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Pretutindeni, spiritul ci
vic, concretizat în observa
ții, propuneri, sugestii, se
sizări și diferite alte sem
nale critice, își imprimă 
amprenta sa dinamizatoa
re, distruge obstacole apa
rent invulnerabile, deschi
de drumuri înfundate, fo
rează mereu alte și alte iz
voare ce- așteaptă să fie 
descătușate și puse în va
loare în opera de construc
ție socialistă. La scara în
tregii societăți, cîștigul re
zultat din această declan
șare de energii de către 
partidul nostru este enorm. 
Dar și cîte pierderi nu se 
înregistrează zilnic pe 
frontul acestor dezbateri, 
datorită faptului că, în loc 
să fie amplificat prin toate 
mijloacele, spiritul militant 
se izbește uneori de obsta
cole care îi atenuează for
ța sau i-o abat, cel puțin 
pentru o vreme, alături de
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Vasile Vîlcu, Petre Mihai Gere, Petre Lupu. Gaston Marin, membri nului și,alte persoane oficiale.. A fost de față. Seppo Olavi Ai» namo, însărcinatul cu afaceri ad< interim al Finlandei la București,

La sosire, pe aeroportul Bâneasa

în contact 
blicul ?

Iată probleme care vizează, 
toate, valorificarea deplină a 
imensului potențial creator pe 
carc-1 reprezintă fondul uman 
al colectivității, pentru perfec
ționarea continuă a economiei și 
culturii socialiste. La aceste în
trebări ne-am străduit să aflăm 
unele răspunsuri în cadrul pre
zentei anchete.

și seduși faptul că, cît mai bine trebuie să re- sa, realitățile și să devină

vizită oficială în Finlanda, la invitația guvernului finlandez.,La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii ' Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Maxim Berghianu. Gheorghe Rădulescu.

PUMNUL IN GURÂ“

.Guvernul Republicii Socialiste România, luînd cunoștință de declarația guvernului Republicii Democrate Vietnam cu privire la limitarea bombardamentelor de către S.U.A. asupra teritoriului R. D. Vietnam, își exprimă deplinul său sprijin față, de această declarație. Guvernul român salută faptul că guvernul Republicii Democrate Vietnam a decis să numească un reprezentant care să stabilească contacte cu un reprezentant al S.U.A. în vederea încetării necondiționate a bombardamentelor și a celorlalte acte de război ale S.U.A. împotriva Republicii Democrate Vietnam, astfel încît să poată începe convorbirile.Guvernul Republicii . Socialiste România împărtășește punctul de Vedere al Republicii Democrate

țintă.. Nu o dată o simplă 
observație — ca să nu mai 
vorbim de o critică mai tă
ioasă — sfîrșește prin a 
se întoarce ca un bume
rang împotriva celui ce s-a 
arătat animat de intenții 
bune. Dialogul este curmat 
astfel în modul cel mai 
brutal încă din faza lui in
cipientă ; din acest moment 
receptionarea cuvîntului ce
tățeanului practic nu mai 
e posibilă și. firește, nici 
vorbă nu mai poate fi de 
solutionarea problemelor 
aduse de acesta în discu
ție. Dar consecința cea mai 
gravă este alta. Răspunsul 
anormal, riposta abuzivă 
care se întoarce — pe fa
tă sau pe ascuns — împo
triva criticii are drept re
zultat nu numai simpla ne- 
rezolvare a unei probleme 
sau a alteia, ci scoaterea 
combatantului de pe fron
tul luptei de opinii, inti-

noul roman al lui

Poporul partidului zultate de dezvoltarea economiei și culturii, în făurirea societății socialiste și ridicarea nivelului de trai material și cultural.înaintarea cu succes a țării pe calea noii orînduiri a schimbat din temelii înfățișarea societății noastre. Relațiile de producție socialiste au cuprins întreaga economie națională, au fost lichidate clasele exploatatoare, orice formă de exploatare și asuprire a omului de către om. Dă roade bogate politica partidului de înfăptuire a industrializării, de dezvoltare a agriculturii, de creare a unei economii multilaterale, echilibrate, bazate pe cuceririle contemporane ale științei ,ș* tehnicii. în procesul construirii socialismului s-a realizat unitatea strînsă dintre clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, dintre poporul român și na- . tonalitățile conlocuitoare înfrățite In lupta comună pentru înflorirea patriei. Se dezvoltă democrația noastră socialistă, care asigură participarea maselor largi- ale poporului la conducerea societății, dezvoltarea capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor, afirmarea plenară în viața socială a personalității fiecărui individ.Transformările petrecute în structura societății noastre, intensa activitate politico-educativă desfășurată. de partid au determinat profunde schimbări înnoitoare în profilul spiritual al oamenilor muncii. Se dezvoltă morala nouă, întemeiată pe înaltele îndatoriri față de societate, pe atitudinea înaintată față de muncă, de proprietatea obștească, față de legile statului și regulile de conviețuire

tat își poate însuși — printr-un 
efort' de învățare în condiții 
prielnice — orice meserie cu
noscută...

Un șir de întrebări se pun 
însă astăzi cu deosebită acuita
te: ce criterii ar trebui să cu
prindă psihograma unei munci 
de conducere într-un colectiv? 
Pe ce temeiuri obiective, stabi
lite științific și nu empiric, s-ar 
cuveni orientată, bunăoară, pro
movarea — dintr-un număr de 
muncitori cu egală calificare 
profesională — a unui șef de 
echipă, a unui maistru? Care 
să fie „reperele de selecție" 
pentru a repartiza — dintr-un 
contingent de tineri ingineri ve- 
niți în uzină cu aceeași pregă
tire, absolvenți ai aceleiași fa
cultăți - - -

Fie că 
mai mare 
lo, fie că , . .
talentele și abilitățile speciale, 
profesiograma a devenit un in
strument modern care stabileș
te — cu exactitatea maximă ce 
poate fi obținută astăzi în acest 
domeniu labil al componentelor 
psihicului uman — corelarea cri
teriilor pe temeiul cărora să se 
facă orientarea profesională, se
lectarea pentru anumite meserii.

— Dar realizările din ultimii 
ani pe planul investigării apti
tudinilor în lumea întreagă — 
ține să sublinieze dr. C. Botez, 
șeful sectorului de psihologie a 
muncii din cadrul Institutului de 
psihologie al Academiei — au 
demonstrat inconsistența și ri
giditatea multora dintre siste
mele testelor de ap
titudini profesionale 
socotite pînă acuin 
cîteva decenii drept 
infailibile. Și aceas
ta deoarece bună 
parte dintre ele ur
măreau exclusiv de
tectarea însușirilor 
excepționale. Adevă
rul e că, în medie, 
un procent mic din 
indivizi nu-și pot, in 
mod practic, însuși o 
anume meserie pe motive abso
lut obiective de ordin fiziologic 
sau psihic (firește, cu excepția 
acelor profesiuni care solicită 
talente și abilități ieșite din me
dia comună, cum sînt profesii
le artistice, ori a acelor mese
rii care pun probleme de con
centrare și rezistență cu carac
ter realmente excepțional, de
oarece de ele depinde viața a 
zeci și sute de oameni, cum 
sînt cele legate în general de 
transporturile în comun: me
canici de locomotive, aviatori 
etc.). în celelalte domenii ale 
activității omenești, profesiogra- 
mele sau psihogramele alcătui
te azi în instituțiile specializa
te din felurite țări țin în mult 
mai mare măsură seama de ap
titudinile generale: inteligență, 
memorie, capacitate de orienta
re etc. și, mai ales, de acel fac
tor cu un coeficient, aș spune 
definitoriu : voința, plăcerea de 
a munci pe un anume tărîni. 
Pe baza unor asemenea pre
mise, oricare individ‘normal do-

român, sub conducerea comunist, a obținut re- însemnătate istorică in

La invitația guvernului finlandez, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, au făcut între 31 martie și 5 a- prilie 1968 o vizită oficială în Finlanda. înaiții oaspeți români au vizitat întreprinderi industriale, monumente istorice, așezăminte sociale și .culturale în capitala Finlandei și în orașele Tampere Și Valkea- koski. în timpul șederii lor în Finlanda, ei au fost întîmpinați pretutindeni cu căldură, în spiritul relațiilor de sinceră prietenie care există între popoarele finlandez și român.Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, au fost primiți de președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen. Ei au avut întrevederi cu primul ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, și cu ministrul a- facerilor externe, Ahti Karjalainen. La aceste întrevederi au participat, de asemenea, din partea română : ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, Nicolae I. Vancea, și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea finlandeză : secretarul general din Ministerul Afacerilor Externe, Jorma Vanamo, ambasadorul Finlandei în România, Kaarlo Măkkelă, și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Convorbirile, care s-au desfășu-

ziei pentru faptul că , tără
gănează repararea atelieru
lui'de reparat acumulatori, 
n-am mai avut liniște. Sî- 
ciielile mărunte, amenință
rile, persecuțiile de tot so
iul pe care trebuia să le 
îndur aproape zilnic îmi tă
iau tot elanul ; ajunsesem 
chiar să mă 
nu-mi rămine 
făcut decît să 
parte.

— Cazul lui 
păcate nu 
precizează 
cretărul 
partid, 
tară la critică manifestată 
de fostul șef al reviziei, 
ing. Ștefan Hudac, a în
semnat practic un tribut 
greu pentru colectivul nos
tru. Sancțiunile nedrepte a- 
runcate în capul celor ce 
aveau curajul să arate de
ficientele observate au a- 
vut un vădit efect demo
ralizator. Din cauza lor, 
termometrul dezbaterilor 
din consfătuirile de pro
ducție, din ședințele ope
rative de lucru a scăzut 
brusc. în adunările de par
tid ale organizației de ba
ză din care făcea parte și 
ing. Ștefan Hudac nimeni 
nu mai voia să ia cuvîn- 
tt.11 pentru a spune ceea ce 
avea într-adevăr de spus. 
Formalismul își întindea 
încet tentaculele lui para
lizante. Și, ca un revers 
al acestei apatii, activita
tea unității era deficitară

rat înțr-o atmosferă de sinceritate și prietenie, au făcut posibilă efectuarea unui larg schimb de vederi asupra stadiului actual al relațiilor romăno-finlandeze, precum și a celor mai importante probleme internaționale.Părțile au constatat cu satisfacția că relațiile dintre România și Finlanda, așezate pe baze solide și durabile, urmează o. evoluție favorabilă. în cursul vizitei, au fost semnate Acordul privind transporturile rutiere internaționale, Acordul de desființare a vizelor și Protocolul de colaborare între cele două țări în domeniul culturii și științei pa anii 1969—1970.Cele două părți au convenit, în interesul dezvoltării multilaterale a relațiilor româno-finlandeze, să exploreze în continuare toate posibilitățile de sporire a schimburilor comerciale și modalitățile concrete de cooperare economică fructuoasă, inclusiv posibilitatea înființării, în acest scop, a unei comisii mixte.Abordîndu-se problemele politicii internaționale, ambele părți, au recunoscut importanța deosebită a rolului Organizației Națiunilor U- nite în menținerea păcii rității internaționale pentru-a-și îndeplini acest rol, Organizația flecte, în activitatea lumii contemporane universală.

faptele antisociale ce 
infracțiuni, determină 
ți măsurile educativ- 
ce urmează să se aplice

bilind pedepsele corespunzătoare pentru aceste încălcări ale legii, contribuie în mod eficient la apărarea și consolidarea cuceririlor obținute de poporul nostru, la reglementarea raporturilor dintre individ și societate, dintre cetățenii țării, în spiritul respectării principiilor socialismului, a drepturilor și libertăților democratice.Codul penal în vigoare, adoptat cu mai mult de 30 de ani în urmă, cuprinde numeroase prevederi învechite și, în ansamblul său, în pofida modificărilor și completărilor ce i s-au adus în decursul anilor, este depășit. Fiind elaborat în alte condiții istorice, el nu corespunde realităților noi, concepțiilor contemporane privitoare la aprecierea caracterului infracțional al unor fapte, la mijloacele de prevenire și combatere a acestora, la rolul pedepsei ca măsură de , îndreptare și reeducare a infractorilor, precum și de prevenire a săvîrșirii de noi infracțiuni. A devenit astfel necesară elaborarea unui nou cod penal care să corespundă cerințelor etapei, actuale țării.Proiectul noului întocmit de către specialiști din cadrul Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Tribunalului Suprem, Ministerului Afacerilor Interne,. Institutului de Cercetări Juridice al Academiei, cu consultarea a numeroși teoreticieni și, practicieni ai dreptului. La elaborarea proiectului s-a pornit' de la prevederile Constituției țării, a fost utilizat tot ceea ce s-a dovedit valoros în știința juridică românească și în practica noastră judiciară, au fost consultate legislația și literatura de specialitate din celelalte țări socialiste, precum și din alte țări, avîn- du-se mereu în centrul atenției condițiile specifice țării noastre.Proiectul noului cod penal a fost prezentat de către Consiliul de Miniștri Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care l-a examinat și a hotărît să fie supus dezbaterii specialiștilor, precum și a maselor largi de oameni ai muncii, urmînd să fie pus în discuția plenarei C.C. al P.C.R. și apoi înaintat spre legiferare Marii Adunări Naționale.Oglindind realitățile sociale actuale ale țării, dezvoltarea democrației socialiste, și exprimînd grijă deosebită pentru întărirea legalității, proiectul codului penal este conceput pe principiul fundamental că numai legea este aceea care 
stabilește constituie 
pedepsele 
preventive 
persoanelor care au comis astfel 
de fapte. întreaga alcătuire a proiectului de cod penal urmărește să creeze condiții pentru ca nimeni

midarea celor din jurul 
său, frusti’area acestora de 
dreptul fundamental ga
rantat de legile tării de 
a-și exprima liber părerile, 
de a sluji pe toate căile 
și prin toate mijloacele in
teresele generale al'e statu
lui.

— Sînt o fire deschisă, 
totdeauna mi-a plăcut să-i 
spun oricui adevărul în fa
tă — ne mărturisește teh
nicianul Grigore Moholea 
de la Revizia de vagoane 
Grivița, unul din cei mai 
vechi corespondenți volun
tari ai ziarului nostru. Cei 
26 de ani de cînd servesc 
calea ferată ar putea spu
ne ei singuri că eu nu sînt 
omul care se dă ușor bătut 
în fata greutăților. Cu toa
te acestea, vă -spun sincer 
că o perioadă de cîteva 
luni de zile am fost com
plet descumpănit. De cînd 
îl criticasem pe șeful revi-

Vineri ’după-amiază s-a înapoiat de la' Helsinki președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care. în- soțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a făcut o

Corelația ideală între individ 
și funcția socială pe care o în
deplinește și-a găsit din vechime 
o exprimare sugestivă în faimosul

Victor BÎRLĂDEAN'U

Vietnam potrivit căruja măsurile anunțate de guvernul’ S.U-A. cu privire la limitarea bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam nu âu satisfăcut cererile legitime ale poporului vietnamez și ale opiniei publice mondiale. Totodată, el constată cu îngrijorare că S.U.A. continuă să bombardeze o parte însemnată din teritoriul R. D. Vietnam, continuă să trimită noi contingente de militari în Vietnamul de sud și mărește alocațiile financiare pentru subvenționarea agresiunii din Vietnam.Guvernul Republicii Socialiste România consideră că trebuie să se înceteze imediat, necondiționat și definitiv bombardamentele și celelalte acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam. în si

tuația prezentă depinde de guvernul S.U.A. ca să șe creeze condiții pentru începerea convorbirilor, să se facă pași înainte spre reglementarea pe cale pașnică a conflictului din Vietnam, în interesul securității internaționale.Reglementarea pe baze a problemei vietnameze încetarea agresiunii americane, retragerea trupelor S.U.A. și ale alia- ților lor din Vietnamul de sud, respectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără afară.Guvernul România își plina sa solidaritate și întregul său sprijin față de lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru libertatea, neatîrnarea și fericirea, patriei sale.

pe unii spre birouri
le de concepție, iar 
pe alții spre posturi
le de organizatori ne
mijlociți ai 
ției? Ce „î 
calități" ar 
tocmit pentru 
acele locuri de mun
că unde, în afară de 
calificare și compe
tență. se mai cere și 
altc-va, de pildă, 
locurile unde func
ționarul de stat vine 

direct șl zilnic cu pu-

socială. Conștienți de faptul că legile constituie întruchiparea intereselor lor fundamentale, marea masă a cetățenilor le respectă din convingere, participă activ la combaterea manifestărilor înapoiate, retrograde, care prezintă pericol social, ceea ce contribuie la întărirea continuă a ordinii de drept.Este pe deplin firesc ca noile realități ale țării — economice, sociale, politice și culturale — să-și găsească reflectarea pe planul dreptului, expresie a voinței și năzuințelor poporului de asigurare a progresului multilateral al patriei. Constituția Republicii Socialiste România, legea fundamentală a statului, consacră cuceririle istorice ale poporului, cele mai de seamă drepturi de care se bucură cetățenii, creează ordinea de drept necesară pentru înaintarea țării pe calea desăvîrșirii construcției noii orînduiri, a dezvoltării democrației socialiste. în conformitate cu prevederile Constituției, întregul sistem de drept trebuie pus de acord; cu realitățile actuale ale societății noastre.Dreptul socialist, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, „trebuie să oglindească schimbările profunde economice și social-poli- tice care au avut loc în procesul revoluției și al construcției socialiste. Normele de drept trebuie să consacre și să apere cuceririle fundamentale ale poporului nostru, să asigure dezvoltarea avutului obștesc, exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești".în ansamblul normelor de drept, un loc important îl deține legislația penală care, determinînd faptele ce constituie infracțiuni și sta-

Mă întorceam la Dor Mărunt 
pe urmele unei zicale cu va
loare de maximă, auzită acolo 
în urmă cu opt ani: „Agricul
tură de țărani deștepți".

Se desfășura, atunci, ca și a- 
cum, premiera primăverii — se
mănatul. Fiecare zi era o de
monstrație și o dezbatere aspră, 
pasionantă, cu reușite și nereu
șite — de asemenea învățămin
te pentru acel început. Loturile 
experimentale, întregul cîmp 
deveneau amfiteatrul unor ade
vărate lecții practice ; începea 
verificarea soiurilor celor mai 
bune; pămîntul și oamenii, deo
potrivă, dădeau un examen dt 
agrotehnică elementară. Se vor
bea de noile tipuri de mașini, 
de structura solului și asolamen- 
te. Termenii își pierdeau încet 
rezonanta de manual pedant, că
pătau greutatea pămîntului, a 
semințelor cîntărite în mîini, a 
primelor răsăriri urmărite de la 
• zi la alta; intrau în fondul 
principal de. cuvinte al localni
cilor, alături de străvechile — 
pămînt, pîine, plug.

in casa unui brigadier, Ion 
Popa, văzusem, tot qțunci, o a- 
devărată «meriLlabordtor .• ală
turi de biblioteca în care erau 
rînduite cărțile de specialitate 
(plugăria veche se întîlnea cu 
știința!), pe rafturile unei alte 
„biblioteci" fuseseră așezate, cu 
grija elevului sîrguincios, mă
nunchiuri de spice din soiuri di
ferite, știuleți de porumb, sfe
clă, floarea-soarelui... In drep
tul fiecărui „volum" etichetele 
scrise stîngaci consemnau griju
liu : soiul cutare, cultivat la Dor 
Mărunt în anul — producție — 
atît. Tot în acel ah îl cunoscu
sem și pe Constantin Popa, 
„omul cu idei", cum îl numisem 
atunci, ascultîndu-i propunerile 
deosebite, în ședințele de seară 
ale brigadierilor. Cu acel prilej 
auzeam că pentru semănatul 
griului trebuie și inspirație, că 
plugăria nu se mai învață după 
ureche, că trebuie făcută o „a- 
gricultură de țărani deștepți" — 
și-n contextul discuțiilor de- 
atunci, aceste cuvinte aveau 
greutatea unei maxime memo
rabile.

Si în primăvara aceasta — 
iat-o depășită. In cîțiva ani nu
mai, „deșteptăciunea", care ținea 
atunci de ea însăși, de însușirile 
native, de intuiție, de... inspira
ție, acum este rodul unor ani de 
învățământ, de experiență, de 
practică agrotehnică.
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(Urmare din pag. I)să nu fie tras la răspundere penală pentru o faptă pe care legea nu a considerat-o infracțiune în momentul săvîrșirii ei și nici să nu fie supus la executarea vreunei pedepse neprevăzute de lege. Este cunoscut că în trecut s-au petrecut abuzuri, încălcări ale legalității și interpretări arbitrare ale legii care au avut drept consecințe trimiterea în judecată și condamnarea unor oameni fără dovezi temeinice, apli- cîndu-se astfel împotriva unor cetățeni măsuri cu caracter penal nejustificate de actele și manifestările acestora. Prevederile proiectului noului cod penal creează o puternică garanție pentru a preveni săvîrșirea unor asemenea abuzuri și ilegalități, pentru desfășurarea întregii activități judiciare cu respectarea strictă a Constituției, a legilor țării.în același timp, pentru ca societatea noastră să fie apărată împotriva infractorilor, a daunelor pe care' aceștia le pot aduce, reglementările cuprinse în proiectul codului penal urmăresc ca toți cei care încalcă legea penală să fie pedepsiți, potrivit vinovăției lor.Toate acestea dau o puternică expresie conținutului socialist al proiectului de cod penal, rolului ce revine acestui important instrument juridic în întărirea legalității, în promovarea intereselor fundamentale ale societății socialiste și, totodată, în asigurarea exercitării depline a drepturilor și libertăților cetățenești.Inspirîndu-se din principiile dreptului nostru socialist, respec- tînd prevederile Constituției, normele cuprinse în proiectul codului penal au menirea să apere cuceririle revoluționare ale poporului, orînduirea socială și de stat, suveranitatea și independența țării, avuția națională, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, întreaga ordine de drept.Considerînd că infracțiunile împotriva orînduirii socialiste, împotriva a ceea ce poporul nostru a cucerit prin lupte grele și îndelungate, constituie crimele cele mai grave față de popor, proiectul codului penal prevede pedepse aspre împotriva acelora care săvîrșese acțiuni contra securității statului sau a capacității sale de apărare.în condițiile orînduirii noastre, rond progresul economic al țării și ridicarea bunăstării întregului popor depind de creșterea și consolidarea proprietății socialiste, apărarea acestei proprietăți reprezintă o îndatorire fundamentală a tuturor cetățenilor. Tot ceea ce lezează proprietatea obștească, de stat sau cooperatistă, rodul muncii pline de dăruire și abnegație a poporului nostru, lovește în interesele oamenilor muncii, ale societății socialiste. De aceea, dînd expresie apărării acestor interese, proiectul codului penal prevede pedepse corespunzătoare împotriva hoților și delapidatorilor, împotriva celor care irosesc sau manifestă lipsă de grijă față de avutul obștesc.Proiectul codului penal conține, de asemenea, norme menite să asigure munca, liniștea și avutul fiecărui cetățean, libertățile și drepturile cetățenești, în vederea împiedicării oricăror abuzuri și încălcări ale legii. în acest scop, sînt stabilite pedepse pentru faptele îndreptate împotriva vieții, integrității corporale, libertății și demnității persoanei, împotriva avutului personal al cetățenilor al cărui izvor este munca. Garanția fermă a acestor drepturi și libertăți întărește sentimentul de siguranță al fiecărui cetățean, creează un regim de ordine în viața socială, caracteristic pentru o societate civilizată și totodată indispensabil pentru manifestarea liberă, multilaterală a oamenilor în toate domeniile activității sociale.

în orînduirea noastră, dezvoltarea și consolidarea familiei constituie o preocupare de mare importanță a statului, a societății în ansamblul său. Ocrotirea familiei, a- părarea intereselor mamei și copilului reprezintă un principiu constituțional care stă la baza întregii reglementări, a relațiilor de familie și a tuturor măsurilor de ordin economic și social destinate să întărească această celulă de bază a societății noastre. In acest spirit a fost lărgită sfera faptelor care pot fi pedepsite ca infracțiuni contra familiei și s-au înăsprit pedepsele pentru asemenea încălcări ale legii. Potrivit proiectului, constituie infracțiune de abandon familial nu numai părăsirea cu rea-cre- dință și neîndeplinirea obligației de întreținere față de membrii familiei, ci și alungarea sau lăsarea lor fără ajutor.Proiectul codului penal reflectă grija orînduirii noastre față de om, preocuparea atît pentru apărarea legalității, cît și pentru reeducarea persoanelor care au să- vîrșit infracțiuni, pentru transformarea lor în cetățeni utili societății, pentru prevenirea încălcării legii și a regulilor de conviețuire socială. Ca o reflectare a schimbărilor petrecute în societate, a principiilor ce guvernează dreptul socialist, proiectul nu mai prevede munca silnică pe viață, temnița grea și detențiunea riguroasă, ci instituie o singură pedeapsă privativă de libertate și anume închisoarea, al cărei termen maxim este stabilit la 20 de ani. în cazul infractorilor periculoși și al recidi- viștilor, care au săvîrșit infracțiuni deosebit de grave, dacă instanța judecătorească socotește că pedeapsa de 20 de ani este neîndestulătoare, poate aplica un spor, fără a se depăși în total 25 ani. Totodată, se prevede că pedeapsa amenzii nu mai poate fi transformată în închisoare.Dînd expresie dorinței de a preveni săvîrșirea unor infracțiuni deosebit de grave, cum sînt crimele împotriva păcii și omenirii, trădarea de patrie, omorul săvîrșit prin cruzimi sau asupra mai multor persoane, jefuirea cu consecințe deosebit de grave a bunului obștesc, proiectul codului penal menține în mod excepțional pedeapsa cu moartea.Transformările profunde survenite în structura economică și socială a societății, realizarea unității întregului popor determină importante modificări și în caracterizarea unor fapte pe care codul penal în vigoare le consideră infracțiuni. Intrucît pericolul social pe care îl reprezintă asemenea fapte este astăzi considerabil redus, proiectul codului penal restrînge domeniul de aplicare a constrîngerii prin sancțiuni penale. Astfel, numeroase fapte încriminate în trecut ca infracțiuni sînt eliminate din codul penal, altele sînt declarate contravenții, iar o parte dintre ele nu vor mai fi pedepsite de legea penală atunci cînd se săvîrșese pentru prima oară. Totodată, proiectul codului penal, ținînd seama de creșterea continuă a rolului opiniei publice — importantă manifestare a democrației socialiste — în respectarea regulilor de conviețuire socială și în educarea cetățenilor, prevede forme noi de exprimare a influenței colectivității. Astfel, pro

iectul reglementează posibilitatea înlocuirii răspunderii penale cu o răspundere care atrage, fie aplicarea unor măsuri de influențare obștească, fie a unor sancțiuni administrative. în acest scop, au fost stabilite modalități de trimitere a unor cauze spre soluționare consiliilor de judecată, care, în condițiile legii, pot aplica măsuri specifice de influențare obștească; mustrarea, mustrarea cu avertisment, amenda și altele. Ca o consecință a acestor măsuri, un număr important de cauze care în prezent sînt soluționate de instanțele judecătorești vor fi date în competența organelor de influențare obștească, ceea ce exprimă încă o dată rolul important pe care îl are colectivitatea în apărarea și întărirea ordinii de drept.în proiectul codului penal se a- duc precizări noțiunii de infracțiune și trăsăturilor ei fundamentale, se realizează o mai bună sistematizare prin gruparea infracțiunilor în raport cu natura relațiilor sociale pe care legea penală le apără, precum și prin înlăturarea unor paralelisme și suprapuneri. De asemenea, s-au concretizat instituții juridice noi și au fost reconsiderate instituțiile existente, pe baza unei concepții unitare, întemeiate pe principiile dreptului socialist, toate acestea contribuind la interpretarea și aplicarea corectă a normelor penale în practica judiciară.Sînt în curs de elaborare proiectul codului de procedură penală, precum și legi penale cu caracter special care se vor referi la domenii restrînse de activitate. Pregătirea lor se face pe aceleași principii și în același spirit în care este întocmit proiectul codului penal, de întărire a orînduirii socialiste, a legalității, de garantare și apărare a drepturilor și libertăților democratice pentru toți cetățenii țării. Adoptarea acestor importante acte normative va contribui la sistematizarea și perfecționarea întregii noastre legislații.întregul cod penal este străbătut de grija față de om, pentru manifestarea sa tot mai largă în întreaga viață socială, pentru întărirea legalității și asigurarea ordinii de drept, corespunzător cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății, ale adîncirii democrației socialiste.
★Consultarea maselor largi asupra principalelor probleme ale dezvoltării societății noastre socialiste — devenită o practică permanentă a partidului și statului nostru — și-a demonstrat în toate împrejurările rodnicia și eficiența. Și de data aceasta, cetățenii patriei au posibilitatea să discute larg și multilateral proiectul unui însemnat document de interes general. Observațiile, sugestiile și propunerile lor vor putea fi adresate presei centrale și locale sau Ministerului Justiției.Fără îndoială că dezbaterea publică în jurul unui act juridic de atare importanță — vie manifestare a democratismului orînduirii noastre — va contribui la perfecționarea actualului proiect, astfel în- cît noul cod penal să poată îndeplini în cele mai bune condiții importantele funcții ce-i revin în ansamblul vieții noastre social*.

In parcul Herăstrău din Capitală
(Foto : Gh. Vințilă)

„Tragerea 
Primăverii" 
la LOTO

La tragerea specială a pri
măverii la LOTO, din 12 apri
lie, există noi șanse de cîștig 
a unor premii importante. Ad
ministrația de stat Loto Prono
sport oferă la această tragere 
autoturisme „Fiat 1800", 
„Moskvici 408*, „Renault Gor- 
dini* — în număr nelimitat — 
ji prin tragere la sorți alte 10 
autoturisme de diferite mărci. 
Menționăm că la concursurile 
și tragerile din acest an Ad
ministrația de stat Loto Prono
sport a mai atribuit cîștigăto- 
rilor circa 250 autoturisme de 
diferite mărci și capacități.

De asemenea, 70 de excursii 
în Austria cu autocarul 'prin 
O.N.T., precum și alte premii 
sînt șanse ce surîd oricărui 
participant la tragerea „Primă
verii*. Cu un bilet de 10 lei 
se poate participa la toate ex
tragerile.

-

LA PITEȘTI

INIMA MI E

PE TERMINA TE.

CAUT ALTA
tot timpul cit a fost 
liber și-a plătit chiria 
și întreținerea la xi 
(pe decembrie a a- 
vut o întârziere de 3 
zile dar a achitat-o 
ou anticipație). De 
cite ori este convocat 
să participe la înfru-

foileton
de

Ni cută Tănase»

om

rebutai costa 
un milion. Am 
chiar in mo-

Proiectul codului penal, tipărit de Editura poli
tică în broșură, în tiraj de masă, se găsește de 
vinzare, începind de astăzi, la toate librăriile, pre
cum și la unitățile cooperației de consum de la 
sate.

Ziarul nostru, celelalte ziare centrale și locale, 
radioul și televiziunea vor pune la dispoziția citi
torilor coloanele, respectiv emisiunile lor, pentru 
dezbaterea proiectului codului penal, publicînd 
opiniile, observațiile și propunerile cu privire la 
prevederile proiectului.

Un nou ansamblu 
de locuințe 
în construcție

Pe una din colinele parcului 
natural Trivale din Pitești a în
ceput construcția unui microra- 
ion de locuințe. Acesta va fi al
cătuit din 2 500 de apartamen
te, grupate în 49 de blocuri. 
Pentru a scurta timpul de con
strucție a întregului ansamblu, 
s-a prevăzut ca la 24 din blocuri 
să se utilizeze structuri glisante, 
iar la alte 9, panouri mari pre
fabricate. în afara locuințelor, în 
noul microraion se construiesc o 
școală cu 24 săli de clasă, dis
pensar, creșă, grădinițe, complex 
comercial, garaje și locuri de 
parcare auto.

(Agerpres)

Urc șapte scări și 
obosesc încă de la a 
treia. Obezitate P Nu. 
Posed greutatea co
respunzătoare vîrstei 
și mai ales înălțimii 
mele. S-a aflat des
pre oboseala mea, și 
de atunci Ministerul 
Sănătății este în aler
tă. Am fost consultai 
de sute de specialiști. 
Inima mea e pe ter
minate.

— Fii fericit că nu 
suferi de bătături — 
m-a încurajat un spe
cialist. Ar fi fatal. In 
afară de „toxicor" nu 
te-am putea ajuta cu 
nimic. Inima P E o 
jucărie. Iți vom da 
un chirurg, un viitor 
Barnard al nostru, 
să-ți alegi o altă 
inimă.

— Cum adică: să 
sacrificați un 
pentru mine P

— Nu. Să-ți alegi 
un model de inimă. 
Cam ce fel de inimă 
te-ar interesa, și vi
itorul Barnard al 
nostru va ține cont 
de doleanța dumi- 
tale cînd va fi ne
voie.

De atunci îl plimb 
după mine pe viito
rul meu binefăcător, 
pe tânărul chirurg.

— Cam ce fel de 
inimă ți-ar face plă
cere să ni „de atunci* 
încolo P — m-a în
trebat el bine inten
ționat,

In loc de răspuns 
am intrat cu el la 
Tribunal. 11 plimb 
prin sala pașilor pier- 
duți, apoi îl introduc 
în sala colegiului II. 
Aici se judecă pro
cesul huliganului Pe
tre 1. Gheorghe. Re
cidivist. Inculpatul 
stă pocăit pe banca 

. . acuzaților. A consu
mat prea multe bău
turi urît mirositoare 
în restaurantul „Dor 
de ducă" după oare, 
cu un scaun cu spă
tar, confecționat din 
lemn de stejar, a bă
gat în reparație ca
pitală raftul de la bar 
cu sticle cu tot și trei 
consumatori în spita
lul de urgență. Doi 
din ei sînt în gips, 
iar al treilea, prin 
Mica publicitate, cau
tă loc de veci.

— In nici un caz 
nti-ți voi transplanta 
astfel de inimă.

— Sînt sigur. Dar 
fii, te rog, atent: In 
apărarea . inculpatului 
recidivist, niște inimi 
duioase vor căuta să... 
Fii te rog, atent.

In apărarea huli
ganului înrăit s-a ci
tit o declarație a ad
ministratorului blocu
lui în care locuia; 
„Eu, subsemnatul ad
ministrator de bloc, îl 
cunosc pe Petre 
I. Gheorghe încă di
nainte 
doua 
care a 
un an

medical.

musețarea spațiului 
verde din jurul blo
cului răspunde cu 
prezența lui fizică la 
această muncă de în
frumusețare. Ba mai 
mult, ne-a făcut rost 
de la întreprinderea 
unde lucrează, de niș
te cositor cu care am 
lipit stropitoarea ne
cesară udării floriloTj 
drept pentru care...

In apărarea huliga
nului înrăit s-a citit 
și o caracterizare 
(ștampilată și cu an
tet) a șefului de sec
ție de la întreprinde
rea unde lucra: 
„Petre I. Gheorghe a 
lucrat pînă la data 
arestării lui, în legă
tură cu scandalul ca- 
re-l judecați, la noi. 
Cu toate acestea are 
achitată cotizația sin
dicală la zi și tot
deauna cînd a lipsii 
de la serviciu a adus 
certificat
Participă la campa
nia de colectare a 
fierului vechi și are și 
o soră bolnavă de ul
cer duodenal. Drept 
pentru care vă înain
tăm această caracte
rizare necesară cir
cumstanțelor atenu
ante pe care trebuie 
să i le acordați în 
problema procesu
lui...*

Viitorul Barnard, al 
nostru mă întreabă t

— Ce zici P
— In legătură ou 

ce ?
— Te-ar Interesa o 

inimă d-asta de mar
tor P Cei care au ve
nit in ajutorul huli
ganului pe care-l aș
teaptă închisoarea au 
pus „inimă" în ceea 
ce au declarat, sânt 
miloși.

— Să nu te pună 
dracu’ să-mi trans
plantezi o inimă din 
asta că-ți mor în 
timpul operației și tot 
tu o să ai neplăceri.

Am părăsit sala 
T ribunalului și am 
intrat cu chirurgul 
meu
foarte mare 
prindere din provin
cie. Aici, din cauza 
unor praotici greșite, 
se făcuse un agregat 
greșit și ei Și agre

Intr-o mare, 
între-

(Urmare din pag. I)

din toate punctele de ve
dere. Comitetul de partid 
a încercat în repetate rîn- 
duri să ajute conducerea 
reviziei pentru a ieși din 
impas. Dar cine respinge 
critica, respinge, de fapt, 
orice ajutor. Pînă la ur
mă, organele noastre ie
rarhice s-au convins că în
dreptarea lucrurilor nu este 
posibilă decît prin înlătu
rarea celor ce se dovedise
ră incapabili să-și schimbe 
metodele de muncă bu oa
menii. Abia după aceasta, 
cînd viața colectivului a 
reintrat pe un făgaș nor
mal, cînd așa-zișii „recal
citranți periculoși și inca
pabili" — cum erau etiche
tați de fosta conducere — 
au demonstrat că ei sînt 
purtătorii intereselor între
prinderii, ne-am dat sea
ma ce rău aduce nesocoti
rea părerilor oamenilor, 
încercarea de a-i astîmpăra 
și reduce la . tăcere pe cei 
ce nu pot avea astîmpăr 
pînă- cînd nu văd lipsurile 
lichidate, lucrurile puse la 
punct.

Generatoare de _ grave 
prejudicii morale și mate
riale aduse societății, aver
siunea, repulsia exacerbată 
pe care o manifestă unii 
față de critică, metoda cea 
mai eficientă de înlăturare 
a neajunsurilor, apare mai 
Întotdeauna deghizată cu 
meșteșug. Aproape ori
unde încolțește, germe- 
pela persecuției ni se

arată travestit în haina 
exigenței și .fermității. Prin 
această mistificare, abuzul 
flagrant capătă o bază le
gală. Eugen Stricescu din 
comuna Bărbătești, județul 
Vîlcea, arată într-o scri
soare trimisă redacției că a 
îndeplinit pînă nu de mult 
funcția de contabili la șan-

este cumnat cu Ion Buică, 
șeful serviciului de conta
bilitate, iar acesta din urmă 
este rudă cu șeful contabil 
Ion Bogdan, că ultimii doi 
au la activ condamnări 
grele, că în cadrul schemei 
tehnico-administrative a 
șantierului Eugen Stricescu 
avea cea mai mare vechime

facă în prealabil o școală 
la Săvinești. Unii dintre ei 
se aflau însă îh situația de 
a nu putea să plece din 
Iași. Așa era cazul lui Toca 
Stefan sau al lui Bura Ni- 
chita, lăcătuș și student în 
anul IV la seral. Dar dis
poziția directorului, care nu 
cunoaște asemenea consi-

fac datoria și nu este exclus 
ca să caute în critică un 
paravan pentru a nu putea 
fi trași la răspundere. Dar 
în același timp, nu este mai 
puțin adevărat că unde 
greșeli mărunte și oarecum 
inerente — care altminteri 
aproape că ar trece ne
observate — sînt îngroșate

de a ieși din a 
închisoare pe 
săvîrșit-o acum 
și jumătate. In

Lazarovici de la întreprin
derea orășenească de in
dustrie locală Hunedoara 
ne scrie că l-a criticat în
tr-o zi pe Traian Birău, 
șeful serviciului plan orga
nizarea muncii. Acesta, 
lăsînd la o parte orice 
scrupule, ca un veritabil 
huligan, a sărit la bătaie.

tieruî din Horezu al între
prinderii de construcții fo
restiere. începînd din vara 
anului trecut a criticat în 
mai multe ședințe diferite 
lipsuri observate pe șantier, 
abaterile și neregulile să- 
vîrșite de cadrele de con
ducere. Cei vizați nu i-au 
reproșat nimic, au așteptat 
cu răbdare momentul cel 
mai potrivit al răfuielii. Și 
iată-1 că a venit. în luna 
ianuarie a.c. șantierul și-a 
restrîns activitatea. Gîtui- 
torii criticii s-au gîndit să 
nu scape acest prilej și 
astfel, în chipul cel mai 
„legal" cu putință, lui Eugen 
Stricescu i s-a desfăcut 
contractul de muncă ! Dar 
cum poate fi interpretată 
această măsură dacă, ana- 
ljzînd mai îndeaproape lu
crurile, constați că șeful 
șantierului, Aurel Roșioară,

în serviciul de contabilitate, 
că posedă o calificare su
perioară tuturor celorlalți, 
care nu au fost afectați de 
amintita „restrîngere" de 
activitate ?

în numele aceleiași „exi
gențe" Gheorghe Paftală, 
directorul întreprinderii de 
mase plastice din Iași, nu 
se dă în lături de la cele 
mai grosolane represalii 
împotriva celor ce i se par 
lui mai „colțoși". Deviza 
lui este să scape de ei. în 
luna februarie, i s-a cerut 
să repartizeze vreo 30 de 
salariați la uzina de fibre 
sintetice care urmează să 
intre în funcțiune spre 
sfîrșitul acestui an. Fără a 
se consulta cu nimeni, 
Gheorghe Paftală a făcut 
un tabel în care a pus pe 
toți aceia pe care nu-i avea 
la inimă. Cei incluși pe 
lista respectivă trebuiau să

derente, taie fără milă în 
carne vie. în mod para
doxal însă această așa-zisă 
fermitate are efecte con
trarii în procesul de pro
ducție : rebuturile și de- 
șeurile cresc, stocurile su- 
pranormative nu vor să 
scadă, valori de milioane 
de lei stau imobilizate. De 
fapt, nici nu s-ar putea 
altfel din moment ce nu în 
această direcție este orien
tată fermitatea, ci tocmai 
într-una care practic se 
dovedește a fi contrarie 
redresării situației precare 
în care se află întreprin
derea. Firește, nu toți cei 
ce, într-un fel sau altul, 
au căzut victime ale per
secuțiilor declanșate de 
conducerea întreprinderii 
sînt în aceeași situație. 
Unora dintre ei li se pot 
reproșa multe lucruri în 
ce privește felul în care își

și speculate la maximum 
numai pentru a „justifica" 
aplicarea pedepsei de cu
mințenie. Vrînd-nevrînd, 
omul este pus astfel în si
tuația de a se îndrepta spre 
un compromis : tac și eu 
din gură, nimeni nu se va 
mai lega de lipsurile mele. 
Iată cum exigența confun
dată cu vînătoarea de gre
șeli înseamnă, de fapt, 
abdicarea de Ia adevărata 
exigență !

O altă supapă care ali
mentează poftele de răzbu
nare ale celor ce nu suportă 
în jurul lor oameni plini 
de energie, care nu se îm
pacă cu lipsurile indiferent 
ale cui sînt, indispuși să-și 
plece fruntea pentru a nu 
supăra pe unul sau pe altul, 
o constituie faptul că, ade
sea, aceștia nu beneficiază 
de o apărare îndeajuns de 
puternică și fermă. Maria

Salariata respectivă a re
clamat cazul directorului
întreprinderii, Ion Barbu, 
pentru a lua măsuri de 
sancționare a celui vinovat. 
Dar, stupoare : directorul o 
scoate afară din birou, in
trigat de faptul că „n-a 
tăcut din gură" ! Nedrep
tățită, Maria Lazarovici se 
adresează consiliului de
judecată din întreprindere. 
De unde să știe ea însă că, 
încă înainte de judecarea 
cazului, sentința era deja 
hotărîtă ? Directorul dă
duse dispoziții consiliului 
să facă „dreptate" adminis- 
trînd aceeași sancțiune 
ambelor părți ! Consiliul de 
judecată — instrumentul 
care, în mod normal, ar 
trebui să apere pe cel 
năpăstuit — s-a. dovedit 
a fi la discreția micu
lui despot și abia la tribu
nal s-a putut restabili

ordinea firească a lucruri
lor.

Conducerea C.A.P. din 
comuna Dridu, județul 
Ilfov, l-a îndepărtat pe ță
ranul cooperator Vasils 
Zamfir de la sectorul pisci
col în urma atitudinii ferme 
a acestuia de apărare a 
avutului obștesc. Cercetă
rile făcute ulterior la fața 
locului au scos în evidență 
că omul a căzut victima 
unor măsuri neprincipiale, 
dar fostul comitet raional 
de partid Urziceni s-a mul
țumit cu readucerea celui 
persecutat la vechiul loc 
de muncă și criticarea 
președintelui C.A.P. Ion 
Rădună, a șefului contabil 
Tache Dan și a Iui Nicolae 
Sintescu, vicepreședinte al 
C.A.P. și secretar al Co
mitetului de partid, pentru 
„metodele" folosite, reco- 
mandîndu-ile să studieze 
statutul C.A.P., capitolul 
referitor la aplicarea sanc
țiunilor. Și cei în cauză 
„l-au studiat" : pentru ca 
nimeni să nu-I mai învi- 
nuiască de lipsă de princi
pialitate, au aranjat în așa 
fel lucrurile îneît abia a 
trecut o lună de zile de Ia 
reintegrarea celui persecu
tat și l-au mazilit din nou, 
de astă dată chestiunea 
fiind trecută prin aduna
rea generală a cooperatori
lor în care însă împricina
tului nici măcar nu 1 s-a 
dat posibilitatea de a lua 
cuvîntul !

Pe bună dreptate se pune 
întrebarea: de ce trebuie

Avertisment

gatul 
peste 
picat 
mentul în care o co
misie din minister fă
cea anchetă.

— Ce facem cu vi
novatul P A adus pre
judicii statului în va
loare de... E albastră 
rău situația. Nu știu 
cum o să-l salvăm.

— Trebuie să ne 
gindim bine. Cel care 
a greșit e un om 
cumsecade, are meri
te, a lucrat și 
Bumbești-Livezeni 
la Agnita-Botorea 
la...

— Dar a greșit 
greșeala se plătește.

După lungi chib
zuințe adjunctul co
misiei din minister 
(care are obiceiul să 
citească în tren re
viste umoristice) a 
venit cu o soluție 
salvatoare :

— 11 transferăm pe 
proiectantul care a 
greșit, cu agregat cu 
tot, la Cinematogra
fie. Aici se fac și 
„împușcături pe por
tativ", și „De trei ori 
București" și... Se 
iartă. Căutăm, în 
fugă, un scenarist 
care să facă o come
die ori o dramă (ce 
iese) în legătură cu 
agregatul în cauză 
și...

— Dar dacă, după 
aprobarea scenariu
lui, studioul are ne
voie de un agregat 
invers decît ăsta gre
șit ? Adică de unul 
care să fie cam cum 
am avea noi nevoie...

— Foarte bine.
— Cum e foarte 

bine ?

la

Și

fl

— II fac aici. 
Noi îl dăm în ex
ploatare uzinei care 
l-a comandat și...

— Și ei cum mai 
filmează ?

— 11 închiriază pe 
perioada când au ne
voie. Cu banii pe 
care îi ia uzina drept 
chirie de la Cinema
tografie și cu cei 
care
I.C.M. pe agregatul 
greșit, scoatem 
guba.

Întovărășit de 
itorul Barnard 
plecat și de aici.

— Ce inimă
zavă are adjunctul 
comisiei de la minis
ter I Ai văzut, l-a 
salvat pe proiectan
tul care a 
inimă ca a 
interesa P

— Nu. 
mai departe.

— Nu mai 
Am obosit.

— Atunci hai să 
ne mai odihnim.

Ne-am așezat pe o 
bancă. In fața noas
tră un om plivea o 
grădină. Am tresărit.

— O astfel de ini
mă aș vrea.

Și am arătat spre 
grădinarul care smul
gea buruienile.

se iau de la

pa-

vi- 
am

Rro-

Mergem

pot.

■ VW

era
să îndure un om nevinovat 
atîtea tracasări și hărțuieli? 
De ce să suporte societatea 
o asemenea risipă de energie 
umană care, în loc să fie 
valorificată în folosul său, 
este consumată în zadar pe 
filierele tenebroase ale tu
turor acestor conflicte 
urzite de niște minți obtuze 
interpuse în calea progre
sului ? Este adevărat că 
orice reacție ostilă criticii 
constructive, spiritului di
namic al vieții, nu poate 
avea în final decit soarta 
unei cauze dinainte ratate. 
Aceasta nu înseamnă însă 
că lucrurile trebuie lăsate 
să se rezolve de la sine, 
așteptînd ca dreptatea să 
iasă singură la iveală. Pre
tutindeni se impune ca ase
menea manifestări retro
grade, incompatibile cu 
esența profund democratică 
a orînduirii noastre socia
liste, să fie ostracizate cu 
toată hotărîrea. Pretutin
deni. omul trebuie să simtă 
că este aplaudat și încu
rajat pentru intransigența 
și combativitatea sa. că 
poate critica orice defici
ențe, orice persoană — in
diferent de funcție — care 
nu-și face datoria, că are 
alături de sine mijloace 
eficiente de apărare atunci 
cînd, eventual, devine ținta 
unor lovituri nedrepte. A- 
ceasta este o condiție e- 
sențială pentru dinamiza
rea tuturor forțelor de 
care dispune societatea 
noastră, pentru canalizarea 
lor pe matca mersului 
înainte.

Nu interesează atît prinderea 
în flagrant delict cît, mai ales, 
prevenirea delictelor de circula
ție. De aceea, subscriem la buna 
intenție a organelor de circulație 
ale miliției, care vă previn : 
azi și mîine, în București și pe 
principalele artere rutiere (Eucu- 
rești-Ploiești-Brașov ; BUcurești- 
Pitești etc.) formațiunile de cir
culație ale miliției vor lua mă
suri ample pentru asigurarea 
fluenței și siguranței circulației, 
în perspectiva traficului rutier 
intens care se anunță. în acest 
scop vor fi mobilizate toate echi
pele de control-circulație : ma
șini, motocicliști, ofițeri de mi
liție în civil, șoferi colaboratori- 
voluntari care vor ieși pe trasee 
îndeplinind, în interesul tutu
rora, un control general și efi
cient. Este de datoria tuturor oa
menilor de la volan să le dea tot 
concursul. Rezultatele acestui 
raid de sîmbătă și duminică vor 
fi publicate Ia rubrica noastră 
de marți. Drum bun 1

Tot băieții
9

sînt de vină?
De cîteva săptămîni încoace, 

capacitatea de cazare a frumo
sului hotel „Bulevard" din Si
biu se dovedește neîndestulătoa
re. Nici n-a început bine sezo
nul turistic și hotelul nu are ca
mere I Explicația ? Am avut cu
riozitatea să ne interesăm de 
profesia clienților. Mai mult de 
un sfert din oaspeții hotelului îl 
formează „băieții", adică fotba
liști, handbaliști și alți „iști". 
Despre acest gen de vilegiatu- 
riști, care încarcă nejustificat ca
pacitatea hotelurilor și cabane
lor turistice, s-a mai scris. Atît 
O.N.T., cît și C.N.C.F.S. și 
I.H.R.-urile au consemnat, auto
critic : 0—1. Acum este 0—2. Ce 
ne facem, scorul ia proporții I

Prea mult 
dulce strică!

Sergiu Balanovici, administra
tor la cantina școlii de mecanici 
agricoli din Botoșani și-a dorit 
un turism. Și l-a avut. De bani 
nu" ducea lipsă. împreună cu 
Constantin Canciuc . (magaziner 
la școală) și cu Evdochia Tu- 
dose (gestionară la cofetăria com
plexului comercial din localitate) 
și-a făcut o sursă frauduloasă de 
cîștig. Primii doi lansau comenzi 
fictive de prăjituri „Violeta" de 
la cofetărie, pentru masa elevi
lor, plătite prin virament, 
realitate, nu le mai ridicau, 
dochia Tudose sustrăgea, în nu
merar, contravaloarea și o 
părțeau. La un control al mili
ției economice, escrocheria a 
fost descoperită. S. Balanovici și 
C. Canciuc au fost condamnați 
la cîte 6 ani și 6 luni închi- ' 
soare, cu confiscarea averii (deci 
și a mașinii) iar Evdochia Tu
dose — la 5 ani și 6 luni în
chisoare și confiscarea averii. Mo
rala : 
prea multe... Violete, ajungi 
vezi albastru.

In
Ev-îm-

cînd mănînci (din ochi)
să

Legea e 
de partea 
mamei!
Tînăra Doina C. era angajată 

temporară a cooperativei „îm
brăcămintea" din București. A 
intrat în concediu de materni
tate, a dat naștere unei fetițe 
și la 1 aprilie s-a prezentat la 
lucru. Conducerea cooperativei 
a anunțat-o că postul ei s-a o- 
cupat de către o altă angajată 
temporară. Scurt I Un redactor 
al ziarului nostru a stat de 
vorbă cu tov. Dumitru Popa, 
președintele cooperativei. re- 
amintindu-i că este vorba de 
soarta a două ființe, o mamă 
și un copil de cîteva săptămîni, 
fără altă sursă de existență de
cît munca tinerei femei, 
ședințele s-a acoperit 
gea. Dar ce simțiți, 
președinte, la gindul că 
ființe omenești suferă I 
cu ce legi vă acoperiți ?

Pre
vii... le- 
tovarășe 

două
Aici

Calomnia
Profesoara A. S. de la Li

ceul „Unirea" din Tg. Mureș 
a fost defăimată. Elena Rus, 
mama unuia dintre elevii a- 
cestei profesoare, a denun
țat-o în repetate rînduri, prin 
scrisori, diferitelor organe și 
instituții, pretinzînd că favori
zează anumiți elevi, că pri
mește cadouri de la părinți 
etc. Din dosarul de cercetare 
rezultă mobilul acestei ca
lomnii : faptul că profesoara 
nu „aprecia" cunoștințele e- 
levului reclamantei, "decît așa 
cum sînt ele în realitate. Acum 
Elena Rus își cere scuze. Sîni 
care suficiente pentru preju
diciul moral adus unui cadru 
didactic ? Procesul e pe rol. 
Să. așteptăm hotărîrea instan
ței, sporind într-o punere la 
punct.

Rubrică redactată da
Ștefan ZIDARIȚA 

u spri’inul corespondenților 
Scîn’teii"
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încă de la începutul des- 
primăvărării pe întinsul 
ogoarelor, se simte nevoia 
de apă. Pe cîteva sute de 
mii de hectare această 
cerință esențială în agri
cultură nu mai depinde de 
capriciile naturii. Acolo 
unde s-au amenajat te
renurile pentru irigații, se 
vor obține cu certitudine 
recolte mari. Această rea
lizare face parte inte
grantă din prevederile 
Congresului al IX-lea al 
partidului care a stabilit 
să fie extinsă suprafața 
irigată cu încă 400 000 
hectare din fondul statului, 
în sisteme mari, bine 
organizate, pa lingă o în
semnată suprafață care se 
amenajează de către coo
perativele agricole prin 
mijloace proprii.

Extinderea terenurilor 
irigate este o sarcină de 
mare răspundere, pentru 
realizarea căreia se impun 
măsuri temeinice, o muncă 
bine organizată. Pășim în 
al treilea an al cincinalului. 
Ce s-a înfăptuit pînă 
acum în această direcție ? 
In ancheta de față am 
urmărit numai cele 400 000 
hectare ce se amenajează 
din fondurile statului.

De la Departamentul 
Îmbunătățirilor funciare 
din Consiliul Superior al 
Agriculturii am aflat că au 
fost identificate sursele de 
apă și suprafețele de 
teren ce urmează a se iriga, 
s-a trecut la efectuarea 
măsurătorilor și la organi
zarea muncii. Din cele 
400 000 hectare s-a prevă
zut să se amenajeze 20 000 
ha în 1'966, 40 000 ha în 
1967, 80 000 ha în 1968,
115 000 ha în anul viitor și 
145 000 ha în 1970. Pentru 
întreaga suprafață s-au 
stabilit 6 mari sisteme de 
irigații. în unele sisteme se 
lucrează din plin, iar altele 
se află în stadiu de organi
zare și deschidere a șan
tierelor. Pași însemnați 
s-au făcut în asigurarea 
documentației. Dacă la în
ceputul anului 1966, primul 
an al cincinalului, docu
mentația era asigurată în 
proporție de numai 30 la 
sută, anul trecut, la aceeași 
dată, era gata în procent 
ce 90 la sută, iar la înce
putul acestui an de 95 la 
sută. Pentru lucrările din 
anul următor, se preconi
zează ca întreaga documen
tație să fie gata pînă la 
31 august ax:. Este un lucru 
bun că se întocmește do
cumentația din timp, 
aceasta constituind premisa 
pentru efectuarea lucrări
lor în condiții bune.

Dar întocmirea documen
tației nu constituie decît 
Începutul. Pentru efectua
rea lucrărilor de irigații 
trebuie continuată munca 
cu aceeași intensitate. Or, 
din rezultatele primilor doi 
ani care au trecut din 
cincinal, se desprinde con
cluzia că lucrurile nu stau 
deloc bine. Fără a mai 
lua în seamă că, în primii 
doi ani, s-au stabilit sarcini 
de 4 ori mai mici decît în 
ultimii doi ani ai cincina
lului, nici măcar aceste su
prafețe nu au fost amena
jate în totalitate. Astfel, la 
Calafat și Băilești din 
județul Dolj, s-a prevăzut 
«instruirea unui sistem de 

igații care va cuprinde 
■'final 49 640 hectare te

ren agricol. Un raid între
prins pe acest vast șantier 
ne-a dat posibilitatea să 
constatăm o seamă de as
pecte îmbucurătoare, care 
scot în evidență eforturile 
făcute atît de unitățile de 
construcții de îmbunătățiri 
funciare, cît și de țăranii 
cooperatori. Pînă la sfîrși- 
tul lunii martie, Trustul de 
construcții pentru îmbună
tățiri funciare Craiova a 
executat decopertări, săpă
turi, reacoperiri care se 
ridică la peste un milion 
de metri cubi. La acest 
volum se mai adaugă cei 
aproape 50 000 mc de să
pături șl terasamente exe
cutate de către coopera
tivele agricole. Dacă la e- 
xecutarea terasamentelor 
lucrările sînt mai avansa
te, situația este cu totul ne
satisfăcătoare în ce privește 
construcțiile hidrotehnice 
cum sînt:. poduri și pode
țe, stăvilare, căderi, jghea
buri, instalații de conduc
te etc., precum și căile 
pentru transportul energiei 
electrice necesare stațiilor 
de pompare și repompare.

Experiența de anul tre
cut, cînd lucrările de iri
gații au rămas în urmă 
din cauza întîrzierii livră
rilor de utilaje și materiale, 
trebuie să dea de gîndit 
forurilor în drept. In legă
tură cu aceasta, inginerul 
Emil Margliitu, directorul 
T.C.I.F. Oltenia, a precizat 
că întrucît prin plan s-a 
prevăzut livrarea unor 
utilaje șl materiale în tri
mestrele II, III și chiar 
IV, ceea ce face ca lu
crările să nu poată a- 
vea ritmicitate, este ne
cesar ca și întreprinde
rile aparținînd altor depar
tamente (Ministerul Ener
giei Electrice, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Indus
triei Construcțiilor) să 
devanseze livrarea lor. 
Este vorba în primul rînd 
de pompele tip 18 NDS, 
aparatajul electric aferent' 
acestor pompe, precum și 
jgheaburile și materialele 
din beton precomprimat.

In județul Brăila s-a 
deschis, la începutul aces
tui an, unul dintre cele mai 
mari șantiere de hidroame
liorații din țară. Se pre
vede ca pînă în anul 1975 
în această parte a Bărăga
nului, cunoscută și sub 
denumirea de Terasa 
Brăilei, să fie irigate circa 
70 000 hectare teren. Lu
crările sînt eșalonate în 
două etape. Pînă în 1970 
— prima etapă — se vor 
iriga circa 16 000 hectare, 
cea mai mare suprafață 
aparținînd întreprinderilor 
agricole de stat Siliștea șl

h al treilea an al 
cmcmaMtîi realizarea 
programului de irigații 
abia a început. De ce?
Baldovinești. La sfîrșitul 
anului în curs trebuie ter
minate lucrările de con
strucții montaj care să per
mită irigarea, în 1969, a 
unei suprafețe de 7 870 ha. 
Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare — 
Galați a început organiza
rea șantierelor cu aproape 
o lună întîrziere. în plus, 
deși pentru primul trimes
tru s-a prevăzut un volum 
minim de lucrări, mai pu
țin de 16 la sută din planul 
anual, conducerea șantie
rului prelimina, cu cîteva 
zile înainte de încheierea 
trimestrului, o nerealizare 
de circa 2—2,5 milioane lei. 
O primă cauză a întîrzieri- 
lor' o constituie organizarea 
cu încetineală a șantierelor. 
La loturile de lucru din 
Romanu, Pietroiu, Plscu 
abia acum se amenajează 
drumurile și se construiesc 
baracamente pentru cazarea 
muncitorilor, obiective ce 
trebuiau de mult terminate. 
După părerea ing, Tiberiu 
Preda de la DRIFOT Ga
lați, diriginte de șantier, se 
putea lucra cu maximum 
de randament încă de la în
ceputul lunii martie. Deși 
abia acum, pe șantier, rit
mul de lucru s-a mai în
viorat realizările sînt nesa
tisfăcătoare întrucît lucră
rile au fost atacate disper
sat. în loc să concentreze 
masiv forțele la lotul Piscu, 
unitate de bază la care se 
află priza de apă de la Du

năre, stațiile de pompare 
de mare capacitate nr. 1 și 
2, canalul principal de a- 
ducțiune și unde lucrările 
merg foarte anevoios, con
ducerea TCIF Galați a 
creat simultan în ultimul 
moment 5 loturi noi de lu
cru.

Șeful șantierului, ing. 
Marcel Enescu ne-a sem
nalat lipsa utilajelor de 
bază. De fapt, utilajele 
există numeric, dar starea 
lor este de-a dreptul deplo
rabilă. La loturile Piscu și 
Pietroiu, cîte două dragline 
— cele mai solicitate utila
je pe șantier — stau zile 
întregi, fiind defecte.

Mari întîrzieri față de 
graficele de execuție întîl- 
nim și în cuprinsul județu
lui Olt unde se execută un 
sistem de irigații pentru 
1 800 hectare, care trebuie 
date în folosință la sfîrșitul 
acestui an. Șeful de șantier 
Gheorghe Lascu ne dă a- 
sigurări că planul valoric 
pe trimestrul I a.c. (2 mi
lioane lei) este depășit. De- 
plasîndu-ne pe șantier, am 
constatat că în ritmul ac
tual lucrările nu vor fi 
terminate nici în 9 trimes
tre, de acum încolo. Și cum 
pînă la termenul stabilit 
de dare în funcțiune a sis
temului nu mai sînt decît 
3 trimestre, se impune ca 
organele locale să ia mă
suri pentru ca graficele de 
execuție să se realizeze 
fără nici o tărăgănare.

Rămînerea în urmă a fost 
determinată în bună măsu
ră de faptul că în loc ca 
lucrările să înceapă în pri
mele zile ale lunii ianua
rie, așa cum era prevăzut, 
ele abia au început de cîte
va săptămîni. Rămase în 
urmă se află lucrările la 
lotul 1 al stației de pompa
re și priza de apă din Olt 
de care depinde întregul 
sistem. Unul din utilajele 
de bază ale acestui punct 
de lucru, o draglină de 
mare capacitate, a fost tri
misă pe șantier de către 
Direcția generală de ex
ploatare de lucrări și îm
bunătățiri funciare cu o 
întîrziere de mai bine de 
două luni. Tot aici ni se 
semnalează, de asemenea, 
lipsa altor utilaje de bază, 
cît și unele neconcordanțe 
din proiectul realizat de 
I.P.I.F. București. Curios, 
șefului de lot Alexandru 
Florescu nu-i este clară 
data terminării lucrării. 
„Inițial — susține el — noi 
știam că avem termen doi 
ani și nu unul". De aici, 
probabil și tărăgănarea lu
crărilor.

In concluzie, din sonda
jele făcute pe teren, cît și 
din datele sosite la Consi
liul Superior al Agricultu
rii, rezultă că, pe întreaga 
țară, în anul 1966 din su
prafața de 20 000 hectare 
s-au dat în folosință, la ter
menul stabilit, doar 10 400 
hectare, că, în 1967 din

40 000 hectare s-au dat 
doar 12 600 hectare. Depar
tamentul I.A.S. a putut cul
tiva în 1966 doar 6 752 hec
tare din cele 20 000 hectare 
planificate, și 19 000 în 1967 
din 33 000 cît au avut în 
plan, restul suprafeței ur- 
mînd să fie primită în acest 
an, pînă la începerea iri
gatului, adică pînă la 1 
mai. Or, unele terenuri sînt 
prevăzute a fi cultivate cu 
legume și lucernă unde e 
nevoie de apă chiar în mo
mentul de față. Rezultă că 
planul de extindere a iri
gațiilor, deși mic, a fost 
realizat in primii doi ani 
doar în proporție de cea 
50 la sută.

Pentru a reglementa a- 
ceastă întîrziere de punere 
în cultură a terenului iri
gat s-ă ales calea cea mai 
ușoară. Consiliul Superior 
al Agriculturii a redus su
prafața amenajată de care 
urma să beneficieze I.A.S. 
în cincinal.

întrucît sîntem la jumă
tatea drumului stabilit pen
tru amenajarea pentru iri
gații a celor 400 000 ha și 
realizările de pînă acum 
sînt mult rămase în urmă 
față de prevederi, înseam
nă că Departamentul de 
îmbunătățiri funciare nu a 
privit cu destulă seriozita
te sarcina trasgtă de cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, că există peri
colul nerealizării planu
lui. De aceea este ne
cesar să se facă o temei
nică analiză și să se între
prindă măsuri energice în 
vederea bunei desfășurări a 
acestei importante acțiuni, 
să fie trași la răspundere 
cei vinovăți pentru tărăgă
narea lucrărilor. Se impu
ne, de asemenea, să se sta
bilească o mai bună core
lare între graficele de exe
cuție a lucrărilor și terme
nele de livrare a materia
lelor și utilajelor necesare 
pe șantierele de irigație. 
Să se lichideze irosirea 
timpului, munca în salturi 
și lucrările de proastă ca
litate. Extinderea irigațiilor 
este o problemă de mare 
importanță economică, de 
care depinde în mare mă
sură sporirea producției a- 
gricole și de aceea trebuie 
privită cu cea mai mare 
răspundere de toate orga
nele care au sarcini în a- 
ceastă direcție.

• Anchetă realizată de 
Fîorea CEAUSESCU 
Nistor TUICU 
Radu APOSTOL 
Gheorghe CÎRSTEA

UN CEASORNIC
colec-

isă fie industria modernă
i Tindem spre ceea ce trebuie

în preocupările majore ale 
tivului Uzinei de mecanică fină din 
Sinaia stă înscrisă de multă vreme 
și ritmicitatea producției. O seamă 
de acțiuni și măsuri tehnico-organi- 
zatorice, aplicate în decursul anelor, 
atestă efortul continuu pentru asi
gurarea unui ritm normal de lucru, 
fără salturi bruște de la o decadă la 
alta a lunii. In 1967, preocuparea în 
acest sens s-a integrat organic în ac
țiunea largă de organizare științi
fică a producției și a muncii, obți- 
nîndu-se rezultate mult superioare 
celor din trecut. Media realizărilor 
in decada I a fost de 32,03 la sută, 
iar în a II-a de 33,96 la sută, mar- 
cîndu-se în unele trimestre o ritmi
citate aproape perfectă. Lunile ia- 
nuarie-martie din acest an confirmă 
în continuare drumul bun pe care 
s-a înscris uzina din Sinaia. Efortu
rile colectivului de aici sînt acum 
concentrate spre asigurarea unei ca
dențe corespunzătoare a producției 
nu numai pe decade, ci și zilnic. S-a 
acumulat în acest domeniu o expe
riență interesantă, care poate fi fo
lositoare și altor colective industria
le.

în cadrul unei convorbiri, am so
licitat directorului uzinei, Aurel Bo- 
ghici, să împărtășească metodele și 
formele de aplicare a unor măsuri 
pentru consolidarea ritmicității.

— Fără un ritm de ceasornic, 
industrie contemporană modernă 
poate fi concepută. Si e lesne de în
țeles de- ce. Dacă înainte o 
treprindsre fabrica singură în 
tregime. sau aproape în întregime 
tractorul, mașina sau utilajul 
pectiv, astăzi lucrul acesta este, 
neînchipuit. Larga cooperare a 
de uzine, combinate, fabrici, la

— Dacă există o asemenea opinie 
colectivă, înseamnă că la elabora
rea unor teme și studii în sensul a- 
rătat au participat numeroși munci
tori, tehnicieni; ingineri și economiști 
din uzină.

— Așa este ! Pînă acum am aplicat 
o serie de studii efectuate. de specia
liștii, inginerii și economiștii uzinei. 
Ele s-au elaborat însă pe baza unor 
analize temeinice făcute cu partici
parea maiștrilor și muncitorilor 
fruntași de la diferite locuri de 
muncă. Au rezultat în final 13 mă
suri, care au și fost aplicate : perfec
ționări în organizarea urmăririi pro
ducției, simplificări în formularistică, 
întărirea sectorului informațional o- 
perativ etc.

Efectul acestor măsuri s-a resimțit

ORGANIZAREA

ȘTIINȚIFICĂ A PRO

DUCȚIEIȘIA MUNCII
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lizarea unui produs, aduce pe prim 
plan ritmicitatea producției, ca o con
diție a livrării matematice a pieselor 
și subansamblelor contractate. O cît 
de mică dereglare a fabricației noas
tre poate stînjeni serios nu numai 
activitatea uzinei de tractoare, ci si 
a altor mulți membri ai „familiei" 
noastre.

Dacă mă refer numai la „gospodă
ria" noastră, ritmicitatea reflectă 
gradul de organizare a producției, a 
întregului proces de fabricație, este 
o rezultantă de prim ordin a acesteia. 
Acțiunea inițiată de partid anul tre
cut a determinat o puternică efer
vescență în uzina noastră, influențînd 
puternic rezultatele obținute în înde
plinirea planului la toți indicatorii. 
La noi întregul colectiv este un ad
versar hotărît al muncii în 
Cred că așa se explică de ce 
acum am reușit să producem 
sortimentele de aparatură de 
ție Și hidraulică de calitate șl să le 
livrăm în termenele fixate celor 
peste 15 întreprinderi beneficiare.

asalt. 
pînă 
toate 

injec-

în scurt timp. Ritmicitatea produc
ției s-a îmbunătățit, dar nu era un 
motiv să ne mulțumească. La secția 
de strunguri automate și, în special, 
la atelierul de prelucrări după ope
rațiunile pe automate s-au ridicai 
probleme de spațiu, goluri în dotări. 
La prima vedere așa stăteau lucru
rile. Dar un sondaj mai atent, dis- 

. cutiile cu „veteranii" atelierelor au 
scos la iveală'soluții centru reparti
zarea mai corespunzătoare a mași
nilor, îneît deservirea acestora cu 
materiale și S.D.V.-uri să se facă mai 
economicos cn spațiu .și mai ușor în 
manipulare. Era vorba deci să cîști- 
găm scatiu, dar și timnul pierdut de 
muncitori cu deplasările lor printre 
mașini sau căutind piese și mate
riale. Toate sugestiile și propunerile 
au fost bine venite.

— Știm că într-o vreme aprovizio
narea defectuoasă cu scule, dispozi
tive, verificatoare provoca dificultăți 
în continuitatea lucrului. Ce s-a fă
cut pentru curmarea acestei situa
ții ?

— De atunci situația s-a schimbat 
radical. Am lichidat aproape complet 
sistemele vechi, păgubitoare. Bună
oară, s-a creat un stoc de scule de 
rezervă care să permită muncitorilor 
să se aprovizioneze operativ la în
ceputul sau la sfîrșitul schimbului. 
Timpul pierdut (cam 4—5 la sută pe

schimb) cu ascuțitul. sculelor s-a 
cuperat în mare parte prin organiza
rea unei ascuțitorii încadrate cu mun
citori calificați. S-au făcut progrese 
și în ce privește aprovizionarea măi 
bună a locurilor de muncă cu ma
teriale și semifabricate. Dar nu pu
tem afirma că în acest domeniu s-a 
făcut totul.

— Ce anume vă nemulțumește ?
— Nemulțumirea constă în faptul 

că uneori, deși studiile noastre sînt 
valoroase, aplicarea lor nu se face tot 
atît de bine. Se ivesc piedici — 
cîteodată de ordin subiectiv, dar 
alteori independente de voința noas • 
tră. De pildă, deficiențele din do
meniul aprovizionării cu materiale și 
semifabricate. Uzina nu-și poate în
tregi stocurile de producție netermi
nată și de semifabricate pentru mon
taj la nivelul celor normate (avem 
circa 20 la șută sub normativ). Ne 
lipsesc materialele trase și laminate 
care, deși repartizate de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
n-au fost primite la nivelul cerințelor, 
între altele, este cazul otelului 17 MC 
10 cu diametrul de 90 mm. Uzina a 
obținut repartiție pentru 17 tone în 
trimestrul I 1968. Dar Combinatul 
siderurgic Hunedoara, ca furnizor, 
n-a acceptat contractarea decît dacă 
admitem ca dată a livrării 31 mar
tie, adică ultima zi din trimestru. 
Sînt inconveniente și în cadrul coo
perării. De pildă, Uzina de tractoare 
din Brașov» nu ne asigură necesarul 
de piese turnate din aliaje de alu
miniu.

— Cum se concretizează această 
inconstanță în livrări de materii pri
me și diverse piese turnate?

— Vă închipuiți ce de încurcături 
ne creează. în primul rînd. se pro
duc stagnări la unele mașini-unelte ; 
programarea rezervelor se face foar
te greu fiind necesare intervenții 
speciale Ia unele operații. In final, 
vă dați seama, este afectată desfășu
rarea ritmică a producției.

Se înțelege, preocuparea colectivu
lui pentru desăvîrșirea ritmicității 
producției, pentru evitarea unor ase
menea dereglări va fi în viitor și 
mai consecventă. De altfel, în cadrul 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii, am preconi
zat noi studii în acest domeniu. Noi 
ne-am convins din experiența de 
pînă acum că reușita acestei acțiuni 
depinde de continuitatea ei, de a- 
bordarea a noi laturi ale perfecțio
nării organizării interne a întreprin
derii, de adîncirea și aplicarea inte
grală și operativă a studiilor elabo
rate. Și credem că și greutățile din 
afară vor fi biruite.

C. CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

EFORTURILE JUDEȚULUI SIBIU 

comiBUȚin M
Planul de stat pe 1968 relevă cu 

pregnanță necesitatea luării unor 
măsuri energice de către toate mi
nisterele și întreprinderile în scopul 
realizării exemplare a obligațiilor de 
export și al suplimentării livrărilor. 
Cum se îndeplinește această sarcină 
economică importantă în unitățile e- 
conomice din județul Sibiu? Cum sînt 
mobilizate resursele pentru extinde
rea exportului? Un răspuns mai de
taliat la aceste întrebări ni l-a oferit 
convorbirea avută zilele acestea cu 
tov. Ioan Ungur, secretar al Comite
tului județean Sibiu al P.C.R.

— Ce înseamnă, de fapt, exportul 
pentru județul Sibiu ?

— Dacă anul trecut produsele ex
portate de întreprinderile de pe raza 
județului nostru aveau o pondere de 
12 la sută în totalul producției mar
fă, sarcinile pentru acest an sînt cu 
9 la sută mai mari. Aș vrea să sub
liniez faptul că pentru realizarea și 
depășirea acestor sarcini sporite ne 
călăuzim în permanență de indicați
ile date de conducerea partidului. 
Chiar din primele zile ale constitu
irii sale, comitetul județean de par
tid, prin comisia economică, a des
fășurat o largă acțiune într-un nu
măr însemnat de întreprinderi, în 
scopul aprofundării temeinice a două 
probleme de căpătâi : 1) mobilizarea 
rezervelor nefructificate încă pen
tru creșterea exportului pe întreg a- 
nul 1968 ; 2) reducerea, în același 
timp, a unor importuri de materii 
prime, materiale și utilaje.

— Din situațiile de care dispunem, 
am putea spune că întreprinderile 
județului și-au făcut un titlu de 
mîndrie din a-și îndeplini și depă
și cu regularitate sarcinile de export. 
Care e situația pînă acum ?

— Intr-adevăr, rezultatele din pri
mul trimestru confirmă această a- 
preciere. Sarcinile de export au fost 
realizate în proporție de 103,9 la 
sută, față de plan, și de 106 la sută 
față de contracte. Este drept, după 
primele două luni situația livrărilor 
la export nu se prezenta prea bine, 
planul nu era realizat integral, iar 
unele întreprinderi erau mult răma
se în urmă. Situația era afectată în
tr-o măsură și de faptul că o va
loare de 22 milioane lei nu era a- 
coperită cu contracte, că unele între
prinderi, mai ales din industria ali
mentară, nu au avut asigurate can
titățile necesare de materie primă. 
Era nevoie de fapt de un efort mai 
susținut. Cerința realizării integrale 
a obligațiilor de export a fost însă 
clar înțeleasă de întreprinderile in 
cauză și de ministerele de resort. In 
același timp, au fost luate măsuri e- 
nergice de către comitetul județean 
de partid pentru sprijinirea în mod 
concret și sistematic a întreprinderilor 
care aveau cele mai mari greutăți 
în realizarea sarcinilor de export, a- 
sigurîndu-se astfel toate condițiile 
ca trimestrul I să fie încheiat cu un 
bilanț favorabil, recuperîndu-se inte
gral restanțele din primele două 
luni.

— Și acum, cunoscînd „cadrul" ex
portului în județ, v-am propune să 
discutăm mai în amănunt o proble
mă „la ordinea zilei" pentru întrea
ga noastră economie: aceea a resur
selor de extindere a exportului. Care 
e în prezent structura exportului și 
ce se întreprinde pentru îmbunătă
țirea sa continuă?

— Se știe bine cîte probleme com
plexe ridică activitatea economică a 
unui județ. Cu toate acestea, ne-am 
propus să nu scăpăm o clipă din 
mînă pe aceea a exportului, să gă
sim cele mai bune soluții care să di
namizeze această activitate vitală 
pentru economia noastră. E o sarci
nă trasată de conducerea de partid 
și pentru noi aceasta înseamnă lege. 
Dacă ne referim la structura măr
furilor livrate la export de unită
țile economice din județul nostru, ea 
este relativ variată. Unele din pro
dusele noastre n-au ajuns însă la ni
velul celor fabricate de firmele cu 
renume din alte țări. Iată de ce, în 
întîlnirile pe care le-am avut cu con
ducerile întreprinderilor am pus pro
blema clar și răspicat : trebuie rea
lizate produse complexe, cu grad 
înalt de tehnicitate și de prelucrare 
a materiei prime, în care să fie in
vestită mai multă muncă de con
cepție 1 Un început promițător putem

Convorbire cu tov. 
loan UNGUR 

secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R.

spune că s-a făcut. Larga acțiune 
desfășurată recent de Comisia eco
nomică, într-un mare număr de în
treprinderi, a condus la numeroase 
îmbunătățiri constructive și tehnolo
gice, ca și la ameliorarea caracteris
ticilor funcționale ale produselor. 
S-a văzut că ceea ce ieri părea pen
tru unii „imposibil" de făcut s-a 
putut face, fără cine știe ce mari 
eforturi. Cîteva exemple mi se par 
concludente în acest sens. Dacă U- 
zina mecanică Sibiu producea anii 
trecuți pentru export doar ferăstraie 
alternative și polizoare duble — evi
dent mașini-unelte simple — în 
prezent ea fabrică diverse tipuri de 
prese cu excentric, ferăstraie auto
mate și semiautomate pentru debi
tări, mașini de găurit cu lanț etc. La 
fel, Uzina mecanică Mîrșa exportă 
în acest an mai multe tipuri de re
morci basculante cu caracteristici 
tehnice îmbunătățite, însușite la ce
rerea beneficiarilor externi ; ea a 
expediat, de asemenea, în afara gra
nițelor țării, autocamioane bascu
lante.

— Se poate spune că economia ju
dețului Sibiu dispune de largi po
sibilități pentru extinderea exportu
lui. Ce preocupări există pentru de
pistarea și punerea în valoare a u- 
nor surse de suplimentare a livră
rilor ?

— Este cu atît mai mare 
datoria noastră de a pune în valoare 
noi resurse, cu cît produsele fabrica
te sînt solicitate pe piața externă, 
unele chiar în cantități care întrec 
posibilitățile întreprinderilor. Comi
tetul județean de partid a por
nit imediat în căutarea și valori
ficarea acestor resurse. Fără îndo
ială, acțiunea desfășurată de activul 
comisiei economice a avut ca obiec
tiv să mobilizeze importante rezer
ve nefructificate de creștere a expor
tului pe întreg anul, aceasta conco
mitent cu reducerea unor importuri 
de materii prime, materiale și uti
laje. Acțiunea a dat rezultate, dar 
noi am ajuns la concluzia că tot mai 
sînt posibilități de creștere a expor
tului peste prevederile planului.

Pornind de la această concluzie, 
comitetul județean de partid a ho

tărît să organizeze o largă dezbatere 
în cel mai scurt timp. Consfătuirea 
de la Sibiu, din 19 martie a.c., pe 
tema resurselor de extindere a ex
portului și de reducere a importului 
în anul 1968 — la care au fost invi
tați factori de răspundere din dife
rite ministere, conducători ai apara
tului de partid și de stat din județ, 
directori și ingineri șefi de în
treprinderi, secretari ai organiza
țiilor de partid, ingineri, teh
nicieni, economiști ■— și-a atins 
pe deplin scopul. Primele roa
de ale acțiunii întreprinse s-au con
cretizat în găsirea unor surse supli
mentare care să permită sporirea 
exportului în acest an cu 75,7 mili
oane lei peste sarcina planificată — 
respectiv cu 6,5 la sută — și redu
cerea, în același timp, a importuri
lor cu 35 milioane lei, ceea ce re
prezintă mai mult de 4 la sută din 
prevederile inițiale.

Mai sînt însă întreprinderi în ju
dețul nostru care continuă să se mul
țumească cu puțin. Acest lucru a re
ieșit și cu prilejul consfătuirii amin
tite. Deși uzinei „Independența", de 
pildă, i se solicită la export canti
tăți mari de utilaj metalurgic, prese 
pentru vinificație M.H., cubilouri, 
granulatoare, betoniere, lanț Gali — 
conducerea uzinei refuză să contrac
teze, motivînd lipsa de capacitate. 
Ce se constată însă ? Capacitățile de 
producție nu sînt folosite la nivelul 
posibilităților, acest lucru oglindin- 
du-se chiar din indicii de utilizare 
a mașinilor : abia 59 la sută în 1967. 
Din aceeași cauză „obiectivă", uzina 
„Balanța" acceptă comenzi de balan
țe compuse, bascule romane și bas
cule poduri numai în valoare de 1 
milion față de 8 milioane cît i se so
licită. Rețineri nejustificate în ce 
privește creșterea volumului expor
tului există și din partea Inspectora
tului silvic Sibiu. Pe lîngă material 
lemnos și produse vînătorești și pis
cicole, fondul forestier al județului 
e bogat în produse accesorii : ciu
perci comestibile, afine negre, mure. 
Cel puțin în ce privește zmeura... 
cînd dă în pîrg, munții noștri par in- 
cendiați. Or, inspectoratul silvic ține 
să demonstreze în fel și chip că 462 
tone de fructe de pădure cît i-a 
fixat ministerul e suficient. Acțio
năm, de asemenea, pentru a produce 
și livra numai mărfuri de cea mai 
bună calitate, care să fie ambasadori 
prestigioși ai României în țările unde 
se exportă.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

Răsărirea griului...
(Urmare din pag. I)
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Programul pregătirilor în ve
derea intrării în funcțiune a pri
mului furnal de 1700 mc, con
struit la Combinatul siderurgic 
din Galați, a intrat în faza fi
nală. Evenimentul, premergător 
apropiatei șarje inaugurale, a fast 
consemnat de aprinderea focu
lui. Acesta va arde un număr 
de zile cu o intensitate progre
sivă, urmărindu-se uscarea zidă
riei refractare, verificarea sincro
nizată a instalațiilor de alimen
tare, a rezistenței la presiunea de 
regim a furnalului și a altor a- 
gregate tehnologice anexe. Tot 
într-un stadiu înaintat al pregă
tirilor se găsesc și fabrici
le de aglomerare a minereu
lui și de oxigen, prima magis
trală de benzi, depozitele de ma
terii prime și materiale, centrala 
de aer și altele. (Agerpres)

Constantin Popa, „omul cu idei", 
brigadier atunci, este de mai multi 
ani președintele cooperativei agri
cole din Dor Mărunt. O casă-labora- 
tor se va construi la sediul coope
rativei, experiențele pe lotul coo
perativei au căpătat, în mic, am
ploarea unor teme de cercetare la 
un institut de specialitate, iar re
zultatele ultimilor ani (în 1965 și 
1966 premiul pe regiune pentru cea 
mai mare recoltă de porumb; de 
asemenea, pentru recoltele de sfec
lă de zahăr, grîu și fasole) sînt 
cartea de vizită a agricultorilor de 
la Dor Mărunt...

★
Mă urmărea rezonanța unei ală

turări de cuvinte, obișnuite la noi, 
în Bărăgan : grîu înfrățit, a înfrățit 
griul, griul a ieșit din iarnă, înfră
țit, frumos... Și înfrățirea griului 
era, într-adevăr, copleșitorul verde 
al pămîntului, sărbătorit în ziua a- 
ceea de cîntecul înfrățit al ciocîr- 
liilor. Aș fi vrut să scriu, amân- 
tindu-mi un tablou vechi al lui C. 
Piliuță, văzut cîndva, într-o expozi
ție : fondul întunecos al unei nopți 
sau al adîncului, din care se înălța, 
luminînd subțire, griul; un fel de 
timp cosmic — răsărirea griului...

îmi aminteam, de asemenea, po
pasul făcut, cîțiva ani în urmă, la 
Institutul de la Fundulea. Priveam, 
la microscop, o probă de sol — pă
mântul viu, cu structurile lui tul
burătoare, de microcosm, în care 
deosebeam mișcarea stelară a orga
nismelor care trăiesc, care ajută se
minței să nască, griului să dea spic 
și porumbului să-i răsară boabele 
în gingiile știuleților. Exista astro
nomi ai înaltului și astronomi ai 
pământului, ai adîncului. Stau ple
cați spre tainele lumii, și-au potri
vit ochi magic pentru fărîmă și in
finit. Ochiul cu care trebuie privit 
începutul germinațiilor...

Știința pămîntului a coborît pe 
pămînt. De mulți ani nu se mai sea
mănă numai cu inspirație, nici chiar 
reportajele din agricultură nu mai 
pot fi scrise numai cu inspirație.

+
în altă zi a primăverii, la Dor Mă

runt, m-a intîmpinat cerul spre 
ploaie; zorul să se termine semă
natul ; graba, din cer, a avionului 
care răspîndea îngrășămintele ; un 
du-te vino : tractoare, avioane, cai, 
sub comanda unor oameni purtînd 
pe fețe însemnele primului soare, 
primului vint, primului praf, pri
mei febre a acestei primăveri.

Agricultură de țărani cu școală... 
Inginerul agronom Ilie Drăgan și-a 
mutat catedra din sala cercurilor de 
iarnă, în timp, sub cerul liber. în 
cîteva puncte au fost fixate termo
metrele, care iau temperatura pă
mîntului ; de trei ori pe zi, cifrele 
sînt notate cu grijă in fișele pe care 
agronomul cercetător le compară, 
le interpretează.

Cele 1 000 de hectare ea șl loturile 
semincere, lotul experimental (coope
rativa din Dor Mărunt este singura 
din această parte a Bărăganului 
care se poate lăuda cu un astfel de 
lot-școală) cer o îngrijire deosebită, 
nu numai din partea agronomului; 
meritul său este acela de a fi știut, 
vreme de șase ani, de cînd este la 
Dor Mărunt, să trezească interesul 
și pasiunea țăranilor pentru lucra
rea științifică a pămîntului. Și tre
buie să alături numelor ținute min
te, de acum cîțiva ani, altele : 
Dumitru Angelescu, bătrîn tehni
cian, absolvent al vechii școli agri
cole de la Nucet, om de o rară con
știinciozitate, brigadier al lotului 
experimental, mina dreaptă a ingi
nerului agronom ; brigadierii Dumi
tru Nițulică, Eleonora Toma, Mihai 
Ion, Apostol Mladin — șef de e- 
chipă într-una dintre cele mai bun» 
brigăzi : a 6-a.

Așadar, începutul primăverii. Gon
gul premierei a bătut de mult. Spec
tacolul păstrează ceva din solemni
tatea de totdeauna — pământul, oa
menii, cerul grav, al acestei alta 
zile de semănat.

In capătul lotului de sfeclă, în 
fata sacilor cu sămânță, se repetă 
gestul ritual: oameni iau în mâini 
sămînța, o prefiră, o cîntăresc. Dar 
gestului vechi i-au fost adăugate 
alte înțelesuri. Discuția oamenilor 
le dezvăluie. Pasionat cercetător al 
culturii sfeclei de zahăr, agronomul 
Ilie Drăgan nu e numai la începu
tul unei campanii de însămînțare, 
ci în continuarea unei teme de stu
diu : "pornind de la rezultatele ob
ținute cîțiva ani la rînd, cu dife
ritele soiuri de semințe de sfeclă, 
a ajuns la concluzia că în condițiila 
de aici, soiurile poliploide (și anu
me R poli 1) dau cele mai bun» 
producții.

Organizarea timpurilor experi
mentale și cum se reflectă în pro
ducție rezultatele obținute pe ase
menea loturi a fost, de altfel, tema 
de studiu susținută de inginerul a- 
gronom Ilie Drăgan, la Institutul de 
cercetări. Și dacă apare copleșitoare 
munca pe cele peste 4 600 de hectare 
ale cooperativei, într-o asemenea zi 
de primăvară, copleșitoare sînt, în 
egală măsură, aceste „loturi albe" 
experimentale — fișele pe care agro
nomul le completează zi de zi, cu 
ajutorul colaboratorilor săi — coope
ratorii — și cînd spun colaboratori 
acest lucru nu e întîmplător o fi
gură de stil. De altfel, temele a- 
cestor cercetări — comportarea di
verselor soiuri de sfeclă, de grîu 
ori hibrizi de porumb, în diferite a- 
solamente, densități, cu anumite doze 
de îngrășăminte — au ca rezultat 
imediat nu numai producțiile obți
nute an de an, ci și cunoștințele 
oamenilor. Acestea din urmă nu pot 
fi cîntărite, dar te întîmpină la fie
care pas, impunîndu-ți o realitate 
evoluată: de la „agricultura de ță
rani deștepți" care anunța, în urmi 
cu opt ani, abia un început, la a- 
ceastă agricultură de țărani învățațl 
— proces în plină desfășurare.
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dintre ei. 
suprave-

CATUL BOGDAN, MARIN GHERASIM,

opinii

preajma Conferinței

retă : Țara surîsulul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oameni 
și șoareci — 19,30, (sala Studio) : O femele cu bani — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Capul de rățoi — 20.
O
nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Petru Rareș — 
19,30, (sala Studio) : Femei singure — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cine l-a ucis pe Carol al 
VI-Iea ? — 19,30.
O Teatrul Mic : Doi pe un balansoar — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 9,30, Năzdră
văniile lui Păcală — 16.
O Teatrul evreiesc de stat : Mangherlada — 20 (premieră).
© Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : O noapte furtunoasă — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sln- 
ziana — 10, (sala din str. Academiei) : Tigrișorul Petre — 10, 
Vrăjitorul din Oz — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tă- 
nase — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu 
picioarele pe pămînt — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

De vorbă cu

formalismului în

bolocmil dintre

școală și familie
cl și pe ceilalți 
ai clasei — cum 
nuiește în multe 
este de presupus 
nările și lectoratele sînt 
frecventate în mod satis
făcător.

Numărul, organizarea și 
conținutul acestor întîlniri 
colective variază mult de 
la o școală la alta. Două- 
trei ședințe anuale, la care 
asistă cîteva sute de pă
rinți ai elevilor din clasele 
I—XI. — cum se țin la 
unele școli — nu pot oferi 
desigur prilej de dezbateri 
pe temele cele mai actuale 
pentru toți părinții. Dar 
chiar în cadrul unor adu
nări lunare ale părinților 
elevilor dintr-o clasă sau 
din clase paralele, trebuie 
depășită practica citirii 
unui referat de către în-

♦
profesori 
se obiș- 
școli — 
că adu-

a-

O sumară inventariere a 
atitudinilor părinților față 
de școală indică — pe lin
gă poziții de corectă înțe
legere și înfăptuire a unei 
reale colaborări — și ca
zuri care generează rezul
tate slabe ale muncii edu
cative. Semnalăm cîteva 
dintre cele specifice ulti
mei categorii, așa cum re
ies din propriile afirmații 
ale părinților :

— Am un copil minunat! 
Nici nu știu bine unde-i 
școala, cum arată dirigin
tele. N-am probleme !

— Copilul trebuie ținut 
din scurt ; dacă nu zilnic, 
măcar de 2—3 ori pe săp- 
tămînă trec pe la școală, 
să aflu cum stau lucrurile.

— Tov. diriginte, sînt ta
tăl lui... dint.r-a X-a. Abia 
acum aud că-i „căzut" la 
opt materii. Ce ne facem ?

Tabloul cazurilor, tipice 
poate fi îmbogățit, ' nuan
țat, dar în unele cazuri ar 
fi vorba de un stadiu i;ee- 
voluat suficient al conștiin
ței de cetățean și părinte. 
Cauzele unor asemenea 
stări de fapt cred că tre
buie căutate și în însuși 
modul defectuos în care se 
realizează colaborarea 
cestor părinți cu școala.

După ce am urmărit, în 
cadrul unei cercetări, me
todica muncii cadrelor di
dactice cu părinții ne pro
punem să menționăm aici 
numai cîteva aspecte de sin
teză privind formele prin 
care școala contribuie la 
pregătirea pedagogică a fa
miliei. A stabili problema
tica, sistemul de cunoștințe 
pe care este necesar să-1 
posede părinții constituie o 
primă etapă în munca șco
lii cu familia. Ce, cît, în ce 
ordine vor fi însușite aces
te cunoștințe, prin care mo
dalități ? Răspunsul, pe 
lîngă unele note diferen
țiate, în funcție de condiții 
concrete, are și cîteva ja
loane comune : părinții 
trebuie să știe ce scopuri 
urmăresc în educație, care 
sînt metodele adecvate și 
cum decurge, în mare, pro
cesul formării personalită
ții copilului la 
vîrste.

Dacă în planul 
prevede în mod 
obiectiv al propagandei 
pedagogice „educația în fa
milie" — există pericolul 
de a realiza incomplet in
formarea părinților, peri
colul repetărilor inutile și, 
în ultimă instanță, al unei 
munci neinteresante, care 
face formal colocviul din
tre școală și familie. In a- 
semenea condiții nu este de 
mirare dacă părinții sînt 
nesatisfăcuți de ceea ce le 
oferă 
pare 
lejul 
te pe . 
al lectoratelor.

— Vin puțini părinți și 
numai cei ai elevilor buni 
este refrenul des auzit în 
școli.

Să ascultăm și „partea 
adversă" :

— Am copilul în clasa a 
VII-a și, pînă acum, am 
ascultat de cinci ori aceeași 
expunere despre „Impor
tanța colaborării școlii cu 
familia"... sau :

— Să vin la adunare 
doar ca să ni se citească 
notele din catalog ?.

Cînd însă părinții sînt 
întîmpinați în școală cu 
mici expoziții de lucrări 
ale elevilor — ca la Școala 
generală nr. 122 —, cînd 
sînt solicitați să-și spună 
părerea asupra unor mă
suri ale conducerii școlii, 
de evidențiere sau de 
sancționare — ca la liceul 
„I., Neculce" — (ambele 
din București), cînd pot în- 
tîlni nu numai pe diriginte.

diferite

școlii se
vag ca

școala, iar faptul a- 
mai evident cu pri- 
adunărilor organiza- 
școală sau pe clase și

vățători și diriginți. Am 
experimentat cu succes an
trenarea părinților în pre
zentarea unor expuneri 
privind propria muncă e- 
ducativă. Discuțiile susci
tate de asemenea luări de 
cuvînt se leagă mai ușor, 
atmosfera cîștlgă în na
tural, părinții se simt mai 
în largul lor, schimbul de 
experiență este mal amplu 
și mai profund. Și în a- 
ceste cazuri sînt însă ne
cesare concluziile învățăto
rului sau ale dirigintelui, 
care să sintetizeze esen
țialul, să rectifice — cu 
tact — să completeze 
cu experiența pedagogului 
punctele de vedere expri
mate de către părinți. Pă
rinții au nevoie și de ar
gumentări științifice pri
vind esența procesului e- 
ducativ și de fundamenta
rea adevărurilor de prin
cipiu, pe exemple, și de în
drumări concrete.

Consultațiile acordate 
părinților de către învăță
tori și diriginți sînt o altă 
formă a propagandei pe
dagogice în rîndul fami
liilor elevilor. Este bine 
cînd inițiativa acestor în
tîlniri aparține părinților, 
dar și mai bine cînd ei vin 
către educatorii din școală 
nu neapărat fiindcă „s-a 
ivit o problemă". S-ar pu
tea spune chiar că prezen
ța spontană a părinților la 
orele de consultații este un 
indiciu al reușitei în mun
ca școlii cu familia. Din 
păcate însă, întîlnim nu 
rareori fie profesori care 
așteaptă în zadar să fie so
licitați — fie părinți care iau 
drumul școlii numai ca să 
se plîngă de nedreptăți i- 
maginare. să facă apel la 
„înțelegere". Cu cîtva 
timp în urmă s-a experi
mentat la Liceul nr. 10 din 
Capitală sistemul consulta
țiilor pe grupe de părinți 
interesați de aceeași pro
blemă. Această formă — 
intermediară între dezba
terea „în plenul" părinților 
copiilor dintr-o clasă și 
consultația individuală — 
s-a dovedit utilă atît pen
tru a găsi soluții cazurilor 
în speță, cît și pentru sta
bilirea unor punți de legă
tură în cadrul grupului de 
părinți. Cu același prilej, 
se făceau și recomandări 
bibliografice din literatura 
de popularizare a cunoștin-

țelor pedagogice șl chiar 
s-a organizat, printr-o bi
bliotecă volantă, înjghebată 
în acest scop, un schimb 
de cărți între părinți.

Dar colocviul școală-fa- 
milie nu trebuie neapărat 
să aibă drept sediu școala. 
Conducerea liceului de 
lingă uzina „23 August" 
a inițiat o formă deosebită 
de legătură cu familiile e- 
levilor : adunări ale părin
ților în uzină, unde lucrea
ză o bună parte 
Măsuri privind _____
gherea copiilor, folosirea 
timpului liber, disciplina 
școlară au stat deopotrivă 
în atenția cadrelor didac
tice și a celor din uzină.

După cum se știe, una din 
obligațiile învățătorilor și 
diriginților este vizitarea e- 
levilor acasă. Temeiul aces
tei forme de legătură între 
școală și părinți stă în cu
noașterea „de visu" a con
dițiilor educative din fami
lie, cunoaștere care între
gește și dezvăluie mai preg
nant educatorului particula
ritățile individuale ale fie
cărui elev. Numai că avan
tajele vizitelor sînt depășite 
pentru unele cadre didac
tice de incomoditatea efec
tuării lor. întîlnim frecvent 
mențiunea în planurile în
vățătorilor și diriginților : 
„voi vizita elevii acasă", 
cîteodată o indicație nume
rică (5 pe trimestru, de 
exemplu). Mai rar sînt' și 
precizări nominale. Dar și 
mai rar se întîmplă ca pla
nul să fie îndeplinit Ba 
uneori se consideră că vizi
tarea elevilor ar fi o mă
sură extremă, cînd tot ce 
s-a făcut pînă atunci a fost 
ineficient. („Am fost pînă și 
la el acasă"...). Nu putem 
și nu e bine să credem în 
„minuni pedagogice", dar în 
cîteva împrejurări am con
statat adevărate cotituri în 
viața unor elevi, tocmai ca 
urmare a apropierii, a cu
noașterii mai adînci, reali
zate prin vizitele educato
rului la ei în familie. 
Acesta a putut orienta mai 
bine părinții și, totodată, el 
însuși a găsit soluții adec
vate copilului respectiv.

Obiectivele numeroase și 
complexe ale muncii școlii 
cu familia fac necesară par
ticiparea nu numai a diri
ginților la această muncă, 
ci a tuturor profesorilor. 
Este necesar deci să se e- 
chilibreze, pe planul fiecă
rui colectiv didactic, sarci
nile educative, dirigintele 
fiind un coordonator, nu 
singurul executant. în lu
mina acestei participări e- 
fective a tuturor cadrelor 
didactice la întregul proces 
educativ, se face imperios 
simțită necesitatea de a a- 
sigura viitorilor învățători 
și profesori, atît prin cursul 
de pedagogie cît și prin ac
tivitatea în cadrul practioii 
pedagogice, o pregătire co
respunzătoare. Programele 
actuale sînt deficitare în a- 
ceastă direcție.

La îmbunătățirea activi
tății comune a școlii și fa
miliei este chemată să 
contribuie activ și compe
tent cercetarea științifică, 
dînd fundament teoretic 
atît practicilor tradiționale 
pozitive, cît și elementelor 
noi, experimentate în lumi
na exigențelor actuale. Pe
dagogia familiei, conținutul 
și metodica muncii școlii cu 
părinții elevilor, analiza 
contribuției specifice a fac
torilor care realizează pre
gătirea pedagogică sînt nu
mai cîteva din domeniile 
care se cer investigate cu 
mai multă perseverentă.

Luminița GHIVIRIGĂ
șef de sector la Institutul 
de științe pedagogice

încă de la publicarea ei 
„Gazeta literară", piesa lui Marin 
Preda „Martin Bormann" a trezit 
un viu interes, nu numai prin în
sușirile ei literare — în care este 
vizibilă amprenta puternicei per
sonalități scriitoricești a autorului 
— dar și prin factura ei aparte în 
Peisajul creației noastre dramatice, 
ntr-un moment în care nu lipsesc 

bucățile facile, de mărunt și efemer 
succes comercial, „Martin Bormann" 
se distinge prin aceea că între
prinde o dezbatere de idei, cu im
plicații umane de o largă univer
salitate, înfruntînd cu îndrăzneală 
dificultățile abordării scenice a 
unui subiect de o actualitate 
ardentă, aproape publicistică.

Punctul de plecare al dramei îl 
constituie un episod din viața in
ternațională care a pasionat opinia 
publică. Oare călăul nazist, de o 
tristă faimă, Martin Bormann, con
siderat mult timp decedat, trăiește 
sub un nume fals și e ascuns în- 
tr-una din țările Americii Latine ? 
Autorul nu se oprește însă asupra 
laturii senzaționale, ci — dezvol- 
tînd o investigație menită să dez
văluie urmele sinistrului personaj 
— încearcă să desprindă semnificații 
etice și filozofice contemporane a- 
dînci. Ce univers poate crea în ju
rul lui un asemenea om, chiar dacă 
puterea sa nu se mai întinde asu
pra unor vaste teritorii și asupra a 
zeci de milioane de oameni, ci doar 
asupra unei mici colonii de conce
tățeni expatriați ? Este, după cum 
piesa o arată în cîteva imagini eloc
vente, unul dintre acele universuri 
pe care literatura ultimelor decenii 
le-a 
lume 
dacă
trec

numit „concentraționare", o 
unde sîrmele ghimpate, chiar 
nu sînt ridicate la vedere, 
prin sufletele oamenilor, o

lume unde domnește dreptul 
pumnului și intimidarea, sub firma 
meșteșugit compusă a unui „para
dis terestru". în această ambianță 
creată de supraviețuitori ai fascis
mului crește, după 20 de ani, o ge
nerație care — deși n-a auzit măcar 
de Hitler — are inoculată otrava 
spiritului de turmă, a respectului și 
supunerii față de forță, o generație 
„aclimatizată" cu brutalizarea și 
umilirea omului.

Reprezentînd debutul în teatru 
al reputatului nostru prozator, 
„Martin Bormann" nu are o con
strucție scenică foarte bine înche
gată, discuția nu e întotdeauna 
grefată pe acțiune, există pasaje 
parazitare și trenante. Totuși, lu
crarea mi se pare dramatică în 
esența ei, prin aceea că latura epică 
este subordonată unui conflict 
fundamental și acut. Eliminînd 
detalii mărunte, pe care le putem 
bănui sau ignora, Marin Preda a 
construit întreaga acțiune și a gra
dat desfășurarea ei spre ciocnirea 
categorică dintre exponenții forței 
arbitrare și omul care vine să nege 
supremația arbitrariului. Acesta din 
urmă nu e un personaj ideal ; e 
un ziarist de origine română, năs
cut în străinătate și lucrînd în presa 
occidentală (identitatea lui e con
turată confuz de autor, care-i atri
buie și calitatea de fost... consilier 
al lui Chombe), nestatornic, puțin 
aventurier, ciudat uneori, dar — 
ceea ce îl definește în chip esențial 
— stăpînit de pasiunea prezenței în 
miezul evenimentelor capitale pen
tru destinul lumii contemporane și 
a explicării lor. Această pasiune 
reportericească, ce depășește cu
riozitatea profesională spre a se 
transforma în angajare și responsa
bilitate, îl îndeamnă să intre în co-

O Eddie Chapman, agent 
secret : PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21.
o Cele trei nopți ale unei 
iubiri : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2319 — orele 
17), REPUBLICA — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15

• Eu, eu, eu... șl ceilalți : CAPITOL — 9; 11,15; 13, 
18,30; 21.
e Pentru cîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL — 9, 
15,15; 18; 20,45, FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 21, MODERN 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
O Topkapy : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
O Răpirea fecioarelor : FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la am
bele completarea Mitică și formula Iul de viață), GLORIA 
(completare Dacă aș fi știut) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MELODIA (completare Orizont științific nr. 1/1968) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45.
o Noaptea nunții în ploaie : ARTA (completare Orizont știin
țific nr. 1/1968) — 8,45—15,45 în continuare; 18,15; 20,30.
e Doctorul Aumădoare : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.
O Lumea comică a Iul Harold Lloyd : CINEMATECA — 10;
12.30.
• Hocus-Pocus ; VICTORIA (completare Stadioanele vă aș
teaptă) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Sfîntul la pîndă ; LUMINA (completare Creierul) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI (completare Flora austra
liană) — 10; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA (completare Gustav și 
cioara nerecunoscătoare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcăi) — 9; 10,30; 
12; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Am întîlnit țigani fericiți ; UNION (completare Anatolia 
ospitalieră) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
Lauri celor mal buni) — 15; 17,30; 20, CRÎNGAȘI (completare 
Plinea noastră) — 15,30; 18; 20,30.
O Digul — Flori pentru litoral — Cînd frumosul este util — 
Reportaj prin Țara Bîrsei — Pepite — Trei povești de dra
goste : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
O Valetul de pică ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare Stăpîn pe sine) — 10; 16; 18,15; 20,30.
e Leul african : DACIA (completare Nălcă pleacă la Bucu
rești) — 9—17 în continuare; 19; 21, AURORA (completare O 
după amiază plină de peripeții) — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
e Căutați idolul : BUZEȘTI (completare Pledoarie pentru box)
— 15,30; 18; 20,30, VIITORUL (completare Orașul fără străzi) — 
15,30; 18; 20,30.
O Cu toată viteza, înainte ! : GRIVIȚA (completare Lupta in
ternă a speciilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Eroii de la Telemark : BUCEGI — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30, 
FLOREASCA — 10; 12,30; 15; 18; 20,30.
• Post-Sezon : UNIREA — 15,15; 17,45; 20,15.
© Două bilete la matineu ; TOMIS (completare Cu dansatorii 
maghiari în Grecia) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cei șapte samurai : FLACĂRA — 14,30; 17,30; 20,45.
O încercuirea : VITAN (completare Salut, Kenya !) — 15,30; 
18; 20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună : MIORIȚA — 9,30; 13; 
16,30; 19,45, LIRA — 16; 19,30.
• Muzicantul : POPULAR (completare Miracole) — 15,30; 18; 
20,30.
© împușcături pe portativ : MUNCA (completare împlinire)
— 16; 18; 20, RAHOVA (completare Orizont științific nr 12/1967)
— 15,30; 18; 20,30.
© Un Idiot Ia Paris : MOȘILOR (completare Atenție, ciu
perci 1) — 15,30; 18; 20,30.
e Blestemul rubinului negru : VOLGA (completare Gustav 
știe mai bine) — 9,30—14 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.
© Un bărbat șl o femeie : PROGRESUL (completare Pilule II)
— 15,30; 18; 20,30, FERENTARI (completare Gigantul înaripat)
— 15,30; 18; 20,30.
© O sută unu dalmațlenl : COTROCENI (completare 
veverița) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : PACEA (completare 
științific nr. 12/1967) — 10; 15,30; 18; 20,30.
© Martin, soldat : COSMOS (completare încercări) 
16,30; 18,30; 20,30.

CONSTANTIN POPOVICI, ION SĂUȘTEANU despre

Creația artistică are o sursă de 
permanentă vitalitate : efortul fiecă
rei generații de artiști de a se in
spira din conținutul de viață, din 
evenimente, din istorie, de a-și con
tura și preciza idealul, perpetuu ra
portat prin artă la viață. Orice ge
nerație aspiră la o viziune proprie, 
la adevăruri proprii și trebuie să ve
dem în aceasta nu o negație a tra
diției culturale. Căci fondul cultural 
uman, tradiția de cultură a unui po
por au o continuitate a structurilor 
care mai mult sau mai puțin preg
nant transpare în mod sigur în trep
tele evoluției sale.

Marile epoci artistice — Antichita
tea clasică sau Renașterea — se în
scriu în istoria culturii prin aria 
complexă de afirmare a concepțiilor 
estetice. Proeminențele istoriei ar
tei sînt marcate tocmai de aces
te evoluții artistice în care sen
sul filozofic le ordonează. Marii ar
tiști au fost filozofi profunzi, marile 
epoci de creație au impus idealuri 
umane, sociale, artistice, istoria cul
turii înregistrîndu-le ca momente de 
fervoare spirituală. Poate fi despăr
țită opera de artă în compartimen
te distincte în care se vor citi pro
bleme de limbaj, mijloace de expre
sie, spiritualitate, participare, fără ca 
prin aceasta să nit sufere amputări ? 
O atare clasificare este imposibilă.

„Forma de expresie este imaginea, 
revelatorul gîndurilor personale, in
time a întregului său conținut afec
tiv. Universul pictorului, al artistului 
în general este viața, faptele ei. S-a 
vorbit de artiști izolați. Aceasta este 
o iluzie. Artistul este în primul rînd 
un om. El trăiește, este obligat să 
răspundă totdeauna la solicitările vie
ții. Alături de el, sau mai exact în 
el trăiesc toate amintirile sale, toate 
experiențele sale, viața strămoșilor 
săi. Toate acestea înseamnă univer
sul pictorului. Ele se constituie ca 
teme ale picturii și toate mijloacele 
noastre artistice de expresie trebuie 
să convergă în realizarea ei. Te
matica picturii trebuie deci înțelea
să ca un mod specific de a înțe
lege mișcarea noastră contemporană a 
vieții, de a-i simți pulsul în modul

Există ca în orice artă un labora
tor al creației plastice. Dacă vom lua 
expresia în sens figurat vom înțelege 
că motorul creației unui tablou de 
valoare este o gîndire artistică pro
prie. Se poate însă cere ca această 
gîndire pe care o dorim originală, 
mărturisită din spiritualitatea noas
tră specifică să apară dintr-o dată 
spontan, fără un exercițiu lung și 
răbdător ?

„Ce nu-ți aparține, nu-ți aparține 
— spune pictorul Catul Bogdan — și, 
oricum, mai devreme sau mai tîrziu 
se va observa. Uneori ne putem înșe
la constatînd apoi că în spatele unor 
aparențe care ne pot încînta nu se 
află o acoperire de substanță reală. 
Artistul nu poate porni pe drumul 
descoperirii propriei sale personalități 
decît cu încrederea și speranța că o 
va găsi. Dar nu e deloc suficient. El 
trăiește în contact cu arta înaintașilor, 
a colegilor. Nu-1 pot lăsa indiferent 
toate acestea. El se raportează și ast
fel se autodefinește. Dar lucrurile se 
complică. Cuvintele îl ajută pe scrii
tor să se exprime. Limbajul vorbelor 
e mal ușor de învățat și de mînuit. 
Culorile, linia și toate celelalte nu 
se supun decît foarte tîrziu. Trebuie 
multă muncă și multă răbdare. Ar fi 
instructiv să urmărim cîte drumuri 
există în această luptă pentru perso
nalitate, pentru stil în creația unui 
mare maestru". Și iată părerea unui 
coleg de breaslă, tînărul pictor Ma
rin Gherasim : „Cu excepția pasti- 
șorllor iremediabili nu este de con
ceput creator valoros fără persona
litate, fără originalitate (care desi
gur se limpezește, se cristalizează în 
timp printr-o muncă îndîrjită). Cum 
va fi opera noastră, cu ce mijloac _■ 
tehnice o vom realiza, cum vom ex
prima specificul genului abordat — 
iată o problemă extrem de impor
tantă dar care nu trebuie să devină 
o obsesie și pe care nu putem să o 
privim ruptă dintr-un context mai 
larg, din contextul determinantelor ei. 
O opinie similară se găsește expri
mată în cuvintele colegului său de’ 
generație, sculptorul Constantin Po- 
povici: „Opera pornește de la un 
substrat uman, de la o condiție pre
cisă. In cadrul ei se pot distinge 
multe, foarte multe planuri. în ea 
converg idei multiple, forme multi
ple. De cele mai multe ori forma 
perfectă nu apare de la început cu 
claritate. Dar ca artist o cauți încer- 
cînd, remodelînd, schimbînd tehnici
le". Căci, cum afirma pictorul Catul 
Bogdan, o dată cu exercițiile de for
mă trebuie făcute exerciții de gîn
dire.

„Cred că nu putem vorbi de actul 
creator, de opera de artă, fără a avea 
în vedere acea atitudine implicită 
față de lume, față de univers, atitu
dine izvorîtă organic din întreaga fi
ință a artistului, atitudine ce 
presupune modalitatea noastră spe
cifică de a percepe existența, de a 
avea o concepție bine determinată 
față de ea, într-un cuvînt nu putem 
înfăptui opere de artă fără o prea
labilă concepție filozofică, concepție 
trăită aevea și nu numai teoretizată. 
Fără această atitudine, fără capaci
tatea de a ne ridica opera la idee, 
la simbol nu sîntem decît simpli meș
teșugari mai mult sau mai puțin a- 
bili, manufacturieri. Opera ei de artă 
trebuie să devină un fapt spiritual, 
o poartă prin care pătrundem într-o 
lume de esențe, să deschidă o nouă 
perspectivă spre complicata ființă o- 
menească. Fără această încărcătură 
de spiritualitate, fără această palpi
tație a ideilor și trăirilor lucrarea 
de artă devine simplu obiect, inert, 
amorf", ne-a spus pictorul Marin 
Gherasim.

„Arta ajută la tot ce este viață. Nu 
se va putea niciodată nega această 
funcție. Fără neîncetatul raport la 
existența umană, la tot ce cuprinde 
— și ce multe lucruri sînt 
în această noțiune — arta 
justifică. Artistul descoperă 
neîncetat ca o concluzie a trăirilor 
lui, a rațiunii sale de a fi. Dar în 
același timp realizează autocunoaște- 

■rea. Artistul se descoperă pe sine în
suși. Altfel este o floare care nu dă 
fructe. Descoperindu-se se îmbogă
țește. Iar devenirea lui ca artist în
seamnă o continuă perfecționare spi
rituală. Există artiști care nu sînt 
animați de idei generoase. Dar una 
este un artist cu un crez și alta un 
artist fără", adaugă un artist de ma- 
turitatea și prestigiul 
Bogdan.

cel mal intim și de a o reflecta în 
profunzimea ei de sensuri. Transfi
gurarea artistică se realizează cu le
gile ei, dar odată ce vrei să exprimi 
și ai ce să exprimi, conținutul tău 
afectiv te condiționează" (Viorel 
Mărginean).

Aceste intervenții ale cîtorva din
tre participanții la colocviul nostru 
au fost citate astfel pentru că exis
tă între ele, dincolo de vîrstă, de 
școală, de stilul artistic al fiecăruia 
o idee comună, un principiu estetic 
fundamental. Artistul creează printr-o 
legătură anteică cu viața, nu detașîn- 
du-se de ea. Este firesc deci ca arta 
plastică a epocii noastre să reflecte 
gama largă și complexă de preocu
pări, gînduri, sentimente ce aparțin 
societății noastre socialiste, lumii din 
care izvorăște această creație. Opera 
artistică nu s-a clădit niciodată pe 
neant. Ea este expresia unei spiri
tualități, a unui orizont de idei, iar 
arta de azi, de aici, nu poate fi de- 
cît produsul spiritualității românești, 
al ideilor ce animă pe oamenii vre
mii noastre, expresie a filozofiei, a 
concepțiilor noastre despre lume și 
viață. Evident că toate deter
minările sociale și spirituale sînt 
conjugate și ele vizează straturi 
profunde ale sensibilității umane, 
artistul extrăgînd dintr-o realitate 
multiplă o substanță artistică, viabilă 
și fertilă. Raportîndu-se la lumea în 
care trăiește, artistul se simte angajat 
față de ea, creația sa constituind po
ziția față de viață, față de existența 
umană. Umanismul socialist este o 
filozofie care deschizînd drumul crea
ției autentice, o confirmă în dialog 
cu forțele luminoase ale rațiunii, au- 
torizîndu-i rolul și puterea de a con
tribui la transformarea societății șl 
conștiinței omului.

Catul

cuprinse 
nu se 
lumea

stat „G.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahia

• Filarmonica de
Enescu" (la Ateneu) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mir
cea Popa. Solist : Nikita 
Magaloff (Elveția) — 20.
Î Opera română : Lucia da 

amermoor — 19,30.
• Teatrul de stat de ope-

n

19,30.

Andrei BALEANU

ce comunicau în chip

,Cei trei mușchetari H
t dramatizare după A. Dumas în pregătire la Teatrul de păpuși din

Brașov
„Cei trei mușchetari", dramatizare după A. Dumas — în pregătire la Teatrul de păpuși din 

Brașov Foto : M. Cioo

CONCEPȚIA ARTISTICA 
LIMPEDE ESTE 
INDISPENSABILA CREAȚIEI

Foto : M. Ci 00

lonia pe care o presupune condusă 
de Martin Bormann. Ziaristul Jean 
Paulescu se revoltă împotriva ne
dreptăților pe care le simte și le 
vede producîndu-se în jurul său, ■ 
dar el vrea în același timp să și 
înțeleagă resorturile intime ale du
rerosului fenomen social la care a- 
sistă, mecanismul de gîndire și de 
acțiune care face posibilă re-

16,55 — Fotbal : Bulgaria—Italia. Sfertu
rile de finală ale Campionatului euro
pean. Transmisiune de la Sofia. 18,45 — 
Curs de limba spaniolă (lecția a 10-a). 
19,15 — Pentru tineretul școlar. „Balta
gul" de Mihail Sadoveanu (II). Dramati
zare de Alecu Ivan Ghilia. 19,45 — Tele
jurnalul de seară. 20,00 — Tele-enciclo- 
pedla. 21,00 — întîlnire cu... baritonul 
Octav Enigărescu. 21,15 — Film serial : 
Evadatul. 22,05 — Invitație la dans. Emi
siune muzical-eoregrafică. 22,35 — Tele
jurnalul de noapte. 22,45 — Telesport. 
23,00 — Premiul Euroviziunil. Transmi
siune de la Londra. 0.45 — închiderea e- 
mislunli.

Din păcate, acest text demn să 
marcheze un moment interesant în 
viața noastră teatrală, a fost foarte 
palid servit în spectacolul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", astfel 
încît (spre deosebire de lucrări mai 
slabe, care se bucură însă de suc
ces datorită în mare parte unor in
terpretări cuceritoare), piesa lui 
Marin Preda s-a înfățișat specta-

cronica teatrală

de Marin PREDA

nașterea unui lagăr de tip nazist. 
Tentativa sa de a întreprinde un 
dialog de idei cu conducătorii 
acestui lagăr mascat constituie o, 
eroare din pricina căreia eroul e 
cît pe ce să-și piardă viața — și 
care se dovedește în orice caz fa
tală dragostei lui înfiripate cu o 
tînără colonistă. Dar pentru spec
tator, pentru sensul dramei, ex
periența lui Paulescu e edifica
toare, relevînd imposibilitatea de a 
rămîne indiferent în fața unei 
alternative cruciale pentru omeni
rea modernă.

torilor dezsvantajată. Pe scenă nu 
s-a realizat tocmai acel climat de 
cutremurare, de înfiorare în fața 
unei mentalități care promovează în 
mod deliberat crima, strivirea mo
rală și fizică a ființei umane. 
Preocupată, pare-se, mai mult de a 
da spectacolului un dinamism pro
priu literaturii de aventură, regia 
(Sorana Coroamă) a trecut întreg 
accentul pe latura superficială a ac
țiunii, apelînd la un pitoresc ce nu 
mi se pare a avea nimic comun cu 
spiritul textului. îndeosebi, s-a pier
dut gravitatea problematicii filozofi-

ce, s-a alunecat cu ușurință deasupra 
acelor întrebări decisive pe care 
eroii și le pun sau le propun spre 
meditație publicului. Or, peripețiile 
propriu-zise nu sînt nici multe, nici 
foarte inventive. Nu ele l-au 
preocupat pe scriitor. In actele 
temerare întreprinse de Paulescu 
există o intensitate a gîndului, o 
răsucire interioară, o confruntare 
necruțătoare cu sine și cu un 
mediu ce se dovedește irespirabil. 
Dar în spectacol acest mediu nu se 
alcătuiește prin mai nimic (nici 
măcar prin decor), discuțiile zia
ristului cu posibilul Bormann și cu 
acoliții acestuia sînt de o liniște 
plată, nu au acel calm stăpînit sub 
care plutește senzația de moarte 
și cruzime, de amenințare surdă, 
de măsurare reciprocă a forțelor. 
Nici scena violentă a luptei lui Pau
lescu cu huliganul Holz nu a primit 
proporțiile simbolice necesare, a ră
mas o oarecare încăierare, un amă
nunt în plus în șirul întîmplărilor 
care — luate în sine — nu spun prea 
mult. Actorii au jucat „alb", nenu
anțat, comportarea lor a fost de 
un firesc fără încărcătură spiritu
ală, o naturalețe care poate aparține 
accidentalului cotidian, însă nu 
artei teatrale. Adevărul, pe scenă, 
trebuie să strălucească într-o 
mantie de poezie. Dacă în interpre
tarea Evei Pătrășcanu, severa Ka- 
trin a adus în scenă o suflare rece 
și rea, dacă experiența scenică a 
permis unor actori ca Chirii 
Economu sau Matei Alexandru să 
dea o anume suprafață șefului 
lagărului și subalternului său 
Schulze, multe din celelalte perso
naje (ce-i drept, unele șterse și în 
text), pășesc de la un arlechin Ia 
celălalt fără să se observe, între 
ele nu se creează relațiile complexe 
de teamă, de suspiciune, de în-

singurare și închircire sufletească, 
pe care a știut să le țeasă cu rafi
nament prototipul lui Bormann, 
așa cum l-a imaginat autorul. Atît 
de talentații actori tineri C. Diplan 
și Ilinca Tomoroveanu (Paulescu și 
iubita sa Hanna) au fost de astă- 
dată surprinzător de puțin expre
sivi, replicile lor n-au avut parcă 
subtext, n-au evocat mai mult de- 
cît ceea __ _____1__
imediat. în interpretarea acestor 
două roluri s-a simțit deosebit de 
evident principalul cusur de con
cepție al realizării spectacolului — 
și anume cantonarea în evenimen
tul mărunt, eludarea marilor în
trebări ale existenței. Ar fi totuși 
nedrept să nu consemnăm auten
tica puritate cu care Ilinca Tomoro
veanu a înzestrat-o pe Hanna, ca 
și ținuta scenică frumoasă (dar 
aci fără raporturi cu frămîntarea 
și pasiunea pentru adevăr, a per
sonajului) a lui C. Diplan.

Iar dacă spațiul scenic ne-a dat 
sentimentul unui teritoriu oarecum 
neutru, și nu al terenului pe care 
se desfășura o radicală înfruntare 
de poziții, aceasta se datorează în 
bună parte și scenografiei (decor : 
V. Popov, costume Gabriela Na- 
zarie) care s-a rezumat la a puncta 
cadrul geografic al acțiunii (cînd 
de fapt geografia interesa aci cel 
mai puțin) — și încă într-un mod 
destul de primitiv și banal. în locul 
unei frivolități de bar parizian, cam 
sărăcuț imaginate, sau al unui 
pitoresc latino-american de carte 
poștală ilustrată, am fi preferat o 
plastică de mai larg ecou uman, o 
plastică menită să spună ceva, să 
contribuie la crearea atmosferei de 
tensiune, prielnică dezbaterii 
idei.

în absența unei autentice gîndiri S \ 
instalează semidoctismul plastic. 
domeniul nostru se pot observa ma
nifestări de semidoctism cultural. 
Cel care cu un anumit exercițiu al 
formelor se schimbă dintr-o dată 
devenind peste noapte abstract, 
demonstrează lipsa exercițiului gîn- 
dirii continue. Iar lipsa ei, stimu
lată și de o informare artistică pre
cară, naște firesc incultura plastică. 
Or, trebuie pus în discuție sen
sul dezvoltării logice, normale a 
propriei tale personalități, a dru
mului tău. Nu 
spectaculos și : 
se poate naște perfecțiunea. Tre
buie perseverat, 
este autentic și dezvoltat. Chiar 
sacrificii. Acei care-și schimbă ma
niera de lucru trecînd peste- noapte 
de la un mod de a percepe și a reda 
lumea la altul, își închipuie poate 
că-și îmbogățesc limbajul. Or, este 
totalmente fals. Dacă prin abstracțio
nism nu exprimi mai mult, ce sens 
are să-1 practici ?“ — opiniază
pictorul Ion Sălișteanu. „La mu
zeul Zambaccian — remarcă pic
torul Constantin Piliuță — există 
un autoportret al lui Th. Pallady, fă
cut cu o zgîrcenie de mijloace exem
plară. Tensiunea interioară strînsă 
pe această suprafață vibrează într-o 
întruchipare de inegalabilă noblețe, 
îi întreb pe cei care aduc în tablou 
tone de „abilități" sustrase din cine 
știe ce album străin, ce au înțeles 
din marea lecție Pallady ? Moda a- 
parține unui sezon, iar artiștii care 
din an în an sînt alții probabil că nu 
mai cred în durabilitatea obiectului 
de artă. Oare nu și-au pus niciodată, 
dar în mod temeinic, întrebarea — 
cui aparține arta, la ce servește ea ? 
Faptul că trăim într-o structură so
cială deosebită, că ne desfășurăm 
creația și rostul într-o lume nouă, 
între oameni noi, în realități noi, ne 
obligă la mult mai mult. Ar fl tim
pul ca aceste întrebări să răsune din 
plin în interiorul nostru, pentru că 
artistul trebuie, în finalul activității 
sale, să răspundă la întrebarea : ce a 
făcut bun pentru societatea în care 
a trăit ?“.

„Ca oameni ai secolului XX — sub
liniază Marin Gherasim — este 
firesc să gîndim și să simțim diferen
țiat față de înaintașii noștri, deci să 
ne exprimăm diferențiat. Singura 
problemă reală este să găsim „cuvîn- 
tul care să exprime adevărul", 
găsim forma cea mai adecvată, 
intuim legătura cea mai intimă 
ideile, cu poporul nostru. în afară 
de această relație nu cunosc proble
me strict formale sau strict conținu- 
tiste. Problema se pune limpede : a- 
vem sau nu avem ceva de spus cu 
arta noastră ? Dacă avem de comuni
cat un mesaj încărcat de umanitate, 
vom avea acces în inimile iubitorilor 
de frumos, experiența noastră unică 
va căpăta ecou de largă respirație 
umană. Dacă opera noastră va fi pro
dusul unor speculații reci de atelier, 
ea se va naște moartă. Dacă aparți
nem cu toate fibrele noastre spiritua
lității acestui popor, atunci și cele 
mai tainice locuri ale conștiinței 
noastre vor fi îmbibate de această 
spiritualitate. Opera ne va aparține 
atunci nouă, ca individualitate, po
porului acestuia ca matcă creatoare 
și universalității prin ceea ce are 
profund uman".

Anchetă realizată da 
Iulian MEREUȚA

i printr-un salt 
în fond gratuit
consumat ceea ce
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aminte că tata 
adevărat, însă 
afle pe undeva, 

ardeau.

Nu toți din copiii mamei și ai tatei cîți 
I mai trăim, ne adunasem acolo, în fața casei 

noastre de la Omida. Am spus casa noas
tră, adică a tuturor fraților și surorilor și 
am spus greșit. Casa aceea, de la Omida, 
în care trăiește de mulți ani sora mea Eli- 

I sabeta, nu mai e casa noastră ci e casa ei, 
numai a ei. Și nici nu mai este aceeași în 
care ne-am născut și am crescut. Cumna
tu-meu Sămînță, bărbatul soră-mi Elisa
beta, după ce a luat din partea noastră a 
tuturor, act la mînă că nu ridicăm nici o 
pretenție la moștenire, a dărîmat vechea 
casă și pe același loc, cu un pas numai 
spre miazăzi, a ridicat alta, nouă, cam tot 
atît de mică și de întunecoasă ca și cea
laltă. Cînd se dărîmă o casă este ca și cum 

1 ar muri cineva. Ar muri cineva... Ca și 
cum ar muri cineva... Acolo, în casa aceea 
dărîmată de cumnatu-meu Sămînță, a mu- 

I rit bunicul al cărui nume îl port, acolo a 
I murit soră-mea Rada și frate-meu Alexe, 

acolo a murit mama... Tata a murit în că
suța de alături, într-o odăiță aflată între 
bucătărie și micul atelier de fierărie _ al 

I cumnatului meu. în casa cea nouă pînă 
acum n-a murit decît acela care a con- 

I struit-o, cu banii lui și cu sudoarea lui, 
i cumnatu-meu Sămînță adică... Ce să te mai 

superi și ce să te mai întristezi ? !... în 
| alte case din satul nostru Omida, de pe 

lunga, îngusta și săraca Vale a Călmățuiu- 
I lui au murit mult mai mulți oameni decît 

în casa noastră. în unele au murit toți cei 
' ce le locuiau... Toți... Toți cei ce le locuiau... 
I Cu noi cei născuți din Tudor și din Du- 
I mitra, din Tudor și din Maria, din Maria 
I și din Radu Ochian soarta a fost blajină... 
. Consider că soarta a fost blajină în primul 

rînd cu frate-meu Alexe. „Dragul de el... 
dragul de el — cum îi spunea mama cînd 
și-1 amintea — n-a trăit decît șapte zile. 

I N-a avut deci cum cunoaște nici dulceața 
lumii dar nici întristarea și amarul ei". 

I Soră-mea Rada a murit greu, și ca orice 
I împușcat în gît, s-a chinuit mult. Ea a îm

plinit vorbă cu vorbă cîntecul care spune, 
| cu dreptate după unii, fără dreptate după 

alții : „Are-n lume noroc, are, cine moare 
fată mare, are-n lume norocel cine moare 
mititel..." Mama a murit în miez de noapte. 

I Și peste cîțiva ani, tot în miez de noapte 
I avea să moară și tata. Trăiam la Bucu

rești. Mă duceam destul de rar pe la 
I Omida. într-o noapte — era pe la începu- 
. tul toamnei — m-am trezit brusc din som

nul adînc. Nu vreun zgomot oarecare mă 
trezise ci puternica impresie că mă îneacă 

1 un miros gros de tămîie. Am sărit repede 
I din pat, am aprins lumina, am deschis fe

restrele și am trecut din odaie în odaie să 
I văd dacă nu cumva printr-o întîmplare ab- 
I surdă s-a aprins casa. Mirosul de fum de 

tămîie persista. M-am uitat la ceas : erau 
orele unu. Am lăsat ferestrele deschise, 
m-am culcat și am adormit din nou. M-am 

I trezit ca de obicei la orele cinci. Peste oraș 
zburau zorile fumurii. M-am spălat, m-am 

I bărbierit, m-am îmbrăcat, mi-am luat mi- 
I cui dejun iar la orele șase mă aflam în 

redacție, la masa mea de lucru. Ziarul la 
I care lucram apărea înainte de prînz, cam 
Ipe la unsprezece, și jumătate din el era 

scris dimineața, cu note și articole pe mar
ginea celor mai noi evenimente. Pe la orele 

1 nouă, munca mea redacțională pe întîia 
I jumătate a zilei era aproape terminată. Am 

plecat și, trecît Calea Victoriei, am intrat 
I la Capșa unde, la ora aceea, înainte de a 
. pleca în căutarea unor subiecte de articole 

ori de reportaje pentru a doua zi, obiș- 
nuiam să beau un filtru. Acolo, în cafenea, 
peste o jumătate de oră, m-au găsit repor- 

I terul Săvulescu și frate-meu Ștefan care 
mă căutase la redacție pentru a-mi aduce 

I știrea care-i venise prin telefon de la 
I Omida, că în cursul nopții a murit mama...

Am cumpărat cele necesare pentru o cu-
I viincioasă îngropare. Am închiriat o ma

șină de piață și am plecat la Omida. Peste 
| cinci-șase ore cînd am ajuns acolo, mi-a 

ieșit înainte soră-mea Elisabeta, plînsă, cu 
| fața trasă. Am întrebat-o : „Cînd a murit 

mama ?“ „Azi noapte, la ora unu". „De 
unde știi că a murit la ora unu și nu mai 
devreme sau mai tîrziu ?“ „Pentru că toc- 

| mal atunci, cînd ea murea, trecea trenul 
de unu noaptea și apoi m-am uitat și la 
ceas, era unu fix. Am intrat în casă. 
Mama dormea întinsă pe pat. Era galbenă

I la față, ca turta de ceară. Ochii și-i ținea . . . _
| închiși și obrazul îi era ușor mîhnit iar înger, izbucnește în plîns (un plîns aspru, 

buzele... Buzele i se făcuseră albe... albe
I ca hîrtia. Purta cimber negru, nou, ghiurt 

negru, nou, fustă neagră, nouă, ciorapi ne
gri, noi, pantofi negri, noi, — ea care um
blase aproape toată viața desculță !... Mîi- 
nile și le ținea împreunate pe piept și erau 

yvți' ele galbene. In odaie mirosea a tămîie și 
a ceară topită iar fumul îngreuna și în- 
groșa aerul. Trupul mamei, secat și scăzut 
de o îndelungă boală (boala care mi-a fost 
transmisă și mie drept moștenire, și de care 
probahil voi și muri) rămînea nemișcat și 
înfășurat în straiele acelea, negre și noi... 
Iar luminările de ceară galbenă și de ceară 
albă ardeau și răsuflările noastre le clă
tinau ca ușoare adieri de vînt. Sub pleoa
pele închise ale mamei se aflau ochii ei 
frumoși care de-a lungul unei vieți mereu 
frînte vărsaseră rîuri de lacrimi pînă se 
uscaseră, ochii cu care ea mă văzuse cres- 
cînd și apoi, părăsind casa și satul strîmb 
dintre dealuri. „Tu — îmi spunea nu o 
dată — tu erai bolnăvicios cînd erai mic. 
Aveai un an și pe urmă ai avut doi și nu 
te țineau picioarele. Pentru că nu mai 
aveam putere să te port în brațe, te pur
tam pe umăr. Și te-am purtat pe umăr, 
băiete, pînă mi s-a îngroșat acolo pielea 
cum se îngroașă pielea de pe ceafă a boului 
îndelung înjugat..." îmi vine să mă aplec 
asupra ei, să-i deschei ghiurtul la gît și la 
piept și pe urmă să-i deschei și cămașa 
albă ca zăpada — cămașă pe care n-a îm
brăcat-o niciodată și pe care a păstrat-o 
în lacră pentru cînd va fi moartă — și să-i 
mîngîi umerii, să-i mîngîi mai ales umărul 
acela pe care m-a purtat care, fără îndoială 
are și acum pielea mai groasă. Rămîn însă 
nemișcat. Mă rușinez de lumea din jur și 
rămîn nemișcat. Rudele din sat și din sa
tele vecine, venite s-o jelească pe mama și 
să ia parte la înmormîntarea ei se uită la 
moartă și după ce fiecare se satură de 
atîta uitat îmi aruncă și mie o privire- 
două. Soră-mea Elisabeta îmi spune : „Dor
meam aici în odaie, amîndouă, cu lampa 
aprinsă, că tu știi, mamei i-a fost totdeauna 
frică de întuneric și dormea cu lampa a- 
prinsă. S-a trezit, m-a strigat și m-a rugat 
să-i aprind luminarea. „Dar ce-ți veni cu 
luminarea ?“ am întrebat-o. „Mor. Simt că 
dintr-o clipă într-alta am să mor". Am fă
cut lumina lămpii ceva mai mare, am ieșit 
afară, am trecut drumul și-am rugat-o pe 
soră-mea Leana să vină la noi că moare 
mama. M-am întors, am aprins luminarea 
și i-am pus-o în mînă. A venit și soră-mea 
Leana. „Du-te — i-a zis mama — acasă, 
trezește-1 pe bărbatu-tău, trimite-1 la popa 
să vină să-mi dea sfînta împărtășanie și 
pe urmă să se ducă la poștă, să dea tele
fon la București, să vină băieții, să-i văd, 
că nu i-am văzut de mult și să le spună să 
vină repede, că poate mai apuc să-i văd". 
S-a făcut ora unu și tocmai atunci a trecut 
trenul zguduind ferestrele casei. Mama stă
tea rezemată de perete cu luminarea în 
mînă. A dat deodată un țipăt (așa țipăt nu 
mai auzisem pînă atunci) și-a podidit-o 
sîngele pe gură. Peste cîteva minute se 
răcise". Tace soră-mea Elisabeta și rămîne 
cu ochii uscați. S-a obișnuit cu moarta. 
S-a obișnuit și cu moartea care i-a luat 
mamei sufletul. Trei zile moartea dă ocol 
casei, dă ocol curții cu sufletul moartei sau 
al mortului în brațe. Plînge sufletul des
părțit de trup, dar lacrimile sufletului nu

1 se văd cum nu se vede nici sufletul însuși. 
I „Zaricuță, zice soră-mea Evanghelina, Za- 

ricuță, de ce n-ai mai venit tu pe acasă
I de atîta vreme ?“ Se uită la frate-meu Ște- 
i fan și-1 ceartă și pe el. Rubedeniile ascultă, 

tac, însă de mustrat ne mustră și ele cu 
| ochii. „Zaricuță de ce n-ai mai venit tu 

pe acasă de atîta vreme ?“... De obicei cu-
I vintele odată spuse, se risipesc în văzduh. 

Cuvintele acestea însă intră înlăuntrul meu 
I și-mi cad în inimă ca niște bulgări grei, de 
I plumb. (Se mai găsesc și astăzi, cînd scriu 

aceste rînduri, tot acolo.) De ce n-am mai 
| venit pe acasă !... N-am mai venit și gata. 
, De ce mă tot sucălea soră-mea cu între-

bări ? Brusc mi-am adus 
trăia. Mama murise, era 
tata trăia și trebuia să se 
prin apropiere. Luminările albe 
Luminările galbene ardeau. Și fumul lor 
umplea odaia. Ferestrele (de fapt fereastra, 
pentru că era una singură) erau deschise 
însă afară era cald, poate și mai cald decît 
în odaie, așa încît odaia în care se găsea 
mama nu se aerisea. M-am întors spre 
soră-mea Elisabeta și-am rugat-o : „Du-ne 
la tata". Strecurîndu-ne printre rubedenii, 
am ieșit afară. „Hai după casă" a zis soră- 
mea. Ne-am luat după ea și ne-am dus 
după casă. în curte erau două șure de paie 
și o grămadă rotundă de tor. Dincolo de 
șurile de paie crescuseră sălbatice și ghim- 
poase hățișuri de salcîmi. Tata stătea în 
soare, cu capul gol, așezat pe un trunchi 
răsturnat de copac bătrîn și fuma. Avea 
fața neagră ca pămîntul și pe la tîmple 
îi albise părul. Ochii îi erau tot atît de 
uscați ca ai soră-mi Elisabeta. Era neras 
de trei-patru zile. Cămașa o avea smolită, 
el, căruia îi plăcea atît de mult să umble 
îmbrăcat curat, și flanela neagră cu petice 
în coate. în picioare purta o pereche de poș
tali vechi, uzați. S-a uitat întîi la mine, pe 
urmă s-a uitat la frate-meu Ștefan și parcă 
nu ne-a cunoscut pe nici unul. Mi-am dat 
seama că trebuia să găsesc de îndată în 
capul meu niște cuvinte pe care să i le spun. 
Tot cătîndu-le, m-am pomenit zicînd : „Dar 
tu ce faci ? Și de cînd stai aici, pe butucul 
ăsta ?“ „Nimic, nu fac nimic. Nu fac nimic 
și stau aici la soare să-mi mai încălzesc 
oasele. De az-noapte de cînd a murit mai- 
că-ta, mi-au înghețat oasele... Mi-au înghe
țat de tot oasele și nu vor să se mai dez
ghețe cu nici un chip... Și eu stau aici, la 
soare, cam de azi dimineață stau aici la 

soare și aștept sa mi se dezghețe oasele"... 
Eu îmi mușc fălcile, limba mi-o mușc, bu
zele mi le mușc, pînă la sînge... Frate-meu 
Ștefan, mai tînăr și poate și mai slab de 

om“.

icnit, aproape neomenesc). Tata se ridică 
după butucul vechi și lucios, se apropie de 
frate-meu și-1 ceartă : „Prostule, ce ți-a 
venit ?“ „Mama, îi răspunde frate-meu Ște
fan, a murit mama..." Tata tace. Eu îmi 
mușc mai departe fălcile, limba, buzele. îl 
văd că se uită prin arie. Caută ceva. 
Spune : „Aici, în aria noastră, se afla un 
plop". „Da, îi răspund, se afla". Și îi arăt 
cu mîna locul unde altădată se înălța 
plopul. „Acolo". „Da, zice tata, într-adevăr 
acolo se înălța plopul nostru. Acolo și nu 
în altă parte". Plînsul lui frate-meu s-a 
schimbat acum într-un șir subțire de sus
pine. Tata, neliniștit, mă întreabă : „Dar 
ce s-o fi făcut plopul nostru ?“ „L-ai tăiat, 
îi răspund, l-ai tăiat atunci cînd eram mic 
și cînd ai căutat la rădăcina lui comoara 
despre care vorbise bunicul..." „Așa e, zise 
tata, uitasem că l-am tăiat". „Ai tăiat mulți 
copaci în viața ta, Tată ?“ „Mulți. Dar am și 
sădit. Uneori, cînd tăiam un copac, îmi 
plîngea inima, parcă tăiam un om". Se 
așază iarăși pe butuc. Spune: „Poate că 
butucul ăsta o fi o rămășiță a plopului". Bu
tucul nu mai are coajă. E lucios. „Nu, îi 
spun. Plopul l-am făcut bucăți și l-am pus 
pe foc, am făcut focul, o iarnă întreagă 
ne-am încălzit cu plopul acela... Butucul 
pe care stăm e o parte din trunchiul dudu
lui"... Tata rămîne mirat. „Care dud ?“ 
„Dudul din fața casei". Nedumerirea lui 
crește : „Dar dudul din fața casei e la locul 
lui". „Nu, tată. Dudul care se află acum în 
fața casei e puiul dudului de care vorbim 
și din care n-a mai rămas decît trunchiul 
acesta pe care stăm". Tac. Tace și tata. Nu
mai frate-meu Ștefan continuă să plîngă. 
Cerul e albastru, cer senin, cald, de în
ceput de august. Văzduhul miroase a pă
mînt ars, scorojit de arșița soarelui, a iarbă 
coaptă, uscată, a frunze care se pregătesc 
să primească vestejirea, să moară. Cînd 
adie spre noi dinspre calea ferată aerul mi
roase tare, a floarea-soarelui și a struguri 
dați în copt. Dincolo de calea ferată careva 
a plantat floarea-soarelui. Viile sînt ceva 
mai departe, pe deal, dar mirosul struguri
lor, copți, ajunge pînă la noi. In fundul 
ariei, pe lîngă hățișurile ghimpoase de sal
cîmi au crescut înalte și groase foi de 
ștevie și de lobodă... Fire de ștevie... Fire 
de lobodă... Am mîncat ciorbă de lobodă. 
Am mîncat ciorbă de ștevie. Și totuși am 
trăit. Am trăit și-am crescut. „Comoara — 
spune tata — comoara aceea despre care 
ți-ai amintit, am căutat-o ani și ani. Voiam 
s-o găsesc, s-o desgrop și cu sunetul bani
lor de aur să alung sărăcia de la pragul 
casei noastre... N-am găsit-o... Poate nu 
mi-a fost dat mie s-o găsesc... Poate nimă
nui din neamul nostru nu-i e dat s-o gă
sească..." Aprinde o țigară. Trage o dată 
din ea. Mai trage încă o dată. Pe urmă o 
uită în mînă, uită de ea, uită să mai fu
meze. Acum, în casă și în arie e liniște. 
N-o mai jelește nimeni pe mama, n-o mai 
căinează nimeni. Soră-mea Elisabeta intră 
în casă, întîrzie un timp pe vatră și se 
întoarce cu poala plină de colaci. Morții cu 
morții, viii cu viii. Mortul nu mai are ne
voie de nimic. Viului i se face foame, i se 
face sete. Trebuie să-i dai să mănînce, tre
buie să-i dai să bea. Ne dă fiecăruia cîte 
doi-trei colăcei. „Mîncați, ne zice, mîncați 
că vi s-o fi făcut foame". Tatei îi dă soră- 
mea nu numai colăcei, îi dă și cîteva 
bucățele cubice de zahăr... „Tu, tată, mă- 
nîncă pîinea cu zahăr. Zahărul liniștește 
nervii". Mănîncă tata colăceii calzi, cu za
hăr, mănîncă și tace. Glasul nu i se aude, 
în schimb, 1 se aude clefăitul. Tocmai cînd 
e gata să roadă ultima bucățică de zahăr 
și să înghită ultimii dumicați de pîine, sună 
clopotul cel mare la biserică și îndată, după 
el, sună și clopotul cel mic : ding-ding- 
ding... Tata bagă în buzunarul flanelei 
pîinea care i-a mai rămas și bucățica de 
zahăr pe care nu apucase s-o spargă între 
dinți, se uită la mine și spune : „Clopotele 
sună a mort... A mort... Cine-o fi murit ?“ 
Nu-i răspund, deși ochii lui caută răspuns 
pe buzele mele. Nu-i răspund pentru că 

n-aș avea ce-i răspunde. A uitat că mama, 
mama și nu altcineva a murit, la noi în sat, 
la Omida, pe lunga, îngusta și săraca Vale 
a Călmățuiului. Frate-meu Ștefan a mîncat 
colăceii calzi, s-a liniștit și acum își șterge 
ochii cu batista, cu toate că ochii i se us
caseră ceva mai înainte și urmele lacrimi
lor pieriseră chiar de cînd începuse să mă- 
nînce. Toate ar fi mers cum ar fi mers 
dacă n-ar fi năvălit peste noi pe neaștep
tate Costandina, care tocmai atunci venea 
de la Saiele. Mărunțică, oacheșă și ochioasă, 
era udă leoarcă de sudoare. Venise pe jos 
și peste cîmp, alergînd. Pînă să intre în 
casă, s-o vadă pe mama și s-o jelească, ne 
văzuse și venise la noi. Dăduse oarecum 
liniștită mîna cu mine șl cu frate-meu 
Ștefan, pe urmă se repezise asupra tatei 
și-i căzuse la piept. „Tată, tată, a murit 
mama, ce mă fac eu fără mama, ce mă 
fac eu pe lumea asta fără mama ?“ Tata a 
ascultat-o ce-a ascultat-o și, trezit din nău
ceala ori din visarea lui, a îndepărtat-o de 
lîngă el împingînd-o ușor cu mîna. „Ei !... 
Nu mai face atîta tărăboi, Costandino, o 
să te descurci tu, ești descurcăreață, tot
deauna te-ai priceput să te descurci. Și 
apoi... după cîte știu... mama ta adevărată, 
aceea de la Saiele, e sănătoasă tun..." Au- 
zindu-1, Costandina s-a oprit din plîns ca 
la comandă și s-a îmbățoșat. „Dar... tată... 
De ce vorbești dumneata cu mine așa ? 
Mama de la Saiele e una și mama de aici, 
alta. Mama de la Saiele nu mi-a dat încă 
bucățica mea de pămînt, peticuțul meu de 
pămînt — cu acte — palma mea de pă
mînt la care am dreptul, dar mama mea 
de aici, buna mea mamă de suflet de aici 
mi l-a dat, cu acte, și încă de mult, tată, 
de pe cînd eram tinerică". Pe tata îl obo
sise vorbele ei, adînc de tot îl obosise vor

bele Costandinei. Zice : „Atunci, fata, du-te 
și jelește-o, ce mai aștepți 1“ Cu pași gră
biți, Costandina pleacă. Nu trece mult și-i 
auzim glasul. „Mamă, mamă, de ce-ai mu
rit, mamă, cui mă lași tu pe mine pe lume, 
mamă... Că lui Digă cinci copii i-am născut, 
mamă, și Digă tot mă bănuie, mamă, și tot 
mă bate, mamă, și zice că sînt rea de 
muscă, mamă, și mă bate, mamă, și zice 
să nu mă mai uit după flăcăi, mamă, dar 
eu tot mă uit, mamă, că omul de aceea are 
ochi, mamă, să se uite și să vadă ce e 
frumos pe lume, mamă, și să se bucure, 
mamă". Tata a aprins altă țigară. Dar de 
data aceasta n-o mai lasă să ardă singură. 
Trage din ea rar și adînc, gustă din fiecare 
fum, ca dintr-un fruct zemos gustă și o 
fumează pînă la capăt. Aruncă mucul în 
țărînă și-1 stinge cu talpa. Zice : „Ștefane, 
du-te și cheam-o aici pe soră-ta Elisabeta". 
Pleacă frate-meu și o aduce pe soră-mea. 
Acum tata e tare posomorit... posomorit... 
posomorit... Mie mi se pare că niciodată 
nu l-am văzut atît de posomorit. Poate că 
nici nu l-am văzut. „Du-te, îi spune so- 
ră-mi, du-te și spune-i Costandinei să tacă 
și zi-i că dacă nu tace viu eu acolo și-o 
omor pe loc. O omor și-o-ngrop mîine, 
o dată cu maică-ta“. Soră-mea Elisabeta 
zice : „Parcă n-ai cunoaște-o pe Costan
dina ! Zi-i nebună, și pace". „O fi nebună 
ori o fi cuminte, dar spune-i să tacă și 
mai spune-i că dacă nu tace viu și-o omor 
pe loc. O omor și-o îngrop mîine, o dată cu 
maică-ta". Soră-mea uită o clipă de jalea 
din casă și schițează un zîmbet. „Nu ești 
dumneata-omul care să strice înmormânta
rea mamei". Clopotele sună iarăși: dang, 
dang, dang, — ding, ding, ding... La sfatul 
soră-mi, Costandina tace. Nu se mulțumește 
însă să tacă. Vine la noi. Se oprește la 
cîțiva pași de tata și zice : „Va să zică 
așa : nu mă lași s-o jelesc pe mama, mă 
oprești ? Bine. N-am s-o jelesc astăzi. Și 
nici mîine. Dar cînd o să mori dumneata 
cine-o să mă oprească să te jelesc ? O să 
te jelesc atunci pe dumneata și-o s-o je
lesc și pe mama. O să vă jelesc pe amîn
doi pînă o să mă satur de jelit". Soră-mea 
Evanghelina a simțit că se petrece ceva ce 
de fapt n-ar fi trebuit să se petreacă. Vine 
și-o apucă pe Costandina de umeri, o îm
pinge ușor : „Hai, Costandino, vino cu mine 
și lasă-1 în pace pe tata, Costandino !“ So
ră-mea de suflet se lasă împinsă de dada 
Evanghelina, dusă în partea din față a 
curții. Costandina iese din curte, trage 
poarta după ea, se apucă de buduroiul fîn- 
tînii cu mîinile și jelește : „Mamă, mamă, 
de ce-ai murit, mamă, cui mă lași tu pe 
mine pe lume, mamă ?“... Se mai molip
sesc și alte rubedenii de la Costandina. 
Femeile o bocesc întîi pe mama, îi spun 
pe nume, îi amintesc de necazurile multe 
prin care a trecut din tinerețe și pînă 
noaptea trecută, cînd a murit. La noi, la 
Omida, oamenii se cunosc bine între ei, 
fiecare știe despre ceilalți totul, absolut 
totul pînă în cele mai mici amănunte. 
Nu trece mult și în afară de surorile mele, 
toate celelalte femei de față o uită pe mama 
și încep să-și bocească morții lor. Mare e — 
Doamne — numărul morților și cînd te 
gîndești la ei nu se poate să nu te întrebi 
cum de i-a încăput pe toți cimitirul care 
este atît de mic !... Iată că i-a încăput ! 
Morții, odată îngropați, se topesc în pă
mînt, se fac una cu pămîntul, devin pă
mînt și în pămîntul acela se îngroapă 
alți morți, mereu și mereu alți morți care, 
la rîndul lor, într-un timp mai lung sau 
mai scurt se schimbă și ei în pămînt... 
Mama a murit... N-o să curgă multă apă 
pe Călmățui și o să se schimbe și ea în 
pămînt... In pămînt... „Ilie... Ilie... De ce 
ai murit, Ilie ?... Ai murit, Ilie... Cui m-ai 
lăsat tu pe mine pe lumea asta. Ilie ?“ 
Soră-mea Evanghelina spune încet : „E 
Marita lui Crînguș. Acum o săptămînă i 
s-a înecat bărbatul în Dunăre. încărca 
grîu în șlepuri. A căzut în Dunăre, l-a 
luat apa și s-a înecat". O întreb pe soră- 
mea : „Și cîți copii a lăsat răposatul în 
urmă ?’ „Numai cinci, răspunde soră-mea, 
numai cinci. Ar fi putut să lase mai mulți 
însă pe doi i-a lepădat. I-a pus Ciocoșa 
oala pe burtă și Marita a lepădat doi copii. 

Era cît pe-aci să moară și ea, dar n-a 
murit". „Tot e bine, spun, tot e bine că 
n-a murit și ea“. „De ce e bine că n-a 
murit ?“ „Eu știu, zic și eu așa". La noi, 
la Omida, pe lunga, îngusta și săraca vale 
a Călmățuiului mulți oameni spun că e 
mal bine să mori decît să trăiești... Și n-o 
spun în glumă. Acum, pe înserat, a venit 
s-o vadă moartă pe mama și frate-meu 
Ion și, bineînțeles, odată cu el a venit și 
nevastă-sa, țața Olenca. Frate-meu și ne- 
vastă-sa dau mîna cu tata și spun : „Tată, 
ne pare rău c-a murit mama... Ne pare 
rău c-a murit mama și ne pare rău că 
dumneata, om încă tînăr, ai rămas vă
duv". „Așa a fost să fie, zice tata, nu te 
poți pune cu soarta, așa a fost să fie..." 
„N-am mai venit de mult pe-aici, grăiește 
cu ochii în jos cumnată-mea Olenca ; ră
posata nu mă suferea. De cînd eu și cu 
Ion ne-am făcut adventiști, răposata nu ne 
mai suferea, nu mai avea ochi pentru noi 
și cînd avea ne privea cu silă". „Da, zice 
tata, așa era firea ei". Tace tata. Tace 
frate-meu Ion. Tace cumnată-mea Olenca. 
Clopotele iar : dang, dang, dang, ding, 
ding, ding... Peste sat se prăvălește amur
gul. Trece prin apropiere trenul — un 
tren lung, de marfă, cu zeci de vagoane. 
Cîteva clipe plutesc peste noi nori negri, 
de fum, care miroase a cărbuni. S-a de
părtat trenul. Fumul se risipește, se pierde 
în văzduh. Mirosul de cărbune dispare. 
Frate-meu Ion și cumnată-mea se duc în 
casă, își fac loc printre oamenii de care e 
plină odaia, ajung lingă patul pe care e 
întinsă mama, îngenunchează și-i sărută 
mîna galbenă, uscată și rece. Tac. Timpul 
trece. Tac. Și după ce mă satur de tăcere 
îi spun tatei : „S-a făcut seară. E răcoare. 
Hai în casă". „Nu, îmi răspunde încet,

nu merg, mi-e cald. Mi-e așa de cald, de 
parcă s-ar fi aprins cămașa pe mine". 
„Atunci, să ne mai plimbăm prin curte, 
ți s-or fi înțepenit picioarele de cînd stai 
pe bușteanul ăsta". „Da, zice, chiar că ai 
dreptate, mi-au înțepenit de-a binelea pi
cioarele, sau cel puțin așa mi se pare". îi 
întind mîna să-1 ajut. „Nu, spune, nu e 
nevoie, pot să mă scol și singur". încearcă. 
Se ridică. Recade îndată, pe buștean. Și 
dintr,-o dată îl podidește plînsul. Și plînge, 
plînge... Mă așez lîngă el, îi prind mîi
nile într-ale mele și încerc să i le mîngîi. 
Dar mîinile tatei sînt atît de aspre, atît 
de noduroase, atît de bătucite, că nici nu 
simte mîngîierile mele. Sînt ca o scoarță 
de copac bătrîn. Ca o scoarță... Abia 
acum am băgat de seamă cît de aspre, 
de noduroase, cît de scorțoase sînt mîi
nile tatei — cît de aspre și cît de chi
nuite ! O !... Doamne... Doamne... Nu cum
va și mîinile mamei sînt la fel ? Nu în
drăznesc să intru în casă, să revăd mîi
nile mamei, să i le sărut... Nu... Nu îndrăz
nesc... Cît s-au chinuit mîinile tatei, și 
cît s-au chinuit mîinile mamei să ne 
crească și să mă crească. Iar eu... Eu nici 
n-am băgat de seamă pînă acum... Nici 
n-am băgat de seamă... Tata suspină ușor 
din cînd în cînd și nu încetează să 
plîngă. Dacă i-aș fi adunat lacrimile, aș fi 
umplut cu ele o cofă. Oamenii însă nu 
obiceiul să adune lacrimile altora. Nu 
obiceiul nici să-și adune propriile lor 
crimi. „Ah ! Ce om ! Ce om ! Curat 
lacrima". Toți am fost cîndva „curați 
lacrima". Mai pe urmă... Hei ! Ce să 
mai gîndim la ce se întîmplă mai 
urma ? ! Viața murdărește. „M-am înțeles 
bine cu Maria... Uneori însă ne-am mai și 
certat... Oamenii săraci se ceartă între ei 
mai mult decît cei bogați, se ceartă între 
ei pentru te miri ce... Pentru te miri ce..." 
Iar sună clopotul... Iar sună... Pentru mama 
sună clopotul cel mare : dang... dang... 
Pentru fiecare om vine o zi cînd îi sună 
clopotul... Cînd îi sună clopotul... Ba nu, 
nu pentru fiecare om sună clopotul 
cînd moare... Pentru oamenii care mor în 
război nu sună nici un clopot. Pentru oa
menii care mor în război sună tunurile, 
sună puștile, mitralierele sună, răsună. în 
toamna în care eu împlineam patruspre
zece ani, din satul nostru Omida, de pe 
lunga, îngusta și săraca vale a Călmățu
iului, au plecat la război cam trei sute de 
oameni, toți unul și unul, flăcăi în floarea 
vîrstei și bărbați în plină virtute. Mai 
mult de jumătate dintre ei nu s-au întors, 
nu s-au mai întors. Ce clopot a sunat 
pentru ei ? N-a sunat nici un fel de clopot. 
Morților le este tot una dacă sună pentru ei 
clopotele ori nu sună. Dacă așa și nu alt
fel stau lucrurile, oare n-ar fi mai potrivit 
să spunem că pentru vii sună clopotele și 
nu pentru morți, pentru viii pe care i-a 
lăsat în urmă mortul, ca să plîngă șl ca 
să-1 plîngă ? Acum în casa și în curtea 
noastră sînt mai bine de o sută de oameni, 
mai bine de o sută de oameni vii, nea
muri, prieteni, simple cunoștințe și o sin
gură moartă. Toți se gîndesc la o singură 
moarte, la moartea mamei. Nici unul nu se 
gîndește la propria lui moarte sau la 
moartea altora dintre cei de față. Este 
adevărat că femeile — rude ori nu cu noi 
— care au venit s-o vadă pe mama noastră 
își plîng acum, în acest roșcat ceas de 
înserare, în casa noastră și pe lîngă 
casa noastră, morții lor. Dar lacrimile a- 
cestor jeluitoare nu dor pe cele ce le varsă 
și nu înduioșează pe nimeni. Morții aceia, 
pomeniți și plînși acum, au murit mai 
de mult, iar unii dintre ei — fie-le țărîna 
ușoară — au murit chiar foarte de mult 
și au fost uitați. Femeile care îi jelesc 
și-au adus acum aminte de ei pentru că au 
văzut-o pe mama moartă, îi jelesc cu 
vorbe goale și au să-i uite de îndată ce au 
să plece pe la casele lor. Frate-meu Ion a 
fost în casă, a îngenuncheat lîngă patul 
pe care e întinsă mama, s-a întors și s-a 
așezat pe buștean. Mă vede fumînd și îi 
vine și lui pofta să fumeze. Se abține. 
Ochii i-au rămas uscați însă buzele îi 
tremură ca și cum numai cu cîteva clipe 
înainte ar fi trecut printr-o mare frică. 
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înainte de a se face adventist, frate-meu 
Ion fuma ca un șarpe. Pe urmă n-a mai 
fumat, n-a mai pus în gură o picătură de 
țuică sau de vin, n-a mai mîncat carne de 
porc. Sfînt, nu altceva. După ce o să 
moară o să-i meargă sufletul drept la rai, 
poate chiar cu cerga în cap. „Hai la rai cu 
cerga-n cap... Cu cerga-n cap..." De mers 
și de ajuns la rai sau la iad oricine poate 
merge și poate chiar să ajungă. Dacă o fi 
pe undeva raiul... Dacă o fi pe undeva 
iadul.. Dar de întors.. De întors nu s-a în
tors nimeni nici din rai, nici din iad. Mu
rind, omul pleacă pe un drum fără întoar
cere. Acum a murit mama iar sufletul ei a 
și plecat pe drumul fără întoarcere. „Crezi 
în suflet ?“ „Cred, nu cred, mi-ar fi mai 
greu dacă n-aș crede". Ii spun lui frate- 
meu Ion : „Te lipsești de bună voie de 
multe : nu fumezi, nu bei, nu mănînci carne 
de porc !...“ „E adevărat ce spui. Aici, pe 
pămînt, mă lipsesc de multe, dar dincolo, 
în cer, voi avea de toate". Uit că a murit 
mama și că n-a fost încă înmormîntată și 
zîmbesc, iar după ce-mi sting zîmbetul 
îi spun lui frate-meu : „Și dacă dincolo n-o 
fi nimic ? Strașnică păcăleală !“ Lui fra
te-meu Ion îi tremură și mai tare buzele 
și i se usucă de tot. Dacă i-aș da una peste 
gură, buzele i s-ar sparge ca niște fiole 
de sticlă. I-a pierit tot sîngele din obraz. 
Abia izbutește să lege cuvintele : „Nu se 
poate... Nu... Nu se poate". „Și dacă 
totuși ?..“ „Ar fi groaznic, nici nu-ți dai 
seama cît ar fi.de groaznic...". „Ba da, îmi 
dau seama. Te-ai uscat degeaba. Ți-ai ucis 
singur bucuriile, pentru nimic. Pentru ni
mic...". Sting mucul țigării. 11 sting pentru 
că focul mi-a ajuns la buze. Aprind altă 
țigară Fumul e amar, gura mi-e amară,

Se uită cumnată-mea

carnea trupului mi-e amară, sînt încredin
țat că dacă mi-aș mușcă degetele — cum 
aveam altădată obiceiul — și mi-aș sorbi 

rsingur sîngele, aș băga de seamă că șl el e 
amar, amar ca zeama de cucută. Cumna- 
tă-mea Olenca zice : „Am îngenuncheat 
lîngă patul mamei și mama nu s-a supărat 
și nu m-a alungat Pe urmă m-am ridicat 
și i-am sărutat mamei mîinile. Și mama 
nici acum nu s-a supărat și nu m-a alungat 
pe lîngă ea. Altădată... Altădată mi-ar fi 
spus mînioasă : „Nu te atinge de mine, 
spurcato !... Piei de lîngă mine, spurcat-o... 
„Numai uneori îmi spunea că sînt spur
cată. Atunci cînd o găseam mînioasă... De 
acum înainte însă n-o să-mi mai spună în 
nici un fel.. în nici un fel... Asta e moartea, 
Omul mort nu mai spune nimic... Nimic 
nimicuța nu mai spune omul mort". Parcă 
ar vrea să mai spună ceva frate-meu Ion, 
însă nu mai spune. Buzele i s-au albit de 
tot, i s-au albit și i s-au întărit, ca piatra 
i s-au făcut. îi tremură buzele. Așa înghe
țate cum sînt, îi tremură... Cumnată-mea 
Olenca se apucă iarăși să vorbească : „Să
raca mama ! A murit. Să n-o vorbim decît 
de bine. După ce moare omul, sufletul lui 
dă ocol casei în care a trăit trei zile și 
trei nopți. Aude tot ce se spune, vede tot 
ce se petrece. Abia după trei zile și trei 
nopți îl apucă îngerul negru de mînă și-1 
poartă spre cer, trecîndu-1 prin cele șapte 
vămi ale văzduhului. Sufletele celor păcă
toși se prăbușesc în fundul iadului chiar 
de la întîia vamă..."
Olenca în dreapta, se uită în stînga, cu 
mare frică se uită și cînd se încredințează 
că n-o vom auzi decît noi, cei ce ne aflăm 
în imediata ei apropiere, zice : „Eu cred 
că pînă la vama cincea sufletul mamei o 
să treacă ușor, însă de la vama cincea 
înainte..." Tace. Se uită la noi, clipește 
din ochi cu șiretenie. Vrea să ne facă să 
ne închipuim că ea știe despre mama mai 
mult decît oricare dintre noi. Nu știe ni
mic. E o proastă. A căzut de tot înserarea. 
O să răsară și luna în adîncul bolții au să 
înceapă să se vadă stelele. Oamenii s-au 
mai risipit pe la casele lor. Au tăcut clo
potele și pînă mîine dimineață au să tot 
tacă. Mi-e dor de mama. Niciodată, nici 
măcar cînd eram mic, nu mi s-a făcut atîta 
dor de ea ca acum. îl las pe tata cu frate- 
meu Ion și cu cumnată-mea Olenca și intru 
în casă, în odaia în care, moartă și întinsă 
pe pat, cu luminare aprinsă în mîinile 
încrucișate pe piept, își doarme mama 
somnul de veci. Iată ! Am ajuns s-o văd 
pe mama dormindu-și somnul de veci. 
Mama își doarme somnul de veci și eu 
trăiesc. E bine că trăiesc ? E rău că tră
iesc ? Nu e nici bine, nu e nici rău... Nici 
bine, nici rău... Nu e în nici un fel Trăiesc. 
Și atît. Nu e destul ? E totul. Neriumărate 
luminări galbene sînt aprinse în odaia 
aceea și nenumărate luminări albe și toate, 
absolut toate scot fum greu, negricios, care 
miroase a ceară topită, a ceară arsă. Nu 
știu de ce, însă dintr-o dată îmi trece prin 
gînd : „Dacă cineva mi-ar da foc aș arde 
întocmai ca o luminare și aș mirosi a ceară 
topită, a ceară arsă". Pe cărbunii din că
delniță sînt aruncate mereu mici boabe de 
tămîie. Aerul supraîncărcat miroase a cea
ră topită, a ceară arsă și a fum, miroase 
nu numai a mort și a ceară arsă ci și a 
tămîie. Lîngă patul mamei o găsesc înge
nuncheată pe mătușă-mea Stana (Roșia, 
cum îi spunea, poreclind-o, mama) cu care 
mama, de peste treizeci și mai bine de ani, 
nu mai schimbase nici o vorbă. Mătușă- 
mea Stana stă îngenuncheată lîngă trupul 
înghețat al mamei și vorbește în șoaptă de 
parcă i s-ar spovedi : „Leică, leică, de ce 
ne-om fi certat noi două, leică ? Că de-m
părțit pe lumea asta nimic n-aveam de-m
părțit.. Și dacă nu aveam nimic de-mpărțit 
pe lumea asta, 
nici pe lumea 
gă...“ Un gard 
despărțea aria 
Voicu. Unchiul 
mai mari ai tatei, nenea Vasile era fiul 
unchiului Voicu și al mătușă-mi Bîzărca, 
iar mătușă-mea Stana era nevasta lui ne
nea Vasile. Murise de mult mătușă-mea

n-aveam nimic de-mpărțit 
cealaltă, leică... leică dra- 
de uluci vechi și strîmbe 
noastră de aria unchiului 
Voicu era unul din frații

și-o trage spre ușă, afară. 
> în pace pe mama. Nu te mai 

te-aș fi rugat 
împaci cu ea, 
se scutură, se

Evanghelina și

acum o săptă- 
n-ai fi vrut", 
depărtează de 
zice, cu glas 
zici... Acum o

el tot nu te aude". în 
au dat în fiert oalele 
s-au copt, hălcile de 
fripte. Cumnatu-meu 
la circiumă cîteva sti-

stricat. Nu e rău să se afle 
cît mai multe străchini și 
linguri. Și uite, am avut 
îmi sînt toate de trebuin-

Bizaroa, iar acum murise și mama. „De ce 
ne-om fi dușmănit noi o viață de om, lei
că ?“ Mama n-o auzea. Murise. Și de vreme 
ce murise, n-avea cum să-i răspundă. „Eu 
am început-o cu dușmănia, leică Marie, eu 
și răposata soacră-mea. Dumnezeu s-o 
ierte, noi două am început cearta, leică 
Mario..." Rubedeniile care se mai găsesc 
pe acolo întind urechile și ascultă ce spune 
— cu adîncă părere de rău în glas — dada 
Stana, Roșia, cum îi spunea, poreclind-o, 
mama. O aude și soră-mea Evanghelina. 
Se duce lîngă ea, o apucă de mînă, o ajută 
să se ridice 
„Las-o, las-o 
tîngui. Dacă 
mînă să te 
Dada Stana 
soră-mea 1 
uscat: „Acum o săptămînă 
săptămînă... Păi acum o săptămînă leica 
Maria trăia. Cum era să spun eu atunci 
ceea ce cutez a spune acum ? Atunci leica 
Măria trăia iar acum e moartă. Mortului 
îi poți spune orice, 
bucătăria din curte 
cu ciorbă, colăceii 
carne sînt aproape 
Sămînță a adus de 
ele de țuică și cîteva damigene de vin. în 
fața casei, sub duzi, s-a-ntins masă mare. 
Număr, fără să știu de ce fac asta, stră
chinile : cincizeci și două. O-ntreb pe 
soră-mea Elisabeta : „Toate sînt ale tale?" 
„Toate, îmi răspunde soră-mea. Și adaugă : 
Am și farfurii dar nu le-am scos. Mi-e 
teamă să nu mi le spargă careva. Pe-aici, 
pe la noi, oamenii nu s-au învățat încă să 
umble cu farfuriile. Multi, cum dau de 
bani, cumpără farfurii, furculițe, linguri 
de fier... Le pun în dulapuri și le păs
trează. Se tem să se folosească de ele. Tot 
așa și eu astă-seară..." „Bine faci că-ți pă
zești farfuriile, îi spun, bine faci". A mu
rit mama. A murit. Și mîine o s-o-ngrd, 
păm. O s-o ingropăyn și n-o s-o mai vedem 
niciodată, niciodată, niciodată... Soră-mea 
se învîrtește pe lîngă mine. Lîngă fiecare 
strachină așază o lingură de lemn, nouă. 
„Le-am cumpărat de curînd, zice soră-mea. 
Au trecut pe-aici niște olari și niște. lin
gurari, cu căruțele. Aveam un sac de mă
lai stricat. Am dat tot mălaiul stricat și-am 
luat oale și străchini, am luat și linguri. 
Mi-am spus : să iau acum, că tot n-am ce 
face cu mălaiul 
la casa omului 
cît mai multe 
dreptate. Acum 
ță, nu mai umblu prin sat să mai împru
mut de la unul sau de la altul. Mîine-poi- 
mîine, cînd mi-oi însura băiatul, iar o 
să-mi trebuiască străchinile, iar o să-mi 
trebuiască lingurile..." De peste deal răsare 
luna, o lună mare, roșcată, bolovănoasă 
parcă. „Ție, îmi spune soră-mea, tie, dacă 
vrei, pot să-ți dau să mănînci dintr-o far
furie de porțelan... Dacă vrei..." „Nu vreau. 
De altfel nici nu-mi e foame". „Țl-e foa
me, nu ți-e foame trebuie să mănînci ceva. 
Altfel n-ai să te poți ține mîine pe pi
cioare". Are și ea dreptate. Cu toate astea, 
mare lucru n-am să mănînc. „Mai tîrziu 
o să mi se facă foame. O să te rog atunci 
să-mi dai ceva de mîncare". „în farfurie ?“ 
„Nu, în strachină. De cîte ori mănînc din 
strachină îmi aduc aminte de cînd eram 
mic". „Și de ce ții tu, acum, cînd ești om 
în toată , firea, să-ți aduci aminte de cînd 
erai mic ? Trăiam destul de rău". Luna se 
înalță. Parcă văzînd cu ochii se înalță. Și 
parcă tot văzînd cu ochii devine, din ce 
în ce, mai galbenă. Costandina aprinde 
două-trei lămpi și le agață în cuiele de 
care e plin dudul și zidul casei. Oamenii 
care au rămas s-o vegheze pe mama în 
timpul nopții și să doarmă cu rîndul, cît 
se va putea dormi, se așază tăcuți, la 
masă. Lîngă mama a rămas de veghe numai 
mătușă-mea Ciurea, de la Cîrlomanu, cea 
cu albeață în ochi. Bunică-mea, apriga-mi 
bunică pe care am iubit-o atît de mult, 
i-a trimis vorbă tatei că nu va putea veni 
decît mîine, spre amiază. „Ce-a apucat-o 
pe fie-mea să moară tocmai acum cînd mi 
s-au copt în grădină prunii și merii, perii 
și corcodușii ? Eu îi păzesc. Dacă eu plec 
de la mine de-acasă și viu la voi, la Omida, 
s-o văd pe ea moartă, mie cine-mi păzește 
grădina de hoțomani ? Că e plin Cîrlomanul 
de hoțomani gata să sară gardul și să-mi 
jefuie pomii". Mă duc la tata în spatele 
casei, și-1 găsesc întocmai cum îl lăsasem. 
Fumează țigară de la țigară și tace. Tot 
tăcînd îl găsesc și pe frate-meu Ion. Le 
spun amândurora : „Acum hai în casă s-o 
veghem pe mama. Oamenii au ieșit în curte 
și s-au așezat la masă, să mănînce. Cu 
mama a rămas numai mătușă-mea Ciurea". 
Tata strîmbă din nas : „Chioara aceea ! 
Niciodată nu mi-a plăcut mie Chioara a- 
ceea". „Dar e rudă cu noi, e ruda noastră". 
„Da, zice tata. E ruda noastră. Trebuie s-o 
îndurăm. Rudele ți le dă Dumnezeu și tre
buie să le rabzi chiar dacă nu-ți plac". „O 
s-o rog să se ducă și ea să mănînce, să ne 
lase singuri cu mama". „S-o rogi ! De ce 
s-o rogi ? Poți să-i spui să se ducă să mă
nînce fără s-o rogi. De ce s-o rogi tu pe 
ea ? Ce ? Ea e Dumnezeu ?“ Mătușă-mea 
Ciurea nu e Dumnezeu. Nici un om nu e 
Dumnezeu, deși unii vor să fie și-și strică 
viața, (pe-a lor și pe-a altora) ca să pară 
că sînt. In prag tata aruncă țigara pe care 
n-a apucat s-o fumeze decît pe jumătate 
și intră în odaia în care se află mama. 
Intru și eu și după mine intră în aceeași 
odaie și frate-meu adventistul. Tata se 
apleacă și se închină. Eu mă aplec și mă 
închin. Frate-meu Ion rămîne cu brațele 
încrucișate. Fața i s-a tras și mai mult și 
i s-a albit ca varul, ochii i s-au ascuns în 
fundul capului, iar buzele, albe și tari, i 
s-au uscat de parcă sîngele ar fi fugit cu 
totul din ele. Cît mama a fost vie, nici
odată nu l-am auzit pe tata spunîndu-i cu
vinte de dragoste și niciodată nu l-am vă
zut mîngîind-o. Acum îl aud șoptind : 
„Mărio, Mărio... Ce mult te-am iubit eu pe 
tine, Mărio, Mărio..." Și-1 văd mîngîindu-i 
mamei obrazul, bărbia, fruntea care îna
inte era plină de încrețituri și care acum 
e netedă ca o frunte de fată mare. Moar
tea i-a întins mamei obrazul, i-a întins 
fruntea, a întinerit-o parcă. Să te ferească 
Dumnezeu de întinerirea pe care ți-o dă 
moartea... După întinerirea morții vine pu
trezirea... Putrezirea... Au !... „Mărio, Mă
rio... Ce mult te-am iubit eu pe tine, Mă
rio, Mărio". Aceleași cuvinte. Mereu și me
reu aceleași și aceleași cuvinte. O dată. De 
zece ori. De o sută de ori. De o mie de ori. 
Frate-meu Ion le ascultă și tace. îi tremură 
buzele uscate și albe. în mine se aprinde 
mînia. Mi-o stăpînesc. Totuși nu mă pot 
împiedeca să-1 întreb pe tata cu cel mai 
dulce glas din lume : „Dacă ai iubit-o atît 
de mult pe mama, pentru ce atunci cînd 
trăia nu i-ai spus-o niciodată ?“ Tata tre
saltă. Pare tare mirat de întrebarea mea : 
„Cum era să-i spun și de ce era să-i spun ? 
Maică-ta știa c-o iubesc. Și de vreme ce 
știa de ce era nevoie să i-o mai și spun ? 
De altfel, nici ea, cît a trăit, nu mi-a spus 
vreun cuvînt de dragoste". Mătușă-mea 
Ciurea n-a așteptat s-o rugăm noi să se 
ducă la masă și să mănînce și ea cu cele
lalte rubedenii. Cum ne-a văzut intrînd pe 
ușă, s-a strecurat repede afară de teamă 
că întîrziind n-o să mai găsească mîncare. 
„Mărio, ce mult te-am iubit eu pe tine, 
Mărio, Mărio". Toți iubim. Toți purtăm în 
inimile noastre florile iubirii și mai pe 
urmă, după ce iubirile au murit, în aceleași 
inimi purtăm cenușa iubirilor... Cenușa 
rece a iubirilor moarte.......Mărio, Mărio,
ce mult te-am iubit eu pe tine, Mărio, Mă
rio..." După ce rostește pentru a nu mai 
știu cîta oară cuvintele acestea, tata se în
toarce spre mine. De ieri și pînă acum 
i-a crescut barba. Cam cît îi creștea îna
inte într-o săptămînă i-a crescut acum nu
mai într-o zi și-ntr-o noapte. „Da. Tu ai 
dreptate. Cuvintele acestea ar fi trebuit să 
i le spun maică-ti pe cînd trăia. Ar fi fă
cut-o fericită. Ar fi bucurat-o". Tata ră
mîne cu ochii uscați însă îmi dau seama 
că în clipa asta toate lacrimile lumii s-au 
adunat în gîtul lui. „Acum ce-o să mă fac 
eu... Spune-mi tu, băiete, ce-o să mă fac 
eu... Ce-o să mă fac eu... ?“ „Ce-o să te 
faci ? Mîine o s-o îngropăm pe mama, pe 
urmă timpul o să treacă și-o să uiți. Toți 
oamenii își uită, mai devreme sau mai tîr
ziu, morții"... „Aș fi vrut să mai trăiască. 
Să mai trăiască și să fi murit mai tîrziu, 
să fi murit amîndoi odată".
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Samoa de Vest — un punct minuscul pe 
glob, pierdut pe Întinderile Pacificului...

Ghidul turistic fixează cu scrupuloasă 
precizie coordonatele arhipelagului Sa
moa : 169 și 170° longitudine vestică și 
13 și 14° latitudine sudică. Insulele sint 
așezate pe căile maritime care duc din 
America spre Noua Zeelandă și Austra
lia. Din arhipelag pînă la Sidney sînt 
3 840 kilometri, pînă la Auckland — 
2 696 kilometri, iar pînă în Suva (insu
lele Fiji) 1 032 kilometri. Arhipelagul 
Samoa este străbătut de meridianul 180, 
pe unde trece linia internațională a 
schimbării datelor.

Se știe că după ziua de marți urmează 
Întotdeauna cea de miercuri. Pe noi, 
însă, deși părăsisem Noua Zeelandă la 
bordul unui avion într-o marți și ateri
zasem în insulele Fiji miercuri, Samoa de 
Vest ne-a întîmpinat tot cu o marți, în 
ciuda celor 24 de ore scurse.

Statul Samoa de Vest, cu o suprafață 
de 2 927 kilometri pătrați, este alcătuit 
din nouă insule, dintre care patru locui
te : Savaii, Upolu, Nlanono și Apolima. 
Nelocuite sînt: Fanuatanu, Namua, Nun- 
tele, Nuulua și Nuusafe.

creția mataiului. El împar
te alimentele, îi recompen
sează pe cei mai vrednici 
membri ai „familiei" cu o 
bucată în plus de taro sau 
carne de porc, avînd însă 
grijă, în primul rînd, de 
propria-i persoană. Dacă 
mataiul observă că într-o 
familie oarecare sînt copii 
care nu se bucură de dra
gostea părinților, el porun
cește altei familii să-i a- 
dopte. Se întîmplă însă ca 
și în această familie copiii 
s-o ducă greu. Atunci îi ia 
sub acoperișul ei o a treia 
familie. Nu întîmplător în 
limba samoană nu există 
cuvintele mamă, sau tată, 
ci numai noțiunile : „fe
meie în vîrstă de a deveni 
mamă" și „bărbat în vîrstă 
de a deveni tată".

Am avut prilejul să dis
cut despre matai cu diverși 
oameni. Mulți samoani sînt 
de părere că sistemul că
peteniilor este de neclintit, 
că el reprezintă temelia 
statului. Aceste căpetenii 
dețin 83 la sută din tot pă-

gind : cită liniște e aici. 
Deși circulă mașini și în 
mica piață din fața turnului 
cu ceas se află adăpostit 
sub o mare umbrelă nea
gră un agent de circulație. 
Dar mașinile sînt puține și 
vechi.

Autobuze vechi, cu car
casa uzată,. care fac 
curse între capitală și să
tulețele depărtate ale insu
lei au port-bagaje special 
amenajate, în care localni
cii își așază produsele pe 
care le duc spre vînzare., 

în fața micului bazar se 
află o bibliotecă orășeneas
că. Directorul ei m-a in
format că dispune de 22 000 
de volume. Biblioteca mai 
are la dispoziție două mici 
caravane ■ cinematografice 
mobile. Filmele sînt vechi, 
dar prezentarea lor e o a- 
devărată sărbătoare în sa
tele de pe litoral. Insularii 
vin acolo cu mic și mare, 
iar uneori cer 
film de două 
trei ori.

Spitalul din

Cîteva date istorice. Ar
hipelagul Samoa a fost 
descoperit. în 1722 de navi
gatorul olandez Roggeven 
și explorat în 1768 de expe
diția franceză condusă de 
Bougainville, care a bote
zat insulele „Arhipelagul 
navigatorilor". Către mijlo
cul secolului a‘l XIX-lea pu
terile coloniale — Germa
nia, S.U.A. și Anglia — au 
început lupta pentru Sa
moa.

Poporul sarnoan nu s-a 
împăcat niciodată cu domi
nația străină. Revoltele si 
ciocnirile cu colonialiștii 
germani s-au transformat 
în 1908 într-o puternică 
răscoală. După primul 
război mondial, mișcarea de 
eliberare națională a luat 
forme mult mai active. La 
începutul anilor 20 a fost 
înființată organizația patri
otică antiimperialistă „Man" 
(„Opinia"), al cărei cuvînt 
de ondine în lupta împotri
va administrației coloniale 
neozeelandeze era : ,,Sa-
moa-samoanilor".

Mișcarea anticolonială « 
populației a intrat într-o 
nouă fază după cel de-al 
doilea război mondial, cînd 
Samoa de Vest a fost trans
formată din teritoriu sub 
mandat în teritoriu sub tu
tela Noii Zeelande. In a- 
ceastă schimbare de firmă 
poporul- a văzut o manevră 
« colonialiștilor cu scopul 
de a amina acordarea in
dependenței țării. Drept 
care au fost adresate Or
ganizației Națiunilor Unite 
un mare număr- de note de 
protest și cereri de a se da 
posibilitate samoani-lor să-și 
hotărască singuri soarta.

...Astăzi, în extremitatea 
nord-estică a orașului Apia 
•e poate vedea un obelisc în 
patru colțuri, înălțat în 
cinstea proclamării inde
pendenței statului Samoa de 
Vest, la 1 ianuarie 1962.

în piața spațioasă din fața 
Obeliscului Independenței 
«e înalță clădirea Adunării 
legislative. Sediul Adunării 
legislative are aspectul unei 
case tipic samoane. Acope
rișul conic de paie se spri
jină pe stîlpi. Pereții sînt 
întocmiți de rogojini, iar 
«ala seamănă cu o arenă. De 
jur împrejur sânt așezate 
mese și scaune pentru mem
brii adunării în număr de 
45 : 43 de conducători
autohtoni și doi reprezen
tanți ai populației europe
ne. Adunarea e realeasă la 
interval de trei ani. Lângă 
unul din pereți se află 
scaunul președintelui, capi
tonat în piele maro și cu 
brațe late.

..Arhipelagul Samoa în- 
«eamnă oglinda azurie a la
gunelor. cer de un albastru 
profund, vegetație suculen
tă, munți și văi. Toate insu
lele sînt de origine vulca
nică. Face excepție doar o 
Insuliță, din răsărit, Roze, 
un atol tipic de coraîi. Masi
vele muntoase sînt acoperite 
cu bogate păduri tropicale. 
Ici-colo, munții coboară 
spre ocean. Fîșli de țărm 
în pantă dulce încing toate 
insulele, adăpostind cea mai 
xnare parte din așezările sa
moanilor. Aici, la umbra 
cocotierilor, a arborilor de 
pîine și a ferigilor arbo
rescente se înșiră sătulețele 
Insularilor.

în Samoa de Vest sînt 353 
<e sate și un singur oraș. 
Cea mai mare parte a popu
lației se îndeletnicește cu a- 
gricultura. Muncitorii agri
coli sînt în număr de 20 000. 
Iar în comerț, în sfera de
servirii și în transport lu
crează 6 000 de persoane.

Cu 15 minute in ur
mă, căpetenia satului, Si
niva Tuuan, chemase la el 
un pescar bătrîn, care purta 
titlul de tauta, și-i porun
cise să bată într-un pește 
uriaș de lemn, gol pe di
năuntru, ca să adune po
porul. Căci așa e obiceiul 
aici' toate problemele de 
viață cotidiană sînt rezol
vate in comun, oamenii se 
ajută între ei cu sfaturi și 
cu fapte. De data aceasta 
adunarea avea la ordinea de 
zi o problemă mai puțin o- 
bișnuită: anume alegerea 
unui nou matai într-o fa
milie din sat.

Lăsîndu-și treburile de pe 
Engă casă, sătenii au por
nit în șir, pe potecile dintre 
colibe, epre piață. Siniva 
Tuuan a sosit ultimul. Ca 
Înfățișare nu se deosebea de 
consătenii lui. Doar că era 
ceva mai lat în umeri, iar 
lava-lava, un soi de fustă 
djtre-i acoperea torsul și 
ricioaBBie. era mai nouă. 
Jurantt so uitau la condu

cătorul lor cu respect, iar 
unii chiar lingușitor. Erau 
în număr de 500, o comuni
tate obișnuită samoană, for
năind un sat. Alături de că
petenie se afla o altă per
sonalitate a satului — ora
torul Foamua Ogne. Misiu
nea lui e de a vorbi în 
numele șefului cu poporul 
sau cu oaspeți de vază. 
Potrivit obiceiurilor locu
lui, oratorul poate Înlocui 
chiar la nevoie căpetenia 
și rezolva independent u- 
nele probleme.

Satul despre care e vor
ba poate fi socotit un mo
del clasic de comunitate sa
moană. Aici totul se desfă
șoară conform unor tradiții 
milenare. Mataiul conduce 
aiga, adică familia — teme
lia societății samoane, al
cătuită din 50—60 de per
soane. Cel ce se află în 
fruntea celei mai numeroa
se aiga devine de obicei 
căpetenia întregului sat. 
Funcția de matai nu este 
ereditară, el fiind ales la 
adunări, de locuitorii satu
lui. în cazul cînd un matai 
s-a făcut vinovat de un fapt 
reprobabil față de familie 
sau de consătenii lui, el este 
înlocuit. Dar asta se întîm- 
plă rar. De cele mai multe 
ori noii matai sînt aleși 
după moartea predecesori
lor.

După ce alegerile s-au 
încheiat, căpeteniile au ple
cat să participe la ceremo
nia kavei. Kava este o 
băutură tulbure, amăruie, 
care înlocuiește în insule 
alcoolul (în Samoa de Vest 
legea interzice băuturile 
alcoolice). Se prepară din 
rădăcini de arbore de pi
per. Ceremonia aceasta se 
organizează cu prilejul u- 
nor anumite sărbători sau 
ocazii solemne. Alegerea 
unui conducător este prile
jul cel mai potrivit pentru 
această ceremonie.

Căpetenia a poruncit să 
fie chemată taupou, cea 
mai frumoasă fată din sat 
— ca să prepare kava. 
La un semnal al ora
torului, distribuitorul de 
kava a oferit primul „pa
har" (o coajă de nucă de 
cocos) căpeteniei. După ce 
a luat paharul și a vărsat 
cîteva picături (în cinstea 
zeului Pagan), Siniva Tuuan 
a rostit cu glas tare, cîntat, 
un „Manuia" (sănătate) și 
a dat pe gît, ținînd gura 
larg deschisă, tot conținu
tul. Distribuitorul de kava, 
și el cu rang de conducă
tor, i-a urmat exemplul. 
Apoi „paharele" au trecut 
din mină în mînă. După 15 
minute, cupa de lemn era 
golită, urmînd a fi umplu
tă cu o nouă porție de 
kava.

Cuvîntul mataiului e le
ge. Toate produsele mun
cii, pămîntul, avutul fami
liei se află practic la dis-

Reportaj scris pentru „Scintela" 
de Vadim KASSIS, publicist sovietic

mîntul arhipelagului Samoa 
de Vest și, prin urmare, și 
toată puterea.

Totuși printre cunoscuții 
mei samoani am aflat mulți 
oameni cu concepții mai 
largi. întîmplarea a făcut 
să cunosc un tînăr, pe nu
me Alailem, care mi-a spus 
deschis : „Aș fi putut de
veni matai. Totul depindea 
de dorința mea. Dar am re
fuzat categoric. Statul mo
dern, dacă vrea să prospe
re, trebuie să se sprijine pe 
un sistem strict de planifi
care, și să nu depindă de 
bunul plac al căpeteniilor".

Să renunți de bună voie 
la toate privilegiile unui 
matai e un pas hotărît și, 
intr-un fel, îndrăzneț. Dar 
Alailem l-a făcut. Ceea ce 
dovedește că tineretul cu 
concepții progresiste între
vede inevitabilitatea unor 
schimbări.

în 1965, în estul golfului,- 
nu departe de capul Pailot 
a fost . construit un chei 
pentru vapoare. Hote
lul „Aggy Gray", în care 
am locuit, are fațada 
spre golf, iar aripa sa 
dreaptă e îndreptată spre 
malul rîulețului Veisigano, 
ale cărui ape sînt înfrățite 
cu oceanul. Căci e de ajuns 
ca vîntul să vină dinspre 
ocean, ca Veisigano să 
curgă înapoi, iar apa lui să 
devină sărată.

în fiecare zi, cînd ieșeam 
din hotel pe strada princi
pală — cheiul Beach-Road 
— îmi surprindeam același

mari dificultăți, căci nu 
dispune de suficient perso
nal medical. Iar în insulă 
sînt foarte răspîndite bolile 
— tuberculoza, dizenteria 
și diverse boli tropicale.

în Apia există cîteva 
școli. Practic, numai acolo, 
în singurul oraș al tării 
sînt concentrate școlile de 
gradul doi. Elevii fiecărei 
școli poartă altă uniformă. 
Chiar și în școlile de stat 
clerul are o influentă pu
ternică. Samoanii sînt un 
popor foarte credincios. Cu 
toate că există mai multe 
religii, duminica oamenii, 
în haine albe, foarte cura
te, pornesc dis de dimi
neață spre cele 35 de bise
rici ale orașului. Femeile 
poartă pe cap pălării cu 
forme ciudate, împodobite 
cu flori artificiale. Iau cu 
ele și copiii. Iar deasupra 
orașului plutește un zvon 
melodios de clopote.

Pe Beach-Road sînt mul
te firme comerciale, inclu
siv birourile unor compa
nii neozeelandeze, o bancă, 
poștă, reprezentanta unei 
linii aeriene polineziene, 
un birou de voiaj. Capitala 
are rețea telefonică res- 
trînsă. O stație radiotele- 
grafică și una radiotelefo- 
nică o leagă de restul lu
mii. Cea mai modernă vilă 
din oraș aparține înaltului 
comisar al Noii Zeelande. 
în comparație cu ea, clă
direa' de lemn cu un etaj 
de tip semîeuropean a gu
vernului, în care se află și 
cabinetul primului minis
tru, pare deosebit de sără
căcioasă.

ci dată pe an, în noiem
brie cînd e lună plină, o- 
ceanul dăruiește locuitori
lor arhipelagului viermi 
pololo. în timpul refluxu
lui, copiii și femeile adună 
din locurile cu apa nu prea 
adîncă scoici comestibile. 
Pe vreme calmă, în apele 
neadînci ale lagunelor băr
bații așază niște vase spe
ciale în care intră peștele, 
după care, vîrîți pînă la 
brîu în apa caldă. îl omoa
ră cu un trident fixat de 
un' băț. Am întîlnit în Sa
moa și pescari — vînători, 
care împușcă peștii de pe 
țărm, cu o armă de calibru 
mic.

Samoanii nu pregătesc 
provizii din pește, nu-1 u- 
sucă, nu-1 zvîntă la soare 
și nu-1 sărează. Ei îl con
sumă fie fript, pe pietre 
încinse, fie copt în frunze 
de bananieri, fie crud, după 
ce-1 moaie în prealabil în 
lapte de nucă de cocos.

Pentru insulari peștele 
n-are importanță industria
lă. căci n-au cui să-1 vîndă. 
Oricît ar părea de parado
xal, țara care poate dis
pune de atîta pește trebuie 
să importe conserve și pește 
congelat. Am discutat a- 
ceastă temă cu mulți sa- 
âaoani. Răspunsul era in- 

aferiabil: pescuitul pe scară 
Industrială necesită ambar
cațiuni puternice, care nu 
există în țară, iar importul 
lor e costisitor.

Economia statului Samoa 
de Vest se bazează mai ales 
pe trei produse : copra, ca
cao și bananele.

Citind ziare samoane. am 
observat că aproape toate 
firmele, și companiile străi
ne, care oferă consumato
rilor samoani diverse pro
duse, sînt reprezentate în 
Apia prin agenți sau inter
mediari. Cartierul general 
al acestor companii se află 
însă la distanță de mii de 
kilometri de Samoa de Vest 
— în Germania occidentală. 
Anglia și mai cu seamă în 
Noua Zeelandă. Pe frontis
piciile multor magazine pot 
fi citite numele unor firme 
neozeelandeze ; ele au ră
mas de pe vremea cînd Sa
moa de Vest se afla sub do
minația colonială, cînd 
companiile neozeelandeze 
s-au bucurat aici de mari 
avantaje și privilegii. Erau 
scutite de impozite pe ve
nit, iar taxele vamale pe 
care le plăteau pentru im
portul mărfurilor lor erau 
practic achitate de oamenii 
muncii samoani sub formă 
de diverse impozite.

Intr-un interval atît de 
scurt, guvernului indepen
dent din Samoa de Vest i-a 
fost greu să rupă ou toate 
companiile foștilor stăpîni 
ai țării. Acest proces nece
sită o perioadă mai lungă, 
dacă ținem seama de situa
ția economică grea a țării. 
La ora actuală au rămas 
foarte puține plantații care 
să aparțină capitalului stră
in. Iar cele care există sînt 
obligate să plătească impo
zite normale pe venituri, 
înțelegind că în acest stat 
independent le va fi greu 
să domine, mulți din foștii 
proprietari au abandonat 
plantațiile, plecînd în pro
priile lor țări. Am avut 
prilejul să văd asemenea 
plantații, de cacao, părăsite 
de proprietari.

Samoa de Vest e departe 
de itinerarele turistice foar
te frecventate. Cel mai a- 
propiat aeroport internațio
nal, unde se întretaie liniile 
aeriene din America și Asia, 
este .orașul Nandy din insu
lele Fiji.

Samoanii nu și-au propus 
niciodată să dezvolte turis
mul, căci — socoteau ei — 
acesta aduce cu sine tulbu
rarea inevitabilă a tradițio
nalului lor mod de viață și 
tot felul de complicații le
gate de afluența străinilor 
în țară. Căpeteniile auzi
seră vorbindu-se că, după 
ce unele firme turistice din 
Occident înființaseră centre 
turistice excelente în Tahiti, 
Hawai, Bermude și Marchi
ze, aceste regiuni devenise
ră totodată centre ale unor 
moravuri nesănătoase — 
prostituție, beție; crime.

Cu toate acestea mișcarea 
turistică a început să.se facă 
simțită și în atmosfera pa
triarhală din Samoa de 
Vest. Eu am. vizitat Samoa 
în calitate de ziarist și am 
scris despre aceste insule 
ceea ce am izbutit să văd 
într-un interval nu prea 
lung.

Fișa „clinica
a Giocondei

Cine n-a auzit de Gioconda T Din 
blouri expuse permanent Ia Luvru, 
punct de atracție. In fiecare an, un 
mătate de oameni de pe toate meridianele se pe
rindă prin fața ei, căutînd să-i pătrundă tainele 
surîsului... Dar GioConda rămîne impasibilă. Di
recția muzeului a închis-o într-o cutie de sticlă 
incasabilă pentru a o feri de furturi, căldură sau 
umiditate. Căci Gioconda simbolizează nemurirea 
artei.

Poți vizita Luvrul de sute de ori, poți face in
cursiuni de zile întregi pe culoarele lui, de-a lungul 
secolelor de artă și galeriilor interminabile. Dar 
niciodată nu poți spune că ai văzut totul. Căci 
Luvrul se îmbogățește mereu, cu noi săli, cu noi 
opere de artă. Deși durat de multe secole, Luvrul 
figurează ca muzeu public din anii revoluției fran
ceze. In ultimii ani, el a renăscut ca pasărea Phoenix, 
sub furtunurile „operației Malraux" de înălbire a 
monumentelor Parisului, valorificîndu-și toată 
bogăția detaliilor sale arhitecturale exterioare. 
Proiectoarele completează spectacolul. Noaptea, Lu
vrul e una din rarele feerii contemporane.

Vizitatorului obișnuit îi rămîne însă străină cea 
de-a doua viață a muzeului și ale cărei taine le-am 
aflat în culisele lui.

Pe o scăriță dosnică, pe care — cîndva — urca 
alchimistul și astrologul RUGGIERI în cabinetul 
secret al Caterinei de Medicis, am pătruns în man
sarda palatului, acolo unde publicul nu are acces. 
Aci e laboratorul misterios al Luvrului. Un labora
tor de cercetare științifică a operelor de artă : pic
turi, obiecte de arta și piese arheologice. E un 
laborator ultramodern condus de doamna Hours. 
„Vrăjitoarea" Luvrului, cum e supranumită doamna 
Hours, este o pasionată specialistă și diagnosti- 
ciană a operelor de artă.

Ce reprezintă însă acest laborator ? O clinică 
medicală sau un institut de înfrumusețare ? Ope
rele de artă au și ele maladiile lor, îmi precizează, 
de la început, conducătoarea laboratorului. Gazele 
și fumul mașinilor sau trepidațiile circulației, umi
ditatea sau căldura, lumina prea puternică sînt 
tot atîția factori care contribuie la distrugerea ta
blourilor. Un mare muzeu care achiziționează per
manent noi opere de artă are, totodată, și sarcina 
de a le conserva, de a le menține veșnic tinere. 
Dar cum ? Scopul laboratorului nostru - îmi spune 
interlocutoarea — e depistarea prin analize chimice 
și fizice a oricărui simptom de degradare a ta
blourilor și restaurarea lor. Fiecărui tablou care 
intră în muzeul Luvru i se face automat o fișă. 
Este buletinul său de identitate. Cu acest prilej se 
constată și starea lui fizică. Cînd tabloul mani
festă un simptom de maladie e trimis la laborator 
pentru examen clinic și tratament

— Vreți să vedeți fișa Giocondei ?
Dintr-un fișier imens cu mii de dosare, o func

ționară a scos un plic voluminos. Parcurg avid 
„fișa clinică" a Giocondei! Aflu că a trecut prin 
multe examene radiologice. E surprinzător de să
nătoasă dacă avem în vedere vîrstă și fragilitatea 
picturii. Din fișă, aflu și unicul ei voiaj de cînd 
„domiciliază" în Luvru, și anume, călătoria efec
tuată în America pe vremea cînd rivala ei, Venus, 
pleca spre Soare Răsare, în Japonia. Au fost pri
mele lor călătorii. Au trebuit să se asigure mii de 
detalii și condiții de securitate. Pînă și centuri'de 
salvare în caz de naufragiu !

Sțrăbătînd laboratorul, ai impresia că ai pătruns 
în încăperile secrete ale unui alchimist sau vră
jitor... Lămpi cu vapori de sodiu împrăștie o lu
mină gălbuie, în prezența căreia culorile unui 
tablou de Rembrandt dispar. Nu se^ mai vede 
decît conturul figurilor. Se poate astfel descoperi 
dacă s-au executat și alte picturi pe același tablou. 
E un mijloc de a descoperi etapele parcurse de 
creația pictorului. Fără tehnica modernă, acestea 
ar fi rămas necunoscute. într-o altă încăpere, 
lumina razantă ajută la studierea tehnicii artis
tului.

— Cum se descoperă semnăturile false ?
— Folosim fotografierea cu raze infraroșii. Ele 

indică totodată și starea obiectului. Razele X dez
văluie vîrstă și starea tabloului.

Pentru studierea unui detaliu, chiar de jumătate 
de centimetru pătrat, se folosește macrofotografia, 
care mărește de 10 ori partea explorată. Mii de 
tablouri din Luvru și din alte mari muzee au 
trecut sub razele X. In 20 de ani, d-na Hours a 
examinat astfel circa 30 000 de tablouri. Unele, 
chiar de 300 de ori. Muzee din diferite țări fac apel 
la serviciile ei.

Toate datele obținute sînt trecute în fișa obiecti
vului. Depistarea simptomelor va servi operației de 
restaurare și ca urmare conservării optime a aces
tor prețioase opere de artă. O imensă arhivă cu
prinde zeci de mii de clișee radiofotografice.

Laboratorul e un prețios auxiliar al istoricilor 
și criticilor de artă care vor să studieze detaliile 
unui tablou. Lui i se datorează unele descoperiri 
interesante. De pildă, examenul la ultraviolete al ■ 
tabloului „Indiferentul" de Watteau a dezvăluit 
o altă concepție inițială a tabloului peste care 
pictorul a așternut un strat de ulei, iar peste el 
versiunea definitivă. Straturile de ulei „au îngro
pat" adesea prima versiune a creației marilor opere. 
Un detaliu prețios pe care numai laboratorul îl 
pune în evidență !

D-na Hours descoperă astfel a doua viață a pic
turilor. Timp de secole — îmi spunea ea — obiec-

tele de arta au fost studiate numai ca mesaj. Dar, 
în primul rînd, ele sînt obiecte. Noi le studiem, le 
examinăm, sub aspectul lor tehnic, științific și 
chiar... psihologic. Numai astfel putem să le des
coperim valoarea și implicit personalitatea auto
rului, ezitările lui, diversele etape de creație, in
vizibile ochiului liber, influențele și tehnica folo
sită. Toate tablourile sosite Ia Luvru trec în mod 
obligatoriu prin acest examen de laborator.

— Dar cu obiectele arheologice valoroase ce se 
întîmplă ?

— Folosim toate resursele fizice pentru cerce
tarea lor. De curînd am început o vastă analiză 
spectrografică a tuturor obiectelor de bronz antice. 
Am constatat că multe din ele nu erau de bronz, 
în ciuda certificatelor de garanție ale specialiștilor. 
Pentru turnarea lor s-au folosit alte aliaje iar 
uneori cupru simplu. E un lucru foarte important. 
Datorită procedeului aplicat de noi aflăm tehnolo
gia materialelor antichității. Vom putea ști pre
cis care obiect provine din Grecia sau Galia și 
care din ele conține bronz sau aur. Vom elabora 
astfel o nouă hartă arheologică ce ne va lămuri 
asupra originii reale a obiectelor, epocii, a 
valorilor lor istorice, etnografice etc. Vom cu
noaște, astfel mai exact curentele civilizației antice.

In continuarea incursiunii noastre intrăm în 
atelierul de restaurare de la Luvru, cunoscut sub 
denumirea de „clinică". Aici se aplică tratamente 
de conservare, de îngrijire a tablourilor. Cele mai 
multe celebrități din Luvru au trecut prin această 
„clinică", după examenul de laborator.

In fața mea, numeroase tablouri — „pacienții 
zilei" — își așteaptă rîndul. Privind pe un restau
rator la lucru, îți dai seama de faptul că el face 
„chirurgie estetică". Precizie milimetrică. De 200 de 
ani se întreprind la Luvru cele mai delicate ope
rații de restaurare. Am fost martorul unora dintre 
ele. Pe „masa de operații" se afla un tablou al 
pictorului francez Valentin din secolul 17. Restaura
torul a transpus pictura.propriu-zisă, adică stratul 
de ulei de pe pînza veche avariată, 
E un proces delicat. Pînza veche a 
bucată cu bucată. S-a aplicat apoi o nouă pînză. 
Pictura a fost salvată ! Dar cîtă migală ca să 
practici o asemenea meserie !

Pe o masă metalică încălzită la o 
peratură, un specialist transpune pînze ceruite. Un 
procedeu datorită căruia nu se pierde nimic din 
fazele succesive ale picturii.

Alături, un tablou uriaș e călcat literalmente 
cu fierul electric peste o pînză transparentă, lipită. 
De ce ? Pentru topirea cleiurilor și aderarea per
fectă a picturii la tablou.

Cele mai spectaculoase transpuneri sînt cele de 
pe lemn pe pînză. Este o metodă care se folosește 
la tablourile sau icoanele foarte vechi. Pe o altă 
masă se află în curs de „tratament" o icoană 
multiseculară cu suportul ciuruit de larve. Trata
mentul constă în administrarea unor injecții spe
ciale cu paraloid pentru conservarea lemnului. O 
altă pictură este subțiată pînă se smulge fibră cu 
fibră din suport, ajungîndu-se la stratul de ulei. 
Pictura nudă e transpusă apoi pe un alt suport. In 
acest scop se folosește un lemn „neutru" care nu 
se umflă și nu se restrînge.

Regine, călugări, soldați și fecioare rubensiene 
strălucesc în toată splendoarea lor după o ase
menea operație. Chiar și un Napoleon arată „re
născut". Se fac retușuri aproape invizibile.

„Principiul nostru — îmi spune unul dintre acești 
specialiști — este intervenția minimă necesară 
pentru a păstra intactă opera originală".

— Pot fi sustrase opere din Luvru ?
D-na Guynet, reprezentantă a direcției muzeului, 

zîmbește.
Azi furturile sînt imposibile — îmi spune inter

locutoarea. După încheierea orelor de vizită, Lu
vrul e o adevărată fortăreață care dispune de 500 
de paznici ! Un sistem electronic de alarmă func
ționează după închiderea porților. Cînd cineva se 
apropie prea mult de un tablou sau vitrină, pe 
un plan mural în fața căruia stă un paznic se 
aprinde automat o lampă albastră. Acum intro
ducem ecrane de televiziune în sălile principale. 
In caz de incendiu se aprinde o lampă roșie, direct 
legată de majoritatea posturilor de pompieri din 
Paris.

Acesta este Luvrul, văzut din culise.
Care sînt preferințele vizitatorilor lui ?
Majoritatea sînt pasionați de pictură. Viu in

teres și pentru antichitățile greco-romane, egiptene 
și orientale, mai ales sculpturi. In definitiv, totul 
e demn de admirație. Luvrul numără circa 80 000 
de piese antice orientale. Apoi 35 000 antichi
tăți greco-romane. Celebrități ?. Lista lor e lungă. 
Fără a mai vorbi de obiecte din aur și argint, ta
piserii, mobilier...

Luvrul nu e numai muzeu, ci și o înaltă școală 
artistică. întîlnești în el,' frecvent, mii de elevi, 
studenți, specialiști în materie, care studiază „pe 
viu" operele de artă celebre, participă la conferințe. 
Luvru are și propria sa școală de specialiști.

— Rolul muzeului e de a arăta, prin capodoperele 
tuturor timpurilor, constantele umane. Artistul, ca 
și simplul vizitator, are nevoie de trecut pentru 
a construi viitorul, sau pentru a-1 înțelege — 
spunea dl. Rene Huyghe, academician, fost con
servator al Luvrului vreme de un sfert de veac.

Alex. GHEORGHIU

Liniște la Hanoi; liniște tropicală, 
liniște cețoasă, cu lumina polarizată 
cenușiu sub valurile de curenți tăcuți 
împinși de muson. E liniște și ni se 
pare ciudat. Spre seară am văzut în 
apropiere alba lumină explozivă și 
m-a surprins că nu aud canonada. 
Dar era lumina unor aparate de su
dură de la construcția liniilor de 
tramvai. Lucrul tenace al hanoiezi- 
lor care tot timpul au luptat și au 
reconstruit, au construit și au apărat 
ce au construit are experiență înde
lungată, Același perseverent avânt și 
acum, cu toate că e liniște; armele 
stau alături gata de a lua locul unel
telor în clipa de alertă. \

Noi, oaspeții din hotel, abia învățăm 
să înțelegem acel calm obișnuit cu 
care cetățeanul acestei țări lucrează 
pînă cînd aude alarma, apoi într-o cli
pă ia arma și casca trecînd pe locul 
său de apărare și, din nou, cînd sună 
încetarea, le lasă pentru că are de 
continuat treaba. Noi, aceștia care 
încă ne întrebăm cum poate o fe
meie ca la numai cîteva momente 
după ce a tras în avionul care i-a 
rănit cerul să-și scoată liniștită cas
ca și să-și pieptene negrul păr lung 
cu grație, sîntem oarecum decon
certați de imponderabilitatea acestei 
liniști a orașului tropical spre care se 
îndreaptă atenția întregii lumi.

Sîmbătă după-amiază alarmele 
ne-au îndreptat pașii spre adăposturi 
în mod repetat. Orașul se scălda în
tr-o lumină dulce căreia umezeala îi 
dădea consistență și contur. Pagoda 
mică din mijlocul lacului era învă
luită într-o lumină roză, iar reclama 
unui cinematograf avea scris titlul 
unui film, Îmi sar în evidență două 
cuvinte : „Mamaia, Roumanie*. Mii

de biciclete umpluseră străzile. Pe 
străzile Hanoiului și pe drumurile din 
afara lui se petrecea un transfer: cei 
care lucrează și luptă în oraș se du
ceau la familiile dispersate; cei dis
persați veneau să petreacă duminica 
în oraș. Avioanele inamice îi făceau 
să devină soldați cu arma în mână

sau învață în dispersare, vestea unui 
triumf: doborîrea primului exemplar 
din „imbatabilul* F-lll prin care a- 
gresortd spera să schimbe situația. 
Asistasem la scenă. In ziua respectivă, 
la ora 19 și 30, cînd noaptea a coborît 
brusc, așa cum coboară aici, alerta a 
fost urmată imediat de mugetul mul-

congresul american s-au declanșat ne
mulțumiri și fabricii producătoare i 
s-a reziliat contractul I Aș vrea să 
văd rămășițele acestui ultim avion 
doborît înaintea declarației președin
telui Johnson.

Și iată-ne astăzi stînd în liniște în 
holul hotelului încă neobișnuiți cu

PRIMA NOAPTE DE
LINIȘTE LA HANOI

Scrisoare din R. D. Vietnam de la Cornel iu LEU

pentru minutele alertei, apoi rede- 
veneau mamele sau soțiile, sau fiii 
care se îndreptau spre ai lor la sfîrșit 
de săptămână și marea de biciclete 
luneca purtând deasupra ei șepci mi
litare, căști coloniale și mai ales coni
cele pălării de pai sub care se un- 
duie cozile negre ale acestor femei 
cu distincție înnăscută. Mă gîndeam 
privind această mare mișcătoare de 
oameni că o lume întreagă are de în
vățat de la ei ce înseamnă siguranța 
de sine și încrederea în țel. Ca întot
deauna, duceau celor care lucrează

for motoare și a început, prelung, o 
mare canonadă circulară. Tactica a- 
gresorului este de a roti în cerc mai 
multe avioane spre a deruta tirul, iar 
unul sau două vin în centru și bom
bardează. Canonada a fost repetată 
mitraliind explozii și am auzit răsune
tul din depărtări al pămîntului cînd 
a bufnit. Avionul doborît era al 
2 816-lea. Duminica ne-a mai adus o 
veste: al doilea „superavion" F-lll 
fusese doborît în provincia Ha Tap, 
al doilea la numai cîteva zile de la 
intrarea lor în arenă, Se spune că în

îndepărtarea luptelor. Duminică seara 
alertele au început tîrziu dar s-au 
repetat într-una, făcîndu-ne să ur
căm scările spre camerele noastre, să 
nu apucăm să închidem ușile și să ne 
reîntîlnim pe scări coborînd spre a- 
dăpost. Era o suprasolicitare; apoi, 
aproape de miezul nopții a încetat 
totul, iar dimineața am fost uimiți 
cînd ne-am dat seama cit de multă 
vreme am fost lăsați să dormim.

Atmosfera care se animă în acest 
hol cu lambriuri și fotolii brune are 
ceva deosebit. Se află aici, spre a

studia și aprofunda realitatea vietna
meză, personalități cunoscute ale 
lumii, care în decursul escaladă
rii au luat atitudine publică și 
au înfierat politica de agresiune. Wil
fred Burchett, publicist australian 
care și-a dedicat cărțile ultimilor pa
tru ani problemei vietnameze, ci
neastul olandez Joris Ivens, profe
sorul american Boks de la'Universita
tea Santa Barbara din California, zia
ristul mexican Luis Suarez, ziariști 
sovietici și cineaști japonezi, cores
pondenți ai ziarelor din Paris și Pe
kin, din Havana, New "York, Varșo
via, București. Pasul înapoi al poli
ticii de escaladare ne face să trăim 
lumina încrederii în puterea opiniei 
publice și a luptei dârze a poporului 
vietnamez.

Și iată că e liniște la Hanoi; sin
gurele bubuituri care s-au auzit în 
această zi de april au fost cele din 
filmul documentar „Paralela 17“, rea
lizat de Joris Ivens, Marceline Lori- 
dan și un grup de documentariști 
vietnamezi și prezentat astăzi în pre
mieră. L-am vizionat fără să fim în- 
treriipți de alertă, ca și cum ne-am 
fi aflat în oricare alt oraș al lumii.

Trei aprilie, orele 19. E a șaizeci 
și cincea oră de cînd sirenele au 
anunțat ultima dată ieșirea din adă
posturi. Nu ne mai zguduie decît 
veștile venite de la o distanță de o 
sută treizeci de kilometri. Acolo se 
bombardează. Provinciile Ha Tinh, 
Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, 
Ninh Binh acoperă pe meridian spa
țiul dintre patru paralele. Și aci e 
vorba de orașe, bunuri, oameni. Pe 
aceste paralele ale țării încă se mai 
bombardează și aceasta nu poate fi 
indiferent nici unui cetățean al lumii.

Statele Unite, cu toate că au ho- 
tărît „limitarea bombardamentelor* 
împotriva Vietnamului de nord, nu 
au dat satisfacție cererilor legitime 
ale poporului vietnamez și opiniei 
publice internaționale. Dorința și 
voința unanimă a omenirii progre
siste este ca S.U.A. să înceteze total 
și necondiționat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam — stat socia
list, liber și suveran. Declarația în 
care guvernul R. D. Vietnam arată 
că e dispus să numească un repre
zentant care să stabilească contactul 
cu un reprezentant al S.U.A., pen
tru a hotărî, împreună cu partea 
americană, încetarea necondiționată 
a bombardamentelor S.U.A. și a altor 
acte de război împotriva R.D. Viet
nam, astfel incit să poată începe 
convorbirile, a fost salutată de opinia 
publică internațională ca un act re
zonabil menit să netezească drumul 
spre încetarea războiului din Viet
nam. Ziariștii străini cu care am stat 
de vorbă își exprimă opinia că acum 
e rîndul Statelor Unite să demon
streze că sînt cu adevărat pentru 
pace, pentru reglementarea proble
mei vietnameze, oprind orice fel de 
bombardamente asupra R. D. Viet
nam, retrăgîndu-și definitiv trupele 
din Vietnamul de sud. Poporul viet
namez trebuie să-și hotărască soarta 
singur, potrivit liberei sale voințe, 
fără nici un amestec din afară. 
Opinia publică trebuie să-și impună 
voința în continuare, pentru ca pa
cea să triumfe pe acest pământ. Cu 
aceste gtnduri mă uitam pe cerul în
seninat al Hanoiului; era, cum spune 
un poet vietnamez, de un albastru 
vigilent.
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rcerea tovarășului
eorghe Maurer

<

întrevedere
cu președintele 

P. C. din FinlandaHELSINKI 5. — Trimișii speciali Agerpres, Nicolae Ionescu și Mircea S. Ionescu, transmit: Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a avut, vineri dimineața, o întrevedere cu Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist din Finlanda, Viile Pessi, secretar general al partidului, și Malmberg, membru Politic, secretar al Central.A fost de față României la Helsinki,întrevederea s-a desfășurat tr-o atmosferă cordială, nească.

Martti al Biroului Comitetuluiambasadorul N. I. Vancea. în- priete-

HELSINKI 5. — Trimișii speciali Agerpres, Nicolae Ionescu și Mircea S. Ionescu, transmit: închein- du-și vizita oficială întreprinsă în Finlanda, președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a părăsit vineri la amiază Helsinki, plecînd spre patrie. Oaspeții români au fost conduși de la reședința de la hotelul „Marski" la aeroportul Seutula de primul ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, ministrul afacerilor externe, Ahti Karjalainen, și de alte persoane oficiale.Aeroportul era împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul clădirii erau arborate drapelele de stat ale celor două țări.Numeroase personalități ale vieții politice, economice și culturale finlandeze au venit să-și ia rămas bun de la oaspeții români.
COMUNICAT

(Urmare din pag. I)Cele două părți și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la războiul care continuă în Vietnam. Ele au subliniat necesitatea găsirii unei soluții a acestei probleme pe calea negocierilor, în conformitate cu acordurile de la Geneva din 1954, respectîndu-se dreptul inalie- 'tabil al poporului vietnamez de a-și hotărî propria soartă, corespunzător intereselor sale vitale. Părțile apreciază că încetarea războiului din Vietnam ar contribui în mod eficace la însănătoșirea s'ituației internaționale, la normalizarea relațiilor între state, la consolidarea păcii în lume.Părțile au procedat la un schimb 
de vederi în legătură cu situația din Orientul Apropiat. Ele s-au pronunțat pentru o reglementare politică a litigiilor, pe baza inadmi- sibilității obținerii de cîștiguri teritoriale ca urmare a operațiunilor militare și pornindu-se de la recunoașterea dreptului la existență independentă pentru toate statele din această parte a lumii, în condiții de pace și securitate.Luîndu-se în discuție situația din Europa, s-a apreciat, atît de o parte cît și de cealaltă, că trebuie să se acorde o atenție deosebită inițiativelor menite să asigure securitatea în Europa și s-a subliniat importanța pe care o prezintă în adastă privință dezvoltarea relațiilor bilaterale între statele continentului. Părțile și-au manifestat fără rezerve sprijinul față de toate eforturile menite să promoveze relațiile de bună vecinătate prevăzute în rezoluția 2129 (XX), adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, România și Finlanda fiind coautoare la proiectul de rezoluție.

Exprimîndu-și hotărîrea de aduce contribuția la ameliorarea climatului politic pe plan european și mondial, cele două părți s-au pronunțat pentru promovarea cu consecvență în viața internațională a principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Menționînd importanța colaborării economice între statele europene, părțile și-au exprimat părerea că trebuie să se creeze condiții cît mai favorabile pentru tarea liberă țional, fără riere.Subliniind reprezintă pentru omenire larea continuă de armament și, îndeosebi, de armament nuclear, părțile consideră necesar ca, împreună cu alte țări, să sprijine eforturile menite să ducă la dezarmarea generală.Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a a- dresat, în numele președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, invitația ca președintele Republicii Finlanda și doamna Kekkonen să facă o vizită oficială în România. Președintele Republicii Finlanda și doamna Kekkonen au acceptat a- ceastă invitație și și-au exprimat plăcerea de a vizita România, la o dată care va fi stabilită ulterior.Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a a- dresat, de asemenea, primului ministru al Finlandei și doamnei Koivisto, precum și ministrului a- facerilor externe și doamnei Karjalainen, invitația de a face o vizită oficială în România. Aceste invitații au fost acceptate cu plăcere. Datele vizitelor vor fi stabilite pe cale diplomatică.

a comerțului discriminăripericolul pe

a-și

dezvol- interna- și ba-care îl acumu-

(Urmare din pag. I)

dicton : „omul potrivit Ia 
locul potrivit".
cu 
să 
al 
se 
și 
mare randament 
Cum să găsești, totodată, 
pentru fiecare funcție din 
•angrenajul ierarhiei firești 
a producției sau a vieții so
ciale exact omul care o 
poate îndeplini cu cea mai 
înaltă eficientă ?

— Problema fundamen
tală a raportului om-func- 
ție — ne spune conf. dr. 
Octavian Berlogea, direc
torul Institutului de exper
tiză și recuperarea forței 
de muncă — este, în pri
mul rînd și înainte de ori
ce, o problemă de organi
zare științifică. Pentru a 
face din acest raport o au
tentică forță motrice tre
buie ca fiecărei funcții să-i 
corespundă un conținut pre
cis delimitat de activitate, 
care să permită celui ce 
i-a fost încredințată să ob
țină maximum de rezulta
te. Din păcate, încă se mai 
întîmplă ca la organizarea 
unei noi întreprinderi ori 
instituții să se alcătuiască 
întîi schema posturilor 
(pornindu-se, de obicei de 
Ia analogii, mai mult sau 
mai puțin concludente, cu 
întreprinderi ori instituții 
similare) și abia după a- 
ceea să se determine cîm- 
pul de activitate al fiecărui 
post în parte.

— în ce măsură această 
neconcordanță împiedică 
valorificarea aptitudinilor ?

— Să luăm cazul cînd o- 
mul capătă un anume sta
tut social, nedublat însă și 
de rolul corespunzător. Se 
pot petrece atunci două fe
nomene. Ia fel de dăună
toare : fie că respectivul 
își inventează un rol spre 
»-și justifica statutul, ceea 
ce se traduce prin născo
cirea a tot felul de for
mule birocratice, prin crea-

Bine, dar 
ce sistem de măsurători 
fixezi fiecărui membru 
colectivității locul ce i 
potrivește ca o mănușă 
unde poate da cel mai 

social ?

rea artificială a unei inu
tile mișcări de hirtii, si
tuații, grafice etc., care duc 
la complicarea și îngreuna- 
rea activității; fie că se 
mulțumește să vegeteze în 
scaunul funcției sale, iro- 
sindu-și, prin inactivitate, 
energia și autoritatea. De 
altminteri, am putea afir
ma, fără teama de a greși, 
că ambele fenomene gene
rează păgubitoare „delapi
dări" de energii individua
le și colective.

Există însă și situații 
cînd — deși între statut și 
rod, între funcție și cîmpul 
de activitate concordanța 
nu poate fi pusă în nici un 
caz la îndoială — lucrurile 
suferă. Aici intervine efec
tiv problema selecției sau, 
mai simplu, problema tra
ducerii consecvente în 
practică a dictonului „omul, 
potrivit la locul potrivit".

La uzinele „Strungul" din 
Arad s-au schimbat în ul
timii ani patru șefi la sec
ția de uzinaj și trei la sec
ția de montaj. în legătură 
cu aceasta am solicitat o- 
pinia tovarășului Gheorghe 
Șoica, secretarul comitetu
lui de partid al uzinei.’

— Aș putea înșira multe 
cauze care au dus la o ase
menea stare de lucruri, dar 
după părerea mea una le 
concentrează pe toate : in
ginerii noștri (ca și maiș
trii din păcate) n-an pri
mit în școli și facultăți cu
noștințele și deprinderile 
necesare activității de 
conducere a unui colectiv, 
mai ales prin prisma mun
cii cu oamenii.

Opinia aceasta, împărtă
șită de majoritatea interlo
cutorilor noștri, ne-a dus 
la concluzia că — atît timp 
cît facultățile nu asigură 
un suficient număr de so
ciologi și psihologi care să 
fie repartizați în întreprin
deri, în calitate de consi
lieri apropiați ai conduce
rilor tehnico-administrati- 
ve — e necesar să se asigu
re ca inginerii și tehnicie
nii să dobîndească o pregă
tire corespunzătoare, să fie

La sosirea primului ministru Ion Gheorghe Maurer, o companie de elită a forțelor armate finlandeze a prezentat onorul.După ce a trecut în revistă, împreună cu premierul Koivisto, compania de onoare, președintele Consiliului de Miniștri al României și-a luat rămas bun de la persoanele prezente pe aeroport: Vaino Leskinen, ministrul industriei, S. E. Suorttanen, ministrul apărării, alți membri ai guvernului, membri ai conducerii municipalității din Helsinki, K. Măkkelă. ambasadorul Finlandei la București. Pe aeroport se aflau, de a- semenea, N. I. Vancea, ambasadorul României la Helsinki, precum și membrii ambasadei și ai agenției economice a țării noastre.Au fost intonate apoi imnurile de stat ale celor două țări.înainte de a se urca în avion, premierul Ion Gheorghe Maurer și ministrul afacerilor externe. Cor- neliu Mănescu, au strîns călduros mîinile primului ministru M. Koivisto și ministrului de externe, A. Kar- jalainen. Cei doi șefi de guverne și miniștrii de externe ai României și Finlandei și-au exprimat, încă o dată, satisfacția prilejuită de a- ceastă vizită, de rezultatele ei pozitive.La ora 13,15 avionul special a decolat, îndreptîndu-se spre București.
★

Finlandei, Maunofrumoasa dumnea- doresc să vă trans-

De la bordul avionului, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a transmis următoarea telegramă primului ministru al Koivisto :„Părăsind voastră țarămit, Excelență, mulțumiri sincere pentru primirea cordială și atenția deosebită cu care am fost înconjurați în timpul șederii noastre în Finlanda.Mă folosesc de acest prilej pen- . tru a exprima, încă o dată, din partea, delegației române, satisfac-: ția pentru convorbirile fructuoase' avute cu dv., cu dl. ministru al afacerilor externe și ceilalți membri ai guvernului finlandez, precum și convingerea că ele vor contribui la dezvoltarea multilaterală a bunelor relații statornicite între România și Finlanda, în interesul ambelor noastre națiuni.Vă doresc. Excelență, multă sănătate și fericire personală, iar poporului finlandez, pace și prosperitate".
★în drum spre patrie de la bordul avionului, care zbura deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, premierul Ion Gheorghe Maurer a adresat o telegramă de salut președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosîghin.

ei înșiși, în oarecare mă
sură, psihologi și sociologi.

— Raportul dintre om și 
locul de muncă, dintre om 
și funcție joacă un rol greu 
de subapreciat în organi
zarea științifică a produc
ției într-o întreprindere 
modernă — ne spune tova
rășul Vasile Abrudan, di
rectorul altei importante 
întreprinderi arădene, U- 
zina de vagoane. Trebuie 
să arăt însă că. în această 
privință, conducerile între
prinderilor nu primesc a- 
proape nici un ajutor. Să 
mă explic : după părerea

și de o caracterizare în a- 
cest sens, ne-am putea o- 
rienta mult mai lesne cu 
privire la realele posibili
tăți ale fiecărui om. Cu re
gret, nu pot spune că în u- 
zina noastră am fi folosit 
alte metode decîț cele cu
noscute, empirice, pentru 
promovarea oamenilor în 
ierarhia producției. Din fe
ricire, am izbutit să ne a- 
sigurăm un corp de condu
cători ai producției cu bune 
rezultate: în lipsa unor psi- 
hograme orientative 
tru asemenea posturi, 
care promovare s-a

pen- 
fie- 

făcut

Prirfi-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit vineri dimineață pe Refet Sezgin, ministrul energiei și resurselor naturale al Republicii Turcia.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte Alexandru Boabă, ministrul petrolului, și Dumitru Bejan, prim- adjunct al exterior.A fost Turciei la Giiriin.Discuțiile tarea colaborării economice și tehnice între România și Turcia.
★Vineri dimineața a părăsit Capitala ministrul energiei și resurse-

ministrului comerțuluiprezent ambasadorul București, Kâmurans-au referit la dezvol-

al Republicii Turcia,lor naturaleRefet Sezgin, cu soția, împreună cu grupul de specialiști, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația ministrului petrolului, A- lexandru Boabă,Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Alexandru Boabă, cu soția, de funcționari superiori din Ministerele Afacerilor Externe, Comerțului Exterior, Petrolului, Minelor și din Comisia guvernamentală de colaborare și cooperare economică și tehnică.Au fost prezenți ambasadorul Turciei la București, Kâmuran Giiriin, cu soția, și membri ai ambasadei.

Vineri a sosit în Capitală Ma- lick Zorome, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, împreună cu soția, care, la invitația guvernului Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră. Ministrul este însoțit de Alexandre Zoungrana, ■secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, Sanogo Karamoko, director adjunct al direcției industriale din Ministerul Planului și Lucrărilor Publice, Alfred Boukouzi Banse, șeful serviciului de comerț exterior din Ministerul Finanțelor.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, oaspeții au fost întîmpinați de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al lui afacerilor externe, de tanți ai unor instituții funcționari superiori dinAîn cursul după-amieziiafacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, și persoanele oficiale care îl însoțesc, au vizitat cartiere de locuințe din Capitală și obiective social- culturale. (Agerpres)

ministru- reprezen- centrale, M.A.E.ministrul

(Agerpres)

în zilele de 4—5 aprilie a. c. a avut loc la sediul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România o consfătuire cu președinții consiliilor județene ale sindicatelor, cu membrii birourilor executive ale uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție, .șefii și adjuncții secțiilor și comisiilor Consiliului Central, activiști ai U.G.S.R.Cu acest prilej au fost analizate unele probleme actuale ce stau în fața sindicatelor, a noilor organe teritoriale, în lumina sarcinilor izvorîte din hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. Parti- cipanții la consfătuire au ascultat informarea privind aplicarea măsurilor aprobate de plenara Consiliului Central al U.G.S.R. din 16 februarie a. c. în legătură cu constituirea organelor teritoriale ale sindicatelor, prezentată de tovarășul Constantin Drăgan. prim-vice-

președinte ai Consiliului Central al U.G.S.R. De asemenea, a fost ascultată informarea referitoare la unele probleme economice și sociale ce stau în fața Consiliilor județene, municipale și orășenești ale sindicatelor, prezentată de tovarășul Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.în cadrul consfătuirii au luat cu- vîntul numeroși participanți, care au dezbătut pe larg sarcinile imediate și de perspectivă, care stau în fața noilor consilii județene ale sindicatelor, referitoare la unele probleme economice și social-cul- turale de larg interes pentru oamenii muncii.în încheierea consfătuirii, a luat cuvîntu] tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
Cronica zilei

Fabrica de confecții a avut loc vineri o aniversării din Foc- adunare eliberăriiLa șani consacrată Ungariei de sub jugul fascist. Despre importanța acestui eveniment și despre realizările obținute poporul ungar în-cei 23 de ani de la eliberarea țării au vorbit Cos- tache Veber, secretar al municipiului Focșani, și ambasadorul R.P. Ungare la București, Jozsef Vince.O adunare asemănătoare a avut loc vineri după-amiază și la Casa tineretului din sectorul 1 al municipiului București.Despre semnificația celei de-a 23-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist au vorbit Simion Sihote, directorul Casei Tineretului, și Jozsef Nemeth, prim- secretar al Ambasadei R. P. Ungare la București.
Aîn cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 120 de ani de la mișcarea revoluționară din 1848 din Moldova, ieri dimineață a avut loc la Iași solemnitatea dezvelirii unor plăci comemorative care marchează acest măreț eveniment istoric.în holul bibliotecii județene din Oradea s-a organizat o expoziție

răspundere Intr-un colec
tiv? în Franța aceste „si
mulatoare" cu un carac
ter special se numesc 
„minl-întreprtn-deri". în ce 
constau ele ? Sub oblădui
rea unui institut de spe
cialitate se formează din 
cîte zece-doisprezece ado
lescenți, elevi de școli teh
nice și comerciale, cîte o 
„întreprindere" cu carac
ter provizoriu (durata ei se 
confundă cu durata anului 
școlar) și cu obiective ex
trem de limitate : în mod

închinată revoluției din anul în Moldova, Transilvania și Românească.
★Teatrul Național sîrb din

1848Țara
Novi de Sad, aflat în țara noastră într-un schimb de experiență cu Teatrul Național din Craiova, pe a cărui scenă a prezentat trei spectacole, și-a încheiat vineri turneul cu un spectacol în Capitală. In sala Teatrului Mic, artiștii oaspeți au interpretat piesa „Victorie" de George Lebovici.Printre persoanele oficiale care au asistat la spectacol se aflau Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, precum și ambasadorul Iugoslaviei la București Jaksa Petrici.întoreînd vizita artiștilor Iugoslavi, la sfîrșitul acestei luni, un colectiv al Teatrului Național din Craiova va susține mai multe spectacole la Novi Sad și Belgrad.

★Prof. univ. dr. docent Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a părăsit vineri dimineața Capitala, plecînd la Moscova, unde face o vizită la invitația Comitetului pentru tipărituri de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
rile lor, pe temeiul meri
telor dovedite în toiul a- 
cestei activități pregătitoa
re, aleg și un „președinte — 
director general".

Un joc, vor spune unii... 
Da, fără îndoială, un joc, 
dar care îi învață pe tineri 
arta organizării și conduce
rii, îi învață să-și asume 
răspunderi sociale și să le 
facă față. Și mai ales îi în
vață un lucru fundamental 
— și anume că una din ra
țiunile determinante alo 
reușitei unei întreprinderi 
sau instituții este buna uti-

CUM SE OCUPA
DIFERITELE FUNCȚII

mea, ar fi normal ca, a- 
tunci cînd un tînăr absol
vent al politehnicii este re
partizat într-o uzină, ca
racterizarea lui să nu se 
rezume exclusiv la nota 
dobîndită la examenul de 
stat si înscrisă pe diploma 
de 
ne 
ca 
ză

absolvire. Nota nu spu- 
mare lucru ! Pe mine, 
director, mă interesea- 
mai mult în ce măsură 

noul inginer vădește apti
tudini pentru munca de 
cercetare, de concepție, sau 
pentru munca de organi
zare practică a producției. 
Or, in decursul anilor de 
studii, aceste aptitudini se 
evidențiază în felurite mo
duri, pe care cei ce s-au o- 
cupat direct de pregătirea 
profesională a tînărului au 
putința să le cunoască. 
Dacă diploma ar fi însoțită

pe baza unei discuții temei
nice în colectivul de con
ducere, fără pripeală și 
luînd în considerare toate 
calitățile și cusururile o- 
mului, nu numai cele strict 
tehnico-profesionale, ci și 
cele legate de felul în care 
știe să se comporte în re
lațiile cu oamenii. Mai ales 
acestea!

Cum asigurăm 
obiectivitatea 
selecției ?

S-ar' putea oare conce
pe un „simulator" destinai 
celor cărora li se încredin
țează felurite munci de

obișnuit își propune să „fa
brice" un singur produs, 
dintre acele numeroase o- 
biecte de uz casnic atît de 
solicitate în orice gospo
dărie. Tinerii alcătuiesc ei 
înșiși consiliul de adminis
trație al „mini-întreprinde- 
rii“, discută cu seriozitate 
toate amănuntele pregăti
rii și lansării „producției" 
pentru a fi cît mai eficien
tă, mai rentabilă, caută po
sibilități de achiziționare a 
unei materii prime cît mai 
ieftine, de economii în pro
ducție, de desfacere cît mai 
convenabilă, își împart în
tre ei prin rotație sarcinile 
de „șef al serviciului pla
nificării", „șef al serviciului 
comercial", „șef al publi
cității" etc. Tot din rîndu-

com-

bu-

lizare a talentelor și 
petențelor umane.

— Esențial pentru 
nul mers al vieții economi
ce și sociale în toate com
partimentele ei — arată to
varășul Vasile Popeangă, 
directorul Liceului pedago
gic din Arad, autor al unor 
pătrunzătoare studii socio
logice — este stabilirea u- 
nui sistem precis și lim
pede de criterii care să a- 
sigure obiectivitatea selec
ției și promovării. în mo
mentul cînd promovăm un 
om într-un loc anumit de 
muncă sau într-o funcție 
de răspundere emitem o 
judecată de valoare asupra 
lui și, în același timp, fa
cem o prognoză, considerînd

Semnarea unui protocol privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică 

dintre România și Bulgariaîn urma tratativelor care au avut loc la București, vineri după-amiază s-a semnat un protocol privind colaborarea economică și tehnico- științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria în domeniul industriei materialelor de construcții și construcțiilor.Protocolul prevede efectuarea de schimburi de informații, documentații și delegații de specialiști în domeniul industriei materialelor de construcții și construcțiilor, precum și livrări reciproce de dispozitive și utilaje pentru mecanizarea lucrărilor de construcții.Din partea română protocolul a

c

de volei de
Ziua a doua a turneului final al 

campionatului republican de volei a 
programat aseară, în sala Floreasca, 
meciurile Dinamo — Rapid și Steaua 
— Politehnica Galați. In funcție de 
rezultatele acestor jocuri urma să 
se contureze configurația clasamen
tului în care pe primul loc continua 
șă se afle, și după 
formația Steaua.

Dinamo, surprinsă

prima manșă,

Dinamo, surprinsă de jocul bun 
făcut în ajun de formația giuleș- 
teană, a început meciul serios și 
prin atacuri sigure, executate de ve
teranii Corbeanu și Derzi, și-a adju
decat primul set cu destulă ușurință. 
Scor 15—7. în setul doi — cel mai 
disputat din întreaga partidă — ra- 
pidiștii au încercat să ne dea o 
mostră a jocului lor de altădată și, 
în mare măsură, au reușit. Dar, de 
la 13—13 nu au mai reușit să reali
zeze nici un punct, aceasta datorîn- 
du-se finișului excepțional pe care 
l-au avut dinamoviștii. Deci 15—13 
și 2—0 pentru Dinamo. Ultimul set 
a fost, pentru dinamoviști, o 
formalitate. Ei au acționat cu 
voltură, cîștigînd cu 15—3. 
final 3—0.

Vedeta cuplajului, meciul 
Steaua și Politehnica Galați, s-a ri
dicat la un înalt nivel tehnic, ajun- 
gînd pe alocuri să semene cu dispu
tele din marea întrecere a „Cupei 
campionilor europeni". Au cîștigat 
steliștii cu 3—1 (—15, 6, 8, 4), după 
o partidă în care studenții gălățeni 
au cedat cu greutate fiecare punct. 
Se pare că ei nu au rezistenta ne
cesară pentru susținerea a trei jocuri

simplă 
dezin- 

Scor

dintre

fost semnat de Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, iar din partea bulgară de Marin Grașnov, ministrul construcțiilor.La semnare au fost de față specialiști români și bulgari» reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.în cursul dimineții ministrul bulgar a vizitat șantiere din orașul Pitești și Hidrocentrala de pa Argeș.Seara, Dumitru Mosora a oferit o masă în cinstea oaspetelui bulgar în saloanele restaurantului Athenee. Palace. (Agerpres)

la Floreasca
în trei zile, în compania unor ad
versari de talia celor 
startul acestui turneu.

Azi sînt programate,
16,30, în sala Floreasca, 
pid — Politehnica Galați 
Dinamo.

întîlniți la
de la orele 
jocurile Ra« ■ 
și Steaua —

ASTA SEARA, LA FRANKFURTt 
PE MAIN, ÎN „C.C.E.

Steaua—Dukla Praga
Așadar, ziua cea mai lungă pentru 

handbalișfii de la Steaua a sosit. Astă 
seară, în Sala Expoziției din bătrînul 
oraș de pe malurile Mainului vor dis
puta prima finală „C.C.E." din istoria 
echipei bucureștene. Și evenimentul este ■ 
cu atît mai deosebit, cu cit adversarii 
alcătuiesc o formație de mare reputa
ție internațională.

Din Frankfurt ni se transmite ca par
tida dintre cele două echipe este aș
teptată cu un interes enorm, cererile de 
bilete depășind orice așteptări. Adău-i. 
gînd și faptul că la meci și-au anunțai 
prezența importante personalități din lu
mea handbalului internațional, realizăm 
mai exact gradul de emoție pe care-î 
trăiesc reprezentanții noștri. Sîntem con
vinși că Gruia, Oțelea și ceilalți se vor 
dărui total cauzei echipei lor, luptînd 
pînă la ultima picătură de energie.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite desfășurarea partidei pe progra
mul I, începînd de la ora 21,30.

că își va îndeplini cu succes 
sarcinile. Căci o profesiune 
nu e numai un ansamblu 
de tehnici specifice, ci are 
și adinei implicații umane, 
etico-sociale. Cum putem 
însă să elaborăm aseme
nea judecăți și prognoze 
dacă nu ne bizuim pe acel 
sistem obiectiv de criterii 
de care aminteam mai îna
inte ? Din păcate, trebuie 
să recunoaștem că în calea 
funcționării criteriilor o- 
biective se mai ridică încă 
— în afara empirismului 
miop, „ochiometric" — și 
un alt vrăjmaș nu mai pu
țin nociv : subiectivismul. 
Fie că se manifestă direct, 
sub forma grosolană a in
tervenției și „pilei", fie că 
ia forme mai subtile (inte
rese „locale" etc.), subiecti
vismul duce, de obicei, la 
erori cu consecințe deosebit 
de grave. Munca omului se 
dovedește, după un timp, 
de slabă calitate, ceea ce 
implică fie o dereglare a 
bunului mers al activității, 
fie un plus de eforturi din 
partea celorlalți pentru a 
„acoperi" neajunsurile și a 
salva prestigiul colectivu
lui.

— Dar cum se repercu
tează greșita selecție asu
pra omului însuși ?

— Nu o dată asta îl a- 
crește și îi dă sentimentul 
ratării, deoarece îl împie
dică să se realizeze în alt 
loc de muncă unde ar da, 
poate, randament (practica 
arată că nu există „inca
pabili absoluți"), în sfîrșit, 
poate efectul cel mai 
dăunător e provocat de 
ceea ce aș numi „poluarea 
psihică" a climatului so
cial : pe de o parte pu
blicul e nemulțumit de fe
lul în care se rezolyă pro
blemele (firește, dau cuvîn- 
tului „public" un înțeles mai 
larg, de beneficiar al efor
tului), iar, pe de altă parte, 
în însuși colectivul respec
tiv se alterează etalonul 
valorilor reale, înlocuin- 
du-se cu etaloane fictive.

Urmarea 7 Cei cu adevărat 
capabili nu mai muncesc 
cu același elan pentru a 
se perfecționa, deoarece 
văd că eforturile depuse, 
meritele autentice nu își 
găsesc reflectarea cuvenită 
în ierarhia funcțiilor. De 
aceea socot că în stadiul 
actual de dezvoltare a so
cietății noastre, cel mai po
trivit mijloc de a contra
cara acțiunea subiectivis
mului 
scară mult 
concursului, 
pentru ocuparea unor pos
turi și funcții.

Intr-adevăr, oare de ce 
nu s-ar extinde acest sis
tem (folosit astăzi la noi, 
după cîte știm, numai pe 
tărîmul universitar și al 
muncii de cercetare științi
fică) și în alte sectoare ale 
vieții economice, sociale, 
culturale ? Multi dintre in
terlocutorii noștri au fost 
de părere că scoaterea la 
concurs a unor posturi în 
diferite sectoare (asigurîn- 
du-se firește, obiectivitatea 
totală a funcționării cri
teriilor concursului) poate 
constitui un mijloc eficace 
de întronare a unui mai 
profund spirit de răspun
dere în promovarea și se
lectarea cadrelor, de asigu
rare a concordanței fertile 
între cei doi termeni ai ori
cărei activități : omul și lo
cul.

Așa cum s-a desprins din 
variatele aspecte relevate 
în cadrul anchetei, așeza
rea selecției profesionale și 
sociale pe 
obiective, 
zintă nu 
nemijlocit 
dividuale, 
tantă forță socială. .Acțiu
nea ei se traduce în spo
ruri de bunuri materiale și 
spirituale, în progrese sis
tematice, sensibile pe mul
tiple planuri, fiind organic 
legată de înaltul obiectiv 
desemnat de partid : per
fecționarea continuă a re
lațiilor socialiste, a întregii 
noastre vieți economice și 
sociale.

este utilizarea pe 
mai largă a 
a competiției

temeiuri cit mai 
științifice repre- 
numai un izvor 
de satisfacții in- 
ci și o impor-

II

is raiut
U

Ieri după amiază, la sediul 
F. R. Fotbal a avut Ioc tragerea 
la sorți a meciurilor din cadrul 
„sferturilor" de finală ale „Cu
pei României". Această fază a 
competiției se va desfășura Ia 
17 aprilie, programînd următoa
rele meciuri :

Rapid București — Politehnica 
Iași ; Dinamo București — 
C. F. R. Timișoara ; Dinamo Ba
cău — Vagonul Arad ; Progresul 
București sau Universitatea Cluj 
— Steaua.

★
Astăzi de Ia orele 16,30 pe 

stadionul Republicii se desfă
șoară meciul Progresul — Uni
versitatea Craiova din cadrul 
campionatului diviziei A de fot
bal. în deschidere jocul echipe
lor de tineret.

A

In cîteva rîndun
Campionul european de box la ca

tegoria grea, vest-germanul 
Mildenberger se va 
furt pe Main cu 
(S.U.A.). în caz de 
berger va boxa cu 
Karlsruhe.

KarI 
întilni la Frank- 

Leotis Martin 
victorie Milden- . 
Sonny Liston la

CICLISTĂîn COMPETIȚIA 
ternațională BORDEAUX-SAN 
BASTIAN, după două etape 
duce olandezul Wim Prinsen cu 
20’25” urmat de Pieter Hoestra . _ 
landa) — 7h 21’ 18” și Guy Grimbert 
(Franța) în același timp. Z. ZZ.- 
GORE (ROMANIA) se află pe LO
CUL 9 cu 7h 22’23”. Cea de a doua 
semietapă disputată între Teste și ‘ 
Biscarosse (59 km) a revenit fran-» '. 
cezului Masseys în lh 20’17”. Prinse^» ,. 
a sosit cu o întîrziere de 1 minut*'). 
C. Tudoran (România) s-a clasat rus ■ 
locul 5, la 1’53” de învingător. VasP-Ș ’ 
Tudor (România) a ocupat locul 12»

in- 
SE- ' 

con- 
7h 

(O-
C. GRI-



MADRID„Sprijinim în întregime

UN COMENTARIU AL POSTULUI DE RADIO 
AL F.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD

HANOI 5 (Agerpres). — Declara
ția guvernului R. D. Vietnam clin 
3 aprilie constituie un răspuns eloc
vent la cuvîntarea președintelui John
son din 31 martie, se arată în comen
tariul transmis de postul de radio 
Eliberarea sub titlul „Salutăm căl
duros și sprijinim în întregime pozi
ția clară și justă a guvernului R. D. 
Vietnam". întreaga omenire progre
sistă cere imperialiștilor S.U.A. să în
ceteze agresiunea împotriva țării noas
tre, să pună capăt necondiționat bom
bardamentelor și tuturor acțiunilor 
militare împotriva R. D. Vietnam, să 
respecte drepturile sacre ale poporu-

ÎNCHEIEREA dezbaterilor 
DIN CONSILIUL DE SECU-

lui nostru. In aceasta constă esența 
păcii în Vietnam.

în ce privește partea de nord a 
țării noastre, se arată în comentariu, 
Johnson nu a acceptat încă încetarea 
completă și necondiționată a bombar
damentelor și a altor acțiuni militare. 
Din cuvîntarea lui reiese că politica 
S.U.A. este îndreptată spre continuarea 
agresiunii și a dominației în Vietna
mul de sud. Atît timp cît imperia
liștii S.U.A. nu vor renunța la pla
nurile lor agresive de a instaura do
minația în Vietnamul de sud, atît 
timp cît vor duce un război dis
trugător împotriva Vietnamului de 
nord, noi sîntem ferm hotărîți să nu 
depunem armele pînă la victoria de
plină pentru eliberarea sudului, apă
rarea nordului și unificarea pașnică a 
patriei — se menționează în comentariul 
transmis de postul de radio al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

MADRID 5 (Agerpres). — La tribunalul special al ordinei publice din Madrid, unde se judecă procesul intentat unui grup de conducători ai comisiilor muncitorești, printre care Marcelino Camacho și Julian Ariza, au avut loc incidente. Acuzații, care se află sub stare de arest de peste 14 luni, sînt învinuiți de a fi participat la „Ziua de luptă' organizată anul trecut la 27 ianuarie în Spania. După cum relevă ziarul „Le Monde", în timpul procesului acuzații s-au transformat în acuzatori. Astfel, Camacho a declarat între altele : „Denunț Tribunalul ordinei publice ca un tribunal al stării excepționale'. Peste 600 de persoane, venite să asiste la proces, au fost evacuate din sală. Cei care au refuzat să părăsească sala au fost arestați.

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL

O nouă sesiune a Consiliului ministerial al C.E.E. a avut loc ieri la Luxemburg, în cadrul căreia a fost examinată (pentru a cîta oară ?) cererea de aderare a Marii Britanii și a altor țări vest-europene la Piața comună. Nici de data aceasta nu s-a putut ajunge la un a- cord. Noile propuneri, puse la punct la Bruxelles de Comisia Pieței comune, la cererea expresă a Consiliului Ministerial, n-au putut să obțină consimțămîntul delegației franceze în ciuda faptului că acest nou plan cuprindea o serie de sugestii care veneau în întîmpina-

rea cerințelor guvernului francez, cum ar fi spre exemplu abandonarea propunerilor Italiei și țărilor Bene- luxului de a se încheia cu Anglia acorduri care nu țin de competența Tratatului de la Roma. Așa cum de altfel era de așteptat, neînțelegerile dintre Franța și partenerii săi s-au ivit în momentul cînd au fost puse în discuție probleme referitoare la aspectul „fazei pregătitoare" și „perioada de tranziție" a acordurilor care ar urma să fie încheiate cu Anglia. Se știe că guvernul francez continuă să se împotri

vească oricăror angajamente de viitor, atît timp cît Anglia nu va prezenta dovezi concrete în ce privește a- devărata sa „vocație europeană".Pe o poziție contrară se situează Olanda și Italia care susțin că aderarea Angliei, Danemarcei, Suediei și Norvegiei la Piața comună este de dorit și inevitabilă și ca atare trebuie pregătită de pe acum.Problema candidaturii și a celorlalte 3 țări la C.E.E. a fost înaintată din nou spre studiu reprezentanților permanenți ai țărilor membre ale Pieței comune. Martin Luther King la sosirea în orașul Memphis
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

O 1 APRILIE - ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN
RIIATE REFERITOARE EA 

ORIENTUL APROPIATNEW YORK S (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a încheiat joi seara dezbaterile cu privire la recentele incidente dintre Izrael și Iordania. Nu a fost adoptat nici un proiect de rezoluție. Lucrările Consiliului s-au încheiat printr-o declarație a președintelui în funcție, Iakov Malik (U.R.S.S.), consemnată în procesul verbal al ședinței. In document se arată că „ascultînd declarațiile părților privind reizbucnirea ostilităților, membrii Consiliului de Securitate sînt profund îngrijorați de agravarea situației din această regiune. Inconsecință, s-a hotărît ca Consiliul de Securitate să^ pe încontinuare de st ei probleme și să-i acorde o atenție ‘ sebită".
Mii de muncitori oi unor companii electrice din Londra au participat la o demonstrație împotriva planurilor pa-

Hotârîrea 
parlamentului 
panamez 
anulatăCIUDAD DE PANAMA 5 (Agerpres). — Curtea Supremă a Republicii Panama a calificat, cu 8 voturi contra 1, drept ilegală hotă- rîrea Adunării Naționale panameze 
de a priva pe președintele țării, Marco Robles, de drepturile sale constituționale. Sentința a fost dată ca urmare a apelului înaintat de Robles cu privire la demiterea sa din funcția de președinte, la 24 martie, în urma unui vot al majorității opoziționiste din Parlamentul panamez. Ca urmare a acestei hotărîri a Curții Supreme, decizia Adunării Naționale a devenit nulă, astfel încît președintele Robles își va putea continua mandatul său pînă la expirarea acestuia, în luna octombrie.
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La ambasada română din 
Havana a avut loc joi într-un ca
dru festiv donarea către Academia de 
Științe a Republicii Cuba a unor lu
crări editate de Academia Republicii 
Socialiste România, printre care edi
ția completă a lexiconului tehnic ro
mân. La festivitate au fost prezenți 
Antonio Nunez Jimenez, președintele 
Academiei de Științe, Tirso Saenz, vi
cepreședinte și alte personalități cu- 
bane. Au fost prezenți, de aseme
nea, Vasile Mușat, ambasadorul Româ
niei la Havana, și alți membri ai 
ambasadei.

Termenul de depunere a 
candidaturilor în vederea alege
rilor generale care vor avea loc în 
Italia, la 19 mai, a expirat joi noap
tea. Se crede că și-au depus candi
datura aproximativ 10 000 de per
soane.

Președintele Republicii So- 
malla, Abdirashid Aii Shermarke, va 
face o vizită de patru zile în Repu
blica Arabă Unită, s-a anunțat la 
Cairo.

CODIFICAREA PRINCIPIILOR OE DREPT
INTERNATIONAL REFERITOARE LA TRATATE
© INTERVENȚIA DELEGA

TULUI ROMNIEI
VIENA 5. — Corespondentul Ager

pres, P. Stăncescu, transmite : La 
Viena continuă lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite pentru codificarea 
principiilor de drept internațional re
feritoare la tratate. în ședința din 4 
aprilie, comisia plenară a conferinței 
a discutat articolul cinci al proiectului 
pregătit de Comisia de drept interna
țional a O.N.U., articol care tratează 
despre capacitatea de a încheia tra
tate.

în intervenția cu privire la acest ar
ticol, delegatul român, dr. Ion Voicu, 
a subliniat printre altele necesitatea 
afirmării exprese a capacității fiecărui 
stat de a încheia tratate, acesta fiind 
un atribut concret și esențial al per
sonalității internaționale a statului, 
care trebuie reliefat pe deplin în 
instrumentul juridic pe care îl elabo
rează conferința. Capacitatea de a în
cheia tratate este inerentă însuși con

Peste 1OO OOO de funcțio
nari, învățători, lucrători ai servi
ciilor de poștă și telegraf, muncitori 
constructori și angajați ai companii
lor aeriene din Chile se află în gre
vă de cîteva zile cerînd majorarea 
salariilor.

Prețul aurului a crescut din nou 
la Bursa din Londra ajungînd la 37,20 
dolari uncia.

Guvernul suedez a prezen
tat parlamentului un plan 
pentru cercetări geologice 
în vederea descoperirii de petrol și 
gaze naturale. Se preconizează crea
rea unei societăți la care statul va 
participa cu 150 milioane coroane sue
deze.

Nava spațială ,,Apollo-6“, 
lansată joi de la Cape Kennedy, cu 
ajutorul unei rachete de tipul „Sa- 
turn-5", a amerizat în aceeași zi la 
320 km est de zona prevăzută din 
Oceanul Pacific. 

ceptului de stat. Enunțarea expresă a 
principiului că orice stat posedă a- 
ceastă capacitate constituie o sarcină 
importantă a conferinței. Pentru ca 
viitoarea convenție pe care o pregă
tește conferința să fie în armonie cu 
cerințele practice ale relațiilor inter
naționale actuale, cu principiile fun
damentale ale dreptului care guver
nează aceste relații și, îndeosebi, cu 
principiul egalității suverane a sta
telor, este oportun și necesar să se 
exprime într-un instrument juridic a- 
decvat stadiul în care se află în pre
zent regula privitoare la capacitatea 
de a încheia tratate. De aceea, dele
gația română s-a declarat în favoarea 
menținerii articolului cinci în formu
larea propusă de Comisia de drept 
internațional a O.N.U. și a combătut 
amendamentele de suprimare a aces
tuia.

Articolul a fost adoptat în comisia 
plenară în redactarea pe care i-a 
dat-o Comisia de drept internațional 
a O.N.U.

Bundeswehrul vest-german 
a pierdut cel de-al 79-lea a- 
vion de tipul „Starfighter' 
și cel de-al 39-lea pilot. Aparatul s-a 
prăbușit în apropiere de localitatea 
Ekkemforde.

Republica Mauritius a cerut 
oficial să fie admisă în Organizația 
Națiunilor Unite.

La Moscova a fost semnat 
un protocol sovieto-englez 
prin care se stabilește programul de 
colaborare în domeniul construcțiilor 
de automobile — anunță agenția 
TASS.

Un nou grup de 12 soldați 
americani, care au dezertat din 
unitățile lor pentru a protesta împotri
va războiului din Vietnam, au obținut 
vineri dreptul de ședere în Suedia. 
Numărul total al soldaților americani 
refugiați în Suedia s-a ridicat la peste 
80, se precizează într-un comunicat al 
Comisiei suedeze pentru străini.

PRAGA 5 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția. C.T.K., vineri s-au în
cheiat la Praga lucrările Plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Plenara a 
aprobat în unanimitate programul de 
acțiune al P.C. din Cehoslovacia, al 
cărui text urmează să fie dat publi
cității.

A fost adoptată, de asemenea, o re
zoluție cu privire la situația politică 
actuală din Cehoslovacia. în rezoluție 
se anunță că C.C. și organele sale 
executive alese în cursul actualei ple
nare vor urma în mod consecvent 
calea democrației socialiste. Comitetul 
Central și organele sale executive vor 
dezvolta, de asemenea, o amplă acti
vitate politică și o muncă concretă 
pentru aplicarea programului de ac
țiune. Direcția fundamentală și hotă- 
rîtoare a actualei activități politice 
are la bază eforturile îndreptate spre 
eliminarea deformărilor din trecut, con
struirea socialismului într-un mod co
respunzător condițiilor și tradițiilor 
R. S. Cehoslovace. în rezoluție se sub
liniază că temeliile societății socialista 
sînt trainice în Cehoslovacia și că nici 
o încercare de a împiedica dezvoltarea 
nu poate fi viabilă. Dezvoltarea ar pu
tea totuși să fie serios prejudiciată de

A fost semnat acordul cu 
privire Ia retrocedarea către 
Japonia a insulelor Ogasa- 
wara, care după cel de-al doilea 
război mondial au fost administrate 
de Statele Unite. Sub administrația 
S.U.A. continuă să rămînă insulele 
japoneze Ryukyu și Okinawa.

U Thant a sosit vineri la Ge
neva pentru a lua parte la cere
monia punerii pietrei fundamentale a 
unei noi clădiri destinate Oficiului eu
ropean al Națiunilor Unite.

La Ottawa se desfășoară lu
crările Convenției Partidului 
liberal de guvernămînt, care 
va desemna pe succesorul actualului 
prim-ministru Lester Pearson. Pentru 
funcția de lider al partidului și prim- 
ministru candidează 15 persoane. Se 
consideră că cele mai mari șanse de 
a fi ales le are actualul ministru de 
justiție, Pierre Elliott Trudeau.

INDONEZIA

Lupte în vestul 
insulei 
BorneoDJAKARTA 5 (Agerpres). — A- genția Reuter anunță, citind agenția indoneziana Antara,' că în partea de vest a insulei Borneo continuă să se desfășoare lupte între detașamente de guerilă și unități ale armatei indoneziene. De o săptămînă, continuă agenția menționată, trupele indoneziene au lansat o serie de operații pe scară largă, vizînd lichidarea mișcării de rezistență. ''
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dezordine, de înlocuire a formelor de
mocratice de conducere a societății 
printr-o atmosferă de neîncredere și 
demagogie. Trebuie împiedicate toate 
acestea la timp, cu grijă, înțelepciune 
și calm, cu răspunderea de oameni de 
stat.

în rezoluție se subliniază că pro
blemele care au fost și vor mai fi 
criticate nu vor putea fi rezolvate din- 
tr-o dată și că va fi nevoie de timp 
pînă ce problemele de bază ale eco
nomiei și conducerii societății vor fi 
rezolvate pe deplin, într-un mod nou. 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia spri
jină întrutotul cererea ca organele de 
stat și economice cu răspundere să 
informeze despre starea economiei și 
principalele ei probleme într-un ase
menea mod încît nu numai experții 
în problemele economiei naționale, dar 
și toți cetățenii să poată înțelege a- 
ceste lucruri. C.C. sprijină întrutotul 
și va sprijini dezvoltarea democrației 
socialiste și nu va permite ca ea să 
fie readusă la condițiile dinaintea ple
narei din ianuarie.

Prin programul de acțiune, partidul 
intră într-o nouă etapă a procesului 
de renaștere. Scopul ei principal este 
unitatea partidului și a tuturor forțe
lor societății pentru desfășurarea unei 
activități pozitive pe baza acestui pro
gram.

Plenara a aprobat o rezoluție în 
care Comitetul Central recomandă ca 
alegerile pentru Comitetele Naționale 
să fie amînate. Plenara Comitetului 
Central a aprobat recomandarea Prezi
diului C.C. ca reabilitarea deplină și 
justă a tuturor persoanelor care au 
avut de suferit ca urmare.a violării 
legii socialiste și a normelor de partid 
în anii 1949—1954, în special a luptă
torilor din rezistență să fie dusă la 
îndeplinire în mod consecvent. Comi
tetul Central s-a declarat de acord ca 
reabilitarea persoanelor condamnate pe 
nedrept să fie făcută pe o bază le
gală. Ea trebuie să fie adusă la în
deplinire de organe juridice care să-și 
asume întreaga răspundere în acest 
sens. Plenara a propus să se adopte 
o lege în acest sens care să garan
teze independența deplină a justiției 
și să autorizeze guvernul să revizu
iască acele metode administrative in
corecte care împiedică reabilitarea în 
mod consecvent. Tuturor persoanelor 
reabilitate trebuie să li se dea satis
facție morală, personală și despăgubiri. 
Plenara C.C. a stabilit că persoanele 
care poartă răspunderea pentru con
damnările pe nedrept să nu mai poată 
deține posturi importante în viața so
cială și politică a Cehoslovaciei.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul primul secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Alexander 
Dubcek.

STATELE UNITE @ PUTERNICE MANIFESTAȚII DE 
PROTEST IN NUMEROASE ORAȘE AMERICANE 
® FORȚELE DE POLIȚIE IN STARE DE ALARMĂ

Liderul populației de culoare din 
S.U.A., Martin Luther King, laureat 
al premiului Nobel pentru pace a 
fost asasinat. Știrea a provocat o 
vie emoție în întreaga lume. „Este 
cea mai mare tragedie cunoscută în 
S.U.A. de la asasinarea președintelui 
Kennedy" — apreciază ziarele ame-, 
ricane.

Iată c« relatează agențiile de 
presă :

Asasinatul s-a produs joi, în ora
șul Memphis din statul Tennessee. 
Martin Luther King sosise în această 
localitate pentru a conduce o de
monstrație a populației de culoare 
în sprijinul drepturilor civile. Cînd, 
în după-amiaza zilei de joi, King 
și-a făcut apariția în balconul de la 
etajul II al unui hotel, asupra lui . 
s-a tras o. rafală de armă automată.,-.

BELGRAD 5 (Agerpres). — Intr-un 
I interviu acordat ziarului „Asahi

Shimbun" în legătură cu vizita sa în 
Japonia, președintele Iosip Broz Tito 
a declarat că relațiile dintre Iugoslavia 
și Japonia se dezvoltă pozitiv, fapt 
care se datorește eforturilor reciproce. N 
în ultimii ani a sporit colaborarea pe 
plan economic, deși schimbul de 
mărfuri nu e încă echilibrat. Se dez- ■ 
voltă cu succes relațiile culturale ; au | 
avut loc întâlniri utile ale unor per
sonalități politice și ale economiștilor I 
din cele două țări. Președintele Tito E 
a spus că vizita sa în Japonia îi va 
prilejui un scliimb de păreri cu pre
mierul Eisaku Sato în legătură cu pro
blemele internaționale actuale.

Referindu-se la războiul din Vietnam 
și la posibilitățile de rezolvare a aces
tei probleme, președintele Iugoslaviei 
a spus : „Noi am condamnat inter
venția S.U.A. în Vietnamul de sud și 
considerăm că bombardarea R.D. Viet
nam este o acțiune agresivă contrară 
principiilor Cartei O.N.U.". Președinte
le R.S.F. Iugoslavia a subliniat că re
zolvarea problemei vietnameze poate 
fi înfăptuită pe calea tratativelor, în 
spiritul acordurilor de la Geneva din 

1 1954 și pe baza recunoașterii dreptu
rilor legitime ale poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur destinul, fără 
amestec din afară. Referindu-se la po
zițiile exprimate în mod clar de re
prezentanții R.D. Vietnam, I. B. Tito 
a arătat că pentru o soluționare 
trainică și justă a problemei vietna
meze este necesară retragerea tuturor 
trupelor străine din Vietnam pentru a 
se permite poporului eroic vietnamez 
să-și hotărască singur viitorul în mod 
democratic și nestingherit.

Subliniind importanța țărilor nean
gajate președintele Iugoslaviei a ară
tat că acestea pot să-și aducă o con
tribuție însemnată la eforturile tutu
ror țărilor iubitoare de pace, pentru 
eliminarea politicii de forță și a înlă
turării primejdiei războiului, pentru 
menținerea și consolidarea indepen
denței țărilor și întărirea colaborării 
internaționale în toate domeniile.

în continuare, președintele Tito a 
relevat rolul partidelor comuniste și 
muncitorești, precum și al altor miș
cări progresiste în relațiile internațio
nale actuale.

★

Președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, cu sofia, a plecat 
vineri seara pe calea aerului la Tokio, 
într-o vizită oficială la invitația gu
vernului japonez. *

El a fost transportat de urgență Ia 
spital, dar medicii nu l-au mai pu
tut salva ; moartea s-a datorat unei 
răni mari, provocate de un glonte 
care i-a străpuns gîtul. v-

Poliția din Memphis a comunidșftly 
la început că asasinul a ieșit dintr-o 
clădire aflată în fața hotelului unde 
se găsea King 'și a abandonat pe 
stradă o armă automată cu lunetă. 
Ulterior, directorul poliției, Frank 
Holloman a făcut următoarea decla
rație :

Asasinul pastorului Martin Luther 
King este un alb care pare să-și fi 
pregătit atentatul cu foarte multă 
grijă. Necunoscutul a tras asupra 
lui King de la fereastra unei băi si
tuate la primul etaj al unui alt ho
tel, pe partea cealaltă a străzii. 
Holloman a. refuzat să dezvăluie nu
mele sub care asasinul s-a înscris la 
hotel. El nd â’ vrut să precizeze dacă 
arma care a fost descoperită pe 
stradă este aceea care de fapt l-a 
ucis pe dr. King. Pe de altă parte, 
s-a ailat că dintr-un magazin cu ar
ticole sportive din Memphis . au fost 
furate miercuri seara 15 puști de a- 
celași tip și este posibil ca arma să 
facă parte dintre acestea.

Vestea asasinării lui Martin Luther 
King, în vîrstă de 39 de ani, consi
derat drept unul dintre cei mai activi 
promotori ai luptei neviolente a ne
grilor americani pentru drepturi a 
provocat un adevărat, șoc pe întgtg 
cuprinsul Statelor Unite.

Președintele Johnson a făcut o âțy' 
clarație radiotelevizată în care a che
mat poporul american să-și mențină 
calmul, subliniind că „America este 
șocată și uluită de asasinarea brutală 
a dr. King". El a anunțat că din cau
za evenimentelor’ din Memphis a 
anulat vizita sa la Honolulu (Ha- 
wai) unde urma să discute situația 
din Vietnam cu oficialitățile ameri
cane de la Saigon. în mai puțin 
de 24 de ore, el a lansat vineri un 
al doilea apel, cerînd tuturor ameri
canilor., albi și negri, să împiedice 
ca violența să cuprindă Statele 
Unite. Vicepreședintele S.U.A., Hu
bert Humphrey, a declarat că „a- 
cest act criminal aduce rușine State
lor Unite". Numeroși senatori, 
membri ai Camerei reprezentanților, 
guvernatori și alte personalități poli
tice și sociale din S.U.A. au făcut 
declarații în care au condamnat cu 
tărie asasinatul de la Memphis. Pre
ședintele național al Partidului Co
munist din S.U.A., Henry Winston 
și secretarul general al Partidului, 
Gus Hali, au dat publicității o de
clarație în care subliniază că Martin 
Luther King „se afla în fruntea ar
matei crescînde a luptătorilor împo
triva rasismului și segregației, a fost 
un înflăcărat partizan al păcii și s-a 
consacrat luptei pentru încetarea 
războiului agresiv din Vietnam". 
„Cerem arestarea imediată, judeca
rea neîntîrziată și pedepsirea aspră 
a celor care se fac vinovați de a- 
ceastă crimă. Totodată cerem cerce
tarea cît mai grabnică a tuturor fac
torilor care pot explica faptul că 
poliția și toate instituțiile însărci
nate să urmărească respectarea le
gilor nu au reușit să împiedice a- 
ceastă crimă odioasă" — se arată în 
declarație. Primarul orașului Mem
phis a ordonat ținerea a trei zile de 
doliu. Totodată, la Washington s-a 
anunțat că președintele Johnson a 
decretat ziua de 7 aprilie ca zi do 
doliu național.

Imediat după ce posturile de radio 
și televiziune americane au anunțat 
știrea asasinării lui Martin Luther 
King, populația de culoare din nu
meroase orașe a început să organi
zeze demonstrații de protest împo
triva acestei crime și a exceselor ra
siștilor. în multe localități, manifes
tațiile au căpătat un caracter violent. 
Pretutindeni autoritățile au ordonat 
poliției să fie în stare de alarmă. în 
orașul Memphis, unde, potrivit agen
țiilor de presă, „situația este asemă
nătoare unui vulcan în erupție", a 
fost decretată interdicția de circula
ție pe străzi, fiind aduși 4 000 de mi
litari din garda națională pentru a 
întări forțele polițienești. Incidente 
violente s-au înregistrat în’carticrela 
locuite de populația de culoare din 
New York, Los Angeles, Jackson, 
Hartfort, Kalcigh și în multe a'te 
orașe. Secția din Washington a Comi
tetului de coordonare a studenților 
neviolenți a adresat populației de cu
loare de pe întreg teritoriul S.U.A. 
un apel la grevă generală.
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