectiv. 
S-au întocmit și se urmăresc sis
tematic graficele de recuperare a 
rămînerilor în urmă. Organizațiile 
de partid de pe șantiere si din în
treprinderile de construcții au ini
țiat o serie de acțiuni menite' să 
ducă Ia întărirea disciplinei în

IiZarea sarcinilor de plan stabilite 
pentru acest an. Vor exista, din pă
cate, cîteva obiective la care nu se 
va respecta termenul de punere în 
funcțiune stabilit. întîrzierile pot să 
fie de la cîteva zile, la cîteva luni.

Acestea ar fi, deci, extremele .unei 
acțiuni pornite în luna martie și 
dusă, deocamdată, mai mult pe pla
nul previziunilor teoretice și nesigu
re. Prognozele tovarășului secre
tar al comitetului județean de 
partid, pe deplin realiste, și de
loc îmbucurătoare, au la bază 
tocmai situația existentă la ora 
actuală pe șantiere, ritmul de lu
cru din lunile aprilie și mai (două 
decade). O sumară trecere în revistă 
a stadiului lucrărilor la cîteva din 
obiectivele aflate în apropierea ter
menului de punere în funcțiune este 
de natură să ofere destule motive 
pentru a califica drept insuficientă 
pînă acum intervenția pe plan , local 
în domeniul îndeplinirii planului de 
investiții.

Ce arată faptele 7 La fabrica de

tiv care trebuie să intre în funcțiune 
în acest trimestru, fabrica de stofe 
„Argeșeana“. In luna aprilie și în 
primele două decade din luna mai, 
în mod inexplicabil, constructorul a 
încetinit ritmul de lucru, planul ne- 
realizîndu-se cu 10—20 la sută. în 
această situație, graficele întocmite 
au rămas doar pe hîrtie, iar măsu
rile preconizate în martie la fel. La 
secția de bobinat dublat răsucit, din 
cadrul filaturii, cu termen de dare 
în exploatare la 30 aprilie a.c., lu
crările sînt rămase în urmă cu 40— 
45 de zile. Restanțe se semnalează 
și la stația de preepurare a apei și 
așa-zisele uzine de condiționare, pen
tru terminarea cărora constructorul 
a făcut nenumărate promisiuni și a 
stabilit la fel de multe termene de 
predare, ultimul fiind 25 mai a.c.

Un ritm cu totul sub orice critică 
s-a înregistrat în luna aprilie — în 
mai situația rămîne neschimbată — 
și la combinatul de articole tehnice 
din cauciuc, unde în 4 luni din acest 

’ an s-a realizat doar 10 la sută din

volumul anual de investiții. Nici sta
diul lucrărilor fizice nu este mai 
bun. Astfel, la obiectivele care tre
buie să asigure intrarea în funcțiune 
a primei capacități de 2 000 tone ar
ticole tehnice din cauciuc — fabrica 
de benzi și fabrica de dozaj-amestec 
— se constată întîrzieri de trei pînă 
la cinci luni. Pînă în prezent, la nici 
un obiectiv principal nu a fost pregă
tit frontul de montaj, acesta prezu- 
mîndu-se a se realiza, dar nesigur, 
începînd din luna iunie. După felul 
în care se lucrează, însă, este greu 
de presupus că aceste prezumții vor 
fi transformate în certitudini. De 
fapt, tov. ing. Armand Bucșan, direc
torul general al combinatului, ne-a 
spus categoric : „Este exclusă da- 
rea în funcțiune a capacității prevă
zute în luna noiembrie. O întîrziere 
de 2—3 luni este certă pînă în pre
zent. S-ar putea ca ea să fie și mai 
mare. Nu înțeleg 
cînd timpul 
constructori, 
șantier mult 
tie".

Ce spune 
de șantiere 805 — despre această în
cetineală cu care se acționează, în 
continuare, pentru recuperarea re
stanțelor și darea în funcțiune la ter
men a tuturor obiectivelor industria
le de pe platforma industrială „Gă- 
vana" Pitești ? In mod surprinzător, 
atît directorul (nou) al grupului de 
șantiere, tov. ing. Nicolae Giurescu, 
cit și secretarul comitetului de partid 
al grupului de șantiere, tov. Ionel 
Cucută, au fost Ia unison în prezen
tarea unor argumente derutante, de 
natura : „A crescut mult interesul 
muncitorilor în ultimele două luni; 
s-a asigurat o bună corelare a acti
vității între diferitele puncte pe șan
tier; s-a îmbunătățit simțitor răspun
derea personalului tehnico-adminis- 
trativ; toate termenele de dare în 
funcțiune vor fi respectate cu sigu
ranță ș. a.“. Cui folosesc aceste re
plici pacifiste ? Oare nu se cunoaște 
nici acum situația reală de pe cele 
cîteva șantiere amintite ? în acest 
ceas al 12-lea pentru investițiile Ar
geșului mai sînt folositoare aseme
nea garanții nefundamentate ? Spu
nem aceasta, pentru că și în alte

de ce în aprilie, 
a fost excelent pentru 
s-a lucrat pe acest 
mai lent decît în mar-

constructorul — grupul

numeroase prilejuri s-a manevrat cu 
asemenea rețete liniștitoare.

Cit privește rezultatele practice, 
concrete în domeniul realizării pla
nului de investiții, înregistrate după 
plenara Comitetului județean de 
partid Argeș din luna martie, nu 
am vrea să le mai comentăm. Din 
investigațiile făcute pe cîteva șan
tiere, s-a putut vedea că stadiul fi
zic al lucrărilor este total necores
punzător, că se mențin și sînt tolera
te, sub o formă sau alta, vechile defi
ciențe 
minat 
lie, pe 
volum 
montaj 
martie, 
ficiente care dovedesc 
s-a găsit cadența mult așteptată pe 
o . serie din șantierele Argeșului. 
Sau, altfel spus, măsurile plenarei 
din martie nu au ajuns pînă la locul 
de muncă, ele rămînînd în numeroa
se cazuri suspendate între indicații, 
controale, ședințe și analize.

Este bine cunoscut că lnvestlțiil» 
alocate de către stat acestui județ 
au o destinație precisă : dezvoltarea 
potențialului său industrial, mărirea 
contribuției județului la înflorirea 
întregii economii naționale. Potrivit 
planului, cea mai mare parte din 
sporul de producție industrială a 
județului prevăzut pentru 1969 ur
mează să se realizeze pe seama noi
lor obiective și capacități. De aceea, 
nici un moment să nu se piardă din 
vedere că orice întîrziere în darea 
în funcțiune a unui obiectiv sau 
altul declanșează perturbări în dis
pozitivul echilibrat al planului, a- 
fectînd producția și acumulările 
prevăzute să se obțină de pe urma 
lor. Iată imperative care trebuie 
clar înțelese de toți factorii care 
concură la realizarea noilor obiec
tive și capacități de producție din 
județ, de organele locale de partid. 
Corespunzător răspunderii încredin
țate de partid și de stat, toți acești 
factori, împreună cu comitetul ju
dețean, trebuie să acționeze cu ho- 
tărîre pentru a determina redresa
rea urgentă a situației îndeplinirii 
planului de investiții.

organizatorice, care au cul- 
cu realizarea, în luna apri- 
ansamblul județului, a unul 

la lucrările de construcții 
cu mult sub cel din luna 

Acestea sînt argumente su- 
că încă nu

serie_.de
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Tn ultimul an au fost publicate 
numeroase articole, interviuri, an
chete. au avut loc dezbateri consa
crate filmului artistic românesc ; opi
niile exprimate în desfășurarea a- 
cestei discuții publice de diferiți sce
nariști, regizori și alti oameni de 
cultură au evidențiat o semnifica
tivă unitate de vederi în definirea 
căilor și obiectivelor esențiale — es
tetice, ideologice, etice — ale dezvol
tării cinematografiei naționale. Pe 
de altă parte, o serie de filme mai 
vechi sau mai noi au învederat — 
In pofida deosebirilor dintre ele și a 
inegalităților consemnate uneori în 
cronicile respective — progresele de 
ordin profesional ale cineaștilor 
noștri. Au fost luate și unele măsuri 
organizatorice (înființarea Centru
lui Național al Cinematografiei, 
constituirea a trei colective distincte 
în cadrul studioului „București", 
simplificarea modalității de aproba
re a scenariilor etc) menite să asi
gure condițiile și climatul de emu
lație necesare ridicării cinematogra
fiei artistice la înălțimea exigente
lor actuale, afirmării talentelor în 
opere de prestigiu, reprezentative 
pentru epoca noastră, capabile să 
Cucerească adeziunea marelui public 
si să-și exercite astfel influenta lor 
educativă. Cinematografia noastră 
dispune de tot ceea ce este trebuin
cios unui progres substanțial — a- 
preciază dr. Nicolae Cristea, medic 
la policlinica Ferentari, referindu-se 
la recentele discuții din presă. Mi 
se pare, de aceea, paradoxal — a 
continuat corespondentul nostru — 
că experiența, bunele intenții, pro
fesiunile de credință ale autorilor 
de filme, condițiile de care aceștia 
dispun întîrzie să se convertească 
în filme care să aibă certificatul ma
turității. Mă refer nu la diferite 
succese pe jumătate sau la eternele 

’„promițătoare excepții", ci ’a filme 
în ansamblul lor, la acele filme care 
să umple sălile de cinema, în care să 
ne recunoaștem și despre care să ne 
amintim cu plăcere peste ani și ani.

Privită „din afară", din perspec
tiva spectatorului obișnuit, situația 
pare Jntr-adevăr paradoxală. Dacă 
am urmări însă drumul unui film 
de la ideea inițială pînă la elabora
rea scenariului și de la scenariu pînă 
la definitivarea copiei standard, arr 
constata că funcționarea complexu
lui angrenaj al creației si producției 
cinematografice este îngreunată de 
existenta unor fisuri interioare, care 
explică în bună măsură inconsec
ventele și permanentizarea atît de 
frecvent criticatelor neajunsuri ale 
filmelor noastre. E vorba,. în primul 
rînd, despre însăși structura orga
nizatorică a cinematografiei. Cu 
toate măsurile luate în vremea din 
urmă, actuală organizare nu permite 
o delimitare clară a responsabili
tății celor care — In diferitele etane 
și pe diferitele trepte ale activității 
cinematografice — ar trebui să ur
mărească, să determine calitatea ar
tistică și de conținut a fiecărei rea
lizări, ca și ținuta și orientarea de 
ansamblu a producției de filme.

tografia noastră bate pasul pe loc ; 
că în plan intern ea este depășită — 
și uneori cu mult — de alte detașa
mente de creație. De ce 7 Cine poartă 
răspunderea 7

Regizorul nu. pentru că practic nu 
există nici un fel de consemnare o- 
biectivă a acestei răspunderi; pen
tru că nu există măsuri de sancțio
nare a insuccesului (așa cum nu 
există măsuri de stimulare a succe
sului). Răspunde directorul studiou
lui 7 Directorul nu, pentru că direc-' 
torul se schimbă o dată pe an 
și cel care „a dat drumul" la sce
nariu n-a mai fost în perioada fil
mării și cei care a răspuns de fil
mare nu răspunde de textul pe care 
nu l-a vizat — și cel care vine di
rector doar în perioada difuzării fil
mului nu răspunde nici atît. Atunci?

Cinematografia noastră are azi o 
imensă nevoie de a fixa răspunde
rile în cadrul unei structuri orga
nizatorice raționale, o structură1 or
ganizatorică mai suplă, mai moder
nă, mai apropiată de nevoile vii ale 
creației, 6 structură care să dimi
nueze personalul excedentar și 
să sporească autoritatea celor 
care răspund efectiv, o structură 
în sfîrșit stabilă, pentru că stabilita
tea este una din condițiile sine qua 
non ale răspunderii, alb răspunderii 
efective, ale răspunderii de perspec
tivă, și nu ale răspunderii de azi pe 
mîine. Firește, „un om pențru eter
nitate" nu există decît la cinema. 
Dar fărîmițarea răspunderii este, 
după părerea mea, originea celor mai 
multe și celor mai multe și mai

Criteriile

organizării
După opinia regizorului Ion Popescu 

Gopo, organizarea actuală a cine
matografiei continuă să fie inadec
vată specificului, complexității aces
tui domeniu al creației. Sarcinile 
mari care stau acum în fata filmu
lui artistic accentuează anacronis
mul, carențele ae concepție ale unei 
organizări care a făcut obiectul a 
îenumărate dezbateri de-a lungul ul
timilor ani. Nu este o noutate, bună
oară, faptul că dezvoltarea cinema
tografiei noastre ar implica despăr
țirea organizatorică a sectorului de 
ireație de baza tehnică, administra
tivă a producției de filme. Ar fi pri
mul pas, un pas absolut necesar, în 
iirectia unei delimitări mai exacte a 
•ăspunderilor ; degajarea pe această 
:ale a creatorilor, și a sectorului ar- 
:istic în genere, de preocupările șf 
ndatoririle extra-artistice, care în 
momentul de fată tracasează și ră- 
oesc prea mult din timpul afectat 
oroblemelor de creație, ar avea re- 
:ultate dintre cele mai pozitive. „Ci- 
îematografia noastră — a continuat 
îineastul — a trecut prin numeroase 
•eorganizări succesive, care, în rea- 
itate, au constat în simple modifi
cări de nomenclatură, lucrurile ră- 
nînînd în esența lor neschimbate. 
Conducerea cinematografiei s-a 
chimbat prea des, fiecare nou 
iirector al studioului a venit cu p 
oluție proprie, dar nu de fond. Au 
ost înființate grupele de creație 
Vpoi au fost desființate pentru că 
î-au dat. roadele așteptate. Acum an 
ost reînființate, sub forma celor trei 
colective distincte din cadrul stu- 
lioului „București". Tn fapt nu s-a 
chimbat nimic". Interlocutorul, ca 
i alți participant! la anchetă, a 
irătat că Centrul Național al Cine
matografiei, de asemenea, amare în 
tructura actuală ea o verigă inter- 
nediară. cu o eficientă relativă 
a ce privește sarcina sa fundamen- 
ală : îndrumarea. E simptomatic că 
iouI Colegiu artistic al C.N.C., con
ceput ca o formă de activitate co- 
ectivă menită să atrasă în procesu’ 
le aprobare a scenariilor oameni de 
■ultură și activiști pe tărîm social 
le înalt prestigiu, lucrează adeseori 
iescqmpletat.

— Cine răspunde de eșecul unor 
îlme? Oare nu se poate observa. îna- 
nte de a se investi atîția bani, că 
in scenariu sau altul nu poate con- 
ctituî o bază pentru un film bem ’ 
Cinematografia ar avea nevoie 
ie un control de calitate pre
ventiv — ne scrie, din T’misoa-a, 
iperatoarea chimistă .Tulîa Fioru. In- 
rebările corespondentei noastre nu 
iot primi un răspuns edificator în 
condițiile actualei organizări a pro- 
lucției de filme artistice. Răspun- 
ierile sînt difuze, se suprapun.
„Pentru un film răspunde bine- 

nțeles în primul rînd regizorul — ne 
ipune Ecaterlna Oproln. El își in
vestește în opera sa creditul ideolo- 
;ic și artistic. Dar pentru destinul 
inei cinematografii nu poate să răs
pundă decît într-un plan etic suma 
•egizorilor care au lucrat pe pla- 
couri într-o anumită perioadă. Cine 
răspunde în mod practic de nivelu1 
general al unei cinematografii 7 De 
muierea ei generală de influentă e- 
lucativă și estetică 7 De tendințele 
si novatoare sau, dimpotrivă, de stag
narea sau de regresul ei 7 Cine răs
punde de perspectivele sau lipsa de 
perspectivă a unei producții națio
nale 7 Nu sînt deloc adepta criticis
mului care a țesut în jurul filmeloi 
noastre o stare de nihilism. Nu cred 
să e normal să uităm sistematic lu
crurile bune care au apărut și apar 
In acest destul de încercat domeniu al 
irtei. Dar noi, criticii — și nu numai 
noi — n-avem voie să uităm că de 
multă, de prea multă vreme, cinema

vestirea subiectului, ar trebui ca în 
discuție să fie puse nu formulări de
clarative, ci subiecte concrete, în așa 
fel îneît la lectură să-ți poți ima
gina cum va arăta filmul pe ecran, 
să-ți poți da seama ce idei vor fi 
afirmate, ce idei vor fi combătute, 
care‘va fi gradul său de interes artis
tic, educativ. Astfel întocmit, angajînd 
deplina răspundere a conducerii stu
dioului, planul trebuie nu să precea
dă, ci să încheie, practic vorbind, dru
mul elaborării scenariilor pe coordo
natele stabilite la vreme îmDreună cu 
Centrul Național al Cinematografiei. 
Să fie rezultatul unei activități la
borioase de alcătuire a portofoliului 
de scenarii definitive, gata de a in
tra în producție, și astfel prezen
tate spre discuție forurilor superioa
re ale cinematografiei îneît să per
mită anumite recomandări în cu
noștință de cauză și evitarea unor 
eventuale modificări ulterioare, mai 
costisitoare și uneori foarte greu de 
operat.

Perfecționarea conlucrării dintre 
C.N.C. și studio este esențială. Por
tofoliul de scenarii nu înseamnă o 
colecție de lucrări venite spontan 
sau comandate întîmplător, ci rezul
tatul cunoașterii și efortului de în
deplinire a unor1 obiective precise, 
imediate și de perspectivă. Evident 
că trebuie stimulată inițiativa stu
dioului, a cineaștilor, într-un climat 
de emulație, de activitate colectivă. 
Dar producătorul este obligat să-și, 
manifeste cu autoritate punctul de 
vedere, să determine comandarea
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grave decepții cinematografice. Cred 
că am acumulat, în bine și in rău. 
destulă experiență ca șă tragem în 
sfirșit cîteva concluzii esențiale și 
de durată".

Nu ne propunem și nici n-ar fi 
util să facem aici procesul unor fil
me despre care s-a mai scris. Tre
buie căutate soluțiile care să sti
muleze spiritul de răspundere in
dividual șl colectiv al slujitorilor fil
mului românesc, care să ierarhizeze 
responsabilitățile în așa fel îneît -- 
evitînd paralelismul, verigile inutile 
„pavezele" formale, birocratice — să 
asigure îndeplinirea unei politici ci
nematografice bazate pe criterii fer
me, ideologice și artistice, respectate 
riguros.

Va/oarea
scenariului

Cine urmărește înfăptuirea aces
tei politici cinematografice, orien- 
tind creația și producția de filme ar
tistice spre obiectivele ei esențiale 7 
Evident, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și, respectiv. Cen
trul Național al Cinematografiei. în
ființat în acest scop. Centrul Națio
nal al Cinematografiei are, de fapt, 
funcția de producător, producător 
socialist, urmărind și răspunzînd cu 
alte cuvinte pentru finalitatea ideo
logică. educativă șl, în același timp 
economică a producției de filme. 
C.N.C.-ul nu este un for de creație 
El nu face filme. EI trebuie însă să 
impună studioului „București" ridi
carea nivelului calitativ al produc
ției. în ce privește conținutul si ți
nuta artistică a fiecărei realizări. 
Centrul Național al Cinematografiei 
este dator să ia toate măsurile nece
sare, să se bizuie. în măsura posibilu
lui, pe certitudini. Pretutindeni în 
lume, producătorul mizează pe aceea 
ce i se pare a reprezenta certitudini, 
fie că e vorba despre scenariu, despre 
regizor sau despre interpreți, și ur
mărește în consecință, uneori pas cu 
pas, procesul de creație. Raporturile 
dintre C.N.C. și studio, stabilirea 
exactă a răspunderilor prezintă de 
aceea, indubitabil, o însemnătate ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea cine
matografiei românești.

In această ordine de idei, regizo
rul Andrei Blaier a argumentat ne
cesitatea unei mai mari responsa
bilități în alcătuirea planurilor de 
producție ale studioului. Ele repre
zintă, de fapt, premisa succeselor sau 
insucceselor cinematografiei noas
tre. Tocmai de aceea, aprobarea lor 
prilejuiește o discuție analitică tn 
care sînt angajați oameni de cea .mal 
înaltă competentă ideologică și cul
turală. Din păcate însă, aceste pla
nuri nu oferă, îndeobște, o „bază de 
discuție" în mod real concludentă. 
Se propune realizarea unui film, de 
pildă, despre „transformarea conștiin
ței unor categorii sociale" — un re
zumat de cîteva rînduri urmat 
de precizarea că filmul va milita 
pentru cutare și cutare idei. Dacă 
formularea e bună, nu poți să nu 
subscrii la proiectul respectiv. Dar 
ce reprezintă aprobarea unei formu
lări decît, cel mult, o acoperire, un 
gir în alb 7 Ar trebui ca ideile, cli
matul, mesajul, concepția viitorului 
film să decurgă nemijlocit din po-

sau urgentarea anumitor scenarii, să 
fixeze priorități. In cadrul anchetei 
a apărut întrebarea dacă C.N.C. 
n-ar putea să-și asume întreaga răs
pundere a elaborării'scenariilor, ur- 
mind ca studioului să-i revină doar 
sarcina turnării filmelor respective. 
E o posibilitate asupra căreia este 
de reflectat cu toată atenția, fără a 
omite dificultățile ce ar decurge din 
încercarea de a orienta — cu toată 
responsabilitatea și într-o perspectivă 
amplă — activitatea de ansamblu a 
cinematografiei și de a răspunde, în 
același timp, solicitărilor curente, 
multiple și imediate, ale muncii de 
pregătire și definitivare a scenariilor.

în ce privește scenariile, important 
este cum se exercită răspunderea fată 
de calitatea lor, importante sînt 
concluziile care decurg din ex
periența de pînă acum. Iar a- 
ceastă experiență pledează pen
tru o mai bună clarificare a obiec
tivelor unei anumite perioade și a 
intențiilor, a finalității fiecărui film, 
încă de la proiect. Fără a intra în 
amănunte, menționăm părerea ex
primată în cadrul anchetei și în vir
tutea căreia îmbunătățirea necesară 
a colaborării cu scriitorii e condi
ționată de această claritate inițială 
și de exigenta studioului manifes
tată franc, de la început, pentru că 
orice concesii în acest stadiu au 
drept consecință dificultăți și traca
sări pe parcurs. Fie că vor exista 
la un moment dat mai multe stu
diouri sau mai multe grupe de crea
ție la unul singur, fie că se va opta 
pentru o altă formulă, elaborarea 
scenariilor este un moment decisiv 
și implică maturitatea celor care au 
această răspundere. De aceea e ho- 
tărîtor ca de pregătirea scenariilor 
să se ocupe oameni cu înaltă autori
tate profesională, ca, pe cît se 
poate, aceștia să nu fie ei înșiși 
autori de scenarii. Secondată de 
un număr de specialiști compe- 
tențî, cu experiență ,și reputa
ție în domeniul cinematografiei, și 
sprijinită de un sistem eficient de 
stimulare a calității (onorariile ar 
trebui să fie diferențiate în funcție 
de criterii calitative, tematice și, 
bineînțeles, economice) conducerea 
studioului ar putea asigura un porto
foliu de scenarii corespunzător ce
rințelor dezvoltării cinematografiei 
naționale. Cu condiția ca toate cla
rificările necesare să existe la timpul 
oportun, ca exigențele, indicațiile, 
sugestiile producătorului să fie for
mulate la vreme, explicit, și să fie 
respectate în consecință.

Dar scenariul implică, de regulă, 
și răspunderea regizorului, ca autor 
al operei de artă cinematografică. 
Creatorul, cel care are ceva de spus, 
nu poate „prelua" un scenariu defi
nitiv pe care să-l transpună doar pe 
ecran. In filmele bune este inclusă, 
de regulă, sensibilitatea, transpar 
Ideile, optica realizatorului, punctul 
lui de vedere.

Atitudinea regizorului față de 
scenariu este piatra de încercare a 
spiritului său de răspundere — afir
mă Andrei Blaier. Acest spirit de 
răspundere este incompatibil cu 
acceptarea oricărui scenariu numai 
din dorința de a lucra pe platou și 
presupune afinități cu tema, cu pre
ocupările și stilul scenaristului, par
ticiparea exigentă la elaborarea sce
nariului încă de la stadiul de proiect. 
Uneori, un orgoliu greșit înțeles îm
piedică această colaborare — în 
dauna filmului, evident. Spiritul de 
colaborare, receptisutatea la suges
tiile îndreptățite caracterizează res

ponsabilitatea personală în cinema
tografie.

Experiența de pînă . acum pledează 
— în această lumină — pentru par
ticiparea activă a regizorului la șe
dințele colegiului artistic. In des
fășurarea anchetei au fost su
gerate posibilități de sporire a efi
cienței acestor discuții, corespunză
toare delimitării mai precise a răs
punderilor C.N.C. Dacă scenariul 
este elaborat responsabil, pe baza 
unor serioase precizări și discuții 
preliminare, în cadrul studioului 
„București", colegiul artistic ar pu
tea să-l considere în perspectiva 
filmului propriu-zis, discutînd decu
pajul regizoral într-un mod adecvat 
specificului producției cinematogra
fice. Se știe că una și aceeași sec
vență poate .dobîndi sensuri deose
bite prin montaj, că ilustrația so-, 
noră poate converti o dramă într-o 
comedie, chiar dacă regizorul res
pectă litera scenariului, dialogul etc. 
De aceea, ar fi, poate, util ca 
în colegiul artistic să nu se dis-, 
cute atît pe amănunt, pe detalii, pe' 
replică, ci să se analizeze aspectele 
de conținut ale viitorului film, să 
se discute și despre ceea ce nu reiese 
neapărat explicit din lectura scena
riului — de pildă, climatul, atmos
fera, tonalitatea, fondul educativ al 
operei de artă cinematografică. Prin 
intermediul colegiului artistic, C.N.C. 
va putea astfel să ceară autorilor să 
dea filmului o anumită direcție și 
nu alta, să sublinieze un anumit 
accent și nu altul, să conducă la o 
anumită concluzie, să pună finalul 
sub o anumită lumină.

Desigur, caracterul și amploarea 
discuției pot diferi de la un film 
la altul, în funcție de însemnătatea 
temei, de experiența autorilor etc. 
Pornind de la aceleași considerente, 
Centrul Național al Cinematografiei 
va trebui să urmărească și pe parcurs 
procesul de definitivare a unor anu
mite scenarii.

Premisele
succesului

îndeplinirea unei politici cinema
tografice înseamnă nu numai asi
gurarea scenariilor, ci și a condi
țiilor necesare realizării optime a 
fiecărui film. Răspunderile studiou
lui „București" includ, de aceea, și 
promovarea exigentă a talentelor, 
implică anumite garanții în ce pri
vește sorții de succes ai operei de 
artă cinematografică. Apare necesară 
evitarea oricăror „aventuri cinemato
grafice", oricăror breșe în sistemul 
criteriilor de valoare care tre
buie să guverneze activitatea stu
dioului nostru de . filme artisti
ce. Răspunzător pentru calitățile 
oroducției sale, studioul nu poa
te. desigur, ignora problema succe
sului de public, dat fiind că valoarea, 
calitățile .ideologice, artistice ale 
unui film nu pot fi luate în consi
derație decît în măsura în care „trec 
rampa". Premisele acestui succes de 
orestigiu se stabilesc, evident, de la 
scenariu, însă drumul filmului spre 
public e condiționat, de factori di
verși, de la concepția și modul de 
tratare regizorală și pînă la calitatea 
benzii sonore, de la ținuta interpre
tării 'actoricești și pînă la calitatea 
tehnică a imaginii.

■ Se spune, și pe drept cuvînt, că 
regizorul este deplin responsabil de 
valoarea filmului său. Această res
ponsabilitate nu absolvă însă, în nici 
t.m fel, studioul. Sînt filme al căror 
insucces este, în primul rînd, un in
succes al studioului „București". 
Pentru Ca regizorul să-și poată asu
ma responsabilitățile care-i revin, fil
mul trebuie să poată fi raportat la 
niște „parametri calitativi" foarte 
clar stabiliți de la început, iar în 
timpul filmărilor el trebuie să fie 
degajat de excesul de îndatoriri ad
ministrative care, în momentul de 
’■stă. îl solicită în mod disproporțio
nat.

Se impune a fi studiată posibilita
tea sporirii responsabilității efective a 
echipei de filmare, respectiv a regi
zorului — paralel cu instaurarea u- 
nui sistem de stimulare materială în 
funcție de calitatea filmului, inclusiv ' 
de eficienta lui economică. în mo
mentul de față, remarca Ion Po
pescu Gopo, nu există o diferență 
sensibilă, din acest punct de vedere, 
între un film excelent și un insucces 
notoriu. Poate că întregul sistem 
al retribuțiilor din cinematografie 
ar trebui' revizuit în această pers
pectivă, pentru a se asigura un sis
tem unic de stimulare în direcția 
atingerii unor obiective care sînt, în 
ultimă instanță, ale întregii cinema
tografii. In același timp, se cere clar 
definită răspunderea nu numai mo
rală, dar și materială, a studioului, 
a regizorilor, a tuturor celor de care 
depinde calitatea producției de filme, 
corespunzător exigentelor specifice 
cinematografului, ca artă și ca in
dustrie.

Este esențial ca în stabilirea măsu
rilor de perfecționare a organizării 
producției de filme artistice să se 
valorifice experiența cinematografiei 
mondiale — a studiourilor din țările 
socialiste, cit și a unor studiouri cu 
tradiție și prestigiu din alte țări — 
să se aibă în vedere această experi
ență, atît în organizare, cît și în 
sistemul relațiilor dintre diferiți fac
tori care concură la procesul de crea
ție cinematografică, în delimitarea 
răspunderilor acestora. Măsurile ce 
vor fi adoptate să ducă la creșterea 
răspunderii producătorului, a exigen
țelor sale față de calitatea filmelor, 
față de programul de perspectivă 
al studioului, la asigurarea unei ra
ționalizări judicioase a producției de 
filme în general, la o mai bună co
relare a criteriilor de ordin artistic 
cu cele economice.

Sînt, desigur, numeroase alte as
pecte care se cer abordate într-o 
dezbatere despre cinematografie. Ne
cesită o dezbatere responsabilă, mi
nuțioasă, ritmicitatea producției, asi
gurarea varietății tematice și de ge
nuri a filmelor noastre, rolul criticii 
de specialitate, problemele actorului 
de film, ale organizării activității re
gizorale. Și, îndeosebi, se cer amplu 
analizate modalitățile de realizare a 
unor filme cu un conținut bogat, 
inspirat din realitățile poporului 
nostru, ancorate în actualitate. 
Există tot temeiul pentru a afirma 
că printr-o delimitare mai exactă a 
responsabilităților în creația și pro
ducția de filme artistice vor 
fi create condițiile necesare dez
voltării generale a cinematogra
fiei noastre, Propunîndu-ne să publi
căm în continuare puncte de vedere 
referitoare la perfecționarea activi
tății cinematografice, așteptăm noi 
înscrieri la cuvint.

D. COSTIN

In diversitatea de expre
sii ce caracterizează teatrul 
de păpuși contemporan, de 
la păpușa-diminutiv al o- 
mului, la păpușa-semn gra
fic. EI Tcatro Nacional Ce 
Guinol din Cuba propune 
o modalitate proprie, origi
nală.

înființat în 1963 prin Ho- 
tărîrea Consiliului Național 
al Culturii, tinerețea ates
tată de actul de stare civi
lă însumează de fapt ex
periența unor lungi ani de 
activitate entuziastă în- ca
drul unor preocupări artis
tice novatoare.

Astăzi — așa cum o su
gerează si denumirea — 
acest teatru ocupă un loc 
de prestigiu în cultura na
țională cubaneză prin înal
ta valoare etică și estetică 
a spectacolelor sale,

Teatrul cubanez de pă
puși (mărturisesc că ezit să 
folosesc această titulatură 
limitativă) a ales pentru 
turneul în Europa, din bo
gatul său repertoriu, care 
îi cuprinde pe Rabindra
nath Tagore și pe W. B. 
Yeats, pe Giraudoux și pe 
Lorca, trei spectacole în 
măsură să exprime idealul 
său filozofic și artistic : 
„Ibeyi Ana", dramatizare, 
semnată de Jose Camejo și' 
Rogelio Martinez Fură a 
unui poetic basm al civili
zației yoruba. expresie a 
credinței populare în virtu
tea dreptății, a binelui și 
purității sufletești, elogiu 
adus puterii justițiare a ar
tei dansului și muzicii; 
„Shango de Ima", versiune 
scenică realizată de Pepâ 
Carril a unui mister afro- 
cubanez, epopee a eroului 
cu același nume, fruct, al 
dragostei dintre zeița Ob- 
batala și zeul Agayu Sola, 
simbol al iubirii, al1 focului, 
ființă a contrariilor și deci 
condamnat a fi om, „con
damnat la conștiință" cum 
glăsuiește parabola ; „Don 
Juan Tenorio", reputata lu
crare dramatică a clasicu
lui spaniol Jose Zorrilla Y
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Moral, mărturisesc aria 
vastă de investigare.

Teatrul Nacional de 
Guinol din Cuba este teatru 
de păpuși, tot așa cum este 
teatru de măști, cu elemen
te de pantomimă și mimo- 
dramă, deci simplu : este 
teatru, un teatru de înaltă 
profesionalitate și cultură 
a artelor scenice. Căci ceea 
ce îl caracterizează este 
tocmai marea libertate de 
spirit în alegerea mijloa
celor, refuzul de a se su-

Camejo — personalitate ar
tistică complexă, iregizor și 
scenograf în „Ibeyi Aha" și 
Pepe Carril în „Shango de 
Ima" redau scenic intr-o 
interpretare cultă valorile 
spirituale ale creației popu
lare. Exuberanța jocului, 
coloritul violent, masca pa
tetică (Obba, nevasta cre
dincioasă), nota grotescă 
(Iku, zeul Morțiil, caracte
rul frust al imaginilor sce
nice (întîlnirile de dragoste 
ale lui Shango), ambianta

TURNEUL TEATRULUI NATIONAL" 
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pune prejudecății „teatru
lui de gen" (folosirea sim
bolicului Guinol în denu
mire putînd fi justificată 
de filiația păpușărească, dar 
în aceeași măsură de încli
nația estetică spre expresia 
„grand-guignolescă"), un 
teatru de sinteze poetice, 
un teatru al formelor șl vo
lumelor în mișcare. încor- 
porînd imaginii scenice în 
mod firesc, unitar, actorul 
viu. Conceptul de teatru 
total pe care îl afirmă a- 
nimatorii trupei este servit 
de măiestria actorilor, ce 
stăpînesc cu autoritate arta 
dansului și a cîntului, arta 
rostirii textului dramatic, o 
îndemînare tehnică în mă
sură să permită performan
te ce au trezit entuziasmul 
publicului. Astfel, Ulises 
Garcia în realizarea rolului 
Shango dezvăluie o bogată 
înzestrare actoricească, ex
presivitate corporală și o 
știință a verbului care fac 
din rolul Shango un act de 
virtuozitate.

Preferința teatrului pen
tru spectacolul de inspira
ție populară dă o notă dis
tinctă, vigoare și savoare 
individualității sale,’ Jose

poetică amintesc cu o re
marcabilă forță și autenti
citate ritualurile, ceremo
niile și jocurile populare.

Intr-o montare marcată 
de lirism și violente, cu pă
puși ce redau cu rafinament 
subtilitățile artei negre, cu 
efecte feerice (și e singurul 
spectacol în care pot accep
ta efectul lămpii de cuarț 
ca integrat firesc viziunii 
plastice), „Ibeyi Afla" evi
dențiază în interpretarea 
dansului frenetic al Duhu
lui rău Okurri Boruku pe 
Armando Morales, ca și 
sensibilitatea și simțul rit
mic al Reginei Rossie și 
Xiomarei Palacio în rolu
rile Taowo și respectiv 
Kainde.

In concepția spectacolu
lui „Shango de îma" ges
tul. atitudinea, hieratice sau 
dinamice, sînt valori depli
ne, împlinite de actori cu o 
mare rigoare și știință a 
ritmului (Zenaida Elizalde 
în Obbatala, Luis Brunet în 
Iku), sînt mijloc de comu
nicare elocvent, pentru care 
textul capătă un rol com
plementar. aducînd vibrația 
sonorității sale.

Plasticitatea jocului a-

mintește gestica ritualurilor 
sacre și a incantației pro
fane, arta mimului și inso
litul teatru japonez Bunra- 
ku. De aceea poate singu
lara atitudine a mîinilor 
adoptată dc Carucha Ca
mejo in Obba desprinsă 
din idiograma teatrului 
No se integrează expresiei.

Credința animatorilor’ a- 
eestui teatru în capacitatea 
teatrului de păpuși de a da 
viață scenică oricărui text, 
dar mai ales harul de a 
inventa legi poetice pro
prii fac posibilă redarea 
scenică (in regia semnata 
de Carucha Camejo) a pie
sei „Don Juan Tenorio", lu
crare dramatică ce prin 
factura sa opune evident 
rezistență modalităților sce
nei păpușărești. Imaginea 
actorului cu păpușa creea
ză o ambiantă inedită, un 
efect de „distanțare", un 
joc în care actorul ne face 
parcă cu ochiul, invitîn- 
du-ne a intra în mecanis
mul convenției teatrale, 
îmbinarea om-păpușă cre
ează o simbioză poetică 
care te captează, învingînd 
rezerva pe care ți-o creea
ză surpriza primelor sec
vențe. Jocul subtil al lui 
Ernesto .Briei în Don Juan. 
al Reginei Rossie în Dona 
Ana sînt la înălțimea inte
ligentei și spiritualității 
spectacolului. O notă ce ac
centuează ironia cuprinsă 
în formula regizorală o a- 
duce Xiomara Palacio în 
rolul proxenetei Brigida. 
colorat cu detalii umoris
tice de bun gust.

Păpușile si decorurile 
readuc în admirația noastră 
numele lui Jose Camejo, a 
cărui viziune imprimă spec
tacolelor o notă de cultură 
plastică și subtilitate. Mă
iestria compoziției în deco
rul actului I „Hanul Lau
rel" evocă tablourile mari
lor pictori.

Spectacolele prezentate 
de Teatro Nacional de 
Guinol din Cuba înscriu o 
dată în plus <— alături de 
alte teatre prestigioase eu
ropene — această artă prin
tre formele cele mai poe
tice ale artei spectacolului.
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Liceul de arte plastice din Capitală — un prim pas spre atingerea 
măiestriei artistice

ț

o Filarmonica de stat ..George 
Enescu- (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic extraordinar. 
Dirijor : Ionel Perlea — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — cu concursul sopranei 
Mieko Taklzawa — .Japonia —
39.30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Becket — 
13,30 ; (sala Studio) : Jocul adevă
rului — 19,30.
□ Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Don Quijotte — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cînd luna e al- 

—- on
O Teatrul Ciulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
Muștele — 20.
o Teatrul ,,Ion Creangă" : Andro- 
maca — 18,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Dibuk 
— 20.
O Teatrul de stat din Tg. Mureș — 
secția maghiară — (în sala Tea
trului Mic) : Macbeth — 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" : Disonanță — 19,20.
o Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17 ; Nocturn I (spectacol 
pentru adulți) — 21.30 ; (sala din 
str. Academiei) : vrăjitorul din 
Oz — 17.
O O.S.T.A. (la Sala sporturilor 
Floreasca) : Parada modei din 
Iugoslavia — cu concursul for
mației de muzică ușoară Sideral 
— 20.
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30 ; (grădina
Boema) : 'Nu te lăsa Stroe ! —
19.30.
O Teatrul de estradă , 
lescu" (la Teatrul de vară Herăs
trău) : Festival la Herăstrău — î 
© Ansamblul 
Generale a : 
omului — 20.
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„Ion Vast- i 
T-Tor§s- / 

20. \ 
artistic al Uniunii i 

Sindicatelor : Baladă ț

Cara-

Foto : Agerpres

ț

*

0 La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 
16,30 ; 20.

1
I 

• Tarzan, omul junglei : REPUBLICA i 
— 9,15 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, / 
FESTIVAL — 8,45 î 11,15 ; 13,30 ; 16 ; k 
18,30 ; 21, la grădină — 20. /ao.ou ; ia graaina — xu. /
9 Prințul negru : LUCEAFĂRUL — J 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, FA- 

BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;“ --- ---------- -------- --
îl,15 ; 13,30 “18 ; 18,30 ; 20,45.

.. , __,-j ; 14.30 ; 17,15, FEROVIAR —
17,30 ; 20,30, .EXCELSIOR — 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, 

, . . - 20.
Contemporanul tău : CENTRAL — 20. 
Recompensa : LUMINA — 9,15—16,30 în continuare.
Iluzii : LUMINA — 18,45 ; 20,45.
Pentru încă puțini dolari : VIITORUL — 15,30 ;• 18.
Tn orașul „S“ : VIITORUL — 20,30. 
Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
Noaptea e făcută pentru... a visa : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;

- - ----- 18,15 ; 20,30.
Plaja : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
Crăciun cu Elisabeta : UNION — 15,30 ; 20,30, la 18 — desene animate. 
Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
Crimă în stil personal : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20. 
Apele primăverii : COTROCENI -i-15,30, BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
Spartacus : COTROCENI — 18. 
Profesioniștii : GRADINA BUZEȘTI — 20.

_ Adio, Gringo : DACIA — 8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21. MIORIȚA
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Pe urmele șoimului : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
• Căsătorie pripită ? UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
o Becket : LIRA — 16. la grădină — 20.
e Tată de familie : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20.
• Clmaron I VITAN — 20,30.
• Vremuri minunate la Spessart : GTULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
- 15,30, la grădină — 20.
• Romanță pentru trompetă : RAHOVA —118.
• Răutăciosul adolescent : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15. 
e Rio Bravo : CRINGAȘI — 15,30 ; 19, PROGRESUL — 15,30, GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
• Casa noastră : PROGRESUL — 20,30.
O In umbra coltului : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 : 20,30.
« Comedianțll : FLOREASCA — 9 ; 12 ; 16 ; 19,30, TOMIS — 9,15—17,30 în 
continuare, la grădină — 20.
• Paradisul îndrăgostiților : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15 ; 18,15 ; 20,30, 
GRIVIȚA — 9j_ll>15_î 13,-30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O
0

VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,_________w , .......................
18,45 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20,15, GRĂDINA DOINA 
> Asasinatul s-a comis luni ! VICTORIA — 9 ;
O A trăi pentru a trăi : CENTRAL — 9,15 ; 11,45
$—14.30 în continuare ; - ----------------
GRADINA EXPOZIȚIA

O

•
9
20,45, VOLGA — 9—15,45 în continuare
O
O

PROGRAMUL I

0 
e

O
0

e

Pipele : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
Comisarul X — MOȘILOR — 20,30.
La est de Eden : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Pașa : MUNCA — 16 ; 18.
Pe teren propriu : MUNCA — |!0.
Riscurile meseriei : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Autorizație de căsătorie : FLACĂRA — 20,30. 
Expresul colonelului von Ryan : COSMOS

15,00 — Tenis : România 
rael (sferturile de finală ale Cu
pei Davls — partide de simplu). 
18,30 — Lanterna magică : Clovnul 
Klri. 18,45 — Tribuna economică. 
Pe șantiere. „Industria ușoară are 
greutăți". 19,00 — Primăvară și 
tradiție. Tineri maramureșeni din 
satele Hoteni și Huța Certeze vă 
invită la două sărbători folclorice 
tradiționale — „Tînjaua* și „Sîm- 
bra oilor". 19,30 — Telejurnalul de 
seară. Buletinul meteorologic. 
20,00 — Tele-enciclopedia. în cu
prins : Dina Vierny ; Tren II ; 
Frig ; Kolmarde. 21,00 — Melodii 
lăutărești interpretate de Romica 
Puceanu și Gabi Luncă. 21,30 — O 
oră cu Alfred Hitchcook : „Vizi
tatorul nocturn" 22,30 — Publici
tate. 22,35 — Trei melodii pe săp- 
tămînă : Muzică ușoară româ
nească. în primă audiție. Prezin
tă Eliy Roman. 22,45 — Telejur
nalul de noapte. 23,00 — închide
rea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
- Telejurnalul de seară. 
Roman foileton : „Lunga 

vară fierbinte" (II). 20,50 — Reci
talul de orgă susținut de Horst 
Gehan. 21,20 — Filmul artistic „O 
fată ciudată" — o producție a 
studioului DEFA — Berlin. 22,45 
— închiderea emisiunii progra
mului II.
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convingerile politice și desmătul a- 
mestecat cu cucernicie al celei din
ții. O făcea pentru a i se uita și 
ierta sîngele mai nou și originea ade
sea îndoielnică. Nutrind același dis
preț pentru oamenii de rînd ca Zoe, 
Sylvie îl îmbrăcase în haina umilin
ței creștine, pe care o primise numai 
datorită ciudatului ei fel de a înțe
lege mîndria sîngelui albastru. Dar 
Sylvie, însăși, n-ar fi fost niciodată 
în stare să înfăptuiască o trădare in
tenționată. și lucru și mai înjositor, 
plătită cu aur. Ar fi trebuit să știu 
sau măcar să bănui că frumoasa Zoe 
ar putea fi capabilă de toate acestea 
laolaltă, dar eram orbit de patimă.

și cu 
toate 

taină, 
cafe-

si tenace, ploaia 
îmi -trăiesc exi- 
venit la mine, a 
iarăși aici. Ziua, 

o acoperă. ’ dar 
si

Romanul „Primăvara timpurie", aflat sub tipar la Editura pentru literatură, este închinat 
luptei maselor muncitoare, conduse de partidul com unist, din ianuarie—martie 1945, pentru libertăți de
mocratice, reforma agrară și preluarea puterii politice în stat. Secvențele pe care le publicăm 
reprezintă momentul pătrunderii mulțimii în Piața Palatului, la 24 februarie, al asaltului general îm- 

. , . primului guvern democratic al țării, unul din mo-potriva guvernului reacționar, pentru instaurarea 
mentele memorabile ale revoluției populare.

L A.

In Piața Palatului nu-i aștepta nici armată și nici 
jandarmi. Acolo, coloana se revărsa mereu, ca

' într-o poiană, desfășurîndu-se treptat spre
* margini, într-o uriașă floare multicoloră, vie, 
’ cu frunzulițele de aur și sînge ale steagurilor flutu- 
) rînd mărunt, în lumina împuținată, vînătă a amur- 
> gului. Acolo, valurile mulțimii buiau, năuce, ocu- 
ț pînd pas cu pas cîmpul cenușiu al asfaltului, rosto- 
) golindu-se pe toată arena pieții, clocotind. Vuietul 
. îndîrjit și liber, protestatar al mulțimii, care Se vă- 
. zuse de acum în fața Palatului, creștea...
’ Apele mulțimii se liniștiră pentru un timp, de 
f parcă se așezau pentru totdeauna sub zidurile Pala- 
) tului regal ; și-n liniștea aceea plesniră curînd che- 
j mările și mulțimea vui înfierbîntată, strigînd și bă- 
, tînd aerul cu pumnii, rotind ca într-o răscolire stea- 
. gurile, înghesuindu-se încă, neîncetat, spre grilajul 

de fier înalt al palatului. Tumultul mulțimii 
' crescuse și se împlinise de la o margine la 
’ alta a pieții, îndîrjit, întărit de zidurile din jur 
> care, umbrite, păreau și mai înalte în amurg. Acum, 
> mulțimea nu mai striga decît o singură lozincă, cea 
1 pentru care venise aici, în Piață, repetînd-o ne- 
( obosită, tare, cutremurător: Vrem gu-vern Fe-Ne- 
, De!... Vrem gu-vern Fe-Ne-De!... Vrem gu-vern 

Fe-Ne-De !...
Radu Necula avea în față marea învălmășită de 

’ capete omenești, pe care pluteau steagurile desfășu- 
> rate și un lăstăriș de pumni, iar în spate pădurea 
• umblătoare, vie, clocotitoare, a mulțimii care se 
> zbuciuma între zidurile străzii, cuprinsă de furtună... 
> „Oricum, dar nimeni, nici Regele, nu mai poate 
, apăra un guvern, hulit cu atîtă ură de popor, se 
( încredință el, și nici nu se poate împotrivi prea 

multă vreme instaurării unui nou guvern, cerut cu 
’ atîta hotărîre... Puterea va fi oricum a noastră ! gîn- 
* di el cu bucurie... Dincolo de această cli- 
> pă, furia poporului nu mai poate fi nicicum o- 
• prită... și ățîțarea mîniei lui, acum, în această clipă, 
> poate oricînd înroși caldarîmul și valurile revoiu- 
; ției cu sînge !... Dar dacă și guvernul, și regele, 
, reacțiunea — ea însăși vrea, așteaptă demonic prima 

picătură de sînge, ca să poată scoate armata, să
> poată curma, gîtui iureșul revoluției populare ?!...“ 

„O !“ se cutremură Necula, scuturat de înfrigurare, 
și se uită repede în jur, la miile de oameni care fre-

• mătau... I se păru că nu sînt încă destui pentru o ase- 
i menea înfruntare, și făcu iarăși senin alor săi, și intra- 
i ră și ei mai adînc în piață, înghesuindu-se încă, stri- 
, gînd... Aproape de colțul Palatului regal însă se 
( opriră din nou, căci o liniște neașteptată se întindea 

din piață spre ei... Și chiar în clipa aceasta cîrîiră 
scurt, singuratice, niște mitraliere... Plumbii șuierară

' mai întîi pe deasupra mulțimii, care tresărise ne- 
1 dumerită și speriată,- mută, și apoi izbiră în plin, 
> răpăind prelung pe asfalt... Mulțimea încremeni, în- 
> toarsă spre zidurile de cărămidă roșie ale Ministe- 
s rului de Interne, de unde veneau împușcăturile. Nu 
( se zărea nimic, la niciuna din ferestrele clădirii; 
. mitralierele însă tocau mai departe, în rafale care-se. 
> încrucișau pe caldarîm, în mijlocul pieții... Mulți- 
> mea făcu atunci front spre dreapta și vui înspre 
) clădire, înverșunat, cu steagurile în vînt, pornită... 
> dar plumbii îi răpăiră drept în față și mai aproape 
D de asfalt, o opriră și o despicară apoi adînc, pînă 
, la Palat... O tăcere adîncă și parcă ireală, înfricoșă

toare se așeza pe culoarul deschis de mitraliere și 
‘ se întinse apoi, tiranică, atotstăpînitoare spre mar

ginile pieții... O parte a mulțimii vui pe Calea Vic
toriei în sus, pe lîngă hotel și în grădina Ateneului 
Român, ascunsă de clădirea bibliotecii, iar alta se 

y trase înapoi între blocul Dragomir și biserica Crețu- 
lescu... Coloana muncitorilor de la „Malaxa" fusese 
astfel tăiată la jumătate : cei din față țîșniseră înain
te, cu Cristache și președintele sindicatului, dincolo de 
bibliotecă și de statuie ; ceilalți se retrăseseră pe scă
rile de piatră dintre Biserica Crețulescu și colțul 
palatului regal, amestecați cu țăranii din Hîrtoapele, 
cu Radu Necifla, Dumitru Petrică, Vasile și Drago
mir Jiga, Lambie Cojocaru, pe treptele de sus, la 
marginea pieții... Mijlocul pieții, de la clădirea roșie 
a Ministerului de interne spre porțile de fier, gre
oaie și înalte ale palatului, rămăsese astfel pustiu, cu 
cîțiva morți și șapte-opt răniți care se zvîrcoleau pe 
asfalt, cu niște pancarte și portrete pără
site și cîteva steaguri cu flacăra sîngerie înghețată, 
lipită de caldarîm printre cei căzuți... Și golul acesta, 
tăiat de-a curmezișul pieții se tot lărgea, căci mitra
lierele mai cîrîiau încă, din cînd în cînd, înspre 
statuie...

„Va să zică, tot au tras !“ se crispă lăcătușul și 
rămase pe treapta de sus a scărilor, într-un ge
nunchi, cu steagul în mînă, înconjurat de munci
tori și de țărani, vînăt la față și cu ochii ațintiți la 
caldarîmul pieții... Oare cine trăsese ? Armata 7 Nu, 
armată nu era !... Boteanu își făcuse deci pe deplin 
datoria... Jandarmii, desigur 1... Dar în golul acela 
al pieții nu se vedea nici o cască rotundă și nea
gră, strălucitoare de jandarm... Și Radu Necula săltă 
privirile spre puzderia de ferestre pătrate și mici, 
aliniate, pe mai multe rînduri ale Ministerului de 
interne... Alături de el, Dragomir Jiga, sergentul, 
privea înfuriat cenușiul pieții părăsite, cu fața-i 
roșie-vînătă aprinsă de sînge, cu ochii de lup în 
flăcări, sălbăticiți, cuprins de picul acela de nebu
nie ce-1 încerca pe front înainte de asalt... Ceilalți 
încremeniseră, înghesuiți pe trepte, încruntați și fără 
de cuvînt, cu ochii la piață și la clădirea roșie 
de dincolo de ea... Mitralierele nu mai băteau... în 
piață și pe apele mulțimii retrase spre albii, cu 
valurile potolite, negre, împurpurate încă pe-alocuri 
de steaguri ca de sînge, se așeza, nesățioasă, tulbure 
și înfricoșătoare, grea, tăcerea...

— Ai noștri sînt la statuie, tovarășe Necula, arătă 
un tînăr cu șapca de postav în mînă... Să mergem 
și noi l

— Așteaptă, îl opri lăcătușul, cu mîna de-a curme
zișul... Stai liniștit !

— Să vederii mai întîi de unde trag... murmură 
sergentul, cu ochii pe întreaga piață.

Și chiar atunci, dinspre zidurile roșii ale Minis
terului de interne cîrîiră din nou mitralierele. La 
cîteva ferestre de la subsolul clădirii, lîngă pămînt, 
și sUs, pe coama zidului ce apăra acoperișul în te
rasă, apărură niște clăbuciri de fum.

— Ei, uite de unde trag 1 sări invalidul, cu picio
rul beteag întins pe trepte.

— Hm ! se scutură sergentul și începu să tremure. 
Oamenii amuțiră, cu fețele de pămînt și privirile 

la norișorii alburii ce se îndesau. Necula ridică 
steagul și începu să strige, cu pumnul zvîcnind în 
aer, scandînd : Jos Ră-des-ou !.,. Jos că-lă-ii!... Jos 
fas-oiș-tii!... Moarte lor !... Răbufni și mulțimea, tre
zită din împietrire, crunt, vijelioasă, dar începu să 
bată o mitralieră și dinspre palat...

— Da asta de unde dracu mai trage 7 se suci 
Vasile Jiga.

— D-aicea, din conacul ăsta... se încruntă uriașul.
— De la palat trag, tovarășe Necula... întări, iarăși 

nerăbdător, tînărul cu șapca de postav.
— Nici nu e de mirare, mormăi lăcătușul, parcă 

absent, căci privirile îi erau ațintite încă la mulți
mea care se frămîntă lîngă statuie.

— ...Dumnezeul lor ! mugi uriașul... că nu ies el 
la lumină l

— Hai, tovarășe Necula... și tînărul încercă să 
iasă iar în piață.

— Nu acum... îl opri lăcătușul, care urmărea mai 
departe învălmășeala de la statuie.

Răsunară iar cîteva focuri de armă și piața se 
liniști din nou, pentru alte cîteva clipe. Mulțimea 
de la statuie însă fremăta pe Ioc, ca un șuvoi care-și 
aduna apele într-o bulboană din care trebuia să 
iasă. Jos, lîngă scară, mulțimea înghesuită sub zidul 
de cărămidă subțire, veche al bisericii, și care abia 
ajungea să vadă piața, începuse să lărmuiască. în 
jurul unei femei tinere și oacheșe, cu ochii scăpă
rători și c-un steag în brațe, la piept.

— Lîngă mine a căzut, povestea femeia. îndure-

rată, dar încercată și de mîndrie... A mers tot 
timpul în față, cu steagul ridicat, urmă, cu o admi
rație neascunsă,. de parcă nu vorbea de moartea 
unui om... Și bătea mereu cu pumnul : Gu-ver-nul 
po-po-ru-lui !... Gu-ver-nul po-po-ru-lui !...

— Cînd s-a tras de la politie, interveni unul mai 
în vîrstă, îndatorat, el ne-a făcut semn să nu ne 
oprim și-a început să cînte tare, să-l auzim cu toții: 
Por-niți îna-inte to-va-răși...

— Așa am intrat în piață, cîntînd ! reluă femeia 
cu steagul... Așa că n-am auzit decît într-un tîrziu 
gloanțele, pe la urechi : fiu-fiu... fiu-fiu... fiu-fiu !... 
Și deodată, l-am văzut răsucindu-se și îngenun
chind... Noi ne-am repezit la el, să-1 ridicăm... Țineți 
steagul ! ne-a strigat... Și s-a prăbușit pe asfalt...

★
în Piața Palatului pătrundeau, dinspre Ministerul 

de interne, niște dube militare, verzi, cu crucea roșie 
pe ele. Mulțimea tăcu, înfiorată, încredințată că du
bele veniseră să ridice morții si răniți! întinși pe 
asfalt. Dubele însă trecură de ei și opriră în linie, 
de-a curmezișul pieții ; din ele începură să sară, 
cocoșați, cu puștile în miini și tropotind pe calda- 
rîm, grupuri de jandarmi... Și numai peste o clipă 
jandarmii porniră în două lanțuri de trăgători, unii 
către o margine a pieții, alții spre cealaltă mar
gine a ei. Devenise clar ceea ce vroiau să facă ei; 
vroiau să taie definitiv coloanele, să curețe ț piața 
de resturile mulțimii grupate în jurul celor cu stea
gurile și să-i împingă pe toți, departe, înapoi pe 
străzi...

— Strîngeți rîndurile, tovarăși, strigă din nou Ne- 
cula, cu pumnul ridicat... Aproape... mai aproape... 
prindeți-vă de brațe... mai strînși !

Lăcătușul ajunse astfel cu ai săi, muncitorii de 
la „Malaxa" și țăranii din Hîrtoapele, numai la o 
sută de pași de jandarmii care se opriseră, parcă 
nedumeriți.

Cei din primele rînduri își prinseseră brațele și 
închegară din mers un zid mișcător de piepturi care 
înainta mărunt către jandarmi. în spatele lor, mul
țimea bătea valul acesta, ațîțată ca de singe, urlînd...

Rîndurile subțiri ale jandarmilor se întindeau acum 
de-a curmezișul pieții, dar nu ajunseseră nici la 
statuie, nici la grilajul înalt al palatului regal. Mul
țimea care năpădea iarăși piața îi înconjura pe 
departe, hotărîtă și mută... „Ăsta e momentul ! 
își spuse lăcătușul, lucid, cu ochii la jandarmi. Mi
tralierele nu mai pot trage, c-ar însemna să tragă 
în ei... Dar dacă tocmai de aceea vor trage, mai în- 
tii în ei ! ?“... Privi îngrijorat spre cealaltă margine 
a pieții, unde se iscase iarăși învălmășeală și tu
mult Valurile mulțimii ajunseseră din nou pînă la 
statuie și se zbuciumau nepotolite în jurul ei. Sta
tuia fu năpădită curînd de steaguri, ca o vatră de 
lăstăriș împurpurat, ridicată deasupra mulțimii, plu
tind pe apele ei. Unul dintre cei cu steagurile urcă 
în picioare pe crupa lată a calului de bronz și începu 
șă rotească steagul, larg și înalt cutezător, chemînd 
mulțimile și mai aproape... In. înserare, descoperi 
în omul acela pe Angheliu de la Comitetul Cen
tral... Și tot acolo, la îndemnul lui, se înfiripă, te
nace, crescînd amenințătoare, dîrză. Internaționala : 
Scu-lați voi orop-siți ai vie-ții... Voi o-sin-diți la 
foa-me, sus... Da, aceasta este clipa !“ tresări lăcă
tușul și începu să rotească și el steagul și să facă 
semne cu mina spre statuie :

— Acum, tovarăși... înaintee !
...în aceeași clipă însă, cîrîiră iarăși mitralierele, 

ascunse de înserarea care se lăsase și pe clădirea 
roșie a Ministerului de Interne și pe palat. Necula 
zvîcni, înghesuit de mulțime, și duse mina la piept... 
Simțise ca o fulgerătură de flacără mai întîi, apoi 
sîngele, lipicios și cald, îi pătrunse printre degete, 
încet, ca o mîngîiere. „Nu, nu trebuie să știe ni
meni !“, se hotărî, cu inima de foc și gheață... I se 
părea că dacă nu va ajunge să înfigă steagul pe 
grilaj, clipa aceasta va trece, neîmplinită... Se în
țepeni pe picioare, își înfipse stingă mai tare, ca 
o gheară în piept, iar cu dreapta ridică steagul 
și arătă cu el înspre grilaj... Dar numai el și Dra- 
gomir Jiga putură țîșni dintre valuri și străbătură 
mulțimea, cu steagul desfășurat, pînă lîngă grilaj. 
Aici, sergentul îl apucă în brațe, să-l ridice la înăl
țimea ostrețelor de fier, dar dădu de sînge...

— Hai, Dragomire, îl zori lăcătușul.
Sergentul rămase pe gînduri, cutremurat ; apoi 

apucă și mai îndîrjit ostrețele de fier și începu să 
se cațere nebunește pe ele... Și numai peste o clipă, 
steagul începu să fîlfîie, ca de sînge, pe grilaj. Mulți
mea din jur izbucni atunci în urale, sălbatică, și vui 
spre ei, ațîțată de bucurie... „Puterea-i a noastră !“ 
zvîcniră gîndurile lăcătușului și salută mulțimea cu 
pumnul ridicat, căci nu mai ăvea putere să strige...

Mitralierele însă cîrîiră din nou. și dinspre zidu
rile Ministerului de interne și de sub ferestrele în
tunecate ale Palatului regal. Focul lor se încrucișă 
chiar deasupra porții, pe steag, și-n umbrele înge
mănate ale celor doi... Sergentul simți o pișcătură 
vie în pulpa piciorului drept, la moletieră, iar Radu 
Necula duse iarăși și cealaltă mînă la piept. De 
data asta, sîngele îi năboi printre degete și îi în
călzi dintr-o dată pieptul, ca o văpaie ce-I înfă
șură. Sergentul alunecă pe grilaj, cu el în brațe, 
ținîndu-se încă de ostrețe, pînă ce căzură grămadă 
pe caldarîm...

Peste zidurile și ferestrele întunecate, negre, ale 
Palatului regal și ale Ministerului de interne, cobora 
tot mai mult înserarea și pustiul se îngrămădea pe 
ele. Și-n tăcerea asta, a clipei împlinite, pe cărăruia 
de asfalt, păstrată de mulțime înspre grilaj și steag, 
apăru singuratic, bocănind cu piciorul lui de lemn 
spre ai săi, cu brațele desfăcute și strigînd fără pu
tere, desperat, Tache Invalidu :

— Fraților... fraților... a căzut tovarășul Necula ! 
Liniștea încordată, amară și tulbure, cîinoasă, îm

pietri mulțimea din jur.
— Fraților, repetă invalidul, gîjîit, răsucindu-se pe 

loc cu ochii după ai săi... a căzut tovarășul Necula... 
și Dragomir !

Mulțimea tresări ca după o răsuflare oprită și 
din rîndurile ei zvîcniră spre grilaj Dumitru Pe- 
trică, Vasile Jiga, Lambie Cojocaru și alti cîțiva 
muncitori și țărani. Pe lăcătuș și pe sergent îi gă
siră alături, jos pe caldarîm, cu spatele sprijinit 
de grilaj. Dincolo de grilaj, în curtea pustie, se 
înălța silueta galben-cenușie, masivă, ascunsă de în
serare a Palatului regal, iar deasupra lor. pe poartă, 

y fîlfîia ușor, neștiutoare, pînza străvezie a steagului, 
într-o parte și alta, pe toată lungimea grilajului de 
fier, mulțimea încremenise cu mîinile strînse pe 
ostrețe, încruntată și rece, cu ochii la ferestrele în
tunecate ale palatului, așteptînd... Sus pe statuie, 
cineva făcea încă semne de adunare cu steagul, iar 
dincolo de ea, lîngă bibliotecă, o dubă din cele 
cu care veniseră ■ jandarmii fumega răsturnată. în 
văzul unora care stăteau cu bețele pancartelor la 
picioare, înfipte în asfalt...

Curînd însă, mulțimea fremătă din nou, înghe- 
suindu-se iar spre statuie, unde, din cutia unui auto
camion, unii ridicaseră mîinile în aer, ca niște aripi, 
să se facă iarăși liniște, ca să se audă vorbitorii. 
Acolo răsună deodată grav și tunător, amplificat de 
megafoane de parcă se ridica de pretutindenea, din 
pămînt, cu reverberații infinite, cosmice în jur, plu
titoare și deasupra mării de capete omenești și deasu
pra zidurilor orașului, deasupra clipei care înghe
țase, stăpînită de voința și puterea mulțimilor, un 
glas hotărît și amenințător, pe care lăcătușul încă 
îl înțelegea :

— Tovarăși, soarta României și a poporului român, 
viitorul lor, sînt în primejdie... Aici, sub zidurile 
palatului regal, a curs sîngele poporului... Organiza
torii războiului civil au eșuat... Rădescu trebuie să 
plece... acum, în acest moment. în această clipă !... 
Puterea trebuie să treacă în mîinile clasei munci
toare, ale țărănimii muncitoare, ale poporului... Vic
toria este a noastră !...

Nenumăratele posibilități de a mă 
abate de la subiect mă momesc fără 
încetare, cu toate că mă străduiesc 
să le resping. Obligația de a mă li
mita, mi-arn luat-o singur ; totuși e 
la fel de apăsătoare ca un lucru im
pus din afară. Aș fi tentat să scriu 
măcar o pagină despre minciună și 
despre trădare, ca mijloace și în ace
lași timp mobiluri ale individului. 
Mă mulțumesc să redau doar faptele. 
După ziua în care zbirii agiei se nă
pustiseră prin toți Bucureștii în cău
tarea capilor viitoarei revoluții, unii 
rămăseseră încredințați că în mijlo
cul nostru s-a strecurat o iscoadă. 
Ne iubeam încă prea mult unii pe 
alții ca să ne bănuim reciproc. Mai 
exista și un alt fel de a explica lu
crurile : orașul, pe jumătate oriental, 
era prea învățat cu vorbele necuge
tate, cu răsăriteană bîrfeală 
umflata lăudăroșenie. ’> în el 
sfirșeau prin a nu mai fi o 
numai prin jocul facialelor de
nea sau prin conversația de bună so
cietate. L-am adop
tat pe acesta. Avea 
cel puțin avantajul 
de a ne păstra în
crederea, și de a ne 
liniști sufletele. De 
altfel, „Frăția" se 
întinsese prea mult 
ca secretele să mai 
poată fi păstrate 
fără greș de către 
toți afiliații. Prea 
destui din el nu 
erau convinși de 
hotărîrea stăpînirii 
de a riposta cu ul
tima asprime, ba 
credeau chiar că se 
va lăsa fără împo
trivire înlăturată. 
Dorința de înnoire 
(și pentru fiecare 
altfel de înnoire) 
adunase ca întot
deauna laolaltă oa
meni din stratu
rile cele mai di
ferite ale stratifi
catei noastre socie
tăți. Doar pentru 
unii necesitatea re
voluției sau a unor 
revoluții succesive, 
decurgînd una din 
alta, era vitală, în 
înțelesul fizic al cu- 
vîntului. Alții, bo
iernași umblați prin 
școlile străinătății, 
(e drept, nu toți, ci 
numai o parte din 
ei) doreau în pri
mul rînd o revolu
ție a spiritului, li
mitată la lumea 
ideilor, și prin a- 
ceasta deșartă în 
izolarea ei. Consa
crarea libertății 
prin legi li se părea . 
înalt, și poate în credințele lor erau 
sinceri. în sfîrșit, cei din urmă, ne
gustori cu stare mai mare sau mai 
mică, proprietari de manufacturi și 
de fabrici, traficant! de polițe și de 
bani, bancheri adevărați sau încă în 
fașă, simțeau societatea existentă ca 
o chingă ce-i strîngea din toate păr
țile : bacșișuri și peșcheșuri pentru 
autorizații, neputința de a-și vîrî fiii 
în cariere mai strălucite, îngrădiri 
ale luxului, și mai presus ca toate 
lipsa de participare la alcătuirea 
unor legi pe placul și spre folosul 
lor. Destule pricini ca să urască pro
tipendada, cu o ură plină de invidie. 
Frazele din urmă îmi sînt dictate 
de timp : i-am văzut schimbîndu-se, 
dîndu-șț ja iveală adevăratele țeluri, 
în anii care s-au scurs după aceea, 
în ’48 nu puteam să gîndesc astfel. 
Mă îndepărtez fără să vreau de cele 
ce aveam de gînd să scriu ; cugetă
rile asupra lucrurilor mă fac să uit 
lucrurile înseși.

Nu mi-a trecut prin cap nici măcar 
o clipă că aș fi avut vreo vină în 
dezvăluirea unora din tainele „So
cietății", și nici că iubita mea, boie
roaica Zoe. ar fi avut un amestec în 
toate acestea. Zoe era altceva decît 
Sylvie, deși boierimea noastră nu di
ferea cu totul de aristocrația apusu
lui. Și într-o parte, și în alta stirpe 
cafe-și coborau spița pînă la crucia
de, sau pînă Pe vremea bazileilor 
porflrogheneti si a marilor voevozi, 
întemeietori și apărători de tară. Și 
la ei, și la noi, o proaspătă nobilime, 
recrutată dintre îmbogățlții prin mij
loace mai puțin aristocratice decît 
războiul și jaful cu arma în mînă, 
adopta moda, prejudecățile, ifosele,

Egală, măruntă 
Parisului în care 
Iul, s-a întors. A 
plecat si acum e 
zgomotul străzii
noaptea, cînd forfota încetează 
oamenii cumsecade se trag acasă, 
vocea ei șoptită se aude limpede

si cum obiectele din 1ur ar fi a- 
vut o existentă împietrită, odată pen
tru totdeauna. într-o formă ab
stractă. Mai tîrziu am priceput că 
si lucrurile au viata lor. o viată 
care o însoțește pas cu pas pe a 
noastră. în schimb, casa unchiului 
Iorgu mi-a rămas în minte plină 
de lumina năvălind pe fereastră 
vara, răsfrîngîndu-se în zăpadă iar
na. devenind atunci parcă orbitoa
re — scăldată într-o paloare albas
tră si translucidă (fiindcă lumină
rile se reflectau în oglinzi) chiar 
nopțile. Am ajuns la convingerea că 
unchiul Iorgu. așa nepăsător pen
tru treburile lumești cum se arăta, 
cunoștea foarte bine legătura mea 
cu frumoasa Zoe. o încuviința și 
chiar o socotea ca urcarea unei 
trepte pe scara societății. Nu știu 
dacă o căsătorie cu ea nu i-ar fi 
fost pe plac: bogată. încă tînără, 
cu relații în protipendadă, la Curtea 
domnească din București, cu rude 
în boierimea muntenească și a Mol-

G. trăise — ca și mine de' altfel 
— o viață întreagă în îndestularea 
unui boier cu stare mijlocie, altfel 
n-ar fi blestemat un lucru de care 
trei pătrimi din poporul nostru, o- 
sîndit la puțin sățioasa mămăligă, 
era lipsit.

De altfel, neînțelegerea lui se con
cretizase în acțiune : fusese unul din 
cei care se împotrivise împărțirii 
pămînturilor. Cred că era sincer în 
credințele sale ; inconsecvența făcea 
parte din făptura lui istorică ; nici 
măcar nu-și dădea seama de ea. Atît 
de sincer, îneît ’fusese în stare să 
tremure pentru Niculaie, deși nu-i 
împărtășea cu totul părerile, să în
dure zilele și nopțile mizerabile din 
șlep, fără să cîrtească, cu toate că 
trăise în belșug, să suporte exilul 
ca un înstrăinat, deși venitul mo
șiilor trimis din tară îi îngăduia 
să ducă chiar la Paris o viață îm
belșugată, să ofteze după aerul și 
pămîntul tării. Atît de sincer, îneît. 
nu o dată învinuise pe alții (și o fă

cu patosul 
romantic pe 

îl aveam mai 
că nu sînt des- 
de îndrăzneți,

fragment de roman de HORIA STANCU
în concepția autorului — Horia Stancu — romanul din care publicăm fragmentul de față este 

continuare a investigațiilor asupra istoriei și a oamenilor care o făuresc și o trăiesc, întreprinse 
de scriitor în volumele sale de proză. Horia Stancu și-a ales de data aceasta o epocă pasionantă și 
pasionată, aceea a valului revoluționar care în 1848 a cuprins numeroase țări din Europa, printre care 
și Principatele Române. Cum este natural, accentul cade pe revoluția românească. Pe autor îl pre
ocupă destinele umane, cu dramele, fericirea, adevărurile și neadevărurile lor, generate și dcpinzînd 
de evenimente. Eroii pot fi deci oameni de acțiune îndrăzneață, realiști, visători, dar și o fată ușor 
romantică, o boieroaică lacomă de plăceri și de putere, un medic oarecare, boieri, cămătari, zbiri 
ai agiei, ofițeri părtași ai revoluției sau dușmani ai ci. Rezultanta este un tablou al epocii, cu zonele 
ei de lumină șl de întuneric, cu marea și captivanta ei complexitate, o pledoarie pentru ideea că 

in epocile de răscruce angajarea totală, chiar pînă la ardere completă, e preferabilă vieții terne, 
egoismului, mulțumirii de sine șl renunțărilor comode.

telul cel mai

»

prin geamurile deschise: — „Sînt 
prietena ta, singura ta prietenă...".

îmi împing fotoliul lîngă fereas
tră. mă învelesc cu moalele pled 
scoțian, și o ascult. Pînă spre mie
zul . nopții murmurul ploii e în
trerupt din cînd în cînd : trece cîte 
o birjă rătăcită prin cartier, căru
ciorul vânzătorului de legume se 
rostogolește pe caldarîm. ușile bis- 
troului de peste drum se deschid 
lăsind să se audă 
de bețivi. Pe urmă 
Sînt peste șase 
Lise, fata 
franci îmi scrie 
plecat. Sînt liber 
pădit de amintirile pe care mîi- 
ne le voi dicta cu voce si
gură; ca și cum mi-ar fi pe de
plin limpezi. Mi-'o închipui de Pe 
acum pe Lise ridicînd ochii, punîn- 
du-mi o întrebare sau alta, reci
tind o frază pe care i se pare că 
n-a înteles-o foarte bine...

Casa în care stau cu chirie (odaia 
mea e la etajul întîi. și doamna 
Tronchet îmi pregătește pentru un 
mic supliment și masa) a fost ri
dicată în ultimii .ani ai domniei lui 
Carol al X-lea. deci nu este prea 
veche. Totuși, pentru mine a că
pătat un aer din ce în ce mai ve
tust. si mi se pare că în ea în
tunericul domnește chiar în miezul 
zilei. Oare de asta văd prea multe 
lucruri în negru. în sensul cel mai 
concret al cuvîntului. iar rarele scli
piri ale luminii îmi par mai stră
lucitoare decît în realitate 7 Și pen
siunea în care am stat. în anii stu
denției la Viena. avea un aer bă- 
trînesc si mohorît. dar eram tînăr. 
si nu luam seama la vîrsta pere
ților. a mobilelor si a tapetelor, ca

care

glasuri întîrziate 
totul se liniștește, 
ceasuri de cînd 

pentru cîțiva 
însemnările, a 

să mă las nă-

DIM, RACHICI

Lumina pămîntului

Mă-ntîmpini oriunde cu pîine și sare — 
Dintre doruri, dorul meu cel mai mare I 
Dreaptă-n tinerețea mea inima-ți bate - 
Cuib al nădejdilor mele-ntrupate.

Dacă-ai deschide ochii tineri, 
Din care nu poți evada, 
Fără să mă iubești, tăcută, 
Absentă-n marele ospăț,

Mi-ești aproape, de suflet, cum e marea de prund 
Dar dintre doruri cel mai profund !
Cu lumină îmi ieși, și cu dragoste-n cale — 
Pămînt străbun, mulțam dumitale !

CONSTANȚA BUZEA

Fă-mi binele de-a mă decide, 
Printr-un cuvînt ce m-ar

nega, 
Tu, statuar în zări de sticlă, 
Așa cum iarăși te arăți.

în zilele cu multă umbră, 
în răvășitele păduri, 
Aștept o liniște mai mare, 
O liniște ce m-ar cuprinde, 
Un har ca o aureolă 
Care să-mi țină loc de minte, 
Veșmînt subțire de păianjen 
Și prea ușor ca să-1 îndur.

O, dacă te-ai vedea în iarbă 
cum dormi,

Strivind atîta iarbă,
Cum umbrele sînt împlîntate 
Din loc în loc — singurătăți, 
Cum eu exist fără sfiala
De-a fi de timp acoperită, 
Cum trupul meu, topit

în gînduri, 
Se exilează dintre toți,

Ce verde-i iarba, ce adîncă 
E umbra fostelor păduri. 
Contemplu formele din arbori 
Frumoase și nenaturale, 
Distrîndu-mă-n păienjenișul 
Fumegător al coamei tale, 
Cu mîinile acoperindu-ți 
Auzul, ca să mă înduri.

Nu pot fi sigură că lumea 
De lebede ce se degajă 
Simbolic din întreaga fire 
Din care am alunecat, 
Ca o greșeală ce se iartă 
Numai prin moarte sau prin 

vrajă 
Te-ar face o secundă veșnic, 
Te-ar cuceri iluminat.

dovei si printre urmașii fanarioti- 
lor 'din Stambul. Zoe m-ar fi schim
bat repede dintr-un doftor oareca
re. într-un răsfățat al întregii pro- 
tipendade. poate într-un medic dom
nesc. Așadar, ranguri, voiajii în 
străinătate, trăsuri de lux : o viată 
strălucită la care altfel n-as fi 
putut măcar visa. Visam oare la 
ea, îmi doream aceste lucruri ? Lă
comia si orgoliul sînt cuibărite în 
inima fiecăruia, adormite sau vii, 
gata în orice clipă să-și scoată ghia- 
rele si să zgîrie pînă la sînge ; a- 
desea își travestesc chipul adevărat 
Si în loc de sulimanuri folosesc 
dul vorbelor mari, al ideilor 
neroase, al idealurilor.

Zilele sînt la fel una cu ___
fără nici o deosebire esențială în
tre7 ele' si fără evenimente. O aș
teptare foarte lungă a unui final 
inevitabil, dincolo de care nu mai 
e nimic, nici rai. nici infern. încă 
de ne cînd studiam anatomia 
amfiteatrele vieneze. încărcate 
cadavrele săracilor, pricepusem că 
sufletele mor o dată cu trupul. Pa
radisul si iadul sînt în noi și pe 
pămînt. îmi pare rău că e așa : aș 
fi preferat să trăiesc în veșnicie și 
în lumină. Universul, pămîntul. rea
litatea sînt ceea ce sînt si nimic 
altceva ; există o dată cu noi si apoi 
dispar.

Ani întregi, de cînd țin minte, 
am găsit în fiecare zi pe masă pîi
ne ; un lucru obișnuit cel puțin pen
tru cei dintr-o anumită clasă. Pîinea 
românească, abia scoasă, caldă, din 
țestul înfierbîntat, pîinișoarele ro
tunde și pufoase din capitala impe
riului austriac, subțirile și lungile 
franzele franțuzești, în coajă aurie, 
care se sfărîmă între dinți. E greu 
de imaginat că pîinea cea binecuvîn- 
tată poate ajunge, fără voie, un o- 
biect de oroare, prin imaginile pe 
care le readuce dintr-un trecut a- 
propiat. Arestuit după zdrobirea re
voluției prin forța armiei invadatoa
re turcești, G. fusese azvîrlit, < lao
laltă cu alți capi sau părtași ai 
„Frăției". într-unul din șlepurile pe 
jumătate putrede, care de bine — 
de rău plutesc pe Dunăre.

Vîrfuite cu saci, trase de cîte trei 
perechi de boi, carele se îndreaptă 
către fluviu venind din cîmpia mun- 
teană și din ținutul dealurilor. Ro
dul ogoarelor, grîu arnăut cu bob 
mare și sticlos, e îngrămădit pe 
cheiurile schelelor. Apoi, șiruri de 
țărani zdrențăroși apucă sacii cei 
grei, îi ridică în spinare, îi poartă 
pe o punte îngustă și tremurătoare 
și îi răstoarnă în pîntecul nesătul al 
bărcilor. Vasele minate în josul apei 
de vîslașii robi plutesc pînă la 
Ibrăila, sînt deșertate acolo în co
răbiile Stambulului, și se întorc 
goale la schele, așteptînd altă hra
nă. Oricît de bine golit, lăuntrul 
șlepurilor păstrează un miros înțe
pător de pleavă și de boabe muce
găite de umezeală. Un miros grețos 
prin acrimea lui învechită în care 
zburdă veseli guzganii cenușii.

— Ne-au ținut acolo înlănțuiți de 
mîini și de picioare săptămîni și săp- 
tămîni, — îmi povestea G. Pierdu
sem noțiunea timpului : era o beznă 
continuă și tenace,' înviorată doar 
de clipocitul apei de pe fund, care 
ne rodea încălțările fine (sîntem doar 
boiernași îmbrăcați după moda nouă 
a apusului !), pielea picioarelor, un
ghiile degetelor. Ne hrăneam cu 
un soi de zeamă chioară, de un gust 
nedefinit, în care înotau în voie 
resturi de carne urît mirositoare. 
Ciorba era totuși mai suportabilă, 
dar pîinea mi s-a părut întîi de ne- 
mîncat. Era cleioasă, amestecată 
cu paie și pleavă. Am fost silit s-o 
mănînc, altfel m-aș fi prăpădit, dar 
îmbucăturile mi se opreau în gît, 
stăvilite de—icneli îngrețoșate. Dinții 
mi se împiedecau de urmele mușcă
turilor hămesite ale șobolanilor cu 
cozi lungi. Ceas de ceas trebuia s-o 
ferim de ei, fiindcă era totuși o păr
ticică din posibilitatea noastră de 
supraviețuire. O ascundeam între 
piele și cămașă și prindea mirosul 
stătut de sudoare omenească, de rufe 
murdare și țepene... După ce 
prin mila sultanului am fost slo- 
boziți din prinsoare, zile și săptă
mîni n-am mai îndrăznit să bag în 
gură o singură îmbucătură dintr-o 
pîine de data aceasta adevărată, 
albă, moale, pufoasă, și parfumată...

Povestindu-mi toate acestea, sa
vura un pahar de vin alb și mușca 
dintr-o felie de pîine prăjită acope
rită cu icre de morun, din cele care 
se aduceau de departe, tocmai de la 
marea noastră cea neagră, închise 
în chiupuri înfundate în butoaie cu 
zăpadă.

alta.

în 
cu

cuse 
cam 
care 
toți) 
tul 
destul de tari și de 
răzvrătiți, ba chiar 
să le arunce în 
față greșeli reale 
sau închipuite. La 
cîteva zile după 
izbînda din iunie 
a revoluției, l-am 
văzut intrînd la 
mine, cu fața nă
pădită de paloare. 
Fără un cuvînt, 
m-a îmbrățișat ca 
și cum se pregătea 
să se despartă pen
tru vecie de mine, 
apoi s-a depărtat 
cu cîțiva pași:

— îți aduci a- 
minte de noaptea 
în care zbirii a- 
giei erau să su
grume revoluția, 
prin arestuirea ca
pilor noștri 7 Stă- 
pînirea oligarhilor 
era foarte bine 
formată...

— O poveste 
che, frate G., 
de veche că 
merită să 
mai 
vă 
nu 
nici

— Pe mine mă 
frămîntă și acum. 
Revoluția decapita
tă, printr-o . negli
jență sau printr-o... 
trădare.

— Știu că s-a 
rostit acest cuvînt, 

dar nu s-a putut dovedi vreun vîn- 
zător.

— Iartă-mă de poți, dar eu te-am 
bănuit pe tine, pentru temeiuri pe 
care ți le voi dezvălui îndată. Nu, nu 
mă întrerupe ; lasă-mă să vorbesc, 
și după ce mă vei asculta izgoneș- 
te-mă pentru totdeauna sau dă-mi 
sărutarea de pace...

Se dezlănțui într-un șuvoi de cu
vinte pe care încerc să-1 redau așa 
cum a curs, deși literele nu pot în
fățișa tonul cînd pătruns, cînd acu
zator, cînd plin de umilință.

...Da, noi cîțiva, eu mai cu Cea
rnă, știam de dragostea ta cu Zoe 
și departe de a te prevesti și de a 
te apăra, te-am lăsat în nesățioasele 
ei ’ . ”
se părea că .toate sînt. păstrate în 
taină, căci fSmeile ’’îndrăgostite vor- 
besc și povestesc altor femei ceea ce 
s-ar cuveni să ascundă, fără să se 
rușineze unele de altele. E destul să 
cunoști pe cea care trebuie, să te pri
cepi nu s-o descoși, ci s-o lași să 
vorbească singură, și tainele nu mai 
sînt taine. Ne-am bucurat, nu pentru 
că tu erai fericit, ci pentru că dra
gostele tale ne slujeau. Cum de nu 
pricepi ? Prin tine și prin Zoe aflam’ 
ce se urzea în cămările agiei (ea 
era doar rudă bună cu aga Mano, 
și cine ar fi îndrăznit măcar s-o 
bănuiască ?) și astfel eram în stare 
'să ne apărăm pe noi înșine și totoda
tă pe cei dragi. Orice sabie are două 
tăișuri, prietene, și așa cum tu ai 
fost în mîna mea o unealtă (mă îm
păunam cu veștile aflate de la tine, 
fără să te numesc și, mărturisesc, 
mi-am cîștigat în felul acesta lauri) 
și tu ai fi putut fi, fără să-ți dai 
seama, în mîinile ei tot o unealtă. 
Vorbesc de iubita ta, de Zoe. Te-am 
bănuit că ne-ai trădat într-un ceas 
de dragoste, cînd mărturisirile și 
laudele îți vin de la sine, — și pe o 
bănuială eram gata să slobod în 
pieptul tău focurile ucigașe ale unui 
pistol cu două țevi. N-am făcut-o 
fiindcă alții mi-au deschis ochii și 
mi-au oprit degetul așezat pe tră
gaci. Aș fi regretat-o o viață în
treagă, fiindcă acum îmi dau seama, 
că ești nevinovat. Nu e nimeni de 
vină în afară de blestemata noastră 
pălăvrăgeală, de nepriceperea noas
tră în treburile revoluției, demnă 
de osîndă, dar și de înțelegere. Mă 
ierți, nu-i așa, nu-i așa 7

L-am privit drept în față : ca să 
aibă curajul de a-mi spune toate 
astea, își călcase sufletul în picioare, 
și se cuvenea a fi .iertat.

in-
s ve- 

atît 
nu 

ne-o 
amintim. Sla- 

Domnului că 
s-a întîmplat 

o nenorocire, 
mă

brațe. Știam, deși ție ți

— E adevărat că toate acestea, 
exaltarea, pasiunea, fiorul, sînt o în
șelăciune perfectă, că sînt cumpărate 
cu aur. că nu ești decît o biată și 
sordidă iscoadă în slujba lui Mano 7 
întrebarea i-o " " 
obraz, ca pe < 
mit-o.

— Crede ce ’ 
sînt chiar atît 
mă vînd ; am ■ 
vedi o luciditate neîndoielnică) tot 
ce-mi trebuie : bani, podoabe, rochii, 
slugi și pe tine pe deasupra. Nu eu 
te-am chemat, nu eu te-am silit. Ai 
venit și ai rămas tu singur...

Nu-mi trecea prin minte că acțiu
nea poate porni și din ură, din duș
mănia sădită din naștere între cei 
puternici și cel slabi.

— Singur ai venit și singur ai ră
mas. Adu-ți aminte cum m-ai ascul
tat și cum m-ai urmat.

Cu o șiretenie nebănuită, Zoe 
transfera totul din lumea limpede a 
ideilor si a convingerilor • în aceea 
nebuloasă a pasiunilor incoherente.

Iatacul Zoiei era un- amestec ciu
dat de lucruri banale și de obiecte 
cîtuși de puțin feminine. Un divan 
larg, pe care îl cunoșteam prea bine, 
covoare scumpe, măsuțe turcești în
crustate cu sidef, perdele de șahma- 
rand persienesc la ferestre, lămpi de 
filigran. în același timp, atîrnate pe 
un perete întreg arme, pistoale, 
pumnale, una sau două săbii turcești 
încovoiate. — toate împodobite ca 
niște jucării de preț cu fildeșuri și 
argintării.

— De ce nu mă crezi, ia pe ori
care din acestea — și sînt adevăra
te, nu o iluzie de lux — străpun- 
ge-mă cu tăișul lor sau descarcă-mi 
gloanțele, aici, drept în piept.

Cu o mișcare bruscă își sfîșiase ro
chia cusută cu fir și cu mărgăritare 
și sinii cei tineri, rotunzi și parfu
mați izbucniră așteptînd să moară 
odată cu întreaga făptură...

Mademoiselle Lise s-a oprit. Am 
auzit scîrțîitul scurt al peniței pa 
hîrtie, și am simțit cum pana se 
oprește rușinată în aer.

i zvîrlisem Zoiei în 
o provocare. A pri-

vrei, nu-mi pasă. Nu 
de decăzută, incit să 
de altfel (și aici do-
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Un „corp străin
1

in Panama
La orice ocazie, locuitorii Republi

cii Panama afirmă că țara lor se 
află „la încrucișarea drumurilor 
mondiale", sau, citîndu-1 pe Simon 
Eolivar, o denumesc „centrul Uni
versului". După cîteva păhărele din 
minunatul rom ce se produce aici, 
într-o dispoziție de inspirație poeti
că, ei o prezintă chiar drept un „să
rut al oceanului". Toate aceste ad
jective, oricît de lăudăroase ar părea 
la prima vedere, sînt totuși mai a- 
propiate de realitate decît noțiunea 
de „republică a bananelor", încă des
tul de larg răspîndită pe alocuri. Căci 
chiar dacă bananele constituie prin
cipalul articol de export al tării, po
ziția ei geografică de punte între 
America de Nord și de Sud, de istm 
tăiat de canalul ce leagă Atlanticul 
de Pacific, îi conferă, atît din punct 
de vedere politic, cît și economic, o 
însemnătate deosebită.

Deși Panama, în ce privește su
prafața, este doar de vreo două ori 
mai mare decît Elveția, populația ei 
e aproape de cinci ori mai numeroa
să decît a acesteia din urmă. Cifre 
exacte nu se pot stabili. Indienii, 
care trăiesc la fel ca acum cîteva se
cole, goi și sălbatici în jungle, n-au 
putut fi cuprinși pînă acum de nici 
un recensămînt. întinderi mari din 
interiorul țării nu sînt nici astăzi 
explorate. Imediat ce părăsești ca
pitala, Ciudad de Panama, orașul 
care concentrează aproximativ o trei
me din totalul populației republicii 
și se străduiește, cu pași repezi, să se 
acomodeze vieții moderne, dai ue

Norbert MUHLEN
ziarist (Elvefia)

dar

acomodeze vieții moderne, dai 
păduri virgine tropicale.

Din avion nu zărești nimic alt
ceva decit valurile verzi ale junglei. 
Doar ici, colo cîte o casă sau un 
drum, în schimb vezi mereu — și 
aceasta destul de des —. incendii 
provocate de mîna omului. Doar in 
cursul unei singure ore, în timpul 
unui zbor cu avionul din centrul 
districtual Davis pînă în capitala, 
am numărat 17 asemenea incendii. 
Oamenii atacă astfel jungla cu „arma 
lor cea mai eficace" și, deseori, pen
tru a se obține pămînt arabil.

O caracteristică a vieții panameze 
a constituit-o, pînă nu de mult, co
rupția. Pe această corupție s-a ba
zat literalmente „ordinea" în această 
țară — începînd cu înalta politică și 
viața economică, pmă la traiul coti
dian al cetățeanului de rînd. Și se 
pare că un punct culminant La atins 
corupția in perioada președintelui 
Arnulf o Arias, care, după cum . se 
știe, la 1 octombrie 1968, a preluat 
temporar puterea in tară; Descen
dent al unei vechi și influente fa
milii, Arias mai fusese în două rin- 
duri președinte al republicii — la 
începutul celui de-al doilea război 
mondial, cînd și-a asigurat sprijinul 
puterilor „axei" încercînd să sabo
teze navigația aliaților și a plănuit 
să introducă în țară, într-o formă 
adaptată, legislația rasială de la 
Nurnberg. Apoi, din nou, în 1948, cînd 
s-a aflat în fruntea unui guvern îm
potmolit în scandaluri, care promi
tea reforme'sociale, dar guverna cu 
metode dictatoriale.

In perioada cind » ajuns pentru 
a treia oară președinte, voturile se 
puteau cumpăra cu 5 pînă la. 25 do
lari. Și astfel, în 1968, după o mult 
contestată „victorie" în alegeri, pre
ședintele nou „ales" a început să 
„plătească" datorii vechi. Un prie
ten al său a fost numit șef al poli
ției. secrete care, imediat, a pornit 
la operarea de arestări în rîndu- 
rile adversarilor lui Arias. O priete
nă a fost numită director al asigură
rilor sociale de stat și astfel impor
tantele resurse financiare ale acestei 
instituții au încăput pe mîna lui în 
vederea unor afaceri particulare. 
CunosCuți ofițeri, printre care 
foarte mulți tineri,, ai • așa-numitei 
gărzi naționale — unica organizație 
militară a Panamei. cu un efectiv de 
4 800 oameni, care îndeplinește con
comitent funcțiile armatei, și poliției
— au fost mutați în garnizoane înde
părtate, în timp ce Arias, în mare 
grabă, începu să transforme garda 
palatului prezidențial într-o adevă
rată armată particulară.
/ Dar, înainte ca organizarea și înar
marea acestor trupe să fie terminată
— era doar o chestiune de zile — 
ofițerii gărzii naționale au pornit la 
acțiune. Printr-o lovitură de • stat' ei 
l-au răsturnat pe Arias (care a fugit 
în străinătate) și au preluat puterea 
instituind o juntă militară provizo
rie. După cum au declarat chiar de 
la început, țelul lor principal era 
„să înfăptuiască măsuri imediate și 
eficiente pentru a lichida corupția și 
nepotismul în sistemul de guver
nare".

De regulă, asemenea declarații fac, 
în America Latină, toate regimurile 
noi. Se pare totuși că junta mili
tară panameză ia mai în serios pro
misiunile ei. De la preluarea puterii, 
guvernul a suferit transformări în 
cadrul cărora civilii au obținut pre
ponderența numerică, dar nu și în 
privința influenței. Comandantul găr
zii naționale, colonelul Torrij os, as
tăzi general, se află actim singur în 
fruntea juntei după ce La numit 
pe fostul său șef de stat major și 
partener, colonelul Boris Martinez, 
într-o funcție de ambasador în stră
inătate — o formă des uzitată în A- 
merica Centrală a așa-numitei exi
lări elegante.

Totuși, guvernul lui Torrijos stă 
pe picioare destul- de nesigure. 
Nu numai cercurile apropiate de 
președintele răsturnat Arias și fa
miliile oligarhiei conducătoare i se 
opun cu înverșunare. Evident, de pe 
alte poziții, pături ale populației ma
nifestă neîncredere și, în cazuri mai 
rare, îi opun o rezistentă activă.

Printre adversarii regimului se 
numără și unele pături ale liber- 
profesioniștilor care duc dorul activi
tății politice de stil vechi pa
namez. Și în Statele Unite, pe al 
căror sprijin se contează în Panama, 
nu suflă un vînt favorabil pentru 
Torrijos. Și astăzi fonduri ameri
cane destinate unor investiții sînt 
reținute, iar unele proiecte, în sumă 
de peste 5 milioane , dolari, au rămas 
deocamdată literă moartă, sub pre
textul că ar necesita o „reexami
nare".

în Chiriqui, cea mai roditoare pro
vincie a țării și care are o fron
tieră comună de circa 250 kilometri 
cu Costa Rica. mișcarea de rezisten
tă capătă forme concrete. în munții 
acoperiți cu păduri dese și-au făcut 
apariția partizani, a căror existență

este, în mod'oficial, dezmințită, 
lupta cărora poate fi urmărită la 
fața locului. Nu se cunoaște numă
rul partizanilor, dai- se pare că el nu 
este chiar atît de mic. Numai >la Vo- 
lean, un sat cu 600 de locuitori, local
nicii mi-au spus că 50 de oameni au 
plecat la partizanii din junglă.

*
...Panama — se spune — se termină 

brusc in fața unui gard înalt de 
sîrmă ghimpată. El desparte capitala 
republicii de orașul Balboa, care este 
capitala zonei canalului ce aparține 
Statelor Unite. Aci dispare dintr-o 
dată mulțimea pestriță,' plină de tem
perament, care folosește limba spa
niolă, și te simți transpus parcă în
tr-un „tipic" orășel american. Pe 
străzile lui se înșiră case pentru una 
sau două familii, ce se aseamănă 
între ele, biserici, cinematografe, clu
buri, cazărmi, toate „made in U.S.A.".

„Zona" — cum este denumit pe 
scurt acest pămint yankeu situat in
tre jungle tropicale — se întinde de-a 
lungul canalului pe o distanță de 80 
kilometri, avînd o lățime de 8 kilo
metri pe,fiecare mal al lui. Această 
enclavă americană traversează ist
mul și republica și se termină la 
celălalt capăt al canalului, la Cristo
bal, despărțit de un gard asemănă
tor de orașul panamez Colon. Re
zervația nord-americană pe care Sla- 
tele Unite au arendat-o în 1903 pe 
timp nelimitat, o dată cu parafarea 
contractului privind construcția ca
nalului, acțiune aprobată de guver
nul și parlamentul panamez „în con
dițiile. renunțării totale în ce pri
vește exercitarea unor drepturi și 
prerogative" în cadrul zonei, repre
zintă mai puțin de 1 la sută din su
prafața țării, dar înglobează între 
3 și 5 la sută din populația acesteia.

Celor aproape 60 000 de locuitori 
ai „zonei" li se adaugă puternice con
tingente ale armatei, flotei și forțelor 
aeriene americane, chemate să asi
gure „protecția" canalului și, poate, 
a uhei' mari părți ă continentului la- 
tino-american.

Lucrările pentru construcția cana
lului, care au durat 10 ani, s-au în
cheiat în 1914, înghițind o jumătate 
de miliard de dolari. Inițial S.U.A. 
au .plătit o arendă de 250 000 do-

lari anual care, acum cîțiva anî. a 
fost majorată la 1 930 000 dolari. Fie
care vas care trece prin canal plă
tește astăzi, în medie, 6 315 dolari.

Nimic nu poate ascunde însă că 
acest canal este cam de modă veche. 
Instalația centrală a marii ecluze de 
la Miraflores a rămas la fel ca în 
1914. Cu mecanismele acționate ma
nual, ea îți face impresia unei relicve 
din timpuri apuse. Considerat pe 
vremuri ca o minune a tehnicii, ca
nalul pare astăzi cam anacro
nic. Cu atît mai mult cu . cît 
400 de vase ale flotei comerciale mon
diale, ca și portavioanele și petro
lierele gigant nu-1 pot folosi, eclu
zele sale fiind prea strimte. La aceas
ta se mai adaugă ritmul lent al tra
versării (pentru a parcurge cei 8Q 
kilometri sînt necesare 14—16 ore). 
Există planuri pentru construirea 
unui nou canal care, cu ajutorul ex
ploziilor atomice, ar urma să fie 
creat la nivelul oceanului, deci fără- 
ecluze, dar ele nu se află decît în 
stadiul de studiu.

Aceleași anacronisme caracteri
zează și relațiile juridice dintre Sta
tele Unite și Panama. Enclava ame
ricană de la zona canalului evocă 
epoca apusă a coloniilor și conce
siunilor dinaintea primului război 
mondial. Dar ele . nu mai sînt com
patibile cu vremurile de azi. Aceasta 
a devenit evident în «timpul tulbură
rilor din 1964, cind și-au pierdut 
viața 21 de cetățeni panamezi și 3 sol
dați americani. După scurt timp au 
început tratative între președintele 
Johnson și șeful statului panamez, 
dar ele nu s-au încheiat și va urma 
o nouă fază,. în cadrul cărora re
glementările financiare nu vor juca 
ultimul rol.

Acest „canal american" nu este 
văzut cu ochi buni în Panama. 
„El constituie un corp străin în țară, 
care, ca orice organism, face febră 
atunci cînd un corp străin pătrunde 
în el“ — mi-a declarat un cunoscut 
politician panamez. Un altul și-a ex- ■ 
primat părerea că avantajele mate
riale pe care Statele Unite le-au 
înlesnit Republicii Panama prin con
struirea canalului au fost în deza
vantajul țării, deoarece au împie
dicat dezvoltarea ei prin eforturi 
proprii. în contextul plîngerilor care 
se fac în 
aici, cît și 
Latine, cu
,jnit de la marele ..vecin din jțdrd, 
aceste argumente aduc, în orice" caz, 
o

permanență auzite, atit 
în alte țări ale Americii 
privire la „ajutorul" pri

I

Titlul acestui reportaj 
nu este, cum ar. părea la 
prima vedere, o simplă fi
gură de stil ; pentru că, 
intr-adevăr, pe plaiurile 
peninsulei Kola, aflate din
colo de cercul polar, în 
lunile mai și iunie soarele 
nu apune. Zi și noapte el 
rămîne deasupra orizontu
lui, împrăștiindu-și cu dăr
nicie razele, de parcă ar 
vrea să-i compenseze, pe 
oameni pentru lunga noap
te polara ce va urma. în 
noiembrie, ziua este un a- 
murg continuu. La începu
tul lui, decembrie ea nu 
durează mai mult de două 
ceasuri, apoi dispare com
plet și pînă ia sfîrșitul lui 
februarie stăpîna absolută 
este noaptea polară, greu 
de suportat chiar de cei ce 
trăiesc aici de multă vre
me ; întunericul ei adînc 
este învins doar arareori 
de aurora boreală.

Dar nu numai zilele si 
nopțile au, aici, în vecină
tatea polului, alte dimen
siuni decît cele cu care 
sintem noi obișnuiti, ci si 
anotimpurile: șase luni
din an e iarnă, 200 de zile 
totul e acoperit cu un strat 
gros de zăpadă, iar peste 
100 de zile gerurile sînt de 
peste 30 de grade minus. 
Zilele scurtelor veri sînt 
frumoase, însorite, dar. 
chiar și în plină lună iu
nie, cînd se pornește vîn- 
tul rece. dinspre pol. el a- 
duce fulgi mari de zăpadă, 
în august, tundra este a- 
coperită cu perne de 
mușchi și licheni, cu tufe 
de afini printre care se 
saltă nu mai sus de o ju
mătate de metru meste
ceni liliputani. La fiecare 
pas te întimpină . oglinda 
de apă a unui lac. Iii 
peninsula Kola sînt peste 
100 000 de lacuri. O mare 
parte a teritoriului ei — 
circa 34 626 kilometri pă- 
trați — este acoperită cu 
mlaștini, adevărat rai pen
tru păsări care-și pot 
creste aici puii nestinghe
rite.

ale navelor din portul a- 
flat în imediata apropiere. 
Orașul părea coborît din- 
tr-o acuarelă. Ne aflam, 
așadar, la paralela 69, pe 
țărmul mării Barenț, în 
cea' mai importantă „poar
tă arctică", a Uniunii So
vietice, în cel mai mare 
port maritim și pescăresc 
aflat dincolo de cercul po
lar ; ne aflam într-un oraș 
în care caloriferele func
ționează trei sute âe zile 
pe an.

Străzile și bulevardele 
se rînduiesc pe patru tera
se ce coboară spre port ca 
un uriaș amfiteatru. Dacă 
în 1920 Murmansk-ul avea 
o populație de numai 2 500

rea peștelui. Industria 
piscicolă dă 93 la sută 
din producția industrială 
globală a orașului. Flo
ta pescărească a Mur- 
mansk-ulhi numără 460 de 
traulere frigorifice, . de 
mare capacitate. Dacă în 
urmă cu două decenii raza 
de acțiune a pescarilor de 
aici era doar Marea Ba- 
renț, acum ei pescuiesc și 
în Atlanticul de nord, 
pînă în apropierea coaste
lor Islandei, Groenlandei și 
Labradorului, se aventu
rează chiar și în zonele 
sud-atlantice. Ei scot anual 
din adîncurile apelor cir
ca zece milioane chintale 
de pește — respectiv o

nile de zăpadă bîntuie a- 
proape fără întrerupere, fă- 
cînd ca vizibilitatea să fie 
nulă. Din cauza vînturilor 
foarte puternice, atingînd 
adesea viteze de uragan, și 
a zăpezii care cade neîn- 
cetat, pe stîlpi, în direcția 
opusă vântului, se depune 
zăpada umedă care înghea
ță apoi pe loc formînd niște 
fantastice flamuri de chi
ciură care ating o lungime, 
de peste un metru și ju
mătate. Pentru a fi admiși 
să lucreze la cariera de pe 
platou, artificierii, excava- 
toriștil, șoferii de pe auto
basculante sînt supuși unei 
riguroase selecții medicale, 
pentru că nu oricine este în

IEZUL NOPȚII

SOARELE
DEL

POARTA
ARCTICII

înPentru deplasarea 
peninsula Kola ne-am ur
cat la Leningrad în acce
leratul de Murmansk. Am 
călătorit spre miazănoap
te timp de 32 de ore. Prin 
fața ferestrelor' vagonului 
ni s-au perindat nesfîrși- 
tele păduri ale Kareliei, 
semănate cu lacuri și mo- 
rene, apoi peisajele mono
tone ale tundrei. Am ajuns 
la destinație într-o zi des
tul de „călduroasă" pentru 
sfîrșitul lui februarie : ter
mometrul arăta numai 20 
de grade minus, iar zăpa
da șcirțîia sub picioare de 
parcă ar fi fost sticlă pi
sată. O ceată abia vizibilă 
învăluia blocurile, din pia- 

sfeta gării-.;și silue'tefe masive

/
notă nouă.

— o deviza o maselor care văd în realizarea acestei revendicări 
o premisă a existenței cu adevărat independente a Republicii Panama

„Canalul Panama să fie al panamezilor"

Iii

locuitori, astăzi numărul 
localnicilor e de 300 000 1 
Dezvoltarea sa intensă a 
fost marcată încă în anii 
primelor cincinale, cînd a 
luat ființă flota pescăreas
că a zonei respective. Da
torită importanței sale 
strategice deosebite, orașul 
a devenit teatrul unor lup
te înverșunate încă din 
primele zile ale celui de-al 
doilea război mondial. El 
a fost atacat de hitleriști 
atît dinspre mare cît și de 
pe uscat și din văzduh, iar 
trei sferturi din construc
țiile lui au fost transfor
mate în ruine și scrum. Un 
șir de monumente evocă 
azi eroismul ostașilor și 

, marinarilor sovietici care 
au apărat cu prețul vieții 
lor orașul-port. După 
război, urmele distrugeri
lor au fost șterse. Au fost 
înălțate 
tiere de 
de folos 
toamnă, 
deschid 
medii și două institute 
învătămînt superior — 
nul ^pedagogic, celălalt 
navigație maritimă.
5 200 studenți. Deosebit 
frecventate sînt lăcașurile 
de cultură. Totdeauna e 
multă lume și la bazinul 
acoperit, în care apa 
are în permanentă o tem
peratură de plus 29 de 
grade. La Muzeul regional 
se păstrează fotografia 
primului locuitor al Mur
mansk-ului — pescarul 
Semion Korjnev. Din poza 
îngălbenită de vreme te 
privește un cetățean cu 
părul și barba albe-coli- 
lii, îmbrăcat în haine de 
pînză groasă, stînd în fața 
izbei sale 
de brad.
desprinsă dintr-un 
părtat ev istoric. Privești 
azi panorama marelui oraș 
scăldat seara 
cu firmele sale 
de neon de-a 
levardelor, și 
să .crezi că au 
cincizeci 
de cînd
Korjnev era singura 
dire existentă aici, pe 
mul pustiu 
Kola.

Principala ocupație a lo
cuitorilor 
este

cincime din întreaga pro
ducție de pește a Uniunii 

' Sovietice.

SURPRIZELE
STRĂVE-
CHILOR 
HIBINI

importante car- 
locuinte și edificii 
obștesc. în fiecare' 
la Murmansk își 
porțile 42 de școli 

de 
u- 
de 
cu 
de

din trunchiuri 
Imaginea pare 

înde-

in lumină, 
multicolore 
lungul bu- 
nu-ți vine 

trecut doar 
și ceva de 

izba lui
ani 

moș

al golfului

Murmansk-ului 
pescuitul și prelucra-

Masivul munților Hibini 
din 
Kola, 
avînd înălțimi de 800—1 200 
metri, s-a format în urmă 
cu trei miliarde și jumătate 
de ani. Tocmai bătrînețea 
ieșită din cornun a acestor 
vulcani din care a mai ră
mas doar partea lor infe
rioară, pentru că ghețarii 
care i-au acoperit în epoca 
cuaternară le-au retezat 
creștetul, a stîrnit intere
sul deosebit al geologilor ; 
în măruntaiele lor — ajun
se la suprafață —, trebuiau 
să se găsească minerale .

• utile. Și, într^adevăr, cerce
tările desfășurate aici în 
anul 1930 au dus la desco
perirea celui mai bogat ză- 
cămînt de apatită din lume. 
Prima mină de apatită (ex
celentă materie primă pen
tru fabricarea îngrășămin
telor fosforice) a intrat în 
funcțiune în 1931, iar pri
ma fabrică de înnobilare — 
cu un an mai tîrziu. în ulti
mul deceniu au fost deschi
se și alte exploatări. în 
1963 a intrat în funcțiune 
fabrica de înnobilare numă
rul 2, iar în 1964 a început 
să dea"' minereu cariera la 
suprafață „Țentralnaia" de 
pe platoul Rasvumciorr, 
unde încleștarea omului cu 
natura capătă proporții e- 
popeice. Microclima pla
toului, înalt de 1 050. metri, 
este asemănătoare cu clima 
din insula Novaia-Zemlia 
aflată în Oceanul înghețat 
de Nord. Un cîntec despre 
aceste locuri începe astfel : 
„Pe platoul Rasvumciorr 
primăvara nu vine nici
odată...". Pe platoul acesta 
stăruie în permanentă o 
ceață densă, temperatura 
este sub zero grade 300 de 
zile pe an, zăpada se men
ține 280 de ’

centrul peninsulei 
cu culmi rotunjite,

zile, iar furtu-

stare să reziste aici, în 
„mica Antarctidă", cum i 
se spune platoului. Cariera 
„Țentralnaia" — cea mai 
mare exploatare de apatită 
din. peninsula Kola, a atins, 
cu o jumătate de an înainte 
de termenul prevăzut, ca
pacitatea proiectată de 
12 milioane tone de mine
reu pe an. De la Rasvum
ciorr, ca și de la celelalte 
mine și cariere din împre
jurimi, garniturile de cale 
ferată ajung la cele două 
fabrici de înnobilare, unde 
dintr-o tonă de minereu se 
obțin 400 kilograme de 
apatită. Combinatul „Apa- 
tit" asigură cu materie 
primă 25 de uzine de îngră
șăminte care dau trei sfer
turi din producția totală 
de superfosfati a Uniunii 
Sovietice.

Peninsula Kola este bo- 
gata nu numai în apatită.

în tundra ei au fost des
coperite aproape trei sfer
turi din elementele tablou
lui Mendeleev. Se exploa
tează în primul rînd metale 
neferoase. Nichelul produs 
în peninsula Kola reprezin
tă o bună parte din produc
ția totală a Uniunii Sovie
tice din acest atît de cău
tat metal. 
Kandalaksa 
uzină de 
iar la Kirovsk o fabrică de 
înnobilare produce alumi
nă din deșeurile combina
tului de apatită. Mari sînt 
și rezervele de minereu de 
fier, ca și posibilitățile de 
exploatare a acestuia în 
cariere deschise. In total, 
peninsula Kola are 121 de 
întreprinderi industriale în 
care lucrează peste 100 000 
de

în orașul 
se află o 

aluminiu,

muncitori.

„ȚARA
RENILOR”

Agricultură dincolo 
cercul polar ? Da — 
pund specialiștii și, pen
tru a risipi îndoiala neîn
crezătorilor, vin cu fapte. 
Pe terenurile stațiunii a- 
gricole experimentale „Hi- 

fost create 
varză, ri- 
napi. orz. 
este sufi- 
răcoroasa

binskaia" au 
soiuri de cartofi, 
dichi.
ovăz, 
cientă

morcovi, 
cărora le 
scurta și

de 
răs-

încet, pe nesimțite aproape, un 
nou cult se răspîndește în lume : cel 
al automobilului. Uitați-vă cu atenție 
în jur : automobilistul poate fi auzit 
adesea spunînd : „blestemată mași
nă". Fiți atenți la furia sau teama 
cu care rostește aceste două cuvinte. 
De fapt, automobilistul blestemă. Or, 
din moment ce nu există cult fără 
blasfemie, n-ar trebui să existe și 
reversul acestei afirmații ?

Născut în Statele Unite, în pre
zent numeroase elemente ne fac să 
credem că punctul său central ur
mează să fie transferat în Italia. Nu 
este vorba însă de Roma, ci de To
rino, unde se află sediul uzinelor 
„Fiat", și unde predică un auten
tic profet al zilelor noastre, avocatul 
Gianni Agnelli, președintele „Fiat"-u- 
lui, care a moștenit de la Henri Ford 
— fondatorul noului crez — imbata
bila credință în doctrina celor patru 
roți.

Dl. Gianni Agnelli își clădește pu
terea sa temporară, un fel de Sacro 
Taurinense Impero, întinzîndu-și stă- 
pînirea asupra piețelor Franței, Spa
niei, ale „lumii a treia", infiltrîndu-se 
în Statele Unite și întreținînd rapor
turi cu numeroase alte țări din lume. 
Sigur, el este favorizat de faptul că 
are la dispoziție un instrument ca 
„Fiat", care pînă și în nume păs
trează ceva din măreția limbii latine : 
„Fiat auto, et auto facta est" *.

Cultul motoarelor este totuși un 
cult contemporan care, pentru a se 
răspîndi, utilizează cea mai moder
nă tehnică a convingerii. In loc de 
enciclice și predici, expansiunea e 
stimulată de campaniile publicitare, 
în nici o țară din lume locuitorii nu 
sînt convertiți la automobil cu o ra
piditate atît de mare ca în Italia. 
Suportînd sacrificii nemaipomenite, 
acoperindu-se de datorii și de polițe, 
italienii și-au populat străzile cu noul 
simbol al divinității și au sacrificat 
pe altarul său o bună parte din veni- 

;tul lor național.
Din acest punct de vedere, în Ita

lia, populația țării se împarte astăzi 
în două categorii : cei care au auto
mobil și cei care nu au. în industria 
constructoare de automobile lucrează 
160 000 de oameni. Dar dacă avem în 
vedere toate celelalte activități cola-

terale, direct sau indirect legate de 
aceasta — de la fabricanții de faruri 
pînă la vînzătorii de benzină — 
numărul muncitorilor care lucrează 
în sectorul automobilului în Italia 
este mai mare de 2 300 000, ceea ce 
reprezintă 18 la sută din populația 
activă ocupată în industrie și în sec
torul serviciilor publice.

O participare atît de largă, o ex
pansiune atit. de vertiginoasă au în 
ele ceva aproape irațional, constituie

lui, prezențele cele mai prețioase ale 
culturii Și artei numai și numai pen
tru a face loc automobilului.

Iată de ce conviețuirea mașinilor 
cu oamenii devine tot mai dificilă. 
Viteza medie a traficului în marile 
orașe Italiene este de 7 km pe oră. 
Cu un secol în urmă, se circula mult 
mai repede cu tramvaie cu cai: 20
de km pe oră. Și e interesant că tra
ficul nu este îngreunat atît de auto
mobilele aflate în mișcare, cît de cele

lația care, în afară de daunele amin
tite, grevează din ce în ce mai mult 
asupra sănătății și a sistemului ner
vos. Totodată haosul circulației pro
voacă zilnic economiei pagube de 
proporții apocaliptice.Secretarul 
Comitetului consultativ 'pentru pro
blemele traficului, Pier Luigi Sagona, 
a reușit să calculeze timpul pierdut 
zilnic de locuitorii Romei pentru a 
se deplasa în automobil; echivalat 
valoric, acest timp reprezintă aproa-

să cazi pe

* „Să fie mașină, și mașina s-a 
făcut".

JERTFE PE ALTARUL
MONSTRULUI SACRU"

un fenomen de fanatism colectiv. 
Căci automobilul, atît de rîvnit, riscă 
în cele din urmă să nu mai servească 
la nimic, să se nege pe sine însuși. 
Născut ca mijloc de transport indivi
dual rapid, el a ajuns să paralizeze 
circulația

Imensa 
transport 
orașe. în 
lano-ului, 
este egală cu cea 
Diferența 
orașele americane, care nu poartă în 
urma lor secole de istorie, au putut 
să se adapteze la prezența „monstru- 
lui-sacru" — automobilul — modifi- 
cîndu-sa ele însele, transformîn- 
du-și structura. Dar orașele italiene 
nu pot să facă aceasta, deoarece în
mulțirea automobilelor a avut loc, în 
primul rînd, mult prea rapid și apoi 
pentru că construcția orașelor nu a 
fost făcută pentru a rezista la acest 
ritm de motorizare ; în al doilea rînd, 
nu se pot dărîma vestigiile trecutu-

cu prezența sa sufocantă, 
majoritate a mijloacelor de 
este concentrată în marile 
centrul Romei sau al Mi- 

densitatea automobilelor 
din Manhattan, 

constă însă în faptul că

Cesare PILLON
publicist italian

care stau pe loc. La fiecare 15 mi
nute de mers corespund 7 ore de 
stat pe loc.

Străzile sînt astfel transformată 
într-un imens spațiu de parcare cu 
mașinile oprite de o parte și de 
alta, iar orașele sînt gata să sufere 
un infarct, sînt pe punctul de a pa
raliza. Fiecare om, închis în cutiuța 
lui de tablă, îi urăște pe toți cei
lalți care îl împiedică să se depla
seze rapid. Temperatura nervoasă 
crește în raport invers cu timpul 
pierdut. Sînt ore întregi trăite în 
minus, zile întregi, săptămîni furate 
muncii, odihnei, îmbogățirii spiri
tuale, distracțiilor. Sociologii care se 
interesează atit de mult de „timpul 
liber" ar face mai bine să se pre
ocupe de „timpul pierdut" cu clrcu-

pe 2 miliarde lire pe zi, respectiv 
600 de miliarde anual.

Aceasta nu este însă mult în ra
port cu alte aspecte. Ferocele Mo
loch al secolului 20, automobilul, cere 
mai ales dureroase jertfe de sînge. 
Statisticile privind accidentele de 
circulație arată că în 1967 (ultimul 
an pentru care a fost elaborată o sta
tistică) și-au pierdut viața 9 381 de 
persoane, în 310 814 accidente. Rit
mul ciocnirilor, al coliziunilor, al 
ieșirilor de pe direcție, este înspăi- 
mîntător : 851 pe zi, 35 pe oră, 1 Ia 
fiecare două minute. în realitate, nu
mărul victimelor este mult mai mare: 
statisticile medicale, care au în ve
dere toate decesele, chiar și acelea 
care au loc la multe săptămîni după 
accident, arată că numărul celor 
morți în urma accidentelor de circu
lație este de 10 695. Este un adevărat 
măcel : automobilul comite în Italia 
28 de crime pe zi. Din cauza sa, la 
fiecare 50 de minute se stinge o vi'ață 
omenească. In fata unei astfel de he-

catombe, nu poți decît 
gînduri. Automobilul este, desigur, un 
instrument pe care ni-1 oferă pro
gresul. Dar oare prețul pe care îl 
plătim nu e prea mare ?

Ca și Ianus cel cu două fețe, și di
vinitatea cu motor are două chipuri. 
Elp își afirmă prezența și în politica 
urmată în domeniul creării autostră
zilor. în Italia există pînă acum 
2 664 de km de autostrăzi ; distanțele 
s-au scurtat, posibilitățile de muncă 
pe care le oferă această rețea de le
gături rapide au importante efecte ’ 
pozitive. Dar, în același timp, auto
străzile au generat și o serie de fe
nomene negative. îngrijorătoare. 
Construirea fiecărui km de auto
stradă costă în medie 2 miliarde de 
lire : deci această acțiune absoarbe o 
bună parte din resursele țării. Așa 
încît revolta din școli sau frămîntă- 
rile din spitale, semnalate în ultima 
vreme, nu au avut Joc întîmplător. 
Aflîndu-se în frunte pe plan auto
mobilistic, Italia este pe de altă par
te în întîrziere în tot ce privește in
frastructura : nu numai în materie 
de învățămînt și asistență sanitară, 
ci și pe planul construcțiilor de lo
cuințe.

în plus, autostrăzile — finanțate 
în mare parte de stat — fac concu
rentă căilor ferate, aflate și ele în 
gestiunea statului și menținute în 
condiții care numai înfloritoare nu 
sînt. Și dacă ar fi numai această 
concurență I „O caracteristică a po
liticii transporturilor — ne semna
lează prof, G. Zambrini, docent in
giner, specialist în problemele trafi
cului rutier — este dezechilibrul în
tre resursele destinate autostrăzilor 
naționale și cele destinate șoselelor 
obișnuite și urbane". întreaga atenție 
este acordată autostrăzilor, mai ales 
în dauna șoselelor secundare care ar 
putea servi la descongestionarea ar
terelor principale 
mare presiune.

în fata invaziei 
ritătile comunale _____
putut, deocamdată, face altceva decît 
să limiteze libertatea de circulație 
și de oprire : au fost create zone 
albastre si zone verzi, unde în anu
mite 
unde 
s-au 
tiale.

în momentele de

zeului-auto. auto- 
italiene nu au

ore este interzisă parcarea si 
durata opririlor este limitată ; 
întocmit parcursuri preferen- 
rezervat* autobuzelor ci taxiu-

vară polară pentru a crește 
și a da recolte bune. Astfel, 
de pe un hectar culti
vat cu cartofi se culeg 
250—350 chintale de tuber
cule. tot cam atîta varză 
furajeră, iar napi — pînă 
la 500 de chintale. In sere 
se cultivă roșii și castra
veți. Cultura plantelor se 
face totuși pe suprafețe re- 
stnnse. Mai dezvoltată este 
zootehnia.

Tundra este în primul 
rînd o împărăție a renilor. 
In zona centrală și estică a 
peninsulei Kola se găsesc 
circa 75 000, de capete de 
reni. Protejat de blana lui 
deasă, renhl nu are nevoie 
de adăpost, rezistînd sub 
cerul liber tuturor geruri
lor și furtunilor nordului. 
Hrana lui de bază o consti
tuie mușchii și lichenii. 
Turmele de reni pot stră
bate într-o zi zeci de kilo
metri prin tundra nesfir- 
șită în căutarea hranei, 
Carnea de ren este foarte 
gustoasă, blana lui servește 
pentru confecționarea hai
nelor călduroase ale local
nicilor, pielea de ren se 
poate prelucra transfor- 
mîndu-se într-o excelentă 
„antilopă". Trei sau patru 
reni inhămați la o sanie 
ușoară reprezintă un mijloc 
de locomoție de neînlocuit 
în această zonă unde nu 
poate străbate nici un alt 
fel de vehicul.

O adevărată „țară a reni
lor" este raionul Lovozero 
din centrul peninsulei, care 
se întinde pe o suprafață 
de peste 53 000 kilometri 
pătrați — mai mare decît 
a Danemarcei. „Capitala" 
raionului — satul Lovozero 
— este principala așezare 
a poporului băștinaș, 
saami, numărînd cu totul 
doar ceva mai mult de 
două mii de suflete. Din 
moși-strămoși, saamii sînt 
crescători de reni. Turmele 
lor pasc pe teritorii vaste, 
satele lor se află la dis
tante considerabile unul de 
altul. Un coleg sovietic 
care a străbătut în mai 
multe rînduri tundra mi-a 
povestit următoarea întîm- 
plare : odată a întîlnit a- 
colo un saami cu sania sa 
trasă de reni. L-a întrebat:

— încotro ai pornit ?
— Pînă în satul vecin, la 

un prieten, a răspuns omul.
— Și e departe 

prietenului ? — a 
știe reporterul.

— Nu-i departe, 
zat omul tundrei, 
buni, ajungi în două zilțj 
cu reni mai slabi în pat 
zile... /

Iarna, păstorii trebuie ja 
aibă grijă, mai ales în 
timpul furtunilor, ca tur
mele să nu se risipească. 
E interesant de urmărit cu 
cîtă îndemînare se folosesc 
acești oameni de lasso-ul 
aruncat de la distanță pen
tru a prinde un ren- din 
turmă, ales pentru a fi sa
crificat sau înhămat la sa
nie. îndeletnicirea de cres
cători de reni nu este din- 
tre cele ușoare, dar cei ce 
înfruntă asprimile tundrei , 
cîștigă bine. Casele lor sînt 
solid construite, spațioase, 
electrificate, pe acoperișuri 
se văd antene de radio și 
televizoare. „Malița", haina 
din blană de ren, cu capi
șon, fără de care nici un 
saami nu pleacă în tundră, 
căciulile pentru feniji, 
gentile, chiar și papucii 1 
casă, tot din blană de r Z 
numeroase alte obiecte de 
îmbrăcăminte ale localnici
lor sînt împodobite cu cu
sături multicolore și cu or
namente, vădind și prin a- 
ceasta simțul artistic și ta
lentele lor.

satul 
vrut să

a preci- 
Cu reni

<-f

Acum, la capătul călăto
riei noastre pe plaiurile 
„soarelui de la miezul nop
ții", putem spune cu toată 
convingerea : dacă e ade
vărat că nordul nu este 
pentru cei slabi, e tot atit 
de adevărat că cei pe care 
i-am întîlnit acolo, oameni 
destoinici și curajoși, au 
transformat prin munca lor 
dîrză. adesea eroică, aces't 
aspru colt de lume. Ei 
demonstrează zi de zi că 
vitregia naturii poate fi în
vinsă.

Silviu PODINA

rilor : 
insule 
complet interzis, 
initiative a fost însă foarte redus, 
r.iai ales pentru că administrațiile 
municipale nu au personal suficient t 
pentru a face ca ele să fie respec
tate. Polițiștii care să vegheze la 
desfășurarea normală a circulației, 
sînt încă putini fată de necesități. 
Trebuind să perceapă cîte 1 000 de 
lire amendă de la toti conducătorii 
auto, care opresc în locuri interzise, 
polițiștii se simt extenuați, iar 
seara — cum explică unii — mîna 
dreaptă, cu care completează bu
letinele de amendă ne care le in
troduc sub parbriz, le este ca pa
ralizată de durere. Comuna Milano 
a adoptat însă recent, pe scară 
largă, o metodă mai expeditivă : 
mașini speciale dotate cu macarale 
merg în urma polițiștilor care in
dică automobilele vizate, acestea 
fiind transportate la depozitul mu- 

■ nicipal : si astfel, proprietarii infrac- 
tioniști, pe lîngă faptul că trebuie 
să. circule cîteva ore pe jos, sînt o- 
bligati să plătească atît amenda cît 
si „cheltuielile de transport", care 
se ridică la o sumă piperată.

Dar nici presiunea acestei noi 
sancțiuni nu-i împiedică ne unii să 
■circule cu automobilele în „zonele in
terzise". Și, de fapt, multi sînt cei 
care speră că se va renunța în 
curînd la această inițiativă, even
tual în urma unui decret al Curții 
Cpnstitutionale. care să asigure fie
cărui cetățean „dreptul la libera 
circulație". Și aici ajungem la 
sîmburele problemei. Căci tocmai 
această concepție deformată despre 
libertate a provocat proliferarea 
vertiginoasă a automobilelor. Dato
rită mitului liberei inițiative, firma 
„Fiat" a reușit să impună tării 
propriul său program. De aseme
nea. datorită „libertății individuale", 
garantată și celor care fac speculă 
cu terenurile de construcție. în 
orașe s-a construit pe fiecare cmp. 
astfel încît comunele nu mai dis
pun în mod practic de posibilita
tea de control asupra dezvoltării 
urbanistice, care să tină seama de 
Cerințele reale ale vieții umane. Re
zultatul este că orașele explodează.

s-au amenajat pentru pietoni 
în care accesul mașinilor este 

Succesul acestor
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Vineri dimineața, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, a primit 
delegația Congresului irlandez al 
sindicatelor (I.T.U.C.). condusă de 
James Dunne, președintele congre
sului.

La întilnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, au 
participat tovarășii Constantin Dra
gan, prim-vicepreședinte ăl Consiliu
lui Central al U.G.S.R., ’ ' '
Munteanu, secretar al 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej au • fost abordate

și Larisa 
Consiliului

probleme privind activitatea sindica
telor din cele două țări pe plan in
tern, cît și în direcția stabilirii unor 
relații de înțelegere și colaborare 
cu sindicatele din toate țările în in
teresul statornicirii unui climat de 
pace și securitate în Europa și în 
întreaga lume.

Ambele părți și-au exprimat do
rința și hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiile bilaterale, în 
scopul întăririi prieteniei și colabo
rării dintre sindicatele și oamenii 
muncii din România și Irlanda, al 
păcii și înțelegerii între popoare.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri a părăsit definitiv tara 

noastră Andre Fernand Mandi, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice Congo 
în România.

★

rientă si documentare, cineaștii so
vietici vor purta discuții cu cineaști 
români, vor prezenta o serie de 
filme documentare Sovietice si vor 
viziona producții românești de scurt 
metraj.

culturii bulga- 
P. Bulgaria Ia 

Bogdanov, a
Cu prilejul „Zilei 

re“. ambasadorul R. 
București. Gheorghi 
oferit, vineri după-amiază. un coc
teil în saloanele ambasadei. Au 
participat Vasile Dinu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură si Artă. Stefan Milcu. vice
președinte al Academiei, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de artă si cultură, 
ziariști. Erau prezenti șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★

Cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a adoptării Constituției R. F. a 
Germaniei, ambasadorul acestei țări 
la București, Erich Strătling, a oferit 
vineri seara o recepție. Printre invi
tați se aflau Octavian Groza, Cornel 
Burtică, Nicolae Bozdog — miniștri, 
Vasile Glig'a. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale, ziariști. Erau 
prezenti șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați ia București și alti 
membri ai corpului diplomatic.

*
în c drul acordului cultural ro

mâno ncez, Institutul român pen
tru reia, lie culturale cu străinătatea 
a organUăt, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o expoziție franceză de 
litografii contemporane originale. Cu 
prilejul vernisajului, care a avut loc 
vineri la amiază, au luat cuvîntul 
Octav Livezeanu, vicepreședinte, al 
I.R.R.C.S., și Pierre Pelen, ambasa
dorul Franței în România. Lâ festi
vitate au participat Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 

■ Externe, C.S.C.A., I.R.R.C.S., oameni

★

părăsit Capitala grupul 
latino-americani alcătuit 
Sepulveda Vergara, pre-

Vineri a 
de ziariști 
din Carlos 
ședințele Colegiului național al zia
riștilor din Chile, Leopoldo .Vargas, 
președintele Colegiului national al 
ziariștilor din Columbia. Roberts- 
Milton. redactor sef al ziarului sin
dicatelor din Argentina, si Alberto 
Maldonado, redactor sef al revistei 
politice „Vistazo” din Ecuador, 
care, la invitația Uniunii ziariștilor 
din România, a vizitat tara noastră 
time de citeva zile.

★

Vineri după-amiază a sosit în 
București, la invitația Academiei 
Republicii Socialiste România, pro
fesorul de origine română Nicholas 
Georgescu-Roegen. economist la De
partamentul de economie al Uni
versității Vanderbilt din Nashville 
(S.U.A.). în timpul șederii în tara 
noastră, oaspetele se va întîlni cu 
oameni de știintă si cadre didac
tice din instituții de cercetare si 
de învătămint superior de specia
litate.
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AGERPRES
la
de

două decenii
activitate

două deceniiSe împlinesc 
de la înființarea Agenției Ro
mâno do Presă — AGERPRES. 
Desfășurînd în toți acești ani 
o activitate rodnică, Agerpres 
a adus și aduce o contri
buție prețioasă la informarea 
promptă și cuprinzătoare a 
opiniei publice din țara noas
tră asupra evenimentelor in
terne și internaționale, a vie
ții politice, economice, so
ciale, științifice, culturale și 
sportive din țară și din în- 
treaqa lume. Informația bo
gată, comentariile, reportaje
le și materialul fotografic pe 
care Ie furnizează fără între
rupere ziarelor și revistelor, 
radioului și televiziunii au un 
rol important în reliefarea 
rezultatelor dobîndite de po
porul nostru — angajat ple
nar în înfăptuirea programu
lui de înflorire multilaterală a 
patriei elaborat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu-

nist Român. Totodată, lărgin- 
du-și continuu legăturile cu 
agențiile de presă internațio
nale, cărora le iurnizează o 
bogată informație despre țara 
noastră, Agerpres are 1 un 
mare aport la cunoașterea de 
către opinia publică de peste 
hotare a politicii interne și 
externe a României, a iniția
tivelor și acțiunilor partidului 
și statului nostru puse în 
slujba cauzei socialismului și 
a păcii între popoare.

Cu prilejul acestui jubileu 
felicităm călduros colegii din 
Agenția Română de Presă și 
le urăm noi succese în mun
ca lor nobilă consacrată slu
jirii cauzei partidului 
precum 
bune în 
fecționa 
în toate 
depinde 
mai bune informări 
publice din țară și 
nătate.

nostru, 
și rezultate cît mai 
străduința de a per- 
activitatea 
sectoarele 
realizarea

agenției 
de care 
unei și 

a opiniei 
din străi-
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•itactivității pionierești
Simpozionul național „Bazele psiho- 

pedagogice ale activității pionierești”, 
care a început vineri dimineața în 
sala de festivități a , Palatului Pio
nierilor din București, este dedicat 
celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
României și celei de-a 20-a aniver
sări a înființării organizației pionie
rilor din Republica Socialistă Româ
nia.

La lucrările simpozionului parti- 
cipă. acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învătămintului, Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, Virgil 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului învătămintului, 
ing. Ștefan Bîrlea, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, conf. dr. Ovidiu 
Bădina, directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele tineretului, 
George Potra, reprezentant, al Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO, academicieni, profesori u- 
niversitari, președinți ai consiliilor 
județene ale organizației pionierilor, 
profesori, învățători, metodiști.

Pe agenda simpozionului sînt în
scrise 49 de comunicări științifice 
privind direcțiile și perspectivele ac
tivității organizației pionierilor, ba
zele ei teoretice, psihologia vîrstei 

' purtătorilor cravatelor roșii, metodi
ca activității pionierești.

Lucrările simpozionului continuă. 
(Agerpres)

Ginduri de recunoștință 
pentru partid

Telegrama absolvenților liceului „I. L Caragiale" 
din București adresată C. C. al P. 0. P., 

tovarășului blicolae Ceaușescu

Absolvenții ljceului „Ion Luca 
Caragiale” din București, întru
niți în ziua de 23 mai în șe
dință festivă cu prilejul înche
ierii anului școlar al primei 
promoții de absolvenți cu 12 ani 
de școală, au trimis Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, o telegra
mă în . care și-au exprimat mul
țumirea și recunoștința pentru 
grija cu care poporul, călăuzit 
de marea înțelepciune a parti
dului nostru, i-a înconjurat în 
toți acești ani.

Cu mîndrie justificată rapor
tăm partidului nostru — se 
spune în' telegramă — că toți 
elevii înscriși la începutul aces
tui an școlar, îndrumați cu 
competență' și dăruire perma
nentă de către dascălii noștri, 
au promovat ultima clasă de

liceu, cu rezultate bune șl foar
te bune.

Pornim în viață plini de în
credere că mintea șl inimile 
noastre vor descifra în continua
re tainele științei, frumusețile 
artei, că vom fi demni urmași 
ai acelora care cu migală, ab
negație și jertfe au creat cele 
mai bune condiții pentru dez
voltarea omului.

Absolvim școala în lunile pre
mergătoare a două mari eveni
mente de importanță Istorică 
excepțională în viața poporului 
român — Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român șl 
a 25-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist, în cinstea cărora ne anga
jăm să facem totul pentru ca 
România socialistă să-și con
tinue ascensiunea multilaterală 
spre cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului.

Manifestări cu prilejul Zilei
încheierea lucrărilor

Congresului național de oncologie
vremea eliberării Africii

Au fost de față membri al ambasa-- 
dei Franței la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic. După fes
tivitate, asistența a. vizitat expoziția, 
care prezintă 50 de litografii în cu
lori, o selecție din operele 
maeștri francezi 
acest gen în

. I'
în ck, 'ul

găti pe îujul în curs dintre Asocia
ția cineaștilor din România si U- 
niunea cineaștilor din U.R.S.S.. -au 
sosit în Capitală, la invitația A.C.I.N., 
Vasili Katanian și Vitali Cetverikov. 
regizori la studiourile de filme do
cumentare din Moscova si Minsk, 
în cadrul acestui schimb de expe-

La invitația Consiliului National 
ăl Cercetării din Italia si a Asocia
ției de prietenie Italia — România, 
prof. Ilie Diculescu. vicepreședinte 
al Consiliului National al Cercetă
rii Științifice, si prof. Radu Voinea. 
secretar geheral al Academiei, au 
plecat vineri la Roma pentru a par
ticipa la un schimb de opinii ne 
tema . „Organizarea si mijloacele 
cercetării științifice si tehnologice 
în România si Italia”.

*
După vizitele făcute îni Iran, la 

. invitația Universității din Teheran.

colescu. președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, ’ s-a îna
poiat vineri după-amiază în Capi
tală.

Vineri seara s-au încheiat în Ca
pitală lucrările primului Congres 
național de oncologie, organizat de 
Societatea de oncologie din cadrul 
Uniunii Societăților de Științe Me- 
dicale

Timp de trei zile, participantii au 
dezbătut o tematică deosebit de în
semnată în oncologie și anume metas
tazele în clinică și în experimentare. 
Rapoartele și comunicările prezen
tate, de un înalt nivel științific, au 
confirmat locui pe care îl ocupă pro
blema metastazării în lupta împo
triva cancerului în general, domeniu 
în care specialiștii români dispun 
de apreciabile experiențe și cuno
ștințe.

în cadrul congresului au fost orga
nizate si două mese rotunde, cu care 
prilej au fost formulate concluzii 
asupra stadiului actual în cercetarea 
metastazelor experimentale, precum 
și asupra aplicativității în terapie.

La sediul Uniunii Medicale Balca
nice din Capitală a avut loc o re-

uniune a Comitetului executiv al 
Diviziunii de oncologie.

Printre participant! se aflau direc
tori și reprezentanți ai institutelor de 
specialitate : prof. N. Antchev (So
fia) ; prof. G. Politis (Atena) ; prof. 
S. Simici (Belgrad) ; prof. O. Costă- 
chel (București) ; conf. I. Chiricută 
(Cluj).

Erau de fată, de asemenea, repre
zentant! ai institutelor de oncologie 
din Moscova, Lyon, New York, sosiți 
în tara noastră cu prilejul Congresu
lui național de oncologie.

în urma expunerii făcute de dr. 
docent M. Popescu-Buzeu, secretarul 
general al Uniunii Medicale Balca
nice, s-a decis intensificarea legătu
rilor științifice și s-au stabilit te
mele ce vor fi dezbătute Ia a treia 
reuniune de oncologie ce urmează să 
aibă loc Ia Belgrad în septembrie

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
răcoroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros în Moldova și. în nordul 
Transilvaniei, unde au căzut averse 
izolate. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, din sectorul nordic. Tem
peratura aerului a înregistrat o 
creștere ușoară, în jumătatea de sud 
a țării. Valorile înregistrate la ora 
14 oscilau între 10 grade la Bistrița 
și 23 de grade la Berzeasca și Băi- 
lești. In București: Vremea a fost 
răcoroasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a atins 23 de 
grade.

Timpul probabil pentru 25, 26 și 
27 mai. în țară: Vreme în general 
frumoasă, în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Vor că
dea averse izolate. Vint potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade. în 
București: Vreme în general fru-‘ 
moașă, și în încălzire ușoară. Cerul 
va fi variabil. Vint slab. Tempera
tura în creștere ușoară.

i

Sub auspiciile Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, vi
neri după-amiază a avut loc la sala 
Casei de cultură a I.R.R.C.S. o ma
nifestare consacrată Zilei eliberării 
Africii.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. dr. docent Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia- și 
Africa, Mihai Ghelmegeanu, vicepre
ședintele ligii, a vorbit despre im-

portanta șl semnificația acestui eve
niment.

Au luat parte Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori 
nisterul Afacerilor Externe, 
africani aflat! . la studiu 
noastră.

O manifestare dedicată 
eveniment a avut loc la 
a conferențiat lectorul 
Vasile Ciocîrlan.

A

unor 
care au ilustrat 

ultimele decenii.

schimburilor de dele-

*
Sub auspiciile Comitetului pentru 

cultură si artă al municipiului Bucu
rești și Inspectoratului școlar muni
cipal. vineri dimineața s-a deschis 
lă liceul „Nicolae Bălcescu", din 
Capitală, expoziția de grafică „Copiii 
din Kdln îsi prezintă orașul". La 
vernisaj au participat 
din instituții de artă si cultură din 
Capitală, numeroși elevi. Au fost de 
față membri ai ambasadei R. F. a 
Germaniei la București.

(Agerpres)

funcționari

din Mi- 
studenti 
în țara

acelulașl 
Iași, unde 
universitar

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE

(Agerpres)
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Numerele extrase
mai

ORT

După cele patru concerte pe care 
le-a prezentat în Capitală, eveni
mente muzicale de mare prestigiu, 
dirijorul Ionel Perlea a apărut din 
nou. vineri seara, la puDitrul Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
„'George Enescu". Ca și la ce
lelalte concerte, numeroasa asisten
tă din sala Ateneului Român a fă
cut maestrului o vie manifestare de 
simpatie, exprimîndu-și nrin a- 
plauze îndelungi recunoștința pen
tru momentele de artă desăvîrsită 
pe care le-a oferit. Concertul va 
fi. repetat sîmbătă . seara, cind .dU 
rijorul Ionel Perlea îsi va încheia 
turneul în tara noastră.

★
Cu spectacolul prezentat vineri 

seara. Teatrul de pantomimă din 
Wroclaw și-a încheiat turneul în
treprins în tara noastră. După ce 
au fost oaspeții publicului din Iași

si Piatra Neamț, artiștii polonezi 
au dat consecutiv, pe scena Tea
trului Mic din Capitală, cinci re
prezentații alcătuite din cele mai 
reușite mimodrame. figurînd în re
pertoriul lor permanent.

★
Dirijorul Mihai Brediceanu întreprinde 

certe 
mele 
fesțări 
presa braziliană, printre care cro
nicile apărute în „O Jornal". 
„Conreio-da~Mănha“.-„Diarlo de No- 
ticias”. elogiază arta dirijorului român.

cu succes un turneu de con- 
în America 
ecouri ale

muzicale
de Sud. Pri- 
acestor mani- 

consemnate de

★
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii de stat din Bacău a prezentat, 
vineri. în localitate, un concert ex
traordinar cu concursul pianistei 
iugoslave. Milica Schneider.

Fond
63 702

de premii : 697 071 lei din care 
lei report categoria I.

Extragerea a Ii-a
47 56 34 14

Fond de premii :
332 232 lei report

681468 lei din care 
categoria A.

In ampul fertil al creației
(Urinare din pag. I)

Mereu, in toate sectoa
rele de activitate ale uzi
nei își face apariția ceva 
nou, răsare o inițiativă, se 
modernizează un - proce
deu de fabricație, se mo
difică un flux tehnologic, 
se perfecționează 
zarea unui loc de 
se restructurează 
cepție învechită, 
la oțelărie, acolo unde 
s-ar fi părut, pînă acum 
cîtva timp, că nimic nu 
re poate clinti din proce
deul clasic al elaborării... 
La turnătoria de oțel a 
fost introdus de curînd 
un nou procedeu de tur
nare, iar faptul acesta n-a 
însemnat o simplă comu
tare mecanică.

— Este vorba — îmi ex
plică inginerul Nicolae - 
Filipescu, șeful secției — 
despre turnarea la crud. 
Mult mai pretențioasă de- 
cît vechea turnare, pre
zintă și mult mai mari 
avantaje, între care eco
nomii substanțiale de 
timp,. calitate superioară 
și un mai bun aspect co
mercial al pieselor.

Trecerea la acest 
procedeu nu este o 
rație lesnicioasă și 
nu numai din motive de 
ordin tehnic. Vechiul pro
cedeu, deși mai puțin pro
ductiv, este mai comod. 
Comod prin obișnuință, 
prin rutină. Asimilarea 
noii tehnologii de turnare 
presupune o rupere brus
că din această rutină.

— Acum șase-șapte ani 
— continuă inginerul — 
am mai încercat o dată, 
dar am fost nevoiți să 
abandonăm tocmai pentru 
că adaptarea oamenilor la 
noua tehnologie ne-a 
creat mari greutăți. Ba 
chiar și unele „strangu
lări" ale producției. Oa
menii nu erau încă sufi
cient pregătiți pentru o 
asemenea schimbare, de 
fapt » răsturnare a ceea

organi- 
muncă, 
o con- 
Pină si

nou 
ope- 
asta

România-Iugoslavia sau Spania?

Deși meciul de tenis România — 
Israel, din turul II al „Cupei Davis“, 
nu s-a încheiat, se poate spune că 
sportivii noștri și-au asigurat califi
carea mai departe în această' compe
tiție de rang mondial. Ieri, tricolorii 
Ion Tiriac și Ui’e Năstase au adus 
cel de-al treilea punct' pentru Ro
mânia, cîștigînd proba de dublu în 
fata cuplului Davidman, Froman. 
Tenismanii noștri au terminat victo
rioși în numai trei seturi: 6—2, 6—0, 
6—4.

România - Israel 3-0
DE PRETUTINDENI

ei despre profe-

receptivității la 
necesității de a 
rutina a revenit 
des în discuțiile

a-

ce știau 
sia lor.

Ideea 
nou. a 
învinge 
tot mai
organizației de partid din 
secție. Au . rost si mo
mente cînd secția avea 
de livrat cu mare urgen
tă loturi de piese; tur
nate după procedeul cla
sic, ele n-au putut fi 
predate la. termen si a- 
tunci turnătorii înșiși au 
adus în discuție metoda 
turnării la crud. Anul 
trecut a fost ales un 
grup dintre cei mai buni 
muncitori din turnătorie 
care, asistați îndeaproa
pe de un maistru si de 
inginerii secției, du
vii cat cu succes noua me
todă. Era un prim pas 
cîștigat. o operațiune „pi
lot". Oamenii au fost ti
trași ne acest nou teri
toriu profesional.

— Li se cereau nu nu
mai cunoștințe în plus — 
spune inginerul — ci ?i 
o sporire a spiritului de 
răspundere. încevînd cu 
rigurozitatea amestecu
rilor de turnare si ter- 
minînd cu aprecierea di
mensiunii optime a rame
lor. Unul dintre puncte
le dificile ale aces
tei metode este apre
cierea corectă a gradului 
de uscare superficială. 
Ceea ce nu se poate face 
cu nici o măsurătoare, cu 
nici un aparat. Intră in 
joc atenția, intuiția... Ei 
bine, modul în care reu
șesc oamenii să treacă 
Veste acest obstacol teh
nologic m-a făcut să în- 
teleg cît de mare este 
voința lor de a izbuti, cit 
de puternic sînt 
tot ce e nou.

Tot de curînd 
asimilat aici, la 
rie. un alt

atrași de

a fost 
tumăto- 

produs : o 
punte pentru un nou tip
de excavator. Primele 
piese aveau încă destule 
defecte. Existau două so
luții : ori să fie trimise

la retopit; ori să li se a- 
plice unele ..remedieri" în 
așa fel incit să se poată 
strecura sub bariera con
trolului de calitate. S-au 
iscat discuții.

— Dacă le aruncăm — 
spuneau unii — cum o să 
mai putem recupera ter
menul de livrare, cheltu
ielile de producție 7

— Si dacă le cirpim — 
spuneau alții — si vor 
purta semnele unui lucru 
făcut de mîntuială. cum 
o să ne mai spălăm obra
zul ?

— De ce să pornim de 
la început cu cîrneli si 
compromisuri 7

. In disputa aceasta s-au 
angajat muncitori și maiș
tri. controlori de calita
te si tehnologi. Opinia 
fermă a comuniștilor, 
însoțită de eforturi 
personale, i-a determinat 
pe oameni să aleagă cea 
de-a doua cale. A în
vins. ca în atîtea alte rîii- 
duri. conștiința muncii de 
înaltă calitate, spiritul de 
responsabilitate fată de 
soarta producției. A fost 
Si o victorie morală : iz
gonirea ideii de compro
mis. a lucrului făcut de 
mîntuială. a unui prece
dent nociv tn relațiile de 
muncă.

Confruntarea dintre 
vechi si nou se află în 
raza de reflector a opi
niei comuniștilor. Lumina 
purificatoare a acestei 
raze Pătrunde tn zonele 
cele mai profunde ale 
conștiinței si. cînd este 
cazul, repune tn valoare 
părțile accidental 
brite. Șeful de 
P. J.. inovator si 
tator cunoscut în 
si care nu de puține ori 
a adus servicii substan
țiale producției datorită 
talentului său tehnic, a 
fost obiectul discuției in
tr-o recentă adunare ge
nerală a organizației de 
partid. Ce s-a întîmplat ? 
Echipa pe care o condu
ce P. J. a avui de exe-

cutat o piesă complicată 
pentru mecanismele eclu
zelor de la
Fier. Pentru 
confecționat mai .......
prin secția de dulgherie. 
un sabfon de lemn. Ulte
rior a trebuit să se exe
cute o a doua, piesă simi
lară. Dar întrucit P. J. 
era angajat într-o lucra
re urgentă. realizarea 
noii comenzi a fost în
credințată altei echipe. 
Șeful ei. în mod firesc.

Porțile de 
asta și-a 

întîi.

i-a cerut 
P. J.

șablonul lui

1— N-arh 
bion !

nici un sa-

— Cum. dar... ?
— N-am. nu-l mai am.

Lasă-mă in pace!
Spre surprinderea ge-

nerala, s-a constatat că

„Cursa Păcii

um- 
echipă 
inven- 
uzină

P. J. distrusese in mod 
deliberat șablonul, De 
ce 7 Răspunsul s-a cris
talizat în adunarea or
ganizației de partid : fu
sese o răbufnire indivi
dualistă. o criză de or
goliu. o manifestare străi
nă de legile morale care 
guvernează un colectiv di 
muncă socialist. Cînd o- 
mul executase piesa (o 
niesă excelentă, operă de 
artist al metalului), s-a 
bucurat de aprecieri u- 
nanime. Un altul care ar 
fi izbutit aceeași 
formantă — si a izbu
tit-o ! — i-ar fi dimi
nuat gloria. Așa a gîn- 
dit 
tru 
na 
de 
zul
tere de etică a muncii 
asupra . raporturilor din
tre om Si 
Organizația 
folosit acest 
mai pentru 
prompt fată de o abate
re disciplinară, ci și pen
tru a dezvolta, a întări 
conștiința socialistă. In 
ultirăă instanță este si 
acesta un produs prețios 
plămădit în climatul de 
muncă al uzinei. Un pro
dus de cea mai nobilă 
esență umană.

per-

omul, prins, pen
moment, în capca- 
egoismului. Dincolo 

aspectul în sine, ca- 
a prilejuit o dezba-

colectivitate, 
de partid a 
vrilei nu nu

ci interveni

Astăzi după-amiază (de la orele 15) 
sînt programate ultimele întîlniri de 
simplu, al căror rezultat nu poate 
influenta în nici un fel soarta me
ciului inter-tări. Tiriac îl va întîlni 
pe Sțabholz, iar Năstase pe David
man.

în turul trei al „Cupei Davis”, e- 
chipa României urmează să întîlneas- 
că, în deplasare de data aceasta, for
mația Iugoslaviei 
căror meci direct 
Zagreb.

S-A FURAT UN AVION

sau a Spaniei, 
a început ieri

Competiția ciclistă internațională 
„Cursa Păcii" a programat ieri cea 
de-a 13-a etapă pe distanța : Dres- 
da — Gera (164 km). Victoria a re
venit belgianului Arthur van den 
Vijer cronometrat în 4h 19’17”. După 
2’50” a sosit maghiarul Jucsko. Polo
nezul Hanusik a ocupat locul 3. Ci
cliștii români au sosit la intervale 
de minute, cu cel de-al doilea pluton. 
In clasamentul general continuă să 
conducă francezul Danguillaume. As
tăzi are loc etapa. a 14-a .pe circuit 
la Gera. în lungime de 90 km.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RUGBI. — Ieri, într-un meci res

tantă contînd pentru campionatul re
publican de rugbi, Dinamb Bucu
rești a învins cu 25—6 pe Construc
torul,

FLORETĂ. — în sala Constructo
rul din Capitală a luat sfîrșit ieri 
campionatul republican feminin de 
floretă. Titlul de campioană a reve
nit sportivei Olga Szabo (Steaua) 
cu 4 victorii. Pe locul doi s-a clasat 
Maria Vicol (Progresul) 3 victorii.

JUDO. — Aseară s-a disputat pe 
stadionul Giulestl întîlnirea inter
națională de judo " ' '
Rapid București și Spartak Buda
pesta. Oaspeții au 
cu scorul de 5—0.

POLO PE APĂ. — La Moscova se 
desfășoară în prezent cea de-a 3-a 
ediție a campionatului international 
feroviar de polo pe apă. Pentru tur
neul final s-au calificat șase echipe’ 
Bulgaria, R. D. Germană, Polonia. 
România, Ungaria și U.R.S.S. în 
turneul pentru locurile 7—-I0_voi 
juca selecționatele Belgiei, 
Germaniei, Iugoslaviei și 
în ultima zi a întrecerilor 
nare, selecționata feroviară 
mâniei a întrecut cu scorul 
formația Belgiei.

MOTOCICLISM. — Clubul sportiv 
Metalul organizează mîihe, la baza 
sportivă Metalul din șoseaua Pante • 
limon, primul concurs internațional 
de dirt-track al sezonului. La star
tul întrecerilor, care vor începe la 
ora 10,00, și-au anunțat participarea 
sportivi din Bulgaria, Iugoslavia si 
România.

dintre echipele

obtinut victoria

R. F. a 
Olandei, 
prelimi- 
a Ro

de 13—3

Tn 
sov 
nou ______ __ ______________ _
capacitate de 30 000 de locuri.

Stadionul cuprinde un teren de 
fotbal, piste de atletism, o tribună 
oficială. vestiare, grupuri sociale, 
instalații speciale de sonorizare 
pentru transmisii radiofonice si de 
televiziune etc. Instalațiile electrice 
pot fi ușor adaptate pentru jocurile 
în nocturnă.

La construcția acestei moderne 
baze sportive, mii de tineri au 
lucrat alături de constructori, reali
zed economii în valoare de peste 
două milioane lei.

cartierul Bartolomeu din Bra- 
s-a terminat construcția unui 
stadion ale cărui tribune au o

Un avion cargou uriaș de tipul 
„Hercules C-130”, aparținînd forțelor 
militare aeriene ale S.U.A., a fost fu
rat de la baza americană Mildcnhall 
dih Anglia. Un sergent american a 
decolat la ora 5,00 dimineața (ora 
locală) într-o direcție necunoscută. 
Cu toate că au fost folosite instala
țiile de radar și avioane de vînătoare 
americane și britanice, care au pornit 
imediat îij urmărirea avionului de 
transport, acesta nu a putut fi 
găsit. Aparatul este în mod normal 
deservit de un echipai format din cel 
puțin cinci oameni. El este un cvadri- 
turbopropulsor, care cîntărește 60 de 
tone. La cartierul general al forțelor 
aeriene americane din Marea Britanie 
s-a precizat că nici un fel de încărcă
tură nu se afla la bordul avionului de 
transport și că acesta 
carburanți pentru nouă 
S-a arătat că cel care a 
este sergentul Adams 
serviciile de pe sol ale 
tare aeriene ale S’.U.A. 
s-a îndreptat probabil 
Unite.

zent, sute de persoane și-au pierdut 
viața. Comunicațiile între diversele 
localități din zona sinistrată sînt în 
cea mai mare parte blocate, iar echi
pele mobilizate pentru salvarea zeci
lor de mii de persoane din orașele și 
satele afectate de inundații își desfă
șoară activitatea în condiții deosebit 
de dificile.

DIN NOU... FARFURII 
ZBURĂTOARE

dispunea do 
ore de zbor, 
furat avionul 
Meyer de la 
forțelor mili- 
și că avionul 

spre Statele

CICLON ÎN INDIA
Ciclonul care bîntuie de mai multe 

zile în regiunea de sud-est a Indiei 
continuă să facă ravagii în distric
tele din statul Andhra Pradesh. Po
trivit știrilor transmise pînă în pre-

Prin Oficiul Național
de Turism

și filialele Ofi-La agențiile 
ciului Național de Turism din 
întreaga țară au fost puse in 
vinzare și bilete pentru peri
oada iunie-septembrie în trei 
stațiuni balneoclimaterice din 
județul Covasna: Malnaș, Bal- 
vanioș și Vilcele.

Pentru cei suferinzi de afec
țiuni ale tubului digestiv, de 
boli de nutriție sau de afec
țiuni cardiovasculare se asi
gură condiții optime de trata
ment cu dietă corespunzătoare 
în stațiunea Malnaș, situată 
în vecinătatea localității Sf. 
Gheorghe, la 505 metri alti
tudine. \ .

Stațiunea Balvanioș, ampla
sată la 20 k.m de Tîrgul Se
cuiesc, la 300 metri altitudine, 
se recomandă celor suferinzi 
de afecțiuni ale aparatului lo-

comotor, sistemului nervos pe
riferic, aparatului cardiovas
cular, precum și celor cu afec
țiuni reumatice. Stațiunea dis
pune de instalații de băi calde 
cu apă minerală, ștrand, de
servire medicală.

Indicată pentru anemici, 
precum și în tratamentul unor 
afecțiuni ale tubului digestiv 
șt căilor biliare, ale sistemu
lui nervos periferic este sta
țiunea Vilcele. Aici se pot face 
și băi calde cu apă minerală.

Posesorii biletelor pentru o- 
dihnă și tratament procurate 
prin Oficiul Național de Tu
rism beneficiază de o reducere 
de 50 la sută la transportul 
pe calea ferată, iar copiilor 
pînă la 7 ani li se asigură ca
zarea gratuită și o reducere de 
50 la sută la plata mesei.

Fermierul Leo Paul Chaput, soția 
și cei opt copii pe care îi au declară 
că pe proprietatea lor aflată la 160 
km nord de Ottawa au aterizat niște... 
farfurii zburătoare. Straniile mașini au 
apărut de cîteva ori la rînd și s-au 
„instalat" pe' iarbă. Paul Chaput a 
arătat reporterilor venifi la fața locu
lui trei zone circulare în care iarba 
era pîrjolită. Aceste zone aveau dia
metrul de 8 metri și adîncimea de 0,3 
metri și arătau ca și cum în locul 
respectiv s-ar fi aflat un obiect cu mai 
multe picioare.

(Urmare din pag. I)

la Piața comună ar putea aduce 
Marii Britanii o creștere cu 15 -la 
sută a prețurilor la produsele agro- 
alimentare și o împovărare anuală a 
deficitului balanței de plăți cu 700 
milioane lire. Adversarii aderării la 
Piața comună afirmă că în prezent, 
după devalorizarea lirei sterline și 
o dată cu substanțialele majorări de 
prețuri din țările C.E.E., cifrele res
pective s-ar ridica la 20 la sută șl 
un miliard de lire anual. Pe de 
altă parte, consolidarea mărcii vest- 
germane și slăbirea lirei și a francu
lui francez par să agraveze instabi
litatea sistemului financiar occiden
tal, amenințînd chiar și situația do
larului. Prognozele pesimiste sînt 
însă contestate de suporterii „pro- 
europeni", care speră că termenii 
aderării vor deveni negociabili, fi
nind seama mai ales de faptul că 
perioada de tranziție a Pieței comu
ne se încheie la 31 decembrie a.c. 
Tratativele „celor șase” privind vii
toarea structură a C.E.E. ar putea 
astfel include și Marea Britanie, a 
cărei candidatură s-ar putea afla pe 
atunci intr-un stadiu avansat de cla- 
rificâre. De altfel, în cercurile poli
tice londoneze se apreciază că nu 
este de așteptat declanșarea 'unor 
acțiuni diplomatice britanice decît 
după alegerile prezidențiale din 
Franța și după alegerile parlamenta
re vest-germane din septembrie, ast
fel îneît ofensiva pentru tratative 
directe cu „cei șase” să poată porni 
de la o precisă conturare a situației, 
urmînd ca o primă rundă de nego
cieri să aibă loc poate chiar înaintt 
de consumarea anului în curs.
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MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres N. Cristoloveanu transmite : 
în ziua de 23 mai au început la Mos
cova lucrările sesiunii finale a Comi
siei pregătitoare a Consfătuirii inter

si interzicerea J

GENEVA 23. — Corespondentul 
'Agerpres Horia Liman transmite : 
Luînd cuvîntul în ședința de vineri 
a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, șefa delegației sue
deze, Alva Myrdal, s-a referit, pe 
larg, la necesitatea încheierii unui 
acord în vederea interzicerii explo
ziilor nucleare subterane. Ambasa
dorul canadian, George Ignatieff, 
a prezentat apoi un document de 
lucru prin care se cere interzi
cerea completă a exploziilor nu
cleare și se sugerează adoptarea 
unor măsuri menite să introducă 
un sistem internațional de înre
gistrări . seismice. Reprezentantul 
Statelor Unite, Adrian • Fisher, a 
afirmat, făcînd bilanțul activități
lor comitetului, că delegația sa con
sideră ca prioritară problema în
cheierii unui acord internațional 
care să interzică folosirea și am- 

- plasarea armelor nucleare și de 
distrugere în masă pe fundul mării.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, a subliniat că, după păr.erea 
sa, trebuie să se acorde o mai mare 
importanță măsurilor de dezarmare 
care ar putea duce la realizarea 
dezarmării generale și totale în ca
drul căreia dezarmarea nucleară 
trebuie să ocupe un loc de prim 
ordin.

Luînd cuvîntul în încheiere, șeful 
delegației indiene, A. Husain, a 
arătat că problema exploziilor nu
cleare în scopuri pașnice trebuie 
tratată intr-un- document interna
țional separat și că în nici un caz 
un astfel de document nu ar tre
bui să adîncească decalajul exis
tent și să consfințească monopolul 
țărilor nucleare în domeniul folo
sirii în scopuri pașnice a energiei 
atomice.

Populația sud-vietnamezâ aprovizionează pe luptătorii din forjele F.N.E. cu 
echipament și alimente

VIETNAMUL DE SUD

mportante obiective militare
atacate de patrioți

SAIGON 23 (Agerpres). — Joi 
noaptea, forțele Frontului Națio
nal de Eliberare au atacat cu ra
chete și mortiere 13 obiective im
portante militare americane și sai- 
goneze. Printre obiectivele afectate 
de acțiunile patrioților se numără 
baza aeriană de la Bien Hoa, la 24 
km de Saigon, batalionul aeropur
tat saigonez instalat în apropierea 
capitalei provinciei Hau Nghia și 
zona primei divizii de infanterie 
aeropurtată a S.U.A.

Citind un purtător de cuvînt al 
comandamentului S.U.A., corespon
dentul agenției U.P.I., Bert Okuley, 
relatează că în timpul luptelor des
fășurate în valea Shau 430 ameri
cani au fost uciși, iar alți 2 185 ră
niți. Sînt cele mai grele pierderi 
înregistrate de americani în cursul 
angajamentelor cu partea adversă 
din ultimele 12 săptămîni, mențio
nează corespondentul U.P.I.

0 declarație a M.A.E. al R.D. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Purtă.- 

torul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor' Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în legă
tură cu afirmațiile făcute de ministrul 
apărării al S.U.A., Melvin,. Laird-,, cu 
privire la politica gtivernului R.D. 
Vietnam fată de nilotii americani 
făcuti prizonieri în Vietnamul de 
nord. în declarația difuzată de a- 
gentia V.N.A. se spune : Așa cum 
este cunoscut tuturor, roilotii S.U.A 
au comis numeroase crime în Viet
namul de nord. Acțiunile lor contra
vin flagrant dreptului international. 
Ei intră în jurisdicția guvernului

R.D. Vietnam. Guvernul R.D. Viet
nam i-a tratat în conformitate cu 
politica sa umanitară. Americanii 
făcuti prizonieri si care s-au înapo
iat în Statele Unite și-au exprimat 
mulțumirile fată de guvernul ■ R.D. 
Vietnam pentru tratamentul uman 
la care au fost supuși.

Declarația făcută de ministrul 
apărării al S.U.A. denaturează po
litica 
tru a 
blică 
nului 
lui de agresiune în Vietnam și să-i 
aducă 
patrie. 
M.A.E. 
în mod 
ale lui

guvernului R.D. Vietnam pen- 
induce în eroare opinia pu- 
americană. care cere guver- 
S.U.A. să pună capăt • războiu-

Vizitatori în fața standurilor românești de la Expoziția internațională „Au
tomatizarea-! 969", deschisă recent la Moscova

pe militarii americani • în 
Purtătorul de cuvînt al 

al R.D. Vietnam a respins 
hotărît afirmațiile eronate 
Melvin Laird.

CAIRO 23 (Agerpres). — Propu
nerea de pace în zece puncte a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud este bazată 
pe respectarea drepturilor poporu
lui vietnamez și corespunde în în
tregime Acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam, se 
spune într-o declarație a Confede
rației Internaționale a Sindicater 
lor Arabe, transmisă de agenția 
M.E.N. Oamenii muncii arabi, men
ționează declarația, își exprimă so
lidaritatea lor deplină cu poporul 
vietnamez în lupta sa dreaptă pen
tru pace, libertate și democrație.

Raportul anual
al O. M. S.

GENEVA 23 (Agerpres). — 
Cercetările întreprinse în legătură 
cu rolul pe care îl joacă diversele 
rădăcini de viruși în geneza can
cerului la om au mijlocit descope
rirea, pentru prima dată, a unui 
virus în culturile de tumori naso- 
faringiene, susține dr. Candau, 
directorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății, în raportul 
anual pe care urmează să-1 pre
zinte Adunării Mondiale a Sănă
tății la Boston (Statele Unite) în 
luna iulie.

Această descoperire, consideră 
specialiștii, ar putea marca o etapă 
nouă în lupta împotriva cance
rului. Asupra acestei importante 
probleme se efectuează în prezent 
cercetări colective sub egida 
O.M.S., în laboratoare din S.U.A., 
Suedia etc.

Pe de altă parte, raportul scoate 
în evidență faptul că numărul ca
zurilor de variolă a scăzut în pe
rioada 1967—1968 cu 40 la sută. 
Spre deosebire de aceasta, holera 
continuă să rămînă o amenințare 
pentru omenire. Numărul cazu
rilor de holeră a sporit sensibil în 
1968 față de 1967. în sfîrșit, cerce
tările pentru descoperirea 
vaccin împotriva sifilisului
tinuă și sînt încurajatoare, potri
vit raportului.

unui 
con-

Ieri după-amiază, la Cen
trul spațial de la Houston, 
calculatoarele electronice, 
savanții, tehnicienii, cores
pondenții, cronicarii știin
țifici ai ziarelor și agenții
lor de presă, fotoreporte
rii, stațiile de radio si te
leviziune erau cuplate — 
la propriu sau la figurat
— la rețeaua de tensiune a 
„spectacolului spațial" ce se 
desfășura în jurul Lunii. 
Aventura celor trei cosmo- 
nauți de pe nava „A- 
pollo-10“ înregistra momen
tele culminante. Pe ecra
nele televizoarelor, o pată 
cenușie, greu de distins pe

, fondul albastru-deschis al 
spațiului cosmic, se înde
părta/ lent de nava de co
mandă. ,, Snoopy" — modu
lul lunar — avînd la bord 
pe Thomas Stafford și Eu
gene Cernan — își începea 
evoluția autonomă în „îm
prejurimile" selenare, în- 
scriindu-se pe o orbită elip
tică, între 362 km și 15 
km distanță față de Lună. 
John Young, rămas singur 
în cabina-mamă, se adre
sează vesel prin radio ce
lor doi colegi ai săi de zbor, 
la citeva minute după „des
părțire" : — „Adios!... Ne 
întilnim peste șase ore... 
Nici nu vă închipuiți ce 
mare și încăpătoare pare 
acum cabina fără voi!“ Re
plicile se succed în aceeași 
notă de optimism. Cernan :
— „Habar n-ai cît de de
parte ne pari, văzut de 
aici... Distracție plăcută în 
lipsa noastră 1“ Stafford :

DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. pen
tru decolonizare (Comitetul celor 24), 
aflat în sesiune la Dar es Salaam, a 
continuat examinarea situației din A- 
frica de sud-vest — Namibia. într-o 
hotărîre specială adoptată în această 
problemă, membrii comitetului au 
chemat Organizația Națiunilor Unite 
să folosească măsuri represive, inclu
siv forța armată, pentru a pune capăt 
dominației ilegale a Republicii Sud- 
Africane asupra acestui teritoriu.

Membrii comitetului au constatat în 
unanimitate că, din anul 1968, Repu
blica Sud-Africană a recurs în repe
tate rînduri la forță împotriva africa
nilor care luptă pentru eliberarea te
ritoriilor lor.

Comitetul special a condamnat gu
vernele țărilor care întrețin relații co
merciale cu R.S.A. și le-a chemat să 
pună capăt colaborării lor cu regimul 
Vorster. în același timp, acest orga
nism al O.N.U. a confirmat legitimi
tatea luptei poporului din Namibia și 
a apelat la toate statele să acorde 
de urgență sprijin moral și material 
mișcării naționale de eliberare 
Africa de sud-vest.

ULAN BATOR

ÎNTREVEDERE

din

ȚEDENBAL-PODGORNll
ULAN BATOR 23 (Agerpres).— 

La ' Ulan Bator au avut loc con
vorbiri între Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.,.. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, și 
Nikolai Podgornîi-, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care face a vizită ofi
cială în R.P.. Mongolă. Au fost 
discutate probleme legate de co
laborarea dintre cele două țări și 
probleme internaționale de inte
res reciproc.

I

■ agențiile
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a Consfătuirii internaționale a partidelor |ge Presa 
j transmit:comuniste si muncitorești
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I 
naționale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Reprezentanții partidelor partici
pante la sesiune au început discutarea 
problemelor aflate pe ordinea de zi.

primului tur de scrutin ’
PARIS 23 (Agerpres). — Cu opt 

zile înaintea primului tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale din 
Franța, atenția principală a obser
vatorilor continuă să fie îndreptată 
spre confruntarea dintre fostul 
premier Georges Pompidou și ac
tualul președinte interimar, Alain 
Poher. Declarația lui Jacques 
Duhamel, președintele grupului 
centrist din Adunarea Națională, că 
va sprijini la apropiatele alegeri 
prezidențiale candidatura lui 
Georges Pompidou, a constituit o 

■surpriză, avîndu-se în vedere faptul 
că majoritatea centriștilor îl spri
jină pe președintele interimar 
Alain Poher.

Ultimul sondaj al Institutului 
francez al opiniei publice, publicat 
vineri dimineața la Paris de ziartil 
„France Soir“, scoate în evidență o 
scădere a sprijinului acordat lui 
Alain Poher și o stabilitate a votu
rilor pentru Georges Pompidou. 
Progrese înregistrează, de aseme
nea, candidații stîngii.

în cadrul unei dezbateri organi
zate de P. C. Francez, Jacques 
Duclos, candidatul P.C.F. la alege
rile prezidențiale, a răspuns la nu
meroase- întrebări privind cultura, 
arta și rolul intelectualului în so
cietate. El s-a pronunțat pentru 
stabilirea unei scări mobile a sa
lariilor, scăderea prețurilor, -precum 
și pentru sporirea cu 20 la sută a

alocațiilor familiale. Candidatul co
munist s-a pronunțat pentru sala
riu egal la muncă egală între fe
mei și bărbați. Jacques Duclos a 
relevat cu același prilej că o aten
ție specială trebuie acordată învă- 
țămîntului din Franța, în special 
problemei înlăturării discriminări
lor care există. El a menționat în 
acest sens că în momentul de față 
numai 1 la sută din fiii muncitori
lor și țăranilor frecventează cursu
rile superioare.

Președintele Asociației 
juriștilor democrați din 
R.P.D. Coreeană, Han The 
Jun, a dat publicității o 
declarație ,n c,lre condamnă 
arestarea de către regimul Pak 
Cijan Hi a 16 patrioți din Coreea 
de sud. Aceste represiuni constituie o 
nouă provocare la adresa poporului 
coreean, care luptă pentru eliberarea 
Coreei de sud și pentru reunificarea 
patriei. Toți cei cărora le sînt scumpo 
idealurile independenței naționale, 
dreptății și adevărului trebuie să con
damne aceste fărădelegi, se spune în 
declarație.

Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe Robert Galley, ministru 
însărcinat cu cercetările științifice și 
cu problemele atomice și spațiale al 
Franței, care se află într-o vizită ofi
cială la Moscova.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia și președintele U.C.I., 
Iosip Broz Tito, l-a primit la Belgrad 

parti- 
. . , care

se află într-o vizită în Iugoslavia.

Consultări privind situația
dfn Orientul Apropiat

CAIRO. — La Cairo a avut loc 
o întrevedere între Mahmud Riad, 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., și Peter Hayman, sub
secretar adjunct la Foreign Office, 
aflat în capitala egipteană în ca
drul turneului pe care îl între
prinde în mai multe țări din O- 
rientuâ Apropiat., •

După cum relatează agenția 
M.E.N., în cadrul acestei întreve
deri a fost examinată actuala si
tuație din Orientul Apropiat și 
s-a procedat la un schimb de ve
deri asupra consultărilor cvadri- 
partite de la New York.

Peter Hayman a conferit, de a- 
semenea, cu Abdel Khalek 
Hassouna, secretar general al Li
gii Arabe.

După aceste întrevederi, diplo
matul britanic a declarat că con
vorbirile ambasadorilor celor patru 
mari puteri consacrate situației 
din Orientul Apropiat „progre
sează spre o soluție".

BEIRUT. — Rashid Karame, în
sărcinat cu formarea unui nou 
guvern, și-a continuat consultă
rile, transmite agenția M.E.N. La 
sfîrșitul convorbirilor purtate cu 
liderii partidelor progresist so
cialist și al Falangelor libaneze, 
Kamal Jumblat și Pierre Gemayel, 
Karame a declarat că se află încă 
în stadiul negocierilor. El a pre
cizat că există în continuare o 
serie de dificultăți în alcătuirea 
listei viitorului guvern și, mai 
ales, în realizarea unui consens în 
ceea ce privește politica preconi
zată.

★

ALGER. — Președintele Alge
riei, Boumediene, a avut o între
vedere cu Hassan Sabry el Kholy, 
trimis special al președintelui Re
publicii Arabe Unite, Nasser. A 
fost discutată cu această ocazie 
evoluția ultimelor evenimente din 
Orientul Apropiat.

/

ULTIMA REPETIȚIE PENTRU
SPECTACOLUL ASELENIZĂRII

— „Da, ai grijă să nu te 
plictisești!“

Pe o orbită circulară,, la 
112 km altitudine față de 
Lună, Young, în nava de 
comandă, supraveghează a- 
tent evoluția „micului" 
„Snoopy". De fapt, modu
lul cîntărește 13 tone, dar 
spațiul său interior nu per
mite instalarea unor scau
ne, astfel că piloții rămîn 
în picioare. Stafford și Cer
nan se apropie, la bordul 
modulului, cu o viteză de 
6 000 de km pe oră spre 
punctul minim al orbitei e- 
cuatoriale de 15 000 de m 
față de suprafața Lunii. 
Mișcările modulului îi aduc 
adeseori în poziția culcată. 
Treptat, în cîteva minute, 
prin manevrarea ,,celor pa
tru picioare de păianjen" 
către solul lunar, aparatul 
se redresează din nou. „Un 
zbor spectaculos, realizat 
din arabescuri fantastice, 
un adevărat balet spațial"
— notează redactorii agen
țiilor de presă. Privirea 
descifrează peisajul lunar de 
la o apropiere record, adică 
de la înălțimea la care evo
luează avioanele cu reacție

față de Pămînt. Uneori, cei 
doi cosmonauți zboară la 
numai 6 km depărtare de 
solul lunar, dat fiind că 
munții Selenei ating pînă la 
9 km înălțime, iar altitudi
nea de zbor a lui „Snoopy" 
este calculată în raport cu 
suprafața „mărilor" lunare.

Contactul vizual cu Lu
na de la o asemenea a- 
propiere creează temerari
lor navigatori stări de e- 
fuziuni lirice, transmise pe 
Pămînt prin intermediul 
navei de comandă, deveni
tă ad-hoc un fel de „re
leu". Impresiile răsună ini
țial laconic, copleșitoare : 

. „Magnific !... Fantastic !...". 
Apoi, după clipele de ex
taz, cuvintele sugerează 
contururi si culori. Timp de 
opt ore. în cursul a două 
rotații în jurul Lunii, cei 
doi cosmonauți au realizat 
cea mai senzațională 
descriere a satelitului na
tural al Terrei. Imaginile, 
țesute din contemplarea 
realității selenare de la cea 
mai mică distantă atinsă 
vreodată de om, au reabi- , 
litat, într-un fel. poezia și 
frumusețea peisajului lu-

na/ care i-a dezamăgit în- 
trucîtva ne cosmonauta de 
pe .,Apollo—8". și. țn a- 
celași timp, au dezvăluit 
fermecătoarea priveliște, de 
la depărtare, a... Pămîntu- 
lui. In cursul primei cobo
rîri, cind modulul trecea 
din partea luminată de 
soare a Lunii spre cea în
tunecată. Cernan transmi
tea : „Tocmai acum privim 
răsăritul... Pămîntului! 
Este o priveliște uluitoa
re". La cererea centrului 
spațial din Houston, in timp 
ce se apropiau pentru pri
ma dată de locul viitoarei 
aselenizări, astronautii au 
făcut o descriere sumară 
a acestuia. „Ne apropiem 
de el. anunță Cernan. în 
fata noastră se află cra
terul Maskelyne (situat în 
apropierea locului de ase
lenizare si luat ca punct 
de reper pentru orientarea 
astronauților — n. r.). „Este 
înconjurat de blocuri u- 
riase de piatră". arăta 
Stafford. „Sînt atît de mul
te blocuri aici jos. îl com
pleta Cernan. încît ai pu
tea să umpli golful Gal-

veston" (din apropierea 
centrului spațial de la 
Houston — n. r.).

In cursul celei de-a doua 
coborîri, pînă la 15 km 
fată de Lună, astronautii 
au completat descrierile 
anterioare. „Sînt o mulți
me de cratere. Totuși su
prafața este foarte netedă. 
Cu excepția craterelor mai 
mari, el seamănă cu un 
teren argilos umed. Asele
nizarea nu pare să fie o 
problemă. Totuși, dacă mo
dulul nu va nimeri unde 
trebuie, va avea de furcă. 
Văile par să aibă cîteva 
zeci de metri adîncime. iar 
fundul lor pare să fie ne
ted. Marginile văilor sînt 
extrem de accidentate. Cea 
mai bună descriere a a- 
cestor văi. pe ca^e v-aș 
putea-o face, transmitea în 
încheiere Stafford, este a- 
ceea a unui desert foarte 
uscat, asemănător celor din 
New Mexic sau Arizona".

Prima apropiere a omu
lui de Lună* pînă la dis
tanța de 15 000 m a fost 
astfel încununată de suc
ces, dar nu a decurs fără 
incidente. în timpul celei

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R

pentru industria 
alimentară

POTSDAM 23 (Agerpres). — O co
laborare lărgită în domeniul producției 
alimentare a fost tema celei de-a 11-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria alimentară, 
care s-a desfășurat timp de șapte zile 
la Potsdam. Comisia a acordat o 
mare atenție realizării hotărîrilor celei 
de-a 23-a sesiuni C.A.E.R. Ea a discu
tat probleme referitoare la coordona
rea planurilor de dezvoltare a indus
triei alimentare în țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1971—1975 și a 
stabilit un program de colaborare și 
cooperare în domeniul unor noi cer
cetări pentru perfecționarea tehnicii și 
tehnologiei producției.

I
I______
8 pe S. Nijalingappa, președintele j 

dului Congresul Național Indian,
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ROMA. — La invitația con
ducerii unor universități ita
liene. acad. nrof. Miron Nico- 
lescu. nresedintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
a tinut un ciclu de conferințe 
consacrate dezvoltării matema
ticii. Președintele Academiei 
Republicii Socialiste România 
s-a întîlnit. toțodată. la Roma 
cu Vincenzo Cagiioti. președin
tele Consiliului national al cer
cetării 
făcînd. 
schimb 
vitătii 
în cele două țări, precum si 
asupra • intensificării 
româno-italiene 
meniu. Savantul 
de asemenea. 
Mauro Picone
Segre. președintele si respectiv 
vicepreședintele Academiei Del 
Lincei.

Primul ministru, Harold 
Wilson, a anunțat că alege
rile locale din Irlanda do 
nord vor fi amînatri5 ? 
gramate pentru octombrie 19‘ ,.m loo 
de mai 1970. Ele se vor des:.,tșura pe 
baza sufragiului universal. Premierul 
britanic a precizat că „împuternicirile 
speciale" acordate guvernului de la 
Belfast vor rămîne în vigoare „pînă 
la restabilirea calmului în Irlanda de 
nord".

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, și-a încheiat vizita 
oficială în Cehoslovacia 
plecînd spre patrie, transmite agenția 
C.T.K. în cursul vizitei, ministrul de 
externe bulgar a fost primit de Ludvik 
Svoboda, președintele R. S. Ceho
slovace, Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Oldricn Cernik, președintele guvernu
lui federal al R.S.C., și de a’ ( perso
nalități. ■

Primul seminar al Cen
trului experimental pentru 
lichidarea analfabetismului 
în America Latină ?i a încePul 
lucrările în capitala ecuadoriană, Gua
yaquil. Participă delegații din 20 de 
țări latino-americane, printre care și 
din Cuba.

științifice din Italia, 
cu acest prilej, un 

de păreri asupra acti- 
de cercetare științifică

relațiilor 
în acest do- 
român a avut, 
convorbiri cu 
si Beniamino

de-a doua apropieri a mo
dulului de suprafața Lunii, 
la ora 01,43 (ora Bucu- 
reștiului), in momentul cind 
echipajul a aprins motorul 
de propulsare al etajului 
inferior al modulului pen
tru a-l detașa de etajul su
perior, acesta din urmă a 
început să vibreze puternic. 
Timp de citeva minute, în
tre Stafford, Cernan, aflați 
la bord, John Young, in 
cabină, și centrul spațial 
din Houston s-a desfășurat 
un febril dialog. Numai da
torită calmului și sîngelui 
rece al lui Thomas Staf
ford, care a preluat coman
da manuală a modulului și ■ 
a reușit să inlăture vibra
țiile, s-a putut evita o ca
tastrofă.

La ora 2,34, Stafford șl 
Cernan au acționat din nou 
rachetele de ascensiune, si- 
mulind ajustarea orbitei 
lunare și plasarea vehi
culului în poziția de întîl- 
nire cu cabina de comandă. 
După opt ore și jumătate, 
la ora 5,11 (ora Bucureș- 
tiului), joncțiunea intre cele 
două nave a fost executată, 
cei doi astronauți de pe 
modulul lunar trecind în 
cabina de comandă. As- 
tronauții au efectuat apoi 
manevrele de înscriere a 
modulului pe o orbită so
lară, 
bun 
xiul 
pînă 
fata
se depărtează, abandonat în 
spațiu.

Ei și-au luat rămas 
de la „Snoopy", „ta- 
lunar" care i-a purtat 
la 15000 m de supra- 
Lunii. privindu-l cum

La Havana a avut loc cer6" 
monia schimbului instrumentelor de 
ratificare a convenției privind acor
darea unui credit suplimentar de către 
U.R.S.S. Cubei, convenție ce a fost 
semnată la Moscova în martie anul 
trecut

La Palatul expozițiilor 
din Pekin s-a deschis o ex
poziție franceză de mașini-unel- 
to și utilaje pentru lucrări publice. 
Au fost prezenți Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Tzia 
Shj, vicepreședinte al Comitetului pen
tru promovarea comerțului internațio
nal, și alte persoane oficiale chineze.

Cosmonautul Borman 
despre realizările în explo
rarea Universului. Cu Prileiul 
conferinței COSPAR, la Praga a avut 
loc o conferință de presă, în cadrul 
căreia cosmonautul american Borman, 
comandantul navei „Apollo-8“, a re
levat realizările însemnate în explo
rarea Universului obținute de S.U.A., 
cît și de U.R.S.S. El și-a exprimat con
vingerea că între cele două țări există 
o întrecere pașnică și nu o cursă și 
a citat drept dovadă faptul că oamenii 
de știință dintr-o țară se bucură de 
succesele cosmice ale savanților celei
lalte țări.

La galeria „Mentana" din 
Florența s*a prezentat succes 
— timp de două săptămîni — o „expo
ziție personală" a pictorului român 
Mihu Vulcănescu.

Zona din Oceanul Pacific 
în care, începînd de Ia 17 
aprilie, s-au efectuat lansări 
de rachete sovietice este 
liberă Pentru navigația maritimă, s-a 
anunțat oficial la Moscova. în comu
nicat se arată că lansările de rachete 
purtătoare au fost încheiate cu succes.

Sirhon B. Sirhan, asasinul 
senatorului Robert Kennedy, a fost 
transportat vineri în cel mai strict se
cret la închisoarea din San Quentin, 
California. Sirhan, care săptămîna a- 
ceasta a fost condamnat oficial la 
moarte prin gazare, așteaptă acum ju
decarea apelului înaintat în închisoa
rea unde se aduc la îndeplinire sentin
țele de condamnare la moarte.
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