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Poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist, 
a obținut rezultate de în
semnătate istorică în dezvol
tarea 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 înfățișa
rea societății noastre. Relațiile 
de producție socialiste au cu
prins întreaga economie na
țională, au fost lichidate 
clasele exploatatoare, orice 
formă de. exploatare și asu
prire a omului de către om. 
Dă roade bogate politica par
tidului de înfăptuire a indus
trializării, de dezvoltare a 
agriculturii, de creare a unei 
economii multilaterale, echili
brate, bazate pe cuceririle 
c- itemporane ale științei și 
t^rfiicii. In procesul construirii 
socialismului s-a realizat uni
tatea strînsă dintre clasa 
muncitoare, țărănime și in
telectualitate, dintre poporul 
roman ei naționalitățile con
locuitoare, înfrățite în lupta 
comună pentru înflorirea 
patriei. Se dezvoltă democra
ția noastră socialistă, care 
asigură participarea maselor 
largi ale poporului la con
ducerea societății, dezvoltarea 
capacităților creatoare ale 
tuturor cetățenilor, afirmarea 
plenară în viața socială a 
persoilalitătii fiecărui individ.

Transformările petrecute în 
structura societății noastre, 
intensa activitate politico
es nativă desfășurată de par
tid' au determinat profunde 
schimbări înnoitoare în pro
filul spiritual al oamenilor 
muncii. Se dezvoltă morala 
nouă, întemeiată pe înaltele 
îndatoriri față de societate, pe 
atitudinea înaintată față de 
muncă, de proprietatea ob
ștească, față de legile statului

șl regulile de conviețuire 
socială. Conștienți de faptul că 
legile constituie întruchiparea 
intereselor lor fundamentale, 
marea masă a cetățenilor le 
respectă din convingere, par
ticipă activ la combaterea 
manifestărilor înapoiate, re
trograde, 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 po
porului de asigurare a pro
gresului multilateral al patriei. 
Constituția Republicii Socia
liste România, legea funda
mentală a statului, consacră 
cuceririle istorice ale poporu
lui, cele mai de seamă drep
turi de care se bucură cetățe
nii, creează ordinea de drept 
necesară pentru înaintarea 
țării pe calea desăvârșirii cons
trucției noji orînduiri, a dez
voltării democrației socialiste, 
în conformitate cu prevederile 
Constituției, întregul sistem de 
drept trebuie pus de acord cu 
realitățile actuale ale societă
ții noastre.

Dreptul socialist, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
partidului, „trebuie să oglin
dească schimbările profunde 
economice și social-politice 
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 de
ține legislația penală care, 
detenminînd faptele ce consti

tuie infracțiuni șl stabilind 
pedepsele corespunzătoare 
pentru aceste încălcări ale 
legii, contribuie în mod eficient 
la apărarea și consolidarea 
cuceririlor obținute de po
porul nostru, la reglementarea 
raporturilor dintre individ și 
societate, dintre cetățenii țării, 
în spiritul respectării princi
piilor socialismului, a dreptu
rilor și libertăților democra
tice.

Codul penial în vigoare, 
adoptat cu mai mult de 30 de 
ani în urmă, cuprinde nume
roase prevederi învechite și, 
în ansamblul său, în pofida 
modificărilor și completărilor 
ce i s-au adus în decursul ani
lor, este depășit. Fiind elabo
rat în alte condiții istorice, el 
nu corespunde realităților noi, 
concepțiilor contemporane 
privitoare la aprecierea carac
terului infracțional al unor 
fapte, la mijloacele de preve
nire și combatere a acestora, 
la rolul pedepsei ca măsură de 
îndreptare și reeducare a in
fractorilor. precum și de pre
venire a săvîrșirii de noi in
fracțiuni. A devenit astfel 
necesară elaborarea unui nou 
cod penal care să corespundă 
cerințelor etapei actuale de 
dezvoltare a țării.

Proiectul noului cod penal a 
fost întocmit de către un co- 1 
lectiv de specialiști din cadrul 
Ministerului Justiției, Procu
raturii Generale, Tribunalului 
Suprem, Ministerului Afaceri
lor Interne, Institutului de 
Cercetări Juridice al Acade
miei, cu consultarea a nume
roși 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 ju
ridică românească și în prac-
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La Institutul politehnic din Brașov, studenții anului V își pregătesc proiectele de diplomă Foto: C. CONSTANTIN

„ACESTA-I PACIENTUL MEU!“
• O performanță a chirurgiei românești: 

grefarea unui plămîn conservat la un cîine • 
Cîinele meu — afirmă doctorul Coman — va 
salva viețile oamenilor • Animalul trăiește de 
40 de zile cu un plămîn care nu-i aparține • Pri
ma operație a durat 8 ore, pînă la cea reușită 
au fost sacrificați 50 de pacienți, dar știința a 
făcut un pas înainte. • Dr. Coman se va în- 
tîlni cu prof. Barnard.

„Acesta este pacientul meu!“. 
Expresia e consacrată, aparține 
medicilor și include în sine multă 
responsabilitate morala.

— Și în cazul cînd pacientul 
este un cîine ?

— Ce contează, ce este, dacă 
e la noi, tot pacient rămîne, poa
te să fie și o javră. Dar cîinele 
rneu nu este o javră de pe mai
dan.- Să știi, că la faimosul

„Mayo Clini?* din America, lin
gă busturile oamenilor de știință 
celebri — se află și statuia în 
bronz a unei broaște și a unui 
cîine, o revenire conștientă, știin
țifică la animism, la starea tote-

ION MARCOVICI
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Vineri după-amiază s-a îna
poiat de la Helsinki, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, care, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Comeliu Mănescu, a făcut 
o vizită oficială în Finlanda, la 
invitația guvernului finlandez.

La losire, pe Aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Rădulescu, 
Vasile Vîlcu, Petre Blajovid, 
Mihai Gere, Petre Lupu, Gheor

ghe Gaston Marin, membri ai 
guvernului și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Seppo Olavi Al- 
namo, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Finlandei la București.

(Agerpres)

DECLARAȚIA 
guvernului Republicii Socialiste 
România în legătura cu situația 

din Vietnam
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 Re
publicii Democrate Vietnam a decis să numea
scă un reprezentat care să stabilească con
tacte cu un reprezentant al S.U.A. în vederea 
încetării necondiționate a bombardamentelor 
și a celorlalte acte de război ale S.U.A. împo
triva Republicii Democrate Vietnam, astfel 
îneît să poată începe convorbirile.

Guvernul Republicii Socialiste România îm
părtășește punctul dfe vedere al Republicii 
Democrate Vietnam potrivit căruia măsurile 
anunțate de guvernul S.U.A. cu privire la li
mitarea bombardamentelor împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam nu au satisfăcut ce
rerile legitime ale poporului vietnamez și ale 
opiniei publice mondiale. Totodată, el consta
tă cu îngrijorare că S.U.A. continuă să bom
bardeze 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 con
sideră că trebuie să se înceteze imediat, ne
condiționat șî definitiv bombardamentele și 
celelalte acte de război împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. în situația prezentă de
pinde de guvernul S.U.A. ca să se creeze con
diții pentru începerea convorbirilor, să se facă 
pași înainte spre reglementarea pe cale pașni
că a conflictului din Vietnam, în interesul pă
cii și securității internaționale.

Reglementarea pe baze trainice a problemei 
vietnameze reclamă încetarea agresiunii ame
ricane, 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 nici un amestec din 
afară.

Guvernul Republicii Socialiste România își 
exprimă din nou deplina sa solidaritate și în
tregul său sprijin față de lupta dreaptă a po
porului vietnamez pentru libertatea, neatîrna- 
rea și fericirea patriei sale.

OPERA PATRIOTICA A
GENERAȚIEI PAȘOPTISTE

tîmplătoare a unei minorități sau 
mișcarea generală europeană. Re
voluția generală fu ocazia, iar 
nu cauza revoluției române. Cau
za ei se pierde în zilele veacuri
lor. Uneltitorii ei sînt optsprezece 
veacuri de trude, suferințe și 
lucrare a poporului român asupra 
lui însuși".

Originalitatea contribuției ro
mânești la tezaurul tradiției in
ternaționale a anului 1848, rezidă 
așadar, în cauzele specifice, care 
au acționat asupra istoriei și des
tinelor poporului român.

Pe pământul românesc criza fi
nală a feudalismului a concis în 
timp cu o înăsprire a dominației 
străine, fenomen care pe de o 
parte a generat o strînsă împle
tire a luptei antifeudale cu lupta 
de eliberare națională iar, pe de 
altă parte, a făcut procesul mai 

1n}a^ chinuitor, mai dureros. 
Părți însemnate ale teritoriului 
național se aflau sub stăpîmre 
străinii, iar masele de iobagi ro
mâni sub jugul unei clase stăpî- 
nitoare de neam străin. Asupra 
celor două state românești Țara 
Românească și Moldova — se 
exercită o puternică presiune e- 
conomică, politică, militară, me
nită să le desființeze în fapt au
tonomia care li se recunoscuse 
formal. Disputa celor trei mari 
imperii absolutiste pentru domi
nația asupra principatelor se sol
dase cu uriașe distrugeri de 
vieți omenești și bunuri materia
le provocate populației românești 
de invaziile străine, de operațiile

I. FLORIAN
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120 DE ANI DE LA
REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN 1848

Națiunea socialistă română a- 
niversează în această primăvară 
împlinirea a 12 decenii de cînd 
înaintașii ei au ridicat pe pămân
turile de la Dunăre și Carpați 
steagul revoluției, chemarea în
flăcărată a luptei de eliberare 
socială și națională. Poporul nos
tru se mîndrește cu tradiția 
unei revoluții comune, căreia 
nici Milcovul și nici Carpații nu 
i-au putut pune hotar, cu tradi
ția unei ridicări de mase pe al 
cărei stindard dreptatea socială, 
libertatea și unitatea națională au 
format o lozincă unică indivizi
bilă, izvorîtă din realitățile, du
rerile și năzuințele cele mai pro
funde ale neamului românesc.

Poporul nostru se mîndrește, de 
asemenea, că prin lupta lui și-a 
dat contribuția la făurirea marei 
tradiții revoluționare europene, 
formată pe o vastă arie geografi
că întinsă de la Dunărea de jos, 
de la Mediterana și pînă la Bal
tica. încadrarea revoluției româ
ne în revoluția europeană nu a 
fost însă rezultatul unei conta
giuni și, cu atît mai puțin, al 
unei imitații. „Revoluția română 
de la 1848 — spunea Bălcescu 
— n-a fost un fenomen neregu
lat, efemer, fără trecut și viitor, 
fără altă cauză decît voința în-

CONCURS
de creație muzicală

Comitetul Național de pregătire a celui 
de al IX-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților, organizează un concurs 
de creație muzicală:

Lucrările prezentate în concurs (muzică 
de masă, ușoară) au ca tematică munca și 
viața tineretului, gîndurile și sentimentele 
sale, dragostea, prietenia, prezența sa în 
contemporaneitate, solidaritatea cu lupta 
pentru înfăptuirea idealurilor de pace, 
umanitate și progres.

La concurs au dreptul să participe toți 
tinerii creatori, membri ai cenaclurilor 
muzicale, ai Uniunii Compozitorilor care 
pînă la 31 decembrie 1968 nu împlinesc 
vîrsta de 35 de ani.

Celor mai bune lucrări li se vor acorda 
premii constind în trimiterea autorilor în

diferite excursii în țară și străinătate. De- 
asemenea, C.C. al U.T.C. va acorda o men
țiune specială în valoare de 2.500 lei 
(1.500 muzica și 1.000 text) pentru cea mai 
valoroasă lucrare muzicală închinată 
luptei poporului și tineretului vietnamez.

Fiecare participant se poate înscrie la 
concurs cu maximum trei cîntece. Acestea 
vor fi scrise clar, cu acompaniament de 
pian, însoțite de un motto, de înregistra
rea lor pe bandă de magnetofon.

într-un plic autorii vor indica numele, 
adresa exactă, vîrsta și profesia. Lucrări
le vor fi trimise pînă în ziua de 10 mai 
1968 pe adresa C.C. al U.T.C., Strada O- 
nești, nr. 6-8, București, cu mențiunea 
„Pentru concursul de creație".



PROBI I Ml ALL ARI I I PLASTICE ACTUALE
Armonie, vigoare, frumu

sețe ; iată numai trei dintre 
atributele tinereții care se răs- 
frîng de sute de ani in chin- 
tesențele de artă ale poporu- 
lui nostru.

Dacă s-a afirmat, nu fără 
temei, că întreg poporul e 
poet, nu sîntem de loc de
parte ți de realitatea că în 
fiecare generație clocotește 
simțul artei, dintre care sim
țul armoniei, el culorii, al e- 
chilibrului fiind parcă cel mai 
prezent. Ne-o dovedesc, isto
ric, splendidele evoluții de 
sinteză ale costumului popu
lar, scoarțele, încondeierea pe 
ouă sau meșterii țărani ai pic
turii pe sticlă... Există prin 
urmata In sîngele și conștiința 
poporului un fond puternic de 
producere și recepție al artei, 
cu precădere pe genul pictu
ral, un fond de aur care a ge
nerai marile talente ale pic
turii noastre clasice ți con
temporane.

Dar întrebarea dacă pictura 
este ți In atenția tineretului, 
s-a iscat nu de mult, cu oca
zia unei investigații școlare pe 
mai multe clase a Xl-a. Răs
punsurile la chestionarul dat 
unui număr de peste 400 elevi, 
în două etape, priveau și ar
tele plastice (Liceul N. Băl- 
cescu din Pitești ți Liceul din 
Găiești)... O serie de răspun
suri confuze, altele eronate, 
prea puține exacte, precum si 
neputința de a răspunde la 
această problemă din partea

aproximativ a unui sfert din 
numărul celor chestionați, o- 
bligă la tragerea unui semnal 
de alarmă..

CondițiunUe de desfășurare 
a culturii sînt astăzi în star» 
să acopere integral toate sec
toarele ei: în privința artelor 
plastice există numeroase al
bume la prețuri accesibile, 
diapozitive, reproduceri, cărți 
și monografii, o revistă de 
specialitate, rubrici în presă, 
comentarii la radio ți televi
ziune, plus expozițiile, muze
ele ți larga mișcare a artiștilor 
amatori. Mai este oare posibil 
ca o categorie de elevi ai cla
sei a Xl-a să afirme că N. 
Grigorescu a fost „meșter 
popular*, și să nu poată in
dica nici o expoziție de pic
tură pe care să o fi vizitat ți 
nici un muzeu P I

In Pitețti, de pildă, func
ționează ctteva forme de ac
tivitate plastică pe linie de 
amatori, plus o acțiune dina
mică din partea Muzeului ju
dețean de a organiza conti
nuu expoziții la un înalt grad 
de exigență artistică (Luchian, 
Țuculescu, colecția de artă 
vopulară Duval, etc). Cîți e- 
levi ai ultimei clase au vizitat 
în grup, ți comentat, cu pro
fesorul de desen în frunte, 
aceste expoziții P Răspunsul, 
este, din păcate, nesatisfăcă
tor... în București se desfă
șoară •

lună: rar mi-a fost dat să văd 
printre privitori tineri cu 
ghiozdanul sub braț zăbovind 
în fața cîte unei vitrine sau 
a unui tablou...

O simplă altă investigație 
între temele de dirigenție la 
diverse școli, în ultima vreme, 
duce la concluzia că pictura 
rămîne pe un plan mult se-

ganizat In timpul Uber al ele
vilor, în cadrul Centrului șco-* 
Iar tehnic al M.I.U. (Prof, 
Doina Matcău). Direcția a gă
sit posibilități de armonizare 
a programului pentru a se rea
liza aceste ore în cele mai 
bune condițiuni. Rezultatele 
obținute la materiile de spe
cialitate, plus orele respective 
de desen, au crescut conside
rabil. In această școală există 
un climat artistic, elevii prin
zând gustul de a vizita și co-

ION BĂNUTA

£ P/CTVRA 0 PRIE-
M 4 nm/im?

BARUȚU T. ARGHEZI

cund In preocupările pentru 
educația estetică a elevilor. 
Un referat alcătuit de un elev 
după o recenzie sau o prefa
ță de album, ori o discuție 
schematică, duce la o inevi
tabilă ruptură între artă ți 
sufletul sensibil al tinerilor.

Ne-a bucurat însă o iniția
tivă pe care dorim să o rele
văm : efectuarea unor ore de 
dirigenție ți de desen ori stu
diu la un cerc săptămînal, or-

I continuu mai 
i In fiecare

cu premieră
Inaugurare

i

TELEVIZIUNE
SIMBATA, 8 APRILIE 19B8

In forfota dinaintea spectaco
lului de la Arad cu piesa „Ca
muflaj" l-am găsit pe drama
turgul Al. Mirodan.

— Aveți emofii, ?
— Foarte mari. Mi-e frică de 

public, mi-e frică de tracul ac
torilor, al regizorului. Mi-e fri
că și de dumneavoastră, și de 
acest interviu. Nu știu ce să vă 
spun.

— Dumneavoastră, care «în
teți de obicei prompt și foarte

puțin stingherit de cuvinte 
fraze ?

— Da, dar „în scris* 
spune eroul piesei „Camuflaj*

— Ce loc ocupă „Camuflaj1 
în dramaturgia dumneavoastră I

— Nu e o piesă Intre 
printre celelalte piese ale 
le. Ocupă un loc aparte, 
loc important. Am scris-o, mai 
mult decît orlcînd, din dragoste 
pentru teatru, pentru adevăra
tul teatru, pentru a aduce un 
omagiu oamenilor care încearcă 
să transforme scena într-un a- 
telier de elaborare a demnită
ții. Am ales cazul autentic al 
avocatului Victor Mincu care a 
semnat la premieră „Steaua fă
ră nume“.

— O piesă documentară ?
— Nu. Este o piesă de dra

goste despre o altă piesă de 
dragoste care se numește 
„Steaua fără nume". Nici nu 
l-am cunoscut pe Victor Mincu. 
îi sînt recunoscător acestui nou 
și încîntător studio că mi-a ales 
piesa pentru inaugurare. Și-mi 
exprim un sincer sentiment de 
gratitudine la adresa arădenilor.

LILIANA MOLDOVAN

16,55 — Fotbal: Bulgaria — 
Italia. Sferturile de 
finală ale Campio
natului european. 
Transmisiune de la 
Sofia.

18.45 — Curs de limba spa
niolă (lecția a 10-a). 
Pentru tineretul șco
lar. „Baltagul" de 
Mihai] Sadoveanu. 
Telejurnalul de sea
ră.
Tele-enclclopedia. 
Intilnire cu... bari
tonul Octav Enigă- 
rescu.
Film serial : Evada
tul.
Invitație la dans. K- 
misiune muzic%l-co-; 
regrafică.

22,35 — Telejurnal 
noapte.

22.45 — Telesport.
,00 — Premiul Euroviziu- 

nii. Transmisiune de 
la Londra.

menta manifestațiunile plas
tice la care iau parte activă.

E strecurată o greșită pă
rere printre unele cadre di
dactice, cum că „expozițiile 
sînt grele pentru copii* / /... 
Dar, așa cum analiza Lucea
fărului, cu incursiuni în filo
zofie, duce la discuții pasio
nante între elevi, oare un ta
blou de Luchian, de Tonitza 
sau o sculptură de Brâncuși 
nu poate isca preocupări în 
rîndurile tineretului ? Pictu
ra și arta plastică în general, 
nu reprezintă oare o epocă, o 
spiritualitate, un moment de 
frămîntare ?...

Zilele trecute vedeam expo
ziția soților debutanți în două 
ramuri de adîncă tradiție a 
artei poporului românesc: 
pictură pe sticlă și metal bă
tut cu ciocanul. Tinerii artiști 
Mariana și Mihai Macri se în
fățișau publicului cu prospe
țimea unei arte străbune, ex-

puntnd lucrări interesante, ftv- A 
moașe, originale, pline de vi
brație sufletească... Am asis
tat în expoziție (deschisă în 
holul Teatrului de Comedie) 
la o discuție în care m-am in-
tegrat. Un grup tinăr cam lua £ 
î/i derîdere genul. Le-am vor
bit ceva despre izvoarele spi- 
rituale ale poporului, despre 
Miorița și doină, despre sin
teza și spiritul epocii noastre : 
la al doilea tur al expoziției 0 
am încheiat convorbirea nu 
numai cu aprecieri frumoase 
la adresa autorilor, aar ți cu 
partida cîștigată pentru deli
cata valorificare a unor re- 
zerve de artă ale poporului V 
nostru. Implicit argumentele 
finale vizau mișcarea plastică 
a momentului actual. W

Problema ar fi nu atît de 
intepretare a picturii, cît de A 
făcut legăturile sufletești din- 
tre artă, realitate și om, sub 
semnul de entuziasm al tine- A 
reții. Tineretul nostru este re- “ 
ceptiv — și în parte creator 
— față de fenomenul artistic £ 
al timpului nostru. îi lipsește w 
însă uneori puntea de legă- 
tură, experiența și poate W 
timpul. E de datoria marelui 
contingent al profesorilor de 
desen din școli, al instructo- W
rilor de artă plastică, al co
mentatorilor de artă să stabi
lească efectiv și durabil a- 
ceastă punte, pe de o parte 
pentru a ține vie o tradiție, 
pe de altă parte pentru a pune 
în circulație continuă și pen
tru mase cît mai largi, valo
rile noastre clasice, contem
porane și actuale.

Atît școala cît ți toate trep
tele activităților obștești și 
profesionale de artă și cultură, 
cred că ar trebui să acorde o 
mai mare atenție legăturii din
tre artele plastice si preocu* 
pările tineretului, dacă nu și 
din alte motive, măcar pentru 
faptul că pictura, alături de 
celelalte ramuri ale artei plas
tice, face parte din marea și 
complexa realitate a spiritua
lității românești, în perpetuă 
înflorire.

DUMINICA, 7 APRILIE 1988
9,00 — Ora exactă. Cum va 

fi vremea, astăzi ? 
Gimnastica de învio
rare.
Pentru copii și tine
retul școlar. Biblio* 
teca lui Așchiuță. 
Film serial:

teor XL-5*. Acasă la 
pictorul Al. Clucu- 
rencu.

10.30 — Emisiunea
Bate.

12.30 — Concert
Orchestra 
a Radiotelevizlunii.

După-amiază :
Transmisiuni sporti
ve — Fotbal. In pau
ză : „Careul magio" 
vă prezintă, înregis
trat pe film, meciul 
de box Archie Moore 
— Harold Johnson. 

18,00 — Muzică populară ro
mânească. Cîntă an
samblul „Doina Ba
natului" din Caran
sebeș. Dirijor: L. 
Perescu.

18.30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de

seară.
19,M — Interpret! de operă : 

Soprana Lucia Stă- 
nescu.

20.10 — Teatru în studio :
„Ziua mamei" de 
J. B. Priestley.

21.10 — Șlagăre în interpre
tarea actorilor.

21.30 — Film artistic : 
bette pleacă 
război". In 
principal 
Bardot.
Telejurnalul de 
noapte:
Telesport.

Pilor am a 
nemuririi

Lebădă albă a nemuririi 
te stingi in lacul meu albastra, 
in plumbul verde, 
in negrul urii. •-,
Lebădă albă din Cipnigiu, din lume, 
nu vei muri niciodată, Se 
rechinul apelor de-arglnt 
din Angola, din Vietnam, 
din lacurile strimbe 
m pierde in neant 
in meridianele multicolore 
mușcînd din nisipul deșertăciunii. 
Lebădă albă, — extaz al libertății, — 
infinitul Jn mine se-agită, — 
nimeni nu moare la Antipozi.

CRONICA
La invitația Federației de jaz 

poloneze, cuartetul condus de 
cunoscutul compozitor și pia
nist de jaz lancsi Kdrdsi a în
treprins între 15-—25 martie un 
scurt turneu de concerte în 
diferite orașe ale Pbloniei.

CU IANCSI
KOROSI

1

J

mesteacănului
- Mestecine, mestecine, 

cine să te legine ? 
Vîntul • la schit, — 
frunza a murit 
Ploaia plînge-n ea, — 
yi nici n-am lulea. 
Fată n-ai știut 
să revH în lut!
Domnule mesteacăn» - 
■ă ne dăm în leagăn!

STUDENT
săli. De altfel, în Polonia, la 
Conservatorul de muzică există o 
secție specială unde se studiază, 
lă nivel universitar, jazul.

Am .reținut opiniile dum
neavoastră și le găsesc înte
meiate. Unde ați mai cîntat 7

— De la Varșovia am plecat

CLUBULUI
am cîntat mai bine decît în să
lile de spectacol proprlu-zi»e.

— Ați avut, nu mă îndoiesc, 
succes. Cîteva aprecieri 7

— Mă obligați la lipsă de mo
destie. Am avut într-adevăr un 

suc- 
attî

succes consistent la public, 
ce» care m-a bucurat cu

DUPĂ TURNEUL 
DIN P O N I A

pentru
■imfonie. 
simfonică

„Ba
la 

rolul 
Brigitte

con-

FÂNUȘ neagu

Pe trei note, o unică simfonie: feminitatea

15;
AL-
Sala

NOTA
! ora

ora

EK

— In c« localități ați concer
tat 7

— La început am dat două 
concerte în sala Filarmonicii din 
Varșovia. Trebuie șă știți bă în 
Polonia jazul se practică în 
foarte multe săli de prestigiu. 
La noi, posibilitatea unui reci
tal de jaz la Ateneu sau Radio
difuziune ține încă de,domeniul 
fanteziei, din pricină unor inex
plicabile prejudecăți ale foruri
lor care administrează aceste

la Opole unde se inaugura clu
bul de jaz din localitate. Am 
fost invitați, cu această ocazie, 
să dăm un concert festiv. Apoi, 
ne-am deplasat la Poznan, unde 
în cadrul unui spectacol în care 
s-a cîntat și muzică „beat*, am . 
susținut un recital de 50 de 
minute. In aceeași seară, am 
cîntcțt încă trei ceasuri, la un 
club de jaz. De obicei, în aceste 
cluburi* pnele asemănătoare cu 
Student-Clubul din București,

mal mult cu cît ne-a fost 
firmat de unele personalități 
marcante ale vieții muzicale po
loneze. In urma unor discuții 
cu muzicologi și muzicieni ca 
Joseph Balcerak (redactor la re
vista „Jaz*), Andrzej Kuryle- 
wicz (compozitor, conducător al 
unei formații de jaz ce ne va 
vizita în luna august), Roman 
Wascho (critic muzical, preșe
dinte de onoare al Federației 
de jaz), Jan Byrczek (președinte 
al Federației de jaz), am culei 
aprecieri dintre cele mai măgu
litoare.

— In fine, cîteva proiecte ?
— Am fost invitați în octom

brie la Varșovia, unde are loe 
o reuniune anuală — „Jambo
ree" -— a formațiilor de jaz din 
toată lumea. Avem invitații pen
tru turnee în Iugoslavia și Ce
hoslovacia ; vom înregistra pro
babil, un disc în Berlinul Occi
dental, solicitați fiind de dom
nul Joachim Berend, redactor 
de jaz la Radiodifuziunea ger
mană. Și, bineînțeles, Stu- 
dent-Clubul, căruia, vă mărtu
risesc, i-am dus lipsa și unde ne 
simțim excelent.

PETRE RADO

PREZENEARt

TEATRE • CINEMATOGRAFE

Sîmbătă 6 aprilie 1968

O NOAPTE FURTUNOASĂ 
ora 20; Teatrul „Ion Crean
gă" — TOATE PÎNZELE 
SUS ora 9,30; NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PĂCALĂ 
ora 16; Teatrul Țăndărică, 
sala din Calea Victoriei — 
ILEANA SÎNZEANA ora 10; 
Sala din Strada Academiei 
— TIGRIȘORUL PETRE 
ora 10; VRĂJITORU DIN 
OZ ora 17.

Opera Română — LUCIA 
DIN LAMERMOOR, ora 
7.30; Opereta ȚARA SURÎ- 
SULUI, ora 19,30; Teatrul 
Național Sala Comedia — 
OAMENI ȘI ȘOARECI ora 
19,30 ; Sala Studio — O FE
MEIE CU BANI ora 19,30; 
Teatrul de Comedie — CA
PUL DE RĂȚOI ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza 
landra'' 
reanu — MACBETH ora 
Sala Studio — KEAN 
20; Teatrul Mic — DOI 
UN BALANSOAR ora 
Teatrul C. I. Nottara 
CINE L-A UCIS PE CAROL 
AL VI-LEA ora 19,30 Tea
trul Evreiesc de Stat — 
MANGHERIADA, premieră, 
ora 20; Studioul I.A.T.C. —

Duminică 7 aprilie 1968

.Lucia Sturdza Bu-
* sala Schitu Măgu- -------------- 20.

ora 
PE 
20;

Opera Română — BĂR
BIERUL DIN SEVILLA ora 
11; PRINT SI CERȘETOR 
ora 19,30; Opereta — CON
TESA MARITZA ora 10,30; 
LOGODNICUL DIN LUNA 
ora 19,30; Teatrul Național 
sala Comedia — JOCUL A- 
DEVĂRULUI ora 10; REGI
NA DE NA VAR A ora " 
HEIDELBERGUL DE 
TADATA ora 19,30;
Studio — CASTILIANA 
ora 10; O FEMEIE CU BANI 
ora 15; PĂRINȚII TERI
BILI ora 19,30; Sala Palatu
lui — TOPAZE ora 19,30; 
Sala Teatrului de Comedie 
— CAPUL DE RĂȚOI ora

10,30; NICNIC ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bu- 
landra", sala Schitu Magu- 
reanu — UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚĂ ora 10,30; 
MACBETH ora 20; Sala Stu
dio — COMEDIE PE ÎNTU
NERIC ora 10,30; KEAN ora 
20; Teatrul Mic — AMINTI
REA A DOUĂ DIMINEȚI 
DE LUNI ora 10,30; BAL
TAGUL ora 20; Teatrul „C. 
[. Nottara", Sala Magheru — 
HENRIC IV ora 10; ACEST 
ANIMAL CIUDAT ora 15,30; 
MIRACOLUL ora 19,30; Sala 
Studio — CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ ora 10,30; JA
GUARUL ROȘU ora 16; FE
MEI SINGURE ora 20; Tea
trul Evreiesc de stat — 
IVANOV ora 11; MANGHE- 
RIADA ora 20; Studioul 
I.A.T.C. ULCIORUL SFĂ- 
RIMAT; CINTĂREATA
CHEALĂ ora 20 ; 7“
ZERO LA PURTARE 
15; NAUFR AGI AȚII 
18,30; Teatrul Țăndărică, 
sala din Calea Victoriei — 
ILEANA SÎNZEANA ora 11; 
sala din strada Academiei — 
VRĂJITORUL DIN OZ 
ora 11.

• BELA : rulează la cinema
tograful Patria — orele 12,30; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• CELE 3 NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : rulează la cinemato
graful Republica — orele 9;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : rulează la Luceafă
rul — orele 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 
20,45, Festival — orele 9 ; 12 ; 
15 ; 18; 21, Modern — orele 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.

• TOM ȘI JERRY : rulează 
la Capitol — orele 9; 10,45 ;
12.30 ; 14,15.
• TOPKAI : rulează la Bu

curești — orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21.
• SFINTUL LA PÎNDĂ : ru

lează la Lumina — orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
Ciulești — orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, Flamura — orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• AM INTILNIT ȚIGANI

FERICIȚI : rulează la Union — 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30, duminică 
matineu ora 10, Drumul Sării
— orele 15 ; 17,30 ; 20, dumini
că matineu ora .11, Cringași — 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

• CU TOATĂ VITEZA, ÎNA
INTE l: rulează la Grivifa
— orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• LEUL AFRICAN: rulează 

la Aurora — orele 9,30 ; 11,30
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Dacia - 
orele 9—17 în continuare ; 19 
21, înfrățirea — orele 10; 18
18.16 ; 20,30.
• CAUTAȚI IDOLUL: ru

lează la Buzeștl — orele 19,30; 
18 ; 20,30, Viitorul — orele
15,30 ; 18 ; 20,30.

• EROII DE LA TELE
MARK : rulează la Buoegl — 
orele 9,16 ; 12,15 ; 17,46 ; 20,30, 
Floreasca — orele 10; 12,30; 
15; 18; 20,30.
• O LUME NEBUNA. NE

BUNA, NEBUNA: rulează la 
Lira — orele 16; 19,30, Mio
rița — orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
19,45.
• CEI ȘAPTE SAMURAI: 

rulează la Flacăra — orele 15;
17.45 ; 20,30.
• UN BĂRBAT ȘI O FE

MEIE : rulează la Progresul — 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

Ideea de a pune la dispoziția 
tinerilor artiști plastici foaierele 
teatrelor peiitru organizarea de 
expoziții personale a fost lansată, 
după cîte știu, de regizorul Radu 
Peneiulescu. Teatrul Mic, pe care 
Radu Peneiulescu îl conduce cu 
deosebit succes, a deschis seria, 
apoi Teatrul de Comedie i-a dat 
posibilitatea lui Constantin Piliu- 
ță, una din cele mai fermecătoare 
prezențe artistice, să ne incinte 
cu desenele sale in tuș, iar de 
curîițd Teatrul Ion Creangă 1 
invitat la confruntarea cu publi
cul pe M. Grigorescu-Horeanu, 
elev, la Școala tehnică de radio, 
pasionat de sculptura în lemn.

îndrăznesc să spun că acest ti- 
nftr de 25 de ani, cu barbă de
zordonată, de cavaler medieval 
(semn distinctiv al cascadorilor 
— a lucrat la filmele Decebal șl 
Haiducii, iar acum se pregătește 
pentru bătăliile lui Mihai Vitea- 
zu) © un talent sincer și rar, des
chis humorului, înrudit cu plăs
muirile poeziei populare. Nu lu
crează lemnul, ci numai rădă
cina, partea cea mai inspirată a 
lemnului, și în jocul pămîntului 
și al sevelor, mîna lui vine șl îm
plinește întâlniri cu eroii basme
lor, cu Păcală și Tîndală — un 
univers la hotarul dintre vis și 
real, hipertrofiat cînd operează 
ironia și sarcasmul, întîrziat cu 
bucurie cînd lemnul vorbește sin
gur de primăvară șl de armonii. 
Îmi fac o datorie din a-I semnala 
publicului (și poate și specialiș
tilor) pentru că toate lucrările Iul 
sugerează și âdîncesc impresia că 
lemnul revarsă cîntec și dor 
rătăcit.

ea

HARALAMB ZINCĂ

OU+II

KING
- ROMAN -

REZUMAT

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în Bucu
rești pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mă
tușei sale, Eufrosina Bănescu. Intîmplător, i se oferă prilejul 
de a o cunoaște pe Virginia Munțeanu — funcționară la Di
recția valutară a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește, 
într-una din zile, Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul 
i se încredințează tînărului căpitan de miliție, Lîviu Roman. 
După primele cercetări, două elemente ii atrag atenția — necu
noscuta Luiza din Constanța și Marin Iliescu, colegul de ser
viciu al Virginiei Munțeanu.

„Bine, să acceptăm ipoteza că a fost răpit, își zise Roman. 
Cum ? De unde ? De pe stradă ? Fără să se fi observat ?

- 25 -

Atunci, înseamnă că a fost cu voia lui". Propria sa concluzie 
îl enervă. Se desprinse nemulțumit din loc si făcu cale în
toarsă. O porni în sus, pe trotuarul drept al străzii Anton 
Pann, si mai atent la particularitățile presupusului traseu 
străbătut de Miroiu. „Cine oare ar fi putut să fie interesat 
în răpirea unui vameș ?“ Nu-și răspunse. „O răpire ? 1 Dracu’ 
s-o ia de treabă ! Unde ne găsim ? în Texas ?" Și din nou îl 
cuprinse mînia că Miroiu își alesese un anotimp atît de nepo
trivit să dea de lucru miliției. Cine să-1 răpească ? Nu cumva 
„sărmana Luiza“ ? Și Izbucni, fără să vrea, în rîs.

— Ce bine ne-ar fi prins acum, dacă ati fi fost ceva mai cu
rioasă ! Strivi mucul țigării, apoi scoase la iveală cele cinci 
plicuri găsite în geamantanul lui Miroiu, le flutură, continuînd 
cu un glas misterios : Cine știe, poate că l-am descoperi cu un 
ceas mai devreme. Sînt scrisorile unei femei. Le-am găsit în 
valiza lui.

Virginia Munțeanu se uita la scrisori ca la o rivală ce se cere 
tratată de sus, cu mîndrie. Nu-$i trăda nici un fel de curio
zitate, de aceea Roman urmă cu aceeași intenție de a o ațîța :

— Din conținutul lor reiese că Miroiu a părăsit-o... a pără
sit-o într-un mod brutal. Iar ea ,îl amenință... Iată și tîlcul 
întrebărilor mele anterioare. Nu v*a mirat graba cu care Mi
roiu v-a cerut în căsătorie? Din păcate, femeia care-1 ame
nința în chip și fel, nu și-a trecut adresa pe nici una dintre 
scrisori.

— O cheamă Luiza Urseanu, cedă ea într-un tîrziu, iar Mihal 
a vrut să-mi vorbească despre această ultimă legătură a sa, 
dar eu nu l-am lăsat. Nu mă interesa.

— Ce-mi puteți spune despre caracterul lui Mihai Miroiu, 
vi ș-a părut a fi un om sincer, deschis ?

— Repet, spuse mai mult supărată decît enervată, Mihai a 
făcut asupră-mi o impresie deosebită... Aș fi fost de mult mă
ritată dacă mi-ar fi plăcut să mă arunc în brațele primului 
bărbat ieșit în cale...

„Știu, stimată domnișoară Munțeanu, i se adresă el în gînd, 
nu-ți place convorbirea, noastră. Află că nici mie nu-mi prea 
place, dar ați reclamat dispariția unui om... care mîine-poi- 
mîine ar fi trebuit să-ți devină soț... Iar eu trebuie să-1 gă
sesc... și încă pe-o căldură ca asta... Iartă-ml întrebările 1“

— Ați trăit cu Miroiu ?
— Nu. In general, s-a purtat cu mine ca un om bine cres

cut, cu mult bun simț, cu multă delicatețe sufletească, răs
punse ea.

- 26 -

— Poți oare în cîteva zile să cunoști dimensiunile reale ale 
unui om ?

întrebarea o supără. Se ridică brusc în picioare, se îndreptă 
nervoasă spre ușa ce dădea în balcon, apoi se răsuci și spuse:

— Nu vă supărați, dumneavoastră ați venit aici să. discutați 
cu mine probleme de psihologie ?

— Poate... zîmbi Roman, amuzat de enervarea bruscă a fe
meii. Mi s-a încredințat misiunea de a-1 căuta pe Mihai Miroiu, 
pe viitorul dumneavoastră soț, și mă interesează absolut tot 
ceea ce mă poate ajuta să-mi formez o imagine cît mai reală 
despre omul pe care trebuie să-1 găsesc, adică să vi-1 redau.

1._ O dispariție ciudată
— Unde mergem ? întrebă Lili furiosă.
—De ce nu ai încredere în criminalistul Liviu Roman ? zîmbi 

el dulce.
— Domnule, o să te amuze răspunsul meu : în criminalist mai 

am un pic de încredere, în celălalt însă nu...
— Li-li I exclamă Roman dramatic. Ce faci ? Desparți conți- 

nuiul .de formă ? Nu-ți dai seama că săvîrsești o gravă eroare ?
— Lasă pălăvrăgeala! Unde mergem ?
— E o surpriză.
— M-am săturat de surprizele tale.
Srada străjuită de teii fără floare era slab luminată. Roman se 

uită peste umăr. Surprinzîndu-1, ea îl ironiză :
— Vrei să vezi dacă nu ești urmărit ?
— Domnișoară, o să te amuze răspunsul meu : sînt urmărit.
— Te rog să nu mă sperii, îl rugă Lili.
Roman se opri : o trase la pieptul său vînjos și o sărută.
— Ce faci, obraznicule ? ripostă ea după ce se eliberă din 

strînsoarea brațelor sale.
— Vreau să-1 derutez pe urmăritor, glumi el. Să ne prefacem 

că sîntem îndrăgostiți.
— Unde mă duci?
— Nu mai avem mult pînă acolo... o să-ți placă.
Și, într-adevăr, îi plăcu : grădinița amintea dte localurile de 

seară ale Bucureștilor de altă dată : cîteva mese așezate pe sub 
coroanele unor arțari ; Un lăutar bătrîn cîntînd în surdină ; în 
văzduh aroma ațîțătoare a grătarului. ........ 4'

— Ce curios, se bucură Lili, să găsești la un pas de șosea șl de 
Arcul de Triumf, o grădiniță micuță ca asta../

într-un tîrziu, se ridicară de la masă. In stradă, Roman își a-
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minți de neeunosoutul de la masa din dreapta lor. „Prea trăgea 
cu coada ochiului la mine. Sau mi s-a părut ? se întrebă el. Se 
mai întîmplă. „Să vedem daCă o să se ia după .mirie“. O cuprinse 
pe Lili de talie și. o trase după dînsul. Merseră așa un timp. Se 
opriră. Sărutînd-p, Roman scrută strada : ’era pustie. Necunos
cutul nu ieșise încă din local.

— Să mbrgem! propuse Lili.
— De ce nu ? Nu ești tu colaboratoarea mea cea mai apropi

ată ?
Doamna Bănescu răspunse imediat. Rbman își ceru iertare 

pentru faptul că se vede nevoit s-o deranjeze la o oră atît de 
înaintată.

— V-aș- ruga să vă amintiți, în afară de dumneavoastră, cine 
mâi știa, că Miroiu, în ziua aceea are întîlnire cu Virginia Mun- 
teanu, lă ora șase, la Universitate ? E foarte important să vă a- 
mintiți, preciza el. Ați povestit cuiva ? Ați primit un telefon? 
Ați fost întrebată dacă e acasă sau pleacă de acasă și unde ? Pe 
fțr se lasă o tăcere adîncă. .
. -r greu de răspuns ?

— încerc să-mi amintesc, î$i justifică doamna Bănescu tăce
rea, După cîteva m|nute, adăugă : Nil, n-am vorbit cu nimeni... 
că Mișu a cunoăcuț-o pe Virginica și Că se întâlnește zilnic cu 
ea;..

— Vă Mulțumesc 1 Noapte bună !
Formă cfel de-al doilea număr. Lili se retrase lingă trunchiul 

unui castan și de acolo îl urmări pe Liviu CU o înțelegere deplină 
a situației. îl auzi vorbind cu o oarecare tovarășă Virginia Mun- 
teanu. „Numai cu femei și tovarășe are de-a face", gîndi ea, a- 
muzată de , stăruințele lui telefonice.

— Vă rog, insistă Roman în pîlnia receptorului, încercați să 
vă aduceți aminte... E' foarte important.

Unui singur om i-am. mărturisit că în ziua aceea, la ora 
șase,' aveam întâlnire la Universitate cu. Mihai, își aminti, în sfîr- 
șit, Virginia Munțeanu.

—, Cui ?
— tui Marin Hiescii;..

" Dacă nu mă înșel, e colegul care v-a făcut cunoștință cu 
Miroiu?

Exact, răspune femeia acru.
— Vă mulțumesc, noapte bună...
Puse receptorul în furcă și reveni lingă Lili» Ghicindu-i In

tenția, închise ochii și-i oferi buzele.
(Urmare în numărul nosfHl de MIERCURI)
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spu-
se-
în-

luat nimeni 
concurs. S-a«. 
altfel: au fost desem
nați oamenii care să 
participe ; noi, ceilalți, tre
buia, să stăm și să privim- ; 
Nu-mi place să fiu simplu 
spectator. In ziua aceea 
mi-am făcut alt program. 
Una e să te înscrii de 
bună voie, să-ți arăți 
măiestria, și altceva e să 
fie numiți oamenii din o- 
ficiu. Cui îi folosește pro
cedeul acesta ?

— Ne-am preocupat în 
permanență de problema' ' 
calificării tinerilor care lu
crează în uzină.

NICOLAE BUBATU; 
„S-ar putea... Lucrez 
aici din 1965, de la pri
ma șarjă. Am fost ajutor 
de șofer și mi-ar fi plăcut 
să-mi clocotească, așa cum 
se zice, aluminiul sub 
palme. M-am dus la co
mitetul U.T.C. Unde să 
mă fi dus altundeva, eu 
sînt utecist Mi s-a spus 
că nu se poate : ajutor de 
șofer sînt, ajutor de șofer 
să rămîn. Mi-a fost greu 
dar m-am descurcat sin
gur. Am găsit înțelegere 
la șeful secției.

— Am înființat un cerc 
al tinerilor fotoamatori din 
uzină.

Răspunsurile tinerilor, 
în proporție de sută la 
sută, la întrebarea: ce 
știți despre cercul foto ?

— Nu știu nimic, n-am 
aflat.

Așadar, în primul tri
mestru al anului, cei 25 
de membri ai comitetului 
organizației U.T.C. din 
Uzina de aluminiu-Slatina, 
au discutat trei probleme 
de un interes real și evi
dent pentru toți tinerii 
care lucrează aici î ridica
rea nivelului cunoștințeloi 
de Cultură generală, mo
dalitățile de organizare a 
timpului liber, formele fo
losite pentru îmbogățirea 
și aprofundarea cunoștin
țelor profesionale,

— Din păcate, ne 
nea ION STANICĂ, 
cretarul comitetului,
cercînd să ne explice sta
rea de fapt a lucrurilor, 
acum cînd trimestrul se 
încheie, ceea ce ne-am 
propus n-a putut fi înde
plinit întocmai deși pro
gramul nostru de activi
tăți prevedea obiective 
concrete și procedee a- 
decvate pentru îndeplini
rea fiecărui scop în parte. 

Iată, enumerate pe rînd. 
argumentele secretarului.

— Au fost reorganizate 
comisiile concursurilor „Iu
biți cartea", și „Cartea 
tehnică și producția". S-a 
procedat la întocmirea și 
recomandarea unei biblio
grafii selective.

Și contraargumentațiile 
tinerilor Marin Costea. 
Eleodor Minculescu, Ni- 
colpe Bubatu :

•* -.-Nu cunosc nimic în 
legătură CU; concursurile a7 
cestea.

— Pregătire de cultură 
generală ? Nu se face așa — Acum aflu și eu, ne 
ceva la noi. Nu știu să-și 
fi propus comitetul U.T.C. 
al uzinei lucruri concrete 
în legătură cu asta.

— Lipsesc o serie 
cărți absolut necesare din 
biblioteca tehnică a uzi
nei. Nici vorbă nu poate 
fi de o pregătire teoretică 
corespunzătoare.

— In cadrul olimpiade
lor ^-3 meserii, acțiune în
cepută încă de anul tre
cut, am organizat olimpia
da electrometalurgiștilor.

NICOLAE BUBATU :
— Nu știu cînd s-a or

ganizat. A fost un afiș, 
l-am văzutm-am dus 
deși nu mă invitase ni
meni, în hala turnătoriei 
unde se zicea că se ține 
olimpiada dar acolo nu era 
nimeni. După aceea am a- 
flat că se amînase. Nu 
cunosc ce s-a mai întîm- 
plat.

ELEODOR MINCU
LESCU : „Știam eu ceva 
dar n-am participat. 
Din secția noastră n-a

de

parte la — Nu cunosc.
procedat comitetului UwJ.’C.

zină. ' ’ " /
— Trebuie să facem, 

probabil, muncă patriotică,
* să colectăm fier vebhi. Nb*'r __ ..................... , ....... .

se poate să nu fie preva- tetului, n.n.) nu cunosc în 
zut așa ceva. Și să facem- 
sport. Parcă am auzit ăsta 
de undeva.

— Cunosc și eu tot din 
auzite. Unii spun una, al
ții alta. Cine știe precis ?

— Pur și simplu nu știu 
nimic.

— O avut comitetul 
nostru greutăți, cine nu

spunea surprins ing. Con
stantin Spoitu, directorul 
uzinei. Le-am fi putut 
crea condiții bune de lu- , . 
cru pasionaților pentru 
arta fotografică. Le-am fi 
putut pune ia dispoziție 
un laborator bine utilat.

— Am făcut tot ce am 
putut, ne declara în cele 
din urmă secretarul comi
tetului U.T.C. Dacă n-am 
fi întîmpinat o serie de 
greutăți...

Desigur, greutățile sînt 
inerente. Dar ce știu ti
nerii din uzină despre a- 
ceste greutăți ale comite
tului, la ce se referă ele, 
cine le provoacă, în ce 
constau de fapt ? Repro
ducem în acest sens, cîte- 
va opinii ale membrilor 
organizației U.T.C. din 
uzină.

Ilie Cherimbu, Petre 
Borcea, Constantin Nâi- 
diu, Dumitru Bărbulescu, 
Gheorghe Militaru, Gheor- 
ghe Florescu — muncitori 
în secția turnătorie.

Notațiile sumare privind activitatea 
unor comitete U.T.C. — alese, nu în
tâmplător, dintre cele reprezentative 
pentru structura organizației județene 
Olt a U.T.C. — relevă că prin prisma 
atribuțiilor sporite ce le revin și a ran
gului la care a fost ridicată inițiativa 
lor, aceste state majore ale organizații
lor U.T.C., datoare să concentreze în
tr-un torent unic eforturile și preocu
pările tinerilor, se afirmă, în pofida aș
teptărilor, încă destul de timid, de pa
lid in viața, atât a uzinei cît și în cea a 
comunei. Prezența lor, ne referim Ia a- 
cea prezență pe care o confirmă faptele, 
spiritul de inițiativă, înscrierea curajoa
să, competentă și eficace în rezolvarea 
celor mai importante probleme ale co
lectivelor de muncă, ale unității econo
mice sau teritoriale, în rîndul factorilor 
de primă răspundere pentru mobilizarea 
capacităților creatoare ale tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de producție, 
la desfășurarea unei activități fructu
oase, pe toate planurile, îmbracă dese
ori forme inexpresive, lipsite de consis
tență, reducîndu-se, în unele cazuri, prin 
forța inerției, la o existență pur pro
tocolară.

De la bun început o precizare : a nu 
se confunda prezența comitetului U.T.C. 
cu ceea ce înseamnă prezența uteciș- 
tilor, a tinerilor în viața uzinei sau a 
comunei, sau a oricărei alte unități. 
Fiindcă, pretutindeni unde ne-am oprit, 
investigațiile noastre au evidențiat că 
în opoziție cu ceea ce s-a spus și se 
poate spune despre comitetul U.T.C., 
prezența tinerilor, locul și rolul pe 
care-1 au fie în uzină, fie în coopera
tiva agricolă de producție este remar
cată unanim dintre cele mai semnifi
cative și prestigioase. Aparent para
doxal, căci presupuneam existența unei 
condiționări dacă nu chiar intercondl- 
ționări. Și convinși că așa și este, ne 
putem lesne imagina ce spor de con
tribuție, de surplus de realizări ar încu
nuna cartea de vizită a tineretului cînd

,planul 
pft u-

.miletului -de partid pe 
zină. Comitetul nostru 
U.T.C. se izolează de masa 
tinerilor lucrînd după cri
terii. învechite, rigide.

— Ei (membrii corni-

li

I
I

măsură suficientă tinerii, 
spunea ing. Emil Stănescu, 
șeful secției turnătorie. Ca 
să desfășor! o muncă di
versă 
buie 
dește 
parte, 
tre ce
mitetul U.T.C. e sortit să

și diferențiată tre
să știi ce gîn- 
fiecare tînăr, în 
ce-și dorește, că- 

năzuiește. Altfel co-

I
I

Dincolo de perdeaua de 
praf șoseaua este desigur 
intactă. Dar aici, unde ne 
aflăm noi, au dispărut 
deodată și școala și cămi
nul, toată această parte a 
satului. Așteptăm cuminți 
pînă cînd ieșim, unul cîte 
unul» din praf și ne con
tinuăm convorbirea.

—- Cine spune așa ce
va I

— Noi ® spunem. Nu-i 
de ajtma P

— Ba da, dar parcă tot 
nu-mi vine a crede.

— Așa fac toți străinii 
care vin pe aici, nu 
prea cred pe noi.

— Dar nici noi nu 
omorîm să-i credem...

Să ne ceară părerea,
ne con-sul-te. De atunci 
nu l-am mai văzut.

— Nu e chiar același 
lucru. Acum e vorba de 
ce ați vrea voi să cereți.

— Noi am vrea multe 
dar...

— Avem, de exemplu, 
o echipă de fotbal care 
e echipă de fotbal numai 
cu numele.

— Terenul de sport a 
fost lăsat în voia soartei.

— Iar la școală, cînd 
vrem să vedem și noi un 
meci sau „Evadatul", nu

ne

ne

să

IN VIA TA
COM UNEI

mic. Și nici eu nu m-am 
dus.

— Mai vreți și alte 
exemple ?

Și au mai urmat și al
tele. Nu numai de la Vă
dăstrița, ci și din alte 
părți. Dar să nu plecăm 
încă din Vădăstrița. Discu
ția pe care am pomit-o 
într-o seară cu cîțiva tineri, 
în fața căminului cultural, 
a strîns pînă la urmă un 
grup cam cît două echipe 
de fotbal. I-am întrebat 
pe rînd, pe fiecare, cine 
este secretarul U.T.C. al 
comunei lor, chipurile, ca 
să aflăm cum îl cheamă. 
N-a știut să ne răspundă 
nici unul. Nici măcar dacă 
e bărbat sau femeie. Cînd

Cele două noțiuni sînt 
părți distincte, bine pre
cizate, care nu se sudea
ză într-un întreg. Se ob
servă fisura. Intre organi
zația U.T.C. și comitetul 
ei s-a așternut un fel de 
perdea despărțitoare care 
nu numai că le ține la dis
tanță, ci le și înstrăinează 
treptat. In ultima verme 
se încearcă în mod lăuda
bil scuturarea covoarelor 
de praf și de inerție dar 
ele se încăpățânează să 
nu se împrăștie. Așa se 
face că, în realitate, tine
rii și comitetele U.T.C. se 
uită unii la alții așezați de 
o parte și de alta a dru
mului și nu se face încă 
pasul de apropiere.

rostite la consfătuirea pe 
țară cu privire la antre
narea tinerilor la întreaga 
activitate de concepere a 
vieții de organizație, cu 
privire la sporirea senti
mentului de răspundere 
personală n-au ajuns, încă 
pînă aici. Și nici nu pu
teau ajunge odată ce de la 
comitetul județean U.T.C. 
și pînă la cel din urmă 
activist dintr-o comună 
oarecare, nu i-au simțit 

preocupări mai susținute 
de a face cunoscut sensul 
profund al hotărîrilor a- 
cestei consfătuiri pentru 
activitatea organizației 
U.T.C. Ceea ce s-a făcut 
pînă acum, în instruiri a 
fost tot lămurirea vechii

RĂSPUND COMITETELE U.T.C
MISIUNII DE A Fl

PRINCIPALUL FACTOR
DE STIMULARE A

INIȚIATIVEI TINERI£

-JS-:

nu ni

hir- 
vechi

are, dar chiar nouă 
le-au spus.

— Supraestimarea 
ciilor, păcate mai
ale comitetului U.T.C. din 
uzină, aprecia ing. Con
stantin Spoitu cu prilejul 
unei discuții. Pe hîrtie 
toate sînt bune și frumoa
se, iar dincolo de hîrtii nu 
mai descoperi nimic. La 
Conferința organizației 
U.T.C. din uzină, vechiul 
comitet fusese criticat pen
tru că se transformase în- 
tr-un organism inaccesibil 
tinerilor și care acționa 
independent de tineri. Se 
pare că situația se repetă.

— Pentru că nu este 
înțeles sensul noțiunii de 
efort colectiv, adăuga Mir
cea Bunea, secretarul co-

pășească pe un drum care 
va ocoli întotdeauna pro
blemele reale ale vieții ti
nerilor din uzină, le va 
socoti simple amănunte 
izolate și nu particulari
tăți specifice unei stări, u- 
nei tendinfe generale.

O singură condiție s-ar 
cere pentru reușita de
plină : tinerii să cunoască 
planurile comitetului, să 
contribuie ei înșiși la al
cătuirea și definitivarea 
lor. Aceasta i-ar stimula, 
desigur, pe cei mai mulți 
la interpretări și sugestii 
personale cărora 
lipsi nici simțul 
nici modalitățile 
de rezolvare.

In caz contrar 
„greutățile".

nu le-ar 
realului, 
concrete

apar

I
I
I
I
I
I
I
I
I

că, vedeți : 
să se intere-

cine să se in-

ne primesc tovarășii pro
fesori.

— Păi, de ce nu cereți 
să-1 mute la cămin ?

— Al căminului și este 
chiar dar cine știe de ce 
l-or fi mutat în cancelaria 
școlii! ?

— Așa 
N-are cine
seze.

— N-are 
tereseze ?

— Da. N-are cine să 
se intereseze 1

— Bine, dar aveți o or
ganizație, sînteți membri 
ai ei I

— Tot cam ca la echipa 
de fotbal...

— Să vă dau eu un 
exemplu: al meu. M-am 
întors de astă toamnă în 
comună dar nu sînt 
în evidență nicăieri, 
m-a întrebat nimeni

luat 
Nu 
ni-

le-am spus noi că pe se
cretară o cheamă Valeria 
Băluță și că e vorba de 
profesoara de la școala lor 
am auzit voci răzlețe: 
„Păi nu prea ne întîlnim 
noi cu tovarășa profesoa
ră. N-avem același drum.", 
sau : „Noi cu ale noastre 
și dînsa cu ale dînsei". Ce
ea ce ne-a cam pus pe 
gînduri. Tovarășul Pândele 
Popovici, instructorul de 
partid de aici, ne-a con
firmat că activitatea ti
neretului din comună „nu 
este îndrumată cu compe
tență". Tinerii, spunea 
dînsul, muncesc cu toată 
seriozitatea, se remarcă 
mereu în viața satului dar 
organizația U.T.C. nu le 
canalizează eforturile, 
firmația este exactă, 
o singură observație : 
ea că nu este vorba 
întreaga organizație, 
numai de comitetul

A- 
cu 

ace-
de 
ci 

ei.

Am încercat să aflăm 
de ce.

Primul de ce ar fi a- 
cela că tinerii nu știu nici
odată (sau aproape...) ce 
proiecte are comitetul co
munal U.T.C., ce greutăți 
întîmpină, ce anume are 
de gînd într-o perioada 
sau alta. Din cauza acea
sta încercarea de a realiza 
un dialog între unii și alții 
ar fi — în aceste condi
ții — de la bun început 
sortită eșecului. Pentru că, 
un dialog real trebuie să 
fie neapărat un schimb de 
idei. Acesta este însă tot 
atît de greu de găsit la o 
comună ca și la alta. „Nu 
ne-a întrebat nimeni nimic 
pînă acum" — mărturi
seau tinerii din Vădăstrița. 
„N-am discutat pînă a- 
cum cu ei despre planul a- 
cesta. Dacă eventual vor... 
(secretarul comitetului 
U.T.C. de la Piatra). După 
cum se vede, cuvintele

probleme mereu în veșni
că lămurire : strîngerea 
cotizației, ținerea eviden
ței, sau cel mult, compo
nența comitetelor U.T.C. 
în condițiile lărgirii orga
nizațiilor.

Așadar, tot probleme de 
ordin administrativ și or
ganizatoric deși pe tineri 
i-ar fi putut interesa con
ținutul politic, ideile ma
jore ale unei înnoiri cerute 
de viață în sînul organi
zației U.T.C. Dar acestea 
nu le-au fost aduse la cu
noștință de nimeni. Și, în 
consecință, nu le cunosc. 
Așa cum nu cunosc nici 
proiectele propriilor lor 
comitete U.T.C., nici greu
tățile pe care le întîmpină.

— Spune-ne, tovarășe 
Gughea, cînd ai întocmit 
programul acesta de acti
vități (hai să-i spunem tot 
așa...) ai mai întrebat pe 
cineva, l-ai arătat cuiva ?

— L-a văzut tovarășul

instructor de la județeană 
U.T.C...

— Dar tinerii din co
mună îl cunosc, l-au vă
zut ?

— O să-1 prezint și co
mitetului comunal U.T.C...

— V-ați propus un car
naval al tineretului. V-ați 
gîndit cum o să-1 organi
zați, ce program va avea ?

— Nici nu știu cum o 
să fie. N-am mai făcut așa 
ceva pînă acum.

— Atunci poate vi l-a 
cerut cineva, l-au solicitat 
tinerii ?

— Nu, nu ni l-a cerut 
nimeni. Insă, vedeți dv., 
planul acesta nu e defi
nitiv. Am lăsat și niște 
locuri libere, uitați-vă, ca 
să-1 mai completăm.

Ne-am uitat și am con
statat, cu toată bunăvoin
ța noastră, că planul tre
buia nu doar completat, 
ci schimbat în întregime, 
de la un capăt la altul. 
Și nu numai planul, ci și 
modul de alcătuire a lui.

Al doilea de ce, ar por
ni de la constatarea că lu- 
crurile se condiționează 
reciproc. Distanța la care 
se află comitetele U.T.C. 
de tinerii care i-au ales 
este, inevitabil, egală cu 
distanța dintre tineri și 
comitetele U.T.C. Ceea ce 
înseamnă că, așa cum ti
nerii nu cunosc ce mai 
plănuiesc comitetele lor, 
nici comitetele nu cunosc 
de fapt mai nimic despre 
tinerii pe care, chipurile, 
îi conduc. La Cilieni ni s-a 
spus, de pildă, că o for
mație de dansuri este a- 
proape imposibil de reali
zat pentru că tinerii ar 
cere, după un prost obicei 
instalat pe undeva prin 
împrejurimi, să aibă și ei 
unele avantaje materiale, 
eventual niște zile-muncă 
în plus. Altfel nu vor yeni 
— suna, irevocabil, îfeidic- 
tul. întâmplător înSă, j în
tr-o discuție pe cate d a- 
vusesem mai înainte, eîți- 
va tineri se arătaseră dor
nici să intre într-o astfel 
de formație, dacă li s-ar fi 
oferit posibilitatea. După 
aceea organizatorii au re
cunoscut și ei că s-ar pu
tea totuși încerca cu niște 
fierechi de tineri căsătoriți, 
nsă pînă atunci nu se 

gândiseră...
La Piatra, comitetul 

U.T.C. al comunei este cu 
atît mai mult indiferent 
la adevăratele cerințe ale 
tineretului, cu cît nici nu-1 
reprezintă de fapt. Comu
na are 200 de tineri, din 
care aproape trei sferturi 
sînt uteciști. In comitetul 
comunal U.T.C., în schimb, 
există patru membri — pro
fesori, opt — funcționari 
și tehnicieni și — în sfîr- 
șit — trei dintre ei sînt 
cooperatori. Secretarul 
U.T.C. ne și spunea, de 
altfel, că în alegerea comi
tetului „s-au orientat" să 
intre mai ales oameni „cu 
funcții" și nu cu înclinații 
sau cu pasiuni diverse, cu 
pricepere de buni organi
zatori. Și așa stai și te tot 
întrebi cum ar putea să 
se apropie de preocupă
rile intime ale tinerilor co
operatori oameni pentru

caro alegerea în comitet 
a însemnat mai curînd o 
funcție în plus decît o 
răspundere trainică ? Șî 
tot așa se explică de ce în
suși secretarul comitetului 
U.T.C.» care este în ace
lași timp directorul cămi
nului cultural, «e învâr
tește în fiecare zi printre 
tineri, o tot timpul în mij
locul lor dar nu-i cunoaș
te decît ca parteneri la un 
joc de șah sau table. Ceva 
mai precis n-a putut să ne 
spună despre nici unul 
din ei.

Al treilea de ce, pentru 
că există și acesta și care 
ar trebui să fie poate pri
mul, izvorăște din adevă
rul că organizațiile au fost 
atît de mult obișnuite, 
printr-o veche și dăună
toare deprindere, să mun
cească după indicații, încît 
acum le vine greu să gân
dească cu ajutorul mem
brilor lor. Stau și acum, 
cu brațele încrucișate, și 
așteaptă să le pice din altă 
parte propria inițiativă. 
Iar greșeala se perpetuează 
prin aceea că și comitetul 
județean se simte neputin
cios să curme cu toată ho- 
tărîrea un trecut de care 
nu este el vinovat.

’ Intr-o comună s-au 
strîns niște întrebări care 
dovedeau interesul viu 
al tinerilor pentru 
problemele politice ale 
contemporaneității, pentru 
poziția partidului nostru. 
Cu ajutorul lor urmează 
să se organizeze o întâl
nire cu un profesor de fi
lozofie. Dar secretarul 
U.T.C. este cu totul străin 
de această acțiune. De 
reușita ei s-a ocupat în 
întregime instructorul ju
dețean. într-o altă comu
nă, s-au tot acolo, co
mitetul comunal U.T.C. 
se întrunește cînd se în- 
tîmplă și anume atunci 
cînd mai trece instructorul 
pe acolo și-1 îndeamnă. 
Procedeul îngustează evi
dent posibilitățile de afir
mare a inițiativei fiecărui 
comitet, a fiecărei organi
zații și are repercusiuni, 
în cele din urmă, tot 
asupra activității însăși, 
sărăcind-o. Ca în exem
plul următor : ni - s-au 
recomandat, la Slatina, 
două comune în care 
avuseseră loc niște dumi
nici cultural-sportive, „ca 
la ^ngrte". Eram îndem
nați insistent să trecem și 
pe acolo. Am trecut dar 
am găsit cu totul altceva : 
într-o comună, duminica 
cultural-sportiva fusese o 
simplă horă iar în cealaltă 
un meci de fotbal. Cam 
atît. Și nici acestea prin 
sprijinul sau contribuția 
vreunui reprezentant al 
U.T.C., ci cu ajutorul or
ganelor locale. „Nici nu 
avem nevoie să ni le or
ganizeze alții din afară, 
putem s-o facem și noi 
singuri" — susținea Tu
dor Albu, secretarul comi
tetului U.T.C. de la Ci
lieni. Iar explicația este cît 
se poate de simplă. Pro- 
gramînd de la „centru" 
manifestările și comuni- 
cînd doar telefonic comu
nei : „pe data de cutare 
faceți asta și asta", comi
tetul județean își obișnu
iește organizațiile să nu 
acționeze decît atunci cînd 
sînt programate, adică 
mult mai rar decît ar fa
ce-o ele singure. In felul 
acesta, în loc de șaizeci de 
duminici cultural-sportive, 
cîte se pot face în mod 
normal într-o lună nu se 
realizează decît cîteva. Și 
nici acestea nu vor întru
ni, așa cum am văzut, de
cît un minimum de cali
tăți.

comitetul U.T.C. ar fi ceea ce ar trebui 
să fie. Cînd, și ni se pare a consta în 
această principală cheie a problemei, 
tinerii umăr la umăr, îi vor pretinde 
și-1 vor obliga să reprezinte ceea ce un 
comitet U.T.C. trebuie cu adevărat să 
reprezinte.

Dar să ne oprim la ceea ce ar pu
tea constitui unele explicații. Întâiul și 
principalul vinovat, prestigiul scăzut al 
unui comitet U.T.C. nu este, la urma 
urmei, la oricare din cele 5 menționate, 
nimeni altul decît însuși respectivul co
mitet. Prestigiul ți-1 dau propriile fapte 
și realizări, propria activitate, în 
această privință nici unul din comite
tele U.T.C. discutate nu se poate plînge 
nici de lipsa terenului de afirmare, nici 
de absența celor mai favorabile condi
ții de desfășurare a activității și cu atît 
mai puțin de lipsa unor stăruitoare în
demnuri.

Dar, comitetul județean U.T.C. 
poate revendica pe bună dreptate o 
parte însemnată de răspundere. Lucrînd 
nemijlocit cu Comitetele U.T.C. este de 
la sine înțeles că deficiențele din acti
vitatea acestora aparțin, într-o măsură 
sau alta stilului de muncă al comite
tului județean, modului în care acesta 
rezolvă importanta sarcină a îndrumării 
organizațiilor subordonate. Evitând o a- 
naliză amplă ne rezumăm a semnala 
cîteva aspecte, ce trebuie înlăturate în 
această perioadă de început. Orice amî- 
nare, orice atitudine de tolerare creează 
precedente, situații care ulterior sînt 
mai dificil de remediat.

Mai întîi, cîteva cuvinte despre in
struiri. S-a subliniat nu o data, și s-a 
repetat tot de atâtea ori, ideea impor
tanței pe care o prezintă activitatea de 
perfecționare a cadrelor, de înarmare 
a activului U.T.C. cu sarcinile pe care o 
etapă sau alta le pun în fața organi
zației. Și, întotdeauna cînd se vorbește 
despre instruiri, cuvintele temeinic, 
profund, unilaterală, sînt atribute ne

lipsite. Nu Insă în aceeași măsu
ră și înțelese ca atare. Uneori, 
chiar de cei care le organizează, care 
au datoria unor expuneri clare, precise, 
cuprinzătoare, cit mai ales datoria de a 
urmări ca ceea ce comunică să fie bine 
și pe deplin însușit de cei pe care-i in
struiesc. Cum altfel se explică faptul că 
mulți dintre secretarii organizațiilor 
U.T.C. care au participat la recentele 
instruiri organizate de comitetul jude
țean Olt al U.T.C. n-au reținut din tot 
programul instruirii decît unele proble

Sînt apoi In activitatea comitetelor 
U.T.C. unele lipsuri care își au izvo
rul direct în deficiențele din munca co
mitetului județean. Intre acestea mult 
discutata lipsă de inițiativă, practica de 
a nu întreprinde nimic în afara sarcini
lor organului superior, de a aștepta 
mereu indicații. Criticată insistent în ul 
tima perioadă această viziune dăunătoa
re pentru activitatea organizațiilor 
U.T.C. nu pare să fi cedat nici un pas în 
activitatea organizațiilor U.T.C. pe care 
le-am vizitat. Comitetele U.T.C. încă

CEEA CE NU
DEPINDE DE ELE

me organizatorice. „Despre astea ni s-a 
vorbit mai mult, ne explică cîțiva parti
cipant, deși planul de desfășurare de 
care luăm cunoștință Ia comitetul jude
țean lasă să se înțeleagă că scopul in
struirii ar fi fost o amplă prezentare 
a sarcinilor ce revin organizațiilor U.T.C. 
în lumina măsurilor stabilite la con
sfătuirea pe țară. Nu este oare această 
diferență dintre intenție și realizare, 
dintre ceea ce ar fi trebuit să-și însu
șească participanții la instruire și ceea 
ce au reținut, o cauză a minimelor re
zultate obținute de comitetele U.T.C. 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin ? 
Fără îndoială, da, și încă una din cele 
mai importante.

nu îndrăznesc să aibă inițiativă, unele 
din obișnuință, altele din comoditate, 
dar cele mai multe din motivul că în 
ciuda unor limpezi precizări făcute la 
Consfătuirea pe țară, un asemenea stil 
de muncă, bazat pe inițiativă și acțiune 
nu-și găsește stimulii necesari. Comi
tetul județean, cel puțin în cîteva do
menii esențiale — activitatea politică- 
ideologică, cultural-artistică, sportivă și 
chiar în munca voluntar-patriotică 
— în locul unor preocupări specifice 
la care-1 obligă prestanța sa, își mă- 
runțește eforturile in activități singu
lare, limitate, care în mod firesc cad 
în sarcina comitetelor U.T.C.

Atît timp cît comitetul județean își

va propune să facă ceea ce în mod 
normal trebuie să facă organizațiile 
U.T.C. cît activiștii acestuia vor sub
stitui comitetele U.T.C. este limpede că 
nu se poate spera într-o activitate bo
gată. Mai mult, sau mai grav, în locul 
unei apropieri a activității de cerințele 
tinerilor vom constata o mărire a dis
tanței care, precum s-a văzut, in unele 
părți e și așa destul de mare. Primă 
și urgentă soluție: activul comitetului 
județean U.T.C. să-și lămurească ce în
seamnă activitate concretă ! O viziune 
primitivă asupra noțiunii pare să 
o opună celei de îndrumare, alimen
tând ideea că soluția eficienței muncii 
ar fi ca activiștii județului să organize
ze o activitate, două într-o lună, să 
preia atribuții ale comitetelor U.T.C.

Evident, altfel trebuie înțeleasă mun
ca de îndrumare fără a-și pierde carac
terul concret.

In al treilea rînd, și poate unul din 
aspectele cele mai neașteptate, este o 
surprinzătoare concesie pe care comi
tetul județean Olt al U.T.C. o face for
malismului. Se întocmesc planuri, pro
grame, note de probleme, pe secții, pe 
comisii, pe oameni, conținînd idei, ac
țiuni interesante, dar care rămîn doar 
pe hîrtie. N-am mers decît pe firul cî- 
torva acțiuni, dar opoziția dintre pla
nuri și realitate ne-a dovedit că în loc 
ca de la bun început comitetul județean 
U.T.C. să-și fi propus și să fi acționat 
pentru închiderea oricărui canal prin 
care s-ar putea strecura o asemenea 
primejdie, formalismul în cea mai ele
mentară înfățișare a găsit porțile des
chise.

Ele trebuie închise cît mai urgent. 
Fiindcă, e destul o singură breșă și for
malismul, atitudinea demagogică care-1 
alimentează, își fac culcuș.

Activitatea nesatisfăcătoare pe care 
o desfășoară unele comitete U.T.C. au 
prilejui' în cîteva rînduri ample discuții 
despre rolul secretarului U.T.C. La Vă
dăstrița, la Piatra-Sat, atît tineri cît și

reprezentanți ai organelor de partid și 
de stat, la Uzina de aluminiu, condu

cători de secții și de la nivelul între
prinderii afirmau că cea mai mare răs
pundere revine secretarilor comitetelor 
(J,T:C., că în bună măsură lipsurile or
ganizațiilor U.T.C., ale comitetului se 
datoresc tocmai acestora. Observînd că 
cei ce îndeplinesc această funcție sînt 
uneori lipsiți de pricepere, de pasiune, 
ne-a surprins la Vădăstrița următoarea 
afirmație : „Ce era să facem. Nu mai 
știam pe cine să punem".

Afirmația, aparținînd unor tovarăși 
activiști, trăda una din principala cau
ză a activității infructuoase a comite
telor U.T.C. Ne-a neliniștit îndeosebi 
faptul că, tovarășii respectivi par a fi 
credincioși încă acestei mentalități, în 
total dezacord cu normele vieții de or
ganizație, cu democratismul profund al 
activității organizației noastre de tine
ret. Nepropunîndu-ne o analiza a aces
tui aspect, considerăm de datoria noas
tră să atragem atenția în mod deosebit 
asupra acestei situații. în prezent, pro
cesul de îmbunătățire a structurii orga
nizatorice, constituirea organizațiilor 
mari la nivel de unitate, instituții, în
treprinderi constituie un motiv în plus 
ca problema secretarului de U.T.C., ca și 
tuturor celor ce vor fi însărcinați să 
conducă activități cu tineri, să fie pri
vită cu maximum de răspundere. De 
promovarea în fruntea organizațiilor 
U.T.C. a unor tineri capabili, pasionați, 
agreați și stimați de masa tinerilor, pri- 
cepuți organizatori ai activităților 
educative, oameni cu experiență, cu 
fantezie și inițiativă depinde — cum au 
subliniat majoritatea interlocutorilor 
noștri — în bună măsură întreaga ac
tivitate de viitor a comitetului, a orga
nizației U.T.C. Pentru aceasta este fi
resc ca tinerii să propună și să-și alea-

I gă pe cel mal bun dintre ei.
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Citisem într-un plan de acti
vități al linei organizații U.T.C. 
o nobilă motivare a unei acțiuni 
colective propuse : „pentru a 
dezvolta la tinerii noștri spiri
tul de colectiv, a-i face mai so
ciabili, am organizat... etc. etc.*4

A fi sau a nu fi sociabil — 
iată o trăsătură cu care sînt 
caracterizați adesea oamenii din 
jurul nostru, care devine chiar 
un port-blazon al cutărui sau 
cutărtii individ îil relațiile lui 
cu lumea.

Ce înțelegeți prin sociabili
tate? am întrebat 100 de tineri 

diverse; profesiuni. Nuanțate 
îp funcție *d,e oriențareâ și mo
dul de a gîndl al fiecăruia, răs
punsurile au pâstrht totuși, o 
constanță: a fi sociabil în
seamnă a avea capacitatea de a 
te adapta, de a tc încadra in 
grupuri mai mari sau mai mici 
de oameni, de a găsi posibili
tatea unei comunicări sincere, 
neformaliste cu cei din jur.

Cu mai bine de două mii de 
ani în urmă, Aristotel scria : „A 
trăi înseamnă a simți și a cu
noaște j 'în consecință a trăi 
laolaltă înseamnă a simți îm
preună și a cunoaște împreună44. 
Relațiile fiacăruja dintre noi 
cu lumea Înconjurătoare nu 
sînt dictate numai de condiții 
obiective ale conviețuirii soctaile 
ci și de necesitatea lăuntrică de 
a- fi cunoscut, rccunoscuți și 
apreciați de cei din jur. Ne le
găm fericirea de stima semeni
lor, ne formăm o părere despre 
noi abia după ce colectivul a 
verîficat-o, a confirmat-o. Per
sonalitatea noastră se cizelează, 
se întregește în funcție de ce
rințe ale colectivității, fără ca 
acest proces să ducă la unifor
mizare ci dimpotrivă, același 
colectiv este creatorul indlvi- 
duaiîtătîlor, al originalilor șl 
chiar al non-conformiștilor. Co
municarea dintre oameni, re
lațiile care permit schimbul de 
valori de cele mai felurite pro
veniențe contribuie la dezvol
tarea multilaterală și armoni
oasă a fiecărei personalități, la 
găsirea acelor coordonate care 
satisfac exigențele unei colecti- 
vîfățl dar și pe ale noastre pro
prii.

SCHIMBUL DE OPINII 
ESTE UN NONSENS INTRE 

OAMENI RIGIZI

de relații este Implicit un om 
sociabil care * - •• 
tre oameni, 
prieteni, care 
său în afara 
lectîvități.

în cursul anchetei s-au făcut 
ierarhizări de calități necesare 
unui om sociabil, conform unor 
norme nescrise dar fparte res
pectate. Vîrsta maximei comuni
cativități — adolescența — si
tuează pe primul loc veselia, a- 
poi prietenia, cinstea, bunul ' 
simț. Receptivi la toate senti
mentele care favorizează apro
pierea lor de cei din jur, adoles
cenții își doresc atît lor' cît și ce
lorlalți discernămîntul în a a-

se simte bine în- 
într-un grup de 
nu concepe timpul 
timpului unei co

rula de a fi acceptat de colecti
vitate, de a se integra într-o 
viață comună. Colectivul, mai 
mult decît orice altă formă a 
relațiilor umane, dă posibilitatea 
continuei perfecționări, el di
rijează și verifică coordo
natele vieții morale, spiri
tuale ale individului. Schim
bul de opinii, cristalizarea 
principiilor se face prin con
tactul sincer, nedisimulat cu cei 

din jur. „Oamenii rigizi nu pot 
fi sociabili) cei convinși că nu
mai modul lor de gîndire este 
bun refuză în general societa
tea. Cred că maleabilitatea su
fletească este o condiție esen
țială*4. (Nicolae Bunecî— strun-

mic. într-un eseu, Montaigne 
scria : „Cel mai rodnic și mai 
firesc exercițiu al spiritului nos
tru este conversația ; găsesc fo
losirea ei mai plăcută decît ori
care altă activitate din viața 
noastră44. „Legile44 conversației, 
celor care dirijează și orien
tează. schimbul de cuvinte, nu 
au nimic comun cu „vorbăria44, 
ele transformă stări sufletești, 
nedumeriri, concepții de viață, 
principii, în valori care se cer 
relatate, împărtășite celor din 
jur, comparate cu ale altora, în
dreptate.

Generozitatea de care amin
teau toți este o manifestare a 
acestei comunicări verbale ; nu

înseamnă a fi corect, politicos, 
sensibil" — consideră un tînăr 
stabilind aBtfel o ierarhie de 
valori în stabilirea unor rela
ții. Să-ți manifești personalita
tea, dar nu pînă la impunere și 
subaprecierea celorlalți" — ce
rea altul.

într-un fel sau altul, sociabili
tatea nu se dovedește a fi o 
simplă relație formală între oa
meni, iar pentru a te considera 
într-^adevăr un om sociabil tre
buie să ai sau să-ți cultivi o 
serie de trăsături necesare nu 
numai ție ca individ, dar și 
celor din jur. E lesne de admis 
că într-o clasă, într-un.. colectiv 
de muncă oamenii stabilesc re
lații obligatorii dar care devin 
agreabile, creatoare pentru fie
care, dacă membrii colectivului 
încearcă și cultivă In interesul 
lor în primul rînd, calitățile im
puse de colectivitate.

nu, se stabilesc pe alte coordo
nate, subiective, „ ^diferențiate . 
conform personalităților câre * 
vin în contact. La urma urmei, 
este limpede că nu Colectivul 
creează individul, ci invers, oa
menii, fiecare cu individualita
tea lui, creează un colectiv, care-,.-

în proporție de 95 din 100 de 
tineri s-au considerat sau mă
car au dorit să fie oameni so
ciabili. Multi dintre ei au sub
liniat că nu este suficient ca 
tu să te consideri sociabil, este 
nevoie ca și cei din jur să te 
accepte astfel, întrucît calita
tea aceasta ntt are valoare decît 
ca relație. „Orice om modern 
trebuie să fie și sociabil44 a răs
puns un elev de la liceul „Aurel 
Vlaicu4*, intuind sensul variabil 
al noțiunii de sociabilitate. în- 
tr-adevăr. tînărul modem an
trenat într-o multitudine de ac
tivități, cultivlnd o multitudine

lege între oameni capabili de 
a se manifesta sincer în re
lațiile cu ceilalți și cei prefă- 
cuți, ipocriți.
„Sa nu se dezlănțuie prea zgo
motos dar nici tsă nu tacă tot 
timpul — scrie un elev. Un om 
sociabili știe să se acomodeze, 
să se împrietenească cu oamenii, 
găsește totdeauna nota potrivită 
pentru o comunicare sinceră, 
deschisă". Uneori, cu încrederea 
caracteristică vîrstei lor, tinerii 
suprasolicită sociabilitatea, in- 
vestind-o cu nenumărate po- 
tențe, care asemeni unui „sesam 
deschide-te !“ al relațiilor în
tre oameni înseamnă „calitatea 
de a înțelege pe deplin tot ceea 
ce preocupă pe fiecare individ 
în parte, putința de a participa 
la orice discuție pe orice temă, 
chiar dacă ea depășește sfera 
lui de activitate44 (Valentin 
Radu — clasa a X-a D). Expri
mată într-un larg diapazon, do
rința tinerilor de a se apropia, 
de a se înțelege cere, după cum 
mărturisește un tînăr de la 
F.M.U.A. București, în primul 
rînd generozitate, o capacitate 
de a-i înțelege pe alții și de a 
găsi toate formele prin care 
să te faci înțeles. Inginerul Ni- 
colae Diaconu de la I.C.P.M.U.A. 
scrie în acest sens : ar fi nevoie 
în primul rînd de „lipsa totală a 
egoismului, capacitatea sporită 
a fiecăruia de a-i ajuta pe cei
lalți nu numai prin vorbe ci și 
prin fapte...44 Egoismul, indivi
dualismul exagerat nu sînt pro
pice cultivării unor relații de 
prietenie, de camaraderie și 
doar o mai mare înțelegere 
pentru semenii tăi, o dorință 
continuă de a-1 ajuta creează 
cadrul necesar omului sociabil. 
Modestia, bunul simț provin și 
ele din aceeași dorință a fiecă-

gar). „Intr-un grup die prieteni, 
omul are grijă nu numai de pro
pria sa staire de spirit, ci și de 
a celorlalți, dl trebuie să îm
prăștie ta jurul lui seninătatea 
și atmosfera necesară a înțe
legerii, unei conviețuri plăcute44 
(Victoria Malanciuc)

DEZINVOLTURA OAME
NILOR SOCIABILI ÎNSEAM

NĂ „VORBĂRIE" ?
Foarte puțini tineri s-a-u ca

racterizat ca fiind nesociabili. 
Explicațiile au fost diverse, 
dar ele se leagă de aceeași tră
sătură pe care cei mai multi 
au denumit-o ^oapacitaitea o- 
mului de a fi sincer, de a dărui 
din experiența și ideile sale și 
celorlalți11. Sînt oare acești oa
meni lipsiți de calități, pot fi 
ei niște neadaptați ?

„Sînt timid4' e răspuns un tî
năr. Apoi a precizat că dezinvol
tura oam etnii or sociabili înseam
nă „vorbărie4* și deci lui lip- 
sindu-d, el este considerat ca 
nesociabil, ursuz. Desigur, as
pectul superficial al sociabili
tății, comunicarea verbală a oa
menilor, poate fi o dovadă apa
rentă a unor legături mai strîn- 
se între indivizi. Dar nu sufi
cientă. Schimbăm zilnic zeci de 
vorbe, în relații de interes ime
diat sau fără nici un rost. Nu 
toate discuțiile se circumscriu 
nevoii noastre reale, lăuntrice, 
de a comunica cu cei din jur, 
de a le împărtăși, dincolo de 
formalismul uzanțelor cotidiene, 
păreri, impresii ca rezultat al 
unor distilări sufletești perso
nale. Posibilitatea de a ne a- 
dapta nu înseamnă și dispa
riția personalității noastre în 
contact cu un mediu indiferent, 
care nu ne antrenează prin ni-

discuți cu cineva pentru a te 
auzi vorbind ci și pentru a afla 
ce gîndește el, cum gîndește, 
care sînt problemele care-4 fră
mântă.

E drept că toți sîintem socia
bili, sau aproapte toți, dar fie
care avem, față de această tră
sătură. a noastră sau a altora, 
anumite exigențe, o scară de va
lori pe care ne-o impunem. Nu 
ne considerăm ou atît mai so
ciabili cu cit cunoaștem un nu
măr mai mare de oameni sau 
ou cît schimbăm mai multe 
vorbe într-o zi. Nevoia noastră 
de a ne exterioriza se mani
festă în cadrul restrâns al unor 
oameni eu perocupări comune, 
cu principii comune. Evoluția 
spre a deveni sociabil impune 
o triere, o alegere a acelor re
lații în care personalitatea nos
tra se poate manifesta fără as
cunzișuri, Ne simțim bine cu 
anumit! oameni, într-un anumit 
cadru, apreciem un anumit fel 
de comportare a cellor din jur. 
O dată stabilite aceste norme, 
vom face toate eforturile pen
tru a contribui la unitatea gru
pului, pentru a-1 face mai agre
abil, fie că e vorba de un co
lectiv de muncă, de învățătură 
sau un cerc de prieteni.

Ced care s-au caracterizat ca 
„negociabili*4 au reproșat celor 
din jur o serie de defecte care 
oferă de la bun început posibi
litatea stabilirii unui „cod“ al 
omului sociabil. Ipocrizia îm
piedică comunicarea sinceră în
tre oameni, deformează caracte
rele și de cele mai multe ori îi 
îndepărtează pe unii de alții. 
„Mă pretind un om sincer, des
chis — scria o proiectantă — 
dar dacă cei din jur nu sînt la 
fel, nu pot fi sociabilă. Mă in
hibă egoismul?. „A fi sociabil

mabili, corecți cu toți cu care 
bitranif W .contacte, formale dar 
ttptaai/cu 'îr parte putem comu
nica Iritî’fnA pe ăcele coarde ale 
pet*s<>nâlității noastre care 
exprimă în profunzime.
.Deseori în activitățile care se 

__ .... . ,,-?ai!ganjzează pentru tineri se ig- 
la rândul său, firește,-^pționează- noră aceste' luc,ruri, Mșmifestă-

, T jrHe .Colective de masă sînt bine
venite atunci cînd scopul lor de- 

_________ ______ ___ ____ _ pășiOste interesul individual 
Întrebând ’ . tinerii ce mărimi ’ ’ ‘‘în* muftcă sau în acțiunile pa

și ce componență ăf trebui - să‘ 
aibă grupul în care el ®*ar simt! 
bine, ta care, .ar .putea-'face do-?.;, 
vada calității de om ^sociabil», 
el au apreciat mărimea între 5 ' 
și 15 membri, „Mă simt bine, în 
colectivul ta care miUiicesc — ă 
scris un inginer dttr prefer 
grupul meu dO prieteni..." Ce ??• 
oferă în plus aceste grupuri?, - 
într-un cadru restrâns,-omul sa. , 
poate manifesta. mai. Jesne ta

asupra fiecăruia, modelîncju-l, 
PUnîndu-i în fată permanent 
norme acceptabile și acceptate'.

triotîce. Darin organizarea tim
pului. liber se pot oferi soluții 
variate, care să satisfacă nu 
ideea generală . de colectiv, ci 

‘ cpmponența lui intimă, să ur
mărească satisfacerea exigențe
lor Individuale; Multe din ac
țiunile întreprinse- nu au ecou 

‘ tocmai pentru că cei tineri șjmt 
-lipsa de interes pentru ei, ca 

oameni, pentru asigurarea unor 
fqrme diferențiate, variate. Unii

bleme de profesiune, fie pro
bleme de interes general. Poate 

' înti^Un' „Cîub al strungarilor** 
propunea el glumeț, sau într-u- 
nul al microbiștilor de fotbal ?

•Im afară de - posibilitatea de 
a-ți petrece uțil și plăcut timpul 

.liber,,-,toate formele diferențiate 
au și scopul de a dezvolta ar
monios personalitatea fiecăruia, 
de a-î oferi posibilități de con
fruntare; de întregire, sau da 
limpezire a unor concepții și 
principii ■ de: viată. Intr-un ca
dru restrâns,: în .care oamenii se 
cunosc și se respectă, însăși 
comportarea fiecăruia tinde să 
se acomodeze regulii generale 
care nu mai pare nid atît de 
generală nici atît de rigidă ca 
intr-un colectiv nedeterminat. 
Originalitatea, această sursă a 
creației sub toate aspectele, 
poate deveni astfel un prețios 
atribut al fiecărei personalități.

AL RELAȚIILOR DINTRE
LIMITELE COLECTIVULUI

O anchetă făcută pe tema în
cadrării tinerilor în colectivele 
din oare fac parte, fie în pro
ducție fie într-o clasă etc. dez
văluie cîteva aspecte intere
sante. Unitatea unui grup de 
30—40 de tineri exprimă numai 
formal apropierea dintre ei și 
de aceea, majoritatea au mărtu
risit că nu se simte un colectiv 
închegat din punct de vedere a- 
fectiv pentru că nu se pot cu
noaște foarte bine toți, nu se 
pot împrieteni. Munca sau acti
vitățile comune îi apropie în li
mitele unor relații strict obliga
torii care nu pot însă să con
firme gradul de sociabilitate al 
fiecărui membru. Trierea de care 
vorbeam mai sus, alegerea re
lațiilor dintr-o multitudine posi
bilă, operează în colectivele mai 
mari fracționări. Un elev din 
clasa a X-a D de la Liceul „Au
rel Vlaicu44 mărturisea că ei Sînt 
împărțiți în „grupulețe4* care 
s-au format în funcție de po
triviri de înclinații, de gusturi, 
sentimente, teluri.

Deseori, fie în școală fie în 
colective de muncă, această îm
părțire a tinerilor constituie un 
motiv de reproș, cerîndu-li-se 
ca secretarul U.T.C. amintit, un 
mai dezvoltat spirit de colec
tiv, mai multă sociabilitate... 
Dar închegarea colectivului în 
funcție de criterii de muncă 
sau de învățătură există oricum, 
Iar respectarea acestei unități 
și a tuturor îndatoririlor Care 
decurg din ca este o obligație a 
fiecăruia. Relațiile afective, 
cele care apropie sau depăr
tează tinerii. îi fac sociabili sau

primul rînd pentru că îi ou- ” participă, dar din obligație, se 
noaște mai bine pe ceilalți, este i» comportă nefiresc, se simt stin- 
legat de ei prin*sentimente de gheri pentru că atmosfera crea-, 
prietenie, relațiileț; dintre ei sînt ►. tă,;p.rea .„șablon44 pentru a le da 
mult mai sincerej rțini puțin fditf- . sentimetptuil intim al reareetrii.

------ ,
Timizii provin de multe ori, 

din aceste colective indiferente 
la disocieri, pasive în a găsi 
formele adecvate pentru fiecare 
categorie de tineri.

CADRUL CREATOR ȘI 
EDUCATIV

male, apropierile se fac pe bază 
unor preocupări $1’'păreri ' co
mune evident, într-un grad și 
fel care să muleze posibilita
tea controverselor. Am asistat 
o dată la o reuniune tovără
șească menită se creeze. în-, 
tr-un colectiv de cîteva sute de 
oameni, o atmosferă de priete
nie, de destindere. Participant!! 
erau cu toții tirieri, cu aceleă'și 
preocupări. IPuțlta timp după 
începutul reuniunii, grupurile 
s-au reînchegat, întreaga adur 
nare s-a fractional în cercuri 
restrînse. într-un , fed., scopul în
tâlnirii se realizase, oamenii se 
simțeu bine, într-un cadru 
plăcut dar scopul declarat nu 
putea fî obiectiv atins. Și e un 
lucru firesc.

Mul ți tineri au remarcat, ală
turi de mărimea redusă a co
lectivului în care s-ar simți bind 
și importanța' componentei Thl, _________ _ _______ ____ „__
ceea ce în ultimă instanță, ac-’de”ttaeri printre care' muncito

rii și cei ale căror preocupări 
n-au putut ajunge sau au depă
șit cadrul „cafenelelor literare44. 
Inițiativele de bun augur se cer 
continuate, diversificate în func
ție de multitudinea profesiuni
lor și problemelor pe care le 
au tinerii.

— M-ar interesa să mă întîil- 
nesc cu colegi de-ai mei din alt® 
uzine —..îmi spunea un fitirun- 

și să discut cu ei fie pro-

S-au organizat, ta ultima vre
me, o .serie de cluburi, cafenele 
literare, care oferă tinerilor o 
mai variată gamă de activități 
extwaprofesionale. într-un fel 
sau altul, ele urmăresc realiza
rea coordonatelor de bază ale 
sociabilității, ale tendinței fi
rești a ceftor tineri de a se ta- 
tîilnii de a se cunoaște, de a se 
împrieteni după preferințe. Și 
totușij, cei 100 de tineri care au 
răspuns anchetei de față, sînt 
încă nemulțumiți. Au fost lăsați 
P6 dinafară o serie de categorii

OAMENI

centuează ideea de mai sus. 
„Spune-mi cine-ți sînt prietemiâ 
ca să-ți spun cine ești4* con
chide o veche zicală. Disponi-* 
bilitățile afective ale oamenilor, 
chiar ale noastre, ale celor ti
neri, sînt, totuși, reduse, nu ne 
putem manifesta lâ fel de sin
cer, de prietenos, riu putem îm
părtăși aceleași păreri și prefe
rințe cu un număr nelimitat de 
oameni. Putem fi politicoși, a-

„Omul' modern este prin în
săși existenta: sa, sociabil44 scria 
un tînăr. Dar ș.- fj. modem în
seamnă a-ți (pțțteă acorda perso
nalitatea cu cerințele vremii, a 
ti-d moddla Iri sensul acceptării 
ei de către societate dar, în ace
lași timp, în sensul respectării 
propriilor caracteristici. Cineva, 
într-o discuție despre non-con- 
formiști, despre nota de sepa
ratism pe care urmăresc ei s-o 
creeze prin comportare, vesti
mentație sau opinii, afirma că 
ei sînt o rezultantă a uniformi
zării care se mai încearcă, pe 
ici pe colo, în colectivele de ti
neri, a șablonizării șl schema
tismului activităților lor. Indi
vidualitatea fiecăruia se mani
festă diferit în cadre diferite șl 
cei cîțiva numitori comuni pe 
oare-i au tinerii, entuziasmul, 
generozitatea, sinceritatea și în
crederea în ei înșiși nu fac de
cît să favorizeze dezvoltarea u- 
nor personalități distincte, re
ceptive, într-un fel sau altul, la 
aceste calități. Nu individul se 
acordă planului de activități al 
unul colectiv cl planul reflectă 
necesitățile, dorințele tinerilor, 
în felul acesta sociabilitatea, ca 
o trăsătură a vieții moderne, a 
tuturor acelora dornici șl capa
bili să comunice unii cu alții P® 
zeci si zeci de probleme, pe ne
numărate lungimi de undă, de
vine într-adevăr un bun prețios 
al unei generații.

GALINA RADULESCU

pe

A OMULUI
Șl FORMELE ÎNSINGURĂRII

versului,. ce 
omenire^der feluriiEsența omului este expresia 

densă, concentrată șl personi
ficată a relațiilor sale cu lumea, 
cu societatea, cu istoria ei pier
dută în negura unor vremuri de 
demult.

Omul însă, ca ființă superi
oară, conștientă Și activă. înzes
trată nu numai cu memorie, inte
ligență, afectivitate și voință dar 
și cu o facultate anticipativ» și 
proiectivă este nu numai purtă
torul, exponentul relațiilor soci
ale, dar și interpretul rațional 
și creatorul lor pasionat. Este 
meritul Viziunii marxist-leni- 
nlste de a ne fi înarmat cu a- 
ceastă optică realistă, tonică, 
stimulativă. In această nouă și 
creatoare accepție, omul este 
și trebuie considerat nu numai 
ca obiect, dar șl ca subiect și 
demiurg al istoriei. Omul au
tentic, este, așadar, un om in
tegrat, de esență colectivistă, 
individualitatea evoluată pe 
treapta personalității, săltată, 
prin instrucție și educație, de 
la natură spre societate și cul
tură.

Omul ca zestre personală da
torează mult și naturii, dar ni
velul de evoluție, factura uma
nizării o datorează exclusiv vie
ții, activității, relațiilor in- 
terumane, societății. Chiar înar
mat predispozițional cu cele 
mai ample, mai multilaterale 
posibilități de realizare, fără 
un climat social adecvat și op
tim organizat, individualitatea 
umană n-âre nici o perspectivă 
de evoluție și formare ca eu și 
ca personalitate creatoare de 
valori materiale și spirituale. 
Destinul însingurat și ostraci
zat de lume al lui Robinson 
Crusoe este, desigur, legendar, 
dar puțin semnificativ, pentru 
contextul nostru. Omul, în în
țelesul autentic, nici nu poate 
fi conceput în afara condiției 
sale specifice, a mediului social.

Aristotel — acest titan al me
ditației antice, ce a rezistat în 
bună măsură epocilor care s-au 
scurs — considera omul prin 
excelență un „animal social44. 
Ce-i drept, instinctul gregar este 
prezent la multe specii animale, 
dar cel al omului este conștient 
de sine, exprimă o formă com
plexă de comportament, achizi
ționată nu atît natural, cît mai 
ales în contextul și sub acțiu
nea vieții lui sociale. Omul care 
se dezvoltă accidental în afara 
mediului său specific de viață 
— iar viața și istoria oferă în 
acest sens exemple convingă
toare — nu se manifestă altfel 
decît în limitele experienței do- 
bîndite. Kamala, de pildă,, fe
tița crescută de lupi pînă la 
vîrsta de 5 ani, cum ne-o des
crie medicul indian Sing, urla 
noaptea ca și lupii, se orienta 
bine în întuneric, se temea de 
lumină, refuza să doarmă în 
pat, să folosească la masă ta- 
cîmul, să bea apă din pahar, 
cu alte cuvinte, să se comporte 
la fel cu ceilalți copii crescuți 
în mediul social, în ambianța 
specific umană. Ce-i drept, nici 
în mediul social omul nu se 
dezvoltă de la sine, spontan, fără 
să se manifeste în acest sens o 
preocupare pe latura orga
nizării și orientării conștiente 
și sistematice, adecvate și favo- 
rizante a influențelor exterioare 
și interioare. De aceea, persona
litatea umană este, în toată 
plenitudinea de sens, cea mai 
măreață, mai prestigioasă șl 
mai mîndră realizare a omului 
și a societății. în afara lumii 
sale specifice, ființa umană, 
oricît de înzestrată, s-ar ofili, 
s-ar stinge ca orice potențial

virtual, solicitarea,
activizarea șl exersarea nece-^ 
sară, spre a se putea trăitei- ■ 
forma în realizări concrete, efi
ciente, în aptitudini și funcții 
sufletești creatoare. Conclu
dente în acest sens, sînt, se 
știe, numeroasele situații, cînd 
oameni cu înzestrare superi
oară s-au pierdut în marele 
anonimat, nu s-au putut realiza, 
fiind privați de mediul adec
vat, de condiții și influențe op
time de muncă și de viață, de 
posibilități materiale și spiri
tuale. Concludente sînt, de ase
menea, în sensul ce ne preocu
pă, condițiile obiective și su
biective, climatul socialist de 
viață în care există preocuparea 
logică de dezvoltare multilate
rală a personalității, de culti
vare a aptitudinilor creatoare, 
de realizare maximală (și chiar 
de modificare și amplificare) 
a zestrei native a omului.

Noua condiție socială, noua 
Istorie a omului socialist, este 
mărturia vie a naturii sociale 
a omului, este dovada in
contestabilă a ceea ce-i poate 
conferi o societate rațional or-

vieții. Omul, alături de toți cei 
ce și-au făcut din cauza socia
lismului un'hrez în viață și de 
acțiune practică, se simte che
mat, mobilizat, investit cu man
datul și răspunderea socială de 
a face ca oamenii noi să trăiască 
și să fie fericiți într-o lume 
nouă. Această pîrghie socială, 
integrarea lăuntrică, ancorarea 
ființei umane în social și explică 
de altfel zelul său înflăcărat, 
patosul muncii și al creației 
sale în toate domeniile : eco
nomie, tehnică, știință, artă, fi
lozofie, politică, educație ș.a., 
în care triumfă noul, răbdarea 
și strălucirea creatoare a ge
niului uman. Integrarea firea
scă a omului în aceste noi con
diții sociale este o datorie mo
rală și totodată un act de mîn- 
drie și de dreptate socială.

Această integrare a omului în 
social, în colectivitatea umană 
nu trebuie înțeleasă însă ca o 
abdicare de la demnitatea, per
sonalitatea și individualitatea sa. 
Dimpotrivă chiar, găsindu-și în 
climatul colectivist un mediu 
favorabil de dezvoltare, omul 
ca ființă înzestrată și cu conști-

toate cele existente pînă acum. 
Acest tip de orînduire, ce și-a 
demonstrat și continuă să-și 
afirme tot mai viguros superi
oritatea — este incompatibilă 
însă cu idealizarea gratuită, de
concertantă și demobilizatoa
re. O asemenea optică nu he-ar 
putea folosi prea mult în mer
sul nostru triumfal, mereu 
spre înainte, și spre bine, spre 
un bine ce își lărgește la rîndul 
său neîncetat perspectivele. In 
realitate, nici socialismul nu o- 
feră un cadru de viață scutit 
total și mai ales fatal și meca
nic de anumite inadvertențe și 
încălcări sau chiar abdicări de 
la practica și țelurile sale pro
gramatice. Și în socialism putem 
întîlni oameni ce se integrează 
și Se adaptează mai cu anevoie 
la viața socială, la mecanismele 
ei de organizare colectivă. 
Această tensiune conflictuală își 
are izvorul atît în natura, în fi
zionomia și particularitățile lbr 
spirituale, cît și în structura, 
natura și modul concret de or
ganizare și funcționare a dife
ritelor colective umane, știm 
bine din practica Vieții că

propria-*! 
îne tbcft 

'cauză, care 
transcende interesele, preocupă
rile și ținta buneistari individu
ale. ..

El poartă pretutindeni cu 
sine, cum se exprimă Herțen 
— o atmosfefă viciată prin 
care nici o rază de lumină nu 
pătrunde fără să se deformeze". 

Claustrat în propriul eu, el 
rămîne surd, la năzuințele și 
durerile lumii, dar autopedep- 
sirea sa este o inerență, căci se 
îneacă în propriâ-i nefericire, 
vidat de orice sens superior al 
existenței ; rămîne un însingu
rat și un- mizantrop,^ sfîșiat de 
propriile griji oarbe și mes
chine. A?

Există și un tip de însingu
rare paradoxală, cu rădăcini 
împlîntate în lipsa de unitate 
șl de finalitate a caracterului. 
Un om inconsecvent, inform, 
fără articulații caracterologice 
și fizionomice precise, se înstră
inează nu numai de âlți oameni, 
dar și de ființa sa, de unitatea 

ESENȚA SOCIALA

ganizată șl condusă, precum și 
a ceea ce datorează ființa uma
nă societății, colectivității. So
cialismul ca primăvară a ome
nirii este în același timp ano
timpul înfloririi personalității, a 
forței și talentelor, a gîndirii 
creatoare, a sensibilității mo
rale, a voinței de a trăi și ac
ționa pe măsura celui mai mă
reț și mai avîntat veac al între
gii istorii umane.

Omul socialist are nostalgia 
relațiilor de tip colectivist : 
elanurile, năzuințele sale sînt 
expresia năzuințelor și idealuri
lor sociale. Omul este puternic 
fiindcă în lupta sa pentru bine, 
pentru dreptate și frumos, pen
tru tot ce-i nobil, înălțător, cu 
adevărat omenesc, el nu se 
simte singur, ci alături de în
treaga colectivitate umană. 
Perspectiva colectivistă a acți
unilor și înfăptuirilor sale», 
sprijinul șl dragostea de care 
se bucură permanent din partea 
societății, a tovarășilor săi de 
viață și de muncă, îi sporesc 
încrederea în oameni și în for
țele proprii, îi conferă echili
bru interior, îl sensibilizează 
moral, îi formează o concepție 
optimistă și viguroasă asupra

ință de sine evoluează conform 
structurii proprii, fondului său 
aperceptiv și spiritual, indivi
dualității sale distincte, unice, 
nerepetabile. Integrarea co
lectivistă nu numai că nu nive
lează, nu uniformizează natura 
umană, dar este condiția prin- 
ceps a diferențierii și autodife- 
rențierii ei autentice. O colecti
vitate care reduce omul la o 
schemă ideală, la un prototip 
gata confecționat ideativ, la un 
robot automatizat ca reflexe, 
reacții,, care-i desființează per
sonalitatea și individualitatea 
prin mistuirea și topirea ei pe 
fondul general Uman este, cum 
se exprimă Marx, „un surogat 
de colectivitate44, un conglo
merat de indivizi, grupați fără 
afinități social-istorice, fără 
program și țeluri comune.

Dar, se înțelege că și „indivi
dualitatea în sine fără nici o le
gătură cu colectivitatea, fără 
nici o idee vastă care să îmbră
țișeze — cum spune Gorki — 
întreaga umanitate, este inertă, 
conservatoare și potrivnică evo
luției44.

★
Socialismul este — știm bine 

— lumea cea mai bună dintre

Conf. univ Elena Mafiei

există colective — cele mai 
multe — în care înflorește per
sonalitatea, iar altele în care 
se Ofilește și chiar piere, 
în acest din urmă caz, efectul 
firesc dar dureros este refuzul 
oricărei integrări, starea de zbu
cium fără busolă și liman, re
fugiul bolnăvicios în sine, într-o 
lume lăuntrică roasă de tensiuni 
conflictuale, însingurarea mo
rală, blazarea sau desperarea.

Chiar accidentală fiind, aceas
tă stare a omului în socialism, 
ea nu ne poate lăsa indiferenți. 
Interesează cauzele, formele de 
manifestare, efectele și mai 
ales modalitățile de prevenire 
și aplanare a fenomenului de 
însingurare morală. Ne vom 
referi doar Ia cîteva dintre aces
te forme ale închiderii omului 
în sine, legate de împrejurări 
și situații particulare, uneori 
chiar singulare de viață, de 
muncă, de destin al omului în 
lume.

însingurarea, în anumite ca
zuri, este expresia egoismului — 
trăsătură incompatibilă cu uni-

sa morală. Menținerea integri
tății personalității este poate 
problema cea mai dificilă și 
forma cea mai frecventă de, în
singurare și înstrăinare, căci, 
cum precizează moralistul fran
cez La Rochefoucauld, în Viață 
„uneori ești tot atît de deosebit 
de tine însuți ca și de alții“. 
Din păcate, mai întîlnim încă 
și oameni care fug de lume, de 
spectrul critic al celor din jur 
prin mistificare și viciere a ca
racterului, printr-o manifestare 
caleidoscopică, printr-un fel 
proteic, instabil de a fi, ca și 
sepia, ce-și colorează apa, evi
dent, să i se piardă urmele. A- 
semenea oameni, de bună sea
mă, își confecționează singuri 
și înstrăinați propria lor pier
zanie morală șl umană în ge
neral.

Acest om păcătuiește în so
cietate, încalcă regulile de 
comportament față de alții, se 
poartă cu cinism, sadism, însor 
lență. De aceea, spre a scăpa 
de oprobiul, de judecățile cri- . 
tice ale colectivității, alege ca-

ție jir.eăScsu., Șip ’ câte însă știm 
bine cît caz tac uneori pedagogii 
însingurați, fără să reflecteze 
măcar ,o ringură clipă la pro
priile -carențe ale muncii, la 
lipsă de tact și chiar de compe
tență profesională, lâ impos
tură -demagogică — cea mai odi- 

. oasă șj. mai -rebarbativă formă 
șde-însingurare publică și mo
rală/

încălcarea îndatoririlor și a 
legalității, 'ă adevărului, a dem- 

. 'hît^ii uiiiane, ăbdicareâ de la 
, .propriile, noastre-.,angajări duce 

d,e asemenea,, la o dramatică în
singurare morală — aceea a fri- 
<ifî și a lașității, căci omul își 
amintește de ele, cu neplăcere 
și se chinuiește singur, ros de 
pațiâii și d'e rem-^șcări.

’Fiih.ță ate și nostal-
... , - ^.prieteniei. „Falsa prietenie

inat de sțne, încercînd=*un prezența spirituală, capi exfstă, însă este cu mult mai greu de
timent penibil de dificiMtate, d^ ca efect,-și o. însingurare legi- 
jenă; de neliniște și d& tear&ă, ;t|^, de apărare, reflexă — îp- 
ori de cîte ori âfe'priitul sărși. singuracea supliciului. Omul, 
arunce masca, să se reîntoarcă ,,-care_răn^ne într-un imens arn- 
spre sine»/' J .^fiteatru^sau sală, de conferințe

Această < dramă a. autodeș^-.., publice,, nesusținut,de un interes 
lulril și autodescoperirîi se ex- ^afitiv, fără.o atentă participare 
plică — observă.?,pu subtilitate lăuntrică, șe apără prin închid'e: , 
J. J. Rousseau prin s. .rșa^în sțne, .printr-o formă spe-
omul de'hime'vntt e . . .5 pifică^dar^ profund motivată de
și că cee®' oe-pare esfe tp^,-^ însingurare. — cea ^..plictiselii 
pentru ©1/^dezinteresului./ $ștg{ o reac-

lea retragerii în sine, *a ayțp- ‘ 
ostracizării sodiale,^ ajț izolării 
de alții,' fără’^ă-și de^ seama 
că în singurătate este* și mai 
expus la înclinația$e arse cdĂir 
porta cu, neglijențe,. făj?ă auipr,. 
control, pă©ătuind,-astfel grav 
față de sine prih atjjojigăire- 
și lipsă dff'demnitate. /

Există '^i' 0 însingurare 4ea« A, 
trală, cîrid omul lă"ca^ ne' ui1- ' 
tăm nu este pel*,râ^ev|rat/ ci dința . Intimă Cu fraic străine,
puriîtoruT unei măști.Nefiind de‘îth^turhut, el rîsc^-Șă rămînă
niciodată :spi însuși, estfe înșjrăr •. Șinguț. ,neîțițeles și neonora£ , cu'

Penibilg și. .cu efecte destruc
tive este și însingurarea deina- 

. gdgifcă și pseudopedagogică- 
„Poți sa ‘ie., instru iești cu

„.^lțir^d^ nu poți să-jte ențu^i-. 
dqOT/(șIhgtlr‘r'ne învață 

marele. Goethe. îri.gehșre, peda
gogul, /^oratorul.,, între ține un 
monolog public, dar cînd se în- 

.rostească’ discur- 
sul șau prelegerea fără sincer 
ritate, adeziune personală, ct^-

șuportat ăocît singurătatea, fi- 
jndcă, de fapț rămîi un însin
gurat prin aceea că simțămin
tele, durerile și bucuriile tale 
n-au nici un ecou în conștiința 
acelui alter ego, spre care ue-am 
orientat nădejdiile.

Este m firea omului năzuința 
de a ,căuta societatea, prietenia, 
colectivitatea, anturajul și de a 

.^evita solitudinea. singurătatea 
‘"fizică7' și' 'iporăTă.
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PROIECTUL NOULUI COD PENAL BIOGRAFIILE JUDEȚELOR (m)
Prima hartă a Țării Româ
nești te afU expusă la Muzeul 
scriitorilor din orașul Tîrgo- 

oișt»

(Urmare din pag. IȚ

tloa noastră judiciară, au fost 
consultate legislația și litera
tura de specialitate din cele
lalte țări socialiste, precum ți 
din alte țări, avîndu-se mereu 
tn ce<ntrul atenției condițiile 
specifice țării noastre.

Proiectul noului cod penal 
a fost prezentat, de către Con
siliul de Miniștri. Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, care l-a examinat și 
a hotărît să fie supus dezba
terii specialiștilor, precum și 
a maselor largi de oameni ai 
muncii, urmlnd 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 ex- 
primind grija deosebită pen
tru întărirea legalității, proiec
tul codului penal este conceput 
pe principiul fundamental că 
numai legea este aceea care 
stabilește faptele antisociale 
ce constituie infracțiuni, de
termină pedepsele și măsurile 
edueatie-prerentise ee armea- 
ză să se aplice persoanelor 
care eu comis astfel de fapte, 
întreaga alcătuire a proiectu
lui de cod penal urmărește să 
creeze condiții pentru ca ni
meni să nu fie tras la răspun
dere penală pentru o faptă pe 
care legea nu a considerat-o 
infracțiune in momentul să
vârșirii ei ți nici să nu fie 
supus ta executarea vreunei 
pedepse neprevăzute de lege. 
Este cunoscut că în trecut 
s-au petrecut abuzuri, Încăl
cări ale legalității ți interpre
tări arbitrare ale legii oare au 
avut drept consecințe trimite
rea în judecată ți condamna
rea unor oameni fără dovezi 
temeinice, aplicindu-se astfel 
împotriva unor cetățeni mă
suri cu caracter penal ne jus
tificate de actele și manifes
tările acestora. Prevederile 
proiectului noului cod penai 
creează o puternică garanție 
pentru a preveni săvârșirea 
unor asemenea abuzuri și ile
galități. pentru desfășurarea 
întregii activități judiciare cu 
respectarea strictă a Constitu
ției. a legilor țării.

în același timp, pentru ca 
societatea noastră să fie apă
rată împotriva infractorilor, a 
daiihelor pe care aceștia le pot 
adțșce, reglementările cuprin
se în proiectul codului penal 
urmăresc oa toți oei care în
calcă legea penală să fie pe
depsiți potrivif vinovăției lor.

Toate acestea dau o puter
nică expresie conținutului so
cialist al proiectului de cod 
pena^,/olului ce revine aces
tui” important instrument ju
ridic m întărirea legalității, în 
promovarea intereselor funda
mentale ale societății socialis
te și. totodată, în asigurarea 
exercitării depline a drepturi
lor și libertăților cetățenești.

Inspirîndu-se din principiile 
dreptului nostru socialist, res- 
pectind prevederile Constitu
ției, normele cuprinse în pro
iectul codului penal au meni
rea să apere cuceririle revo
luționare ale poporului, orin- 
duirea socială și de stat, suve
ranitatea șt independenta tării, 
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 săvâr
șesc acțiuni contra securității 
statului sau a capacității Bale 
de apărare.

In condițiile orînduirii noas
tre. cînd progresul economic 
al țării și ridicarea bunăstării 
întregului popor depind de 
creșterea și consolidarea pro
prietății socialiste, apărarea a- 
cestei proprietăți reprezintă o 
îndatorire fundamentală a tu
turor cetățenilor. Tot ceea ce 
lezează proprietatea obștească, 
de stat sau cooperatistă, rodul 
muncii pline de dăruire și ab
negație a poporului nostru, lo
vește în interesele oamenilor 
muncii, ale societății socialis
te. De aceea, dînd expresie e- 
părării acestor interese, pro
iectul codului penal prevede 
pedepse corespunzătoare îm
potriva hoților și delapidatori
lor, împotriva celor care iro
sesc sau manifestă lipsă de 
grijă față de avutul obștesc.

Proiectul codului penel con
ține, de asemenea, norme me
nite să asigure munco, liniștea 
ți avutul fiecărui cetățean, li
bertățile și drepturile cetățe
nești, în vederea împiedicări: 
oricăror abuzuri și încălcări 
ale legii. în acest scop, sint 
stabilite pedepse pentru fap
tele îndreptate împotriva vie
ții, integrității corporale, li
bertății și demnități-, persoa
nei, tapotrfv» avutului perso
nal al cetățenilor al cărui iz
vor este munca. Garanția fer
mă a acestor drepturi ș: liber
tăți întărește sentimentul de 
siguranță al fiecărui cetățean, 
creează un regim de ordine în 
viața socială, caracteristic 
pentru o socretate civilizată și 
totodată indispensabil pentru 
manifestarea liberă, multila
terală a oamenilor ta toate do
meniile activități: sociale.

în orinduirea noastră, dez
voltarea ș: consolidarea fami
liei constituie o preocupare de 
mare importanță a statului. * 
societății în ansamblul său. 
Ocrotirea familiei, apărarea 
intereselor mamei și copilului 
reprezintă un principiu consti
tuțional care stă la baza în
tregii reglementări, a relații
lor de familie și a tuturor mă
surilor de ordin economic și 
social destinate să întărească 
această celulă de bază a so
cietății noastre. în acest spirit 
a fost lărgită sfera faptelor 
care pot fi pedepsite ca infrac
țiuni contra familiei și s-au 
înăsprit pedepsele pentru ase
menea încălcări ale legii. Po
trivit proiectului, constituie 
infracțiune de abandon fami
lial nu numai părăsirea cu 
rearredință și neîndepiinirea 
obligației de întreținere față 
de membrii familiei, ci și a- 
lungarea sau lăsarea lor fără 
ajutor.

Proiectul codului penal re
flectă grija orînduirii noastre 
față de om, preocuparea atît 
pentru apărarea legalității, cît 
și pentru reeducarea persoa
nelor care au săvirșit infrac
țiuni, pentru transformarea 
lor în cetățeni utili societății, 
pentru prevenirea încălcării 
legii și a regulilor de convie
țuire socială. Ca o reflectare a 
schimbărilor petrecute în so
cietate, a principiilor ce gu
vernează dreptul socialist 
proiectul nu mai prevede mun
ca 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 pe
riculoși și al recidiviștilor, 
care au săvirșit infracțiuni 
deosebit de grave, dacă in
stanța judecătorească socoteș
te că pedeapsa de 20 de ani 
este neîndestulătoare, poate 

aplica un spor, fără a se de
păși în total 25 ani. Totodată, 
se prevede că pedeapsa amen
zii nu mai poate fi transfor
mată in închisoare.

Dind expresie dorinței de a 
preveni săvîrșirea unor infrac
țiuni deosebit de grave, cum 
Sînt crimele împotriva păcii și 
omenirii, trădarea de patrie, 
omorul săvirșit prin cruzimi 
sau asupra mai multor persoa
ne. jefuirea cu consecințe de
osebit de grave a bunului ob
ștesc, proiectul codului penal 
menține In mod excepțional 
pedeapsa cu moartea.

Transformările profunde 
survroite în structura econo
mică și socială a societății, 
realizarea unității întregului 
popor determină importante 
modificări și în caracterizarea 
unor fapte pe care codul pe
nal în vigoare le consideră 
infracțiuni. întrurit pericolul 
social pe care 11 reprezintă 
asemenea fapte este astăzi 
considerabil redus, proiectul 
codului penal reetringe dome
niul de aplicare a constrin
gent prin sancțiuni penale. 
Astfel, numeroase fapte încri
minate în trecut oa infracți
uni stat eliminate din codul 
penal, altele sînt declarate 
contravenții, iar o parte din
tre ele nu vor mai fi pedep
site de legea penală atunci 
ctnd ae sâvîrșeec pentru prima 
oară. Totodată. proiectul co
dului penai, ținfnd seema de 
creșterea cor.tir.ua a rolului 
opiniei publice — xnportantA 
mer.ifwtare a democrației 50- 
ciaiiste — !r. respectaree regu
lilor de conviețui socială șl 
în educarea ceUțenilor, pre
vede forme no: de exprimare 
a influenței ©oiectivitAțit Ast
fel, proiectul reglementează 
posibilitatea înlocuirii răspun
derii penale cu o răspundere 
care atrage. Ce aplicarea unor 
măsuri de influențare obșteas
că. fie a unor sancțiuni admi
nistrative. în acest scop, au 
fost stabilite modalități de 
trimitere a unor cauze spre 
soluționare consiliilor de ju
decata. care. în condițiile legii, 
pot aplica măsuri specifice de 
influențare obștească : mustra
rea. mustrarea cu avertisment, 
amenda și altele. Ca o conse» 
cințA a acestor măsuri, un nu
măr important de cauze care 
în prezent sint soluționate de 
instanțele judecătorești vor fi 
date in competența organelor 
de influențare obștească, ceea 
ce exprimă încă o dată rolul 
important pe care îl are co
lectivitatea in apărarea și în
tărirea ordinii de drept.

în proiectul codului penal 
se aduc precizări noțiunii de 
infracțiune și trăsăturilor ei 
fundamente, se realizează o 
mai bună . sistematizate prin 
gruparea Infracțiunilor în ra
port cu natura relațiilor so
ciale pe care legea penală le 
apără, precum și prin înlătu
rarea unor paralelisme și su
prapuneri. De asemenea, s-au 
concretizat instituții juridice 
noi și au fost reconsiderate 
instituțiile existente, pe baza 
unei concepții unitare. înte
meiate pe principiile dreptu
lui socialist, toate acestea con
tribuind la interpretarea și a- 
plicarea 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 restrinse de 
activitate. Pregătirea lor se 
face pe aceleași principii și în 
același spirit în care este în
tocmit proiectul codului penal, 
de întărire a orînduirii socia
liste, a legalității, de garan
tare și apărare a drepturilor 
și libertăților democratice 

pentru toți cetățenii țării. A- 
doptarea acestor importante 
acte normative va contribui la 
Sistematizarea și perfecționa
rea întregii noastre legislații.

întregul cod penal este stră
bătut 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 ac
tualei etape de dezvoltare a 
societății, ale adineirii demo
crației socialiste.

★
Consultarea maselor lergl 

asupra principalelor probleme 
ale dezvoltării societății noas
tre socialiste — devenită o 
practică permanentă a parti
dului și statului nostru — și-a 
demonstrat în toate împreju
rările rodnicia și eficiența. Și 
de data aceasta, cetățenii pa
triei au posibilitatea să discute 
larg și multilateral proiectul 
unui însemnat document de 
interes general. Observațiile, 
•ugestiile și propunerile lor 
vor putea fi adresate presei 
centrale și locale mu Ministe
rului Justiției.

Fără îndoială că dezbaterea
publică în jurul unul act juri
dic de atare importanță — vie 
manifestare a democratismu
lui orînduirii noastre — va 
contribui la perfecționarea ac
tualului proiect, astfel îneît 
noul cod penal să poată înde
plini în cele mai bune condi
ții importantele funcții ce-i re
vin în ansamblul vieții noas
tre sociale.

★
Proiectul codului penal, ti

părit de Editura politică în 
broșură, în tiraj de masă, se 
găsește de vînzare, începînd 
de astăzi, la toate librăriile, 
precum șl la unitățile coope
rației de consum de la sate.

Ziarul nostru, celelalte zia
re centrale și locale, radioul 
și televiziunea vor pune la 
dispoziția dtitorilor coloanele, 
respectiv emisiunile lor. pen
tru dezbaterea proiectului 00- 
dului penal, publicînd opiniile, 
observațiile și propunerile cu 
privire la prevederile proiec
tului. ,

Seve, coloane de beton și arbori.
Imagine a șantierului viitoarei fabrici de piese de schimb pentru industria chimică — Găești 

1968

Intîi am văzut o salcie ple
toasă în genul unui canton mi
nuscul, cub de alb și roș, în în
tinsul cîmpiei. Salcia — femi
nitate cu ochi și surîsuri adum
brite de plete, plîngea cald la 
pieptul unui flăcău drept și e- 
nergic tensiv. Apoi am văzut 
plecarea flăcăului spre cetatea 
Tîrgoviștei și l-am însoțit în tot 
drumul său, peste rîuri, pă
duri, timpii și sate și nu po
poseam decît doar pentru a ne 
umbri și răcori, precum și pen
tru a primi binecuvîntarea ste
jarilor bătrîni, tot mai deși și 
mai falnici în ajungerea lor 
pînă sub zidurile cetății. Și am 
ajuns la ora tind Tumul Chin
diei umbrea prelung peste rui- 
nurile cetății de scaun a dom
nilor Tării Românești care a 
fost Tîrgoviște. Cetatea de a- 
cum stă drept mărturie prin 

DÎMBOVIȚA
FRUMOSU’ DE VOINEȘTI

ale tale ziduri și fortificații, 
prin ai săi domnitori și voe- 
vozi, de la care ne-au rămas 
spre aducere aminte și cinstire 
veșnici, fapte de arme, docu
mente, peceți și steme grăitoare 
de peste veacuri, despre, din 
cine ne tragem, care ne-au fost 
și ne sînt strămoși. Umbra Tur
nului Chindiei mișcătoare, reîn
suflețește ruinurile cetății și 
dintre zidurile ei spre cerul 
înalt ajung pînă la noi aevea 
vorbele rostite de primul domn 
al Țării Românești în acel an 
1 406.

Io, Mircea, mare voie
vod și singur stăpînitor 
domn a toată țara Un- 
grovalahiei și a părților 
de peste munți, încă și 
spre părțile tătărești, și 
herțeg al Amlașului și 
Făgărașului și domn al 
Banatului și Severinului

șl de amîndouă părțile 
peste toată Podunavla, 
încă pînă la Marea cea 
Mare, și singur stăpîni
tor al Cetății Dîrs-te".

Cetatea și orașul și pământu
rile județului de acum Dîmbo
vița stau drept mărturie prin 
ale sale muzee, instituții de cul
tură, limbă și port, cu ale sale 
figuri luminoase de învățați și 
cărturari, patrioți și iubitori de 
neam de la care ne-au rămas 
spre atentă cercetare și îndemn, 
pagini de unică valoare, scrieri 
istorice și literare, opere so
cial-educative. Astfel prin 
puterea slovelor și cugetărilor 
nealterate de trecerea anilor ne 
grăiesc de peste ani stolnicul 
Constantin Cantacuzino, autorul 
primei istorii a Țării Românești, 
prima operă științifică care ex
plică începuturile românilor de 
la daci, Ion Heliade Radulescu 

care tipărea la Sibiu tn anul 
1828, prima gramatică româ
nească bazată pe principii fo
netice, lucrare în care reduce 
alfabetul cirilic la 27 litere așa 
cum de altfel a rămas pînă în 
zilele noastre. Astfel prin pu
terea slovelor și cugetărilor ne 
grăiesc de peste ani poeții Vă
cărești, cu osebire Enăchiță Vă- 
cărescu într-al său testament:

„Urmașilor mei Văcărești 
Las vouă moștenire 
Creșterea limbii

românești 
Și a patriei cinstire“.

Vasile Cîrlova in „Ruinurile 
Tîrpoviștei“, Grigore Alexan- 
drescu in „Umbra lui Mircea la 
Cozia", Ion Heliade Rădulescu 
în „O noapte pe ruinurile Tîr
goviștei."

Umbra Turnului Chindiei 
(rămas întreg și reconstruit) miș
cătoare reînsuflețește ruinurile 
Tîrgoviștei și dintre zidurile ei 
și ale cetății spre cerul înalt...

Să fie oare flăcăul acesta înalt, 
energic tensiv, trimisul celor 
120 megawați puterea instalată 
la Doicești, la sfatul de acum 
al județului ?

Să fie oare mărul Frumosu 
de Voinești solul imensului ba
zin pomicol de pe Valea Dîm
boviței ? Peste 2 300 hectare va 
ajunge să cuprindă în viitorii 
ani domeniul acestui măr prin
tre mere : Frumosu de Voinești. 
De la Luciene, pe tot de-a lun
gul cursului Dîmboviței, înși- 
rînd ca pe o ață mărgele; sa
tele Drăgușești, Mănești și de 
acolo pînă la Malu cu flori și 
Văleni.

Inima de oțel a județului — 
Uzina de utilaj petrolifer Tîr
goviște — bate ritmic și neîntre
rupt. Pulsul său se simte pu
ternic pînă în cele patru schele 
ale petrolului din județ. La Mo- 
reni, la Gura Ocniței, la Titu și 
Tîrgoviște. Zeci de milioane 
lei investiții ce se vor face în 
actualul cincinal, vor oxigena 
inima de oțel a județului, ceea 
ce va face ca de la 12 tone să 
se ajungă la 20 tone producția 
zilnică. Să fie oare sptele 
și miile de apartamente ce 
se construiesc și vor fi cons
truite în viitorii ani trimișii 
speciali ai cimentului de la Fi- 
eni sau ai Întreprinderii de 
prefabricate din beton de la 
Doicești ? 80 la sută din materia 
primă a celei de a doua fabrici 
o constituie cenușa provenită 
din foamea nestinsă a megawa
ților. Județul Dîmbovița — in- 
dustrial-agrar —- numără pe 
teritoriul său 26 de întreprin
deri, din care 16 de interes re
publican, iar valoarea ce se va 

realiza în acest an va echivala 
cu 1,4 la sută din valoarea pro
ducției globale a întregii țări. 
71 de C.A.P.-uri, 5 I.A.S.-uri, 
3 S.M.T.-uri și 3 stațiuni da 
cercetare înseamnă forța agrar- 
fructiferă-legumicolă a ju
dețului, jumătate de cheie cară 
alipită jumătății industriale va 
face posibilă deschiderea tutu
ror ușilor. Lumină' și ciment, 
lumina din 33 de milioane becuri 
produse anual la Fieni, lumina 
din 70 de milioane de becuri 
ce se vor produce în anul 1970. 
Să fie oare plinea aceasta bine 
crescută, trimisă a zonei de sud 
â județului ? La Vișina, Dobra, 
la Vălenii români șt în alte sate, 
grîul și porumbul rupe osiile 
căruțelor. Peste 2 000 kg griu în 
medie la hectar (se pronunță 
scurt și sună frumos) iar porum
bului îi stă bine de la 3 000 kg 
în medie la hectar:

Să fie oare Dîmbovița și Ia
lomița surorile Oltiilui ?

Așa trebuie sa fie, apele lor 
ca și ale Oltului (trudnice și 
mărinimoase) întârzie în drumul 
spre întîlnire în a înviora și a 
iriga peste 1 000 hectare (1007). 
Pămînturile C.A.P.-urilor din 
Tîrgoviște, Bălenii Sîrbi și ale 
altor sate sînt doar începutul 
unui uriaș bazin legumicol care 
se va întinde pe 6 400 hectare în 
anii viitori. La Pucioasa „Bu- 
cegii" bat marca fabricii pe ba
loturile de țesături. 2 500 metri 
patrați anual trec granițele țării 
spre alte gusturi, spre alte do
rințe. Județul Dîmbovița are 
drept vecin la vest, județul Ar
geș. Aici, la Găești, s-a hotărît 
să fie fereastră spre restul țării. 
Aici, la Găești, oraș altădată de 
trecere, pe dreapta șoselii cum 
cobori spre București vor func
ționa două mari fabrici : aceea 
de piese de schimb pentru in
dustria chimică și aceea de fri
gidere. 70 000 frigidere se vor 
încălzi în cuptoarele vospito- 
riei în anul 1969 și alte 200 000 
în anul 1970. Să fie oare cele 
288 hectare, care scaldă malurile 
Bilciureștilor, Corni sânilor. B\- 
lenilor, luciul de apă, oglinda în 
care să prinzi soarele și peș
tele ?

Turnul Chindiei și-a retras 
umbrele, cetatea se reîntoarce 
în somnul glorios al trecutului 
istoric Frumosu de Voinești, 
strălucitor în obraji (mărul este 
egal cu sănătate) pleacă în voiaj 
peste mări și țări: în Austria, 
R.D.G., R. F. a Germaniei, An
glia, Polonia, U.R.S.S., Cehoslo
vacia și poate duce cu sine gus
turi .și parfumuri ale pămîntului 
județului Dîmbovița.

ION CUCU
Fotografiile autorului
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SECRETE (XII)

OMAGIU LUI LAUWERS

Procesul a avut loc cu toate 
obstacolele care au apărut în 
calea unei anchete multilaterale. 
Interogatoriile au însumat 6 000 
de pagini. In cele din urmă s-a 
ajuns la un document final an- 
glo-olandez fără ca totuși între
bările cruciale să capete răs
puns. Or, — scria presa olan
deză — de ce totuși, după luna 
mai 1943, admițînd că pînă a- 
tunci serviciul de contraspionaj 
englez nu sesizase lipsa „Secu
rity Check-ului“, Londra a con
tinuat Englandspielul.

Iată un extras din concluziile 
anglo-olandeze : „în mai 1942, 
cînd mesajele agentului Lau- 
wers, fără „Security Check", so
seau în Anglia, ofițerul olandez 
care răspundea — colonelul de 
Bruyne, n-a fost în măsură să 
le verifice... în multe cazuri 
prezența sau absența „Security 
Check-ului“ nu însemna nimic. 
Ancheta efectuată în Anglia era 
evident incompletă, dar este si
gur, în ultimă instanță, că pă
trunderea inițială (a organiza
ției) se datorează în exclusivi
tate contraspionajului ger
men,./.

Cu toate acestea, concluzia 
comună anglo-olandeză a fost 
însoțită probabil pentru a liniști 
temerile opiniei publice, de în
că un document intitulat : „Pu
nerea la punct a Foreign Offi- 
ce-ului în atenția președintelui 

comisiei de anchetă parlamen
tară a Olandei*. Cităm din a- 
cest document : „In ultimul an 
a avut loc o anchetă în ce pri
vește conduita operațiunilor 
clandestine în Olanda și pătrun
derea germanilor în mișcarea 
de rezistență... în pofida unor 
alegațiuni ale presei olandeze, 
și ale altor ziare, potrivit căro
ra autoritățile militare britani
ce însărcinate să ducă la bun 
sfîrșit aceste operațiuni ar fi 
urmărit alte scopuri decît cele 
comunicate autorităților olande
ze, nu există urmă de adevăr 
în aceste afirmații; organizînd 
sabotaje în Olanda și sprijinind 
mișcările de rezistență olande
ze, autoritățile britanice n-au 
avut decît un scop : să atace 
dușmanul acolo unde forțele 
aliate nu erau în contact cu ar
mata germană... Ipoteza în bâza 
căreia viața patrioților olandezi 
a fost sacrificată în mod deli
berat altor obiective, șochează 
în același timp guvernul englez 
și poporul englez și este com
plet lipsită de fundament...".

S-ar părea, din toate acestea, 
că onoarea, demnitatea și buna- 
credință, eroismul și spiritul 
de sacrificiu al unor agenți ar 
fi trebuit pe deplin reabilitate. 
Lauwers trăiește. Este dentist. 
S-a căsătorit cu văduva lui 
Teller^. î-a adoptat și copilul. 
Dar o foarte lungă perioadă 

presa punea la îndoială buna 
sa credință. El n-are nici o de
corație de război și întrebări 
chinuitoare rămîn prezente în 
memoria sa.

Publicistul francez Philippe 
Ganier-Raymond, care s-a ocu
pat de episoadele din Olanda, 
are ca ultimă frază a cărții ur
mătoarele cuvinte : „închin a- 
ceastă carte lui Lauwers". Un 
omagiu firesc $i binemeritat, 
un prinos adus activității sale 
curajoase împotriva nazismului.

Datorez aci cititorilor o ex
plicație. Înfruntarea dintre 
contraspionajul englez și ger
man în cel de-al doilea răz
boi mondial în Olanda, des
crisă tn ultimele săptămîni în 
paginile ziarului, reprezintă 
un moment, un grăunte, co- 
borît din paginile arhivelor 
secrete. De-abia în ultimii ani 
încep să fie recuperate docu
mentele care dau o imagine 
vie unor evenimente care vor 
intra în istorie. Firește, desci
frarea arhivelor secrete nu 
poate fi nici un moment con
siderată ca un Scop în sine. 
Este vorba de a reaminti fap
tele și a le prezenta așa cum 
s-au petrecut ele în fond, de 
a pune la îndemîna unor citi
tori care, în majoritatea lor 
n-au fost contemporani cu 
ele, fața adevărată a celui 
de-al doilea război mondial, a 
consecințelor politicii acelor 
cercuri care sînt responsabile 
pentru dezlănțuirea lui.

Acesta este un argument, 
ca să nu punem punct la re
producerea unor pagini din 
arhiva secretă. Vom continua 
cu un subiect asupra căruia 
s-a scris mult la vremea res
pectivă, care a prilejuit o an
chetă îndelungată în toți cei 
20 de ani după al doilea 
război mondial, dar ale cărei 
concluzii se dovedesc posibi
le de-abia în urma unor do
cumente publicate destul de 
recent. Este vorba de ceea ce 
presa intitula în mod normal 
„Misterul dispariției lui Hit
ler".

Stockholm 30 aprilie 1945. Zia
rul „Svenska Dagbladet" publi
că o corespondență din Berna. 
Articolul, cu un titlu gros, a- 
nunță moartea lui Hitler. Era 
prima ștfre de presă de acest 
fel. în acele ultime zile de zvîr- 
colire spasmodică a Germaniei 
fasciste, cînd luptele se dădeau 
în plin Berlin. Corespondentul 
suedez făcea referiri Ia știri 
parvenite din cercuri mjlitare 
în capitala Elveției, în baza că
rora omul care s-a aflat in 
fruntea întregii mașini de dez
lănțuire a războiului s-ar fi si
nucis „la cartierul general sub
teran din Tiergarten".

Dar tot in aceeași zi, și tot în 
același ziar, o altă coresponden
ță anunța un cu totul alt sfîrșit 
al dictatorului nazist. De astă 
dată era pusă în cauză o revol
tă a flotei germane, urmată de 
lupte violeute în portul Rostock, 
în cursul cărora Goebbels ar fi 

Cel puțin șase variante
murit, iar Hitler ar fi fost grav 
rănit.

A doua zi, postul de radio 
german emitea proclamația ami
ralului Doenitz care se intitula 
succesor al fiiherului. în memo
riile sale, apărute după război, 
Doenitz reconstituie astfel acest 
moment : „La 1 mai, ora 7,40, 
cancelaria din Berlin mi-a tri
mis un nou mesaj : „Pentru 
marele amiral Doenitz. (Strict 
secret). Testamentul în vigoare. 
Voi sosi cum va fi posibil... Bor
man". Am dedus că Hitler era 
mort. Imediat am redactat o 
proclamație pe care postul de 
radio din Germania de nord a 
difuzat-o".

Lucrurile nu s-au oprit aici. 
Asemenea unei cavalcade sălba
tice, știrile cele mai contradic
torii erau răspîndite despre 
moartea sau fuga Iui Hitler. In 
iureșul acestora este și acum 
greu să te descurci.

Imediat după proclamația 
Iui Doenitz, purtătorul de cu- 
vînt al comandantului suprem 
al forțelor aliate din Europa 
occidentala, generalul Eisenho
wer, făcea referiri la o nouă 
sursă. El declara astfel că ști
rea morții lui Hitler este în vă
dită contradicție cu cele aflate 
anterior de la Himmler și gene
ralul Schellenberg. în cursul 
întrevederii, pe care contele 
Bernadotte a avut-o cu Himm
ler la 24 aprilie 1945, ora 1 
noaptea, acesta i-ar fi declarat 
că Hitler este atît de bolnav în
eît va muri în curind. Schel
lenberg a adăugat că Hitler su
ferea de congestie cerebrală. 
,,Himmler și-a început expune
rea — scria Bernadotte în ste
nogramele convorbirilor sale 
secrete avute în Germania în 
ultimele luni înainte de prăbu

șirea nazismului — anunțînd că 
Hitler este probabil mort, iar 
dacă nu este, va fi în următoa
rele zile“.

La 2 mai, președintele S.U.A.. 
Harry Truman, declara că este 
informat din sursa cea mai au
torizată că Hitler a încetat din 
viată. Totuși, o zi mai tîrziu. 
corespondentul din Moscova al 
postului de radio Londra anun
ța că pînă joi, 3 mai, orele 15, 
unitățile armatei sovietice nu 
identificaseră la Berlin cadavre
le lui Hitler și Goebbels.

Tot la 3 mai, o nouă știre face 
senzație. Agenția Reuter, făcînd 
referiri la cercuri diplomatice, 
susținea că acestea cunosc fap
tul că Hitler, Goebbels și Goe
ring ar fi fost asasinați de ade
renți ai unui grup condus de 
Doenitz și Himmler în urmă cu 
5—6 zile, deci spre sfirșitul lui 
aprilie. „Daily Mail", la Lon
dra, scria : ..Faptele par să con
firme că Hitler a murit sau de 

hemoragie cerebrală provocată 
și grăbită poate chiar de prie
tenii lui, sau s-ar fi sinucis".

Confuzia era din ce în ce mai 
completă. Poate de aceea, timp 
de aproape trei săptămîni este 
abandonată în presă tema mor
ții Iui Hitler. O primă relatare 
demnă de interes se datoreste 
corespondentului agenției Ren
ter, Arthur Orkesott, aflat în 
acele zile la Berchtesgaden, fos
ta reședință a Iui Hitler. El 
reușise să stea de vorbă cu 
unul din stenografii lui Hitler, 
Hergesel, prins la Berchtesga
den, și care s-a aflat în antura
jul acestuia pînă aproape de 
epilog. Relatarea coresponden
tului englez se referă la început 
la atmosfera din ultimele zile 
de la cartierul general nazist : 
„In ultimele zile, Hitler era un 
om obosit și deziluzionat, cu 
mîinile tremurătoare și palide. 
Stînd în pivnița de sub cance
laria Reichului, în noaptea de 
22 aprilie el a izbucnit : „Am 

pierdut încrederea în Wehr
macht și în LuftwafSe. Voi sta 
la Berlin pînă la sfîrșit, deoare
ce omorînd atîția generali pen
tru că s-au retras nu pot să mă 
retrag și eu. Dacă părăsesc 
Berlinul, Berlinul este pierdut".

Hitler a persistat în această 
atitudine la toate sfaturile con
trarii date de mareșalul Keitel, 
generalul Jodi, Bormann, șeful 
cancelariei partidului nazist, Ri
bbentrop, și Goebbels. Toți a- 
ceștia căutau să-1 convingă să 
se retragă spre sud și să lupte 
pe ultima palmă de teritoriu 
german încă neocupat. Ultima 
întrevedere a lui Hitler cu ge
neralii a avut loc de Ia ora 15 
pînă la ora 19. Hitler se plimba 
dintr-o parte în alta, ascultind 
la telefon cînd era chemat ra
poarte asupra situației și che- 
mînd el însuși la telefon anu
mite persoane pentru consultări. 
PHmbîndu-se prin toate coltu
rile, cu părul albit și zburlit, 

avea o figură cu totul diferită 
de imaginea fotografică la mo
dă. Era îmbrăcat într-o unifor
mă cenușie de campanie, fără 
insignă, fără banderolă și zvas
tică. Părea sfîrșit, cu spatele 
adus și fața schimonosită. Mai 
tot timpul ținea mina stingă Ia 
spate. Palma îi tremura ca o 
frunză. Din cînd în cînd își tre
cea mina dreaptă la ochi, ea 
pentru a da la o parte o frunză, 
în cursul întrevederii, Hitler a 
renetat poate mai bine de 20 de 
ori : „Voi sta în Berlin. Nu voi 
părăsi Berlinul". El a mai de
clarat cu un gest dramatic : 
„Voi cădea în fața cancelariei".

La ora 17.30 Hitler s-a retras 
cu Keitel, Jodl și Bormann în
tr-o altă cameră, care era odaia 
lui secretă, unde au rămas un 
start de oră. în fața declarații
lor lui, Keitel, ajutat de Bor
mann, a intervenit : „Mein fuh- 
rer, aceasta nu este în acord 
cu ceea ce ne-ați spus acum 
cîteva luni, cînd ați declarat că 

veți lupta pînă la ultima palmă 
de pămînt german. Ați declarat 
atunci că trebuie să fiți ucis de 
trei ori înainte de a renunța la 
acest lucru". întrevederea gene
ralilor cu Hitler a fost între
ruptă de acesta din urmă, care 
a ieșit din cameră".

Stenograful amintit conchi
de : „Cred că Hitler a fost ucis, 
în cele din urmă de stiirmban- 
fiihrerul SS Guenschc, coman
dant al apărării cancelariei. Ul
tima misiune a acestuia a fost 
să se convingă că Hitler era 
într-adevăr mort".

Relatarea stenografului, în ce 
privește atmosfera din bunker, 
este exactă, dacă o confruntăm 
cu alte relatări ulterioare ale 
persoanelor care au rămas în 
bunker chiar pînă în momen
tul intrării trupelor sovietice» 
Dar ea este din nou dezorien- 
tantă în ce privește moartea lui 
Hitler. Este adus astfel în sce
nă un nou personaj și prin ur

mare o nouă variantă se năștea, 
a unui Hitler împușcat de șeful 
gărzii sale personale.

Peste două zile, la 22 mal. 
același corespondent englez în- 
tîînește un alt membru al airiti
rajului nazist — dr. Theo ’or 
Morcil, medicul personal al lui 
Hitler. „Morell mi-a declarat 
că Hitler, in accesele sale din 
ultimele zile ale Berlinului, era. 
înspăimîntat că i se va da nn 
somnifer și că va fi luat cu for
ța. din capitală. El nu crede că 
Hitler s-a sinucis...'1,

La 24 mai, aliații pun mîna 
pe întreaga corespondență a 
lui Doenitz, după ce acesta se 
proclamase șef al statului. Și 
printre telegrame este găsită a- 
ceea în care Gobbels îl anun’ă 
pe Doenitz de moartea lui Hit
ler în ziua de 1 mai, orele 15- 
Din nou începe să se dea cre
dit versiunii inițiale. Dar nici 
acesta nu a fost episodul hotă- 
rîtor.

La 7 iunie, corespondentul a- 
genției franceze de inform: ii 
transmite din Berlin : „Se afir
mă că rușii au identificat cada
vrul lui Hitler, care era aproa
pe carbonizat, în urma arsuri
lor provocate de aruncătoarele 
de flăcări în cursul luptelor ce 
au avut loc în cancelaria Rei- 
chultti. Autopsia a stabilit că 
Hitler a murit otrăvit probabil 
de medicul său...“.

Să ne oprim puțin și să enu
merăm variantele de pînă a- 
cum :

1. Dictatorul nazist grav ră
nit în cursul unei revolte a ma
rinarilor ț

2. Sinucis la cancelarie ;
3. Mort de hemoragie cere

brală ;
4. Asasinat de aderenți ai lui 

Doenitz și Himmler ;
5. Asasinat de Guensche, șe

ful pazei sale personale ;
6. Otrăvit de medicul său.
Ei bine, de aici totul de-abia 

pornește. în cursul lunii iunie 
1945, în problema morții lui 
Hitler apar elemente noi, care 
lasă să planeze pentru mulți 
ani un mister artificial într-o 
chestiune clarificată în fond — 
după cum se va vedea — în 
primele zile după terminarea 
luptelor...

SERGIU VERONA

(va urma)

cor.tir.ua


• SATIRĂ • UMOR
în cabinetul directorului Ca

sei de cultură a tinei’etului din 
sectorul 11 năvăli tovarășa Ni
culescu. pe fața căreia se putea 
citi disperarea.

— Tovarășu’ director, ce ne 
facem că mîine avem seară dis
tractivă !

— Tovarășa Niculescu, dar se 
poate tovarășa ? îi reproșă di
rectorul, puțin contrariat. Intrăm 
în panică așa, pe nepusă masă, 
nu analizăm cît de cît situația, 
nu ne orientăm domnule ? Păi 
sîntem metodistă sau coafeză și 
facem tot felul de permanente 
calde și reci ? ! Avem, nu-i așa, 
o experiență acumulată, avem 
rezultate apreciate, ce-i aia „ce 
ne facem" ? După o conferință 
interesantă, de exemplu, despre 
importanța creșterii viermilor 
de mătase, conferință de care 
dispunem, tinerii simt nevoia de 
o relaxare, de o distracție chiar, 
și atunci dumneata ca metodistă 
vii cu o propunere, o discutăm, 
luăm o hotărîre cum ar fi, de 
exemplu, să organizăm niște 
jocuri distractive, niște con
cursuri cum ar fi cel cu oul care 
nu cade din linguriță, în timp ce 
tînărul participant suie o scară, 
un alt joc interesant ar fi cel cu 
sacul în care participânții se 
bagă și sare foarte amuzant pînă 
la sosire după care noi îl pre
miem ! Așa ceva aștept eu acum 
de la dumneata, niște propuneri 
nu-i așa, originale, stimulăm la 
tineri spiritul de competiție, a- 
dică o profundă emulație ! Ai 
cuvîntul tovarășa metodistă, te 
ascult cu atenție !
•\-A.Păi atunci tovarășu’ direc
torate spiritul celor spuse de

A ? maI Penihil lucru să. le ceri să spună ceva vesel actorilor 
,< de comedie. Aproape toți susțin că nu știu nimic vesel 
o farse țmu se țin. Cînd insiști, preferă să vorbească mai 
7 desp: ? ef și mai mult despre alții.

dumneavoastră personal noi ne 
putem orienta asupra unor 
jocuri șl chiar concursuri cu to
tul noi și deosebit de interesan
te !

— Vezi tovarășa Niculescu ? 
Vezi că se poate ? Și la concret ?

— La concret venind, eu pro
pun următorul joc : Trei concu-

doamne ferește, de la etajul doi 
pînă la parter sare vreo doa
gă și pățește ceva concurentul ?

— Ce să pățească tovarășu’ 
director ? Cel mult o vînătaie- 
două acolo, dar la box. de exem
plu nu se petrec lucruri uneori 
mai tragice că merg pînă la 
O. K. ?

IDEI A VEM,

MIC TRATAT DE PROFITOLOG1E (VII)

INDIGNAREA
MORALISTULUI

Deși foloiesc îp

FLORIN IONESCU

Apărarea onoarei
Desene : OCTAVIAN COVACI

NICOLAE

MINEI

EXPERIENȚA AVEM.
renți se aliniază la start unde 
sînt introduși fiecare în cîte un 
butoiaș după ce în prealabil li 
se leagă mîinile și picioarele și 
chiar ochii.

— De ce în butoi ? ! In sac !
— Cu sacul s-a mai făcut... 

Sînt introduși în butoiașe, se bat 
capacele în cuie și li se dâ si
multan vînt pe scări! Care a- 
junge primul la parter e decla
rat cîștigător șl dansează cu cea 
mai frumoasă tînără adică cu un 
fel de regina balului, căreia noi 
o să-i zicem Miss Casa de cul
tură sector 11 că missurile sînt 
la modă !

— Interesant I Dar dacă,

La un imoment dat, în piesa Don Carlos de Schiller eu, inter
pretând râ'lul Iui Filip, trebuia să-i dau spada lui Don Carlos,

FOR*y ETTERLE despre drame

si de

spadă carA se găsea la unul dintre nobili, pe o pernă în spatele 
meu, cînd I intram în scenă în cortegiu. în momentul cînd m-am 
îniors să ^au spada am observat lipsa actorului care trebuia 
să\o aducăi; deci și a spadei. In acea scenă, cu spada în mină 
Don\Carios are un mare monolog. Deci îi era indispensabilă. 
Atunci ca să ies din încurcătură m-am gîndit fulgerător să iau 
spada .unui figurant din scenă și să i-o înmînez lui Don Carlos 
cu un \vers adăugat în care-i spun să primească această spadă 
ca simbol al spadei sale. Figurantul a fost surprins. Eu vroiam 
să-i iau spada din teacă, el nu vroia să-i dea drumul, neînțele-1 
gînd de ce i-o iau. Și am putut-o lua pînă la urma printr-o^ 
replică șoptită la urechea figurantului : „Dă-mi spada 1 Ce-ai' 
înnebunit ? &fu vezi că am neapărat nevoie de ea ? !“

— Poate că ai dreptate, că de 
fapt acest interesant concurs 
dezvoltă tinerilor curajul și 
chiar vitejia și perseverența ! 
Dar cu un joc nu se face pri
măvară și deci mai avem nevoie 
de încă unul care să le angre
neze șl pe tinerele fete care nu 
pre* participă la astfel de ac
țiuni...

— Eu aș avea o propunere în 
acest sens și anume două concu
rente așezate în două colțuri 
opuse ale sălii de festivități țin 
fiecare în mîna stingă o ciuper
că de cîrpit ciorapi iar în dreap
ta un ac cu ață. Pe ciupercă 
există o șosetă și la semnalul de 
un-doi-trei cele două concurente 
încep să se îndrepte către col
țul opus sărind într-un picior și 
cîntînd voioase „Nici o lacrimă" 
ca la Brașov și care ajunge pri
ma în colțul celeilalte cu ciora
pul, adică vreau să spun șoseta 
gata cîrpltă, cîștigă această a- 
tractivă competiție !

— Ideea tovarășa Niculescu 
îmi surîde ca dezvoltlnd la tine
re niște deprinderi practice și

utile, dar eu personal nu pot fi 
de acord să ne situăm în coada 
unui concurs de la Brașov, eu 
aș sugera ca tovarășele partici
pante să cînte ceva popular, 
de-al nostru, și aș indica, în a- 
cest sens, chiar cunoscuta melo
die care este foarte dinamică 
„Aseară vîntul bătea" ca pose- 
dînd și un ritm adecvat scopului 
propus ! Și cred că aceste con
cursuri se vor bucura de un 
binemeritat succes ! Pentru că 
sîntem tineri șl trebuie să ne 
distrăm dar să și învățăm cîte 
ceva, adică să împletim frumo
sul cu utilul. Nu putem fi, deci, 
tovarășa Niculescu decît opti
miști în așteptarea zilei de mîi- 
ne și în încheiere, că mai am și 
alte treburi cu repertoriul viito
rului nostru cor, un sfat pentru 
dumneata personal de la un co
leg al dumitale mai cu experien
ță : Nu intra niciodată în pani
că, deoarece nu ești singură, 
idei avem, experiență avem, și 
mai presus de orice avem o răs
pundere !

_________ mod sistematic armele 
descrise în capitolele precedente pentru 
a-i pune pe cei din jur să munceasă în 
locul lui, hqmp profitans nu are totdea- 

I . una o existență ușoară. El trece adesea 
prin 6ituații neplăcute, care-i dezvăluie 
cu cruzime trăsăturile negative ale seme
nilor săi. rănindu-i sensibilitatea, jignin- 
du-i simțul moral și stîrnindu-i o legitimă 
indignare.

Ca exemplificare, voi transcrie fidel, 
în rîndurile ce urmează, dezamăgita spo
vedanie a unui h. p., pe care l-am întîlnit 
săptămîna trecută la ora 11 dimineața, în 
plin program de lucru, la cafeneaua „Se
lect" ’). ' *'

— Ei, dragul, meu, păcătoasă mai e 
viața uneori. Sînt zile cînd totul îți mer
ge de-andaratelea... Dar nu-i hazardul de 
vină, eu nu sufăr de superstiție. Oamenii 
sînt răi. Da, da, răi... Eu am crezut în ei, 
am crezut sincer în oameni, dar...

Să vezi ce mi s-a întîmplat ieri. Aveam 
de predat desfășurătorul pe martie. M-am 
gîndit să mi-l facă Dinu, e cel mai price
put din toți și mie îmi place ca lucrările 
mele să iasă bine, mă știi doar. Dar nici 
n-am deschis gura, că el mi-a și luat-o 
înainte : „Iar ai venit să mă speculezi ?u 
Și a pus mîna pe tampon. Eu, care am o- 
roare de violența fizică, am făcut doi pași 
înapoi. Să-i fi văzut figura! Parcă-i pă
rea rău că, în loc de tampon, nu are o 
grenadă. Nu că am crezut vreodată în 
el, dar oricit... Așa ne trebuie, dacă Di
recția difuzării filmelor lucrează prost... 
Ce legătură ? Una foarte directă : dacă 
ei n-ar aduce atîtea filme polițiste, care 
să exalte pornirile cele mai brutale... De 
ce rîzi ?

Pe urmă ? Pe urmă, m-am adresat lui 
Gică. El mi-a zîmbit dulce : „Nu muncesc 
pentru tine mai mult de cinci zile pe lu
nă. Porția pe martie mi-am făcut-ou. Se 
credea spiritual, probabil. Tu mă știi, mie 
nu-mi lipsește simțul umorului — sînt 
primul care se prinde la bancurile supra
realiste cu scoțieni. Dar ăsta nu-i umor ! 
Crezusem în Gică. De la el mă așteptam 
la altceva, la mult mai mult — la mini
mum zece zile pe lună. Egoism, egoism,

pretutindeni te izbești de zidul rece al 
egoismului și... Iar rîzi ?

Dacă era Otga, se, rezolva totul imediat, 
li dădeam desfășurătorul și gata, puteam 
să dorm liniștit. Dar ea abia a născut și 
mai are o lună de concediu. Tocmai acum 
i s-a năzărit să fie mamă, cînd eu am 
de predat desfășurătorul pe martie 1 Zi 
și tu, de ce se îngăduie asemenea lucruri ? 
Cum de i se permite Olgăi să nască pe 
pielea mea, ca să zic așa ?

Cînd mă gîndesc că și în Olga am cre
zut. O consideram mal mult decît o sim
plă colegă de birou, aproape o prieteni. 
Și poftim, uite ce mi-au făcut ea ți cu 
bărbatu-său : au adus pe lume un copil, 
așa, de capul lor, fără să mă întrebe pe 
mine nimic — îmi convine, nu-mi con
vine ?

Degeaba tot vorbesc ziarele despre e- 
tica nouă a zilelor noastre. In fond, nu 
s-a schimbat nimic. Femeile nasc, ca și 
acum două mii de ani, de dragul co1^ 
ilor... Cum de dragul cui ? Al tovarășilor 
de muncă... Și nici măcar nu se ia vreo 
măsură de îmbunătățire a situației! Să 
recunoaștem că Dumnezeu, pe vremea 
cînd exista, era mai sever — dovadă ce 
a pățit Eva. La noi, dimpotrivă : conce
diu, felicitări, cadouri și mai ales lucrări 
lăsate baltă. Lucrările mele !

Cum ?... Ei, ba da... Pînă la urmă l-am 
dat desfășurătorul lui Matei. Dar cu el 
nu sînt liniștit. Băiatul ăsta e amabil, fa
ce tot ce-i ceri, păcat însă că lucrează 
foarte încet. Nu sînt sigur că termină 
pînă poimîine și mă știi ce punctual sînt. 
Și-n plus nu prea are cap pentru cifre, 
se cam încurcă la socoteli. Uneori mă în
treb de ce l-or mai fi ținînd în slujbă ? 
S-ar putea să aibă ceva pile, deși nu cred.

După mine, soluția e simplă. Cine nu e 
în stare să-și facă treaba repede și bine, 
afară cu el. Să nu mai încurce locul...

De ce rîzi, domnule, de ce rîzi ?
Ce căutam eu la cafenea In timpul 

programului de lucru, e o problemă oare 
nu are nici o legătură cu subiectul nos
tru, așa că nu mă consider obligat si 
dau explicații.

GRIGOSE VASILIU-BIRLIC 
despre'nas :

Nu știu ce av avut întotdeauna umoriștii cu mine. Mi-au 
făcut numai necazuri. Mai întîi mi-au zis Breloc, apoi Birlic —« 
și așa mi-a rămas*. numele. Unii m-au asemuit cu un semn de 
întrebare, «alții CU: semnul exclamării. Nu știu care din ei au 
dreptate. Caricaturali m-au necăjit cu nasul. Intr-un timp se 
purta... nasul meu. în toate caricaturile. Se zice că dacă Cleo
patra ar fi avut un nas mai mic, toată istoria ar fi fost alta.

^Slujitorii Thaliei^

£
>>
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E ora 0,10. Să recunoaștem că 
aceasta este ora cînd se ..pe
trec" cele mai formidabile mis
tere. M-am trezit din somn, nu 
pentru că la depozitul I.C.S.I.M. 
se descărcau 5 autocamioane cu 
bare tip V. sau dublu V, trefi
late și profilate ci pentru că îmi 
venise o idee colosală. M-am 
convins că după miezul nopții 
unii oameni încep să ’ *
și culmea au și idei, 
e că unii (tot unii) 
de prostia care au 
noaptea, a doua zi o 
aplicare. Spuneam că 
nit o idee uluitoare, 
există ghidul 
munți, există 
naționale, 
ghidul cooperativelor meșteșu
gărești (i se spune 1 000 de a- 
drese utile).„ Sînt unii (iar unii) 
care ar dori să existe și ghidul 
restaurantelor, dar să trecem 
peste această infimă categorie 
si să ajungem Ia Ideea

gîndească 
Mai grav 
indiferent 

gîndit-o 
și pun în 
mi-a ve- 
Vasăzică 

cabanelor din 
ghidul șoselelor 

există de asemenea

SE AMUZĂ
Dacă și nasul meu ar fi fost mai mic, dacă nu fața istoriei, 
dar fața mea, precis, ar fi fost alta I

RADU ZAHARESCU despre 
Tănase:

Nu-l pot uita pe scumpul nostru maestru, Constantin Tănase, 
căruia nimeni nu-i zicea „maestre", deși era, și încă din cei 
mari. îi ziceam „domnule director** sau pur și simplu „nea 
Costică’, iar el ne zicea nouă, tuturor ..Mai Mitică**. Odată ne-a 
povestit o întîmplare de-a lui, la Calafat, cu ocazia unui turneu.

Pregătiri mari la Calafat, în vederea primirii lui Tănase.
Afișe mari anunțau evenimentul, iar unicul „salon“ de coa

fură nu putea face față avalanșei de cuconet. Cu două ore V, 
înainte de spectacol, mai multe doamne și domnițe erau cu $ 
părul în cuie și droturi. Ansamblul Cărăbuș a fost primit în '? 
gară de muzica regimentului 31 Infanterie. La spectacol au fost <z 
de față toate autoritățile locale : judecător, pretor, primar, șeful 
poliției, și nea Nae măcelaru, care alesese mai mulți deputați, 
în decursul anilor cu „electoralul" său. un ciomag de care nu / 
se despărțea niciodată. Spectacolul începea printr-un film în care $> 
apărea Tănase care se prezenta : „Eu sînt Tănase și...“ Dar din 
sală, tot Tănase intervenea. „Nu e adevărat, domnule, eu sînt Tă
nase !“ De aici continua un dialog între Tănase din film și Tănase 
din sală. Nea Nae s-a simfit dator să asigure liniștea spectacolului 
la care luau parte notabilitățile orașului • „Mă, vărule, vezi-ți de 
treaba ta și nu strica panarama oamenilor". Dialogul dintre cei 
doi Tănase continua. Tănase continua să fie amenințat, dar nu 
putea face nimic, ca să nu piardă replica din film. Neascultîn- 
du-1 pe nea Nae, a fost bătut măr. S-au aprins luminile și totul 
s-a lămurit. După spectacol notabilitățile au prezentat mii de 
scuze și totul s-a terminat cu un joc de cărți.

mi-a tulburat somnul după 
miezul nopții. De ce nu ar 
exista și un ghid pentru recla- 
mații ? Sigur că e necesar. Așa 
ca pînă acum, nu mai merge 
fraților. Fiecare, cum are un 
necaz mic sau mare, gata cu re- 
clamația. Așa gîndind eu, după 
miezul nopții, am luat o pană 
de gîscă (stiloul e la reparat 
de 3 luni) și am alcătuit un 
ghid al reclamațiilor, deocam
dată doar pentru cîteva feluri 
de instituții.

Capitolul I. Ghid pentru re- 
clamații la I.A.L. (nu are im
portanță care, deoarece nu se 
prea deosebesc unele de altele).

a). Dacă din motive obiective 
sau subiective vi se sparge o 
conductă de apă la bucătărie 
nu vă adresați imediat I.A.L.- 
ului. Aveți răbdare. Urmăriți 
mai întîi ca apa să ajungă Ia e- 
tajul VI (în cazul cînd locuiți 
ia VII.). Intr-o zi s-ar putea ca 

;i*cest lichid, incolor, inodor și

insipid să pătrundă la vecinul 
de la VI. Nu, nici acum nu re
clamați, ci urmăriți cu perse
verentă ca apa să treacă la V, 
apoi la IV, la III, la II, la I, la 
parter și abia cînd a ajuns la 
1 metru în pămînt, adresați-vă

șl, din eroare, meseriașul v-a 
confecționat un pantof nr. 44 
(dreptul) și unul 40 (stîngul) nu 
e nici un motiv de îngrijorare : 
mai confecționați o pereche. 
Aveți dreptul să reclamați nu
mai dacă ca și înainte dreptul

GHID PENTRU
RECLAMAȚII
I.A.L.-ului care, se obligă ca în
25 de zile să înlăture defecțiu
nea.

Capitolul II. Ghid privind re<- 
clamațiile Ia cooperativele meș
teșugărești. .. . ----- - ---------- T nrm-r----

a). Să ?resu|MHtem că ați; cooperativei care nu Va putea 
comandat..o “pereche "de .pantofi lua pici o măsură,.meseriașul

VÎRSTA LUMII

Voltaire fiind întrebat în- 
-o zi ce credea despre 

vîrsta lumii răspunse :
— Nu știu, dar privesc lu

mea ca pe o cochetă bătrînă, 
care își ascunde vîrsta.

CALMUL ENGLEZ
Celebrul medic englez Ad

dison, fiind ocupat într-o zi 
în biroul său, se pomeni cu 
unul din servitorii lui, care 
ii spuse înspăimintat : „Arde 
casa !“.

„Du-te, răspunse calm sa
vantul, și înștiințează pe ne
vasta mea ; știi bine că eu nu 
mă ocup cu oria casei**.

SPIRITE MICI

zi 
ni-

Naturalism
Desen : N. CLAUDIU

Diogene discuta într-o 
cu multă seriozitate și 
meni nu-l asculta. Atunci, 
începu să înșire tot felul de 
năzbîtii și o mulțime de oa
meni se apropiară de el ca 
să-l asculte.

— Așa sînteți cu toții, le

Ccopacul)

TREI CATEGORII

C CÎNTEC ) Din

MEMORA-
BILE

spuse filozoful, vă înflăcărați 
tind ti se spun prostii și ră- 
mineți de piatră, tind se ros
tesc cuvinte înțelepte.

venit la noi, la teatru, 
vrea să cînte — ne-am 
proiect interesant pentru

SUSCEPTIBILITATEA 
LUI RIVAROL

VASILE BÂRAN

Care dintre guri duce spre 
Mare ? se scărpina el în cap, 
oprind dragorul în mijlocul 
fluviului.

Și stă și-acum acolo.Fără cuvinte
„eseu; DORIN DIMITRIU

GEORGE BUNEA despre „Cer
bul de aur" :

Cel mai ușor lucru, își închipuie unii, e să cînți. Ești sau 
cîntăreț, nu e mare lucru să îndrugi acolo ceva care să semene 
a cîntec. La noi, la un moment dat, cîntau elevii, cîntau stu
denții, studentele, cîntau profesorii și cîntau și actorii de tra
gedie. (De cînd cu festivalul de la Brașov nu mai cîntă nici 
cîntăreții de meserie. Zilele trecute a 
o tînără arhitectă. Iată încă una care 
zis noi. Dar nu era așa. Venise cu un 
un nou tip de sală de spectacole.

— Oferă o acustică perfectă și, în plus, în caz de forță ma
joră, sala poate fi golită în cinci minute.

La care un tovarăș din conducere i-a replicat:
— Nu s-ar putea să faceți un proiect de sală care să asigure 

umplerea ei în cinci minute ?

Primăvara, copacul se în
vioră și își făcu din eveni
mentele naturii frunze și 
cele care nu-i plăcură vru 
să și le smulgă, dar nu reuși 
decît scuturindu-le deodată, 
pe toate, toamna.

Iarna se îmbolnăvi de lip
să de memorie.

Am auzit fel de fel de 
cîntece, printre care și u- 
nul care se numea : „O bere 
pentru calul meu ", bineînțe
les, calai neștiind nimic.

INSULA

va fi nr. 44 și stîngul nr. 40. In 
caz contrar, purtați perechea 40 
și așteptați să vă crească picio
rul pînă la nr. 44. Dacă în 10 
ani piciorul renunță să se dez
volte cu 4 numere adresați-vă

cu pricina fiind scos... la pen
sie.

Capitolul III. Ghid de recla- 
mații la articolele scrise de 
mine.

a). Cei care vor fi criticați de 
mine, nu au dreptul să conteste 
cele afirmate de subsemnatul 
decît după 40 de ani și asta nu
mai în cazul cînd între timp, nu 
am mai scris ceva despre ei. 
Dacă am scris, și am eu grijă 
s-o fac, perioada se prelungește 
cu încă 40 de ani. Dacă în a- 
ceastă perioadă, eu, jos iscăli
tul, părăsesc pămîntul, din mo
tive de bătrînețe, se va depune 
în urna de la „Cenușa" recla- 
mația respectivă. Dacă am gre
șit atunci precum o pasăre (eu 
nu am văzut-o niciodată) voi 
tenaște din propria-mi cenușă 
și îmi voi face o severă auto
critică. Dacă nu, stau... în cu
tia mea.

GH. NEAgO

P. S. 1. Ideea alcătuirii aces
tui ghid, mi-a venit după ce» 
seara, am citit instrucțiunile 
5 712 380 trimise de O.S.P.C. în 
legătură cu abonamentele la 
presa străină : „Ca urmare a u- 
nor măsuri interne... s-a ivit 
necesitatea să fie schimbată 
metodologia de reclamare a a- 
bonamentelor neprimite de be
neficiari. Pentru numerele să
rite, neprimite, se va reclama 
numai după ce s-a primit nu
mărul următor, 'ir nu mai de
vreme de 15 zile de la primirea 
acestuia și nici mai tîrziu de 20 
de zile" (urmează un exemplu 
practic).

„Publicațiile complet nesosi
te, indiferent de periodicitate, 
nu se reclamă in cursul anului".

P. S. 2. în atenția ____ 1
înainte de a da răspuns, mai 

studiați odată capitolul III din 
ringurile de față, că și eu am 
studiat de 10 ori instrucțiunile 
dumneavoastră. hue -r <■

O.S.P.C.

Violonistul Salomons, care 
dădea lecții lui George al 
Ill-lea, regele Angliei, spu
nea într-o zi augustului său 
elev : „Violoniștii se pot îm
părți în trei categorii, 
cea dinții, fac parte cei care 
nu știu de loc sa cînte ; din 
a doua, cei care cîntă prost 
și, în sfîrșit, din categoria a 
treia cei care cîntă bine. Ma
iestatea Voastră a ajuns în 
categoria a douau.

Rivarol spunea despre Bri- 
gand-Baumier, care scrisese 
o cronică usturătoare împo
triva lui: „Mi-a dat o lovi
tură de picior... cu mîna care 
scrie !".

Am fost mereu uimit, sînt 
încă, de tenacitatea cu care 
se țin agățați de posturile lor 
ajutorii de băgători de seamă.

Înarmați cu o mie de tenta
cule, ajutorii de băgători de 
seamă au forță invers pro
porțională cu utilitatea lor 
socială.

De la tovarășul trinior 
care te acostează agresiv la 
intrarea într-o instituție, ca 
să-ți citească agramat legi
timația, pînă la coresponden
tul său de la capătul celălalt 
al firului, și a cărui unică 
menire e să pună o stampilă 
și o parafă pe un act redac
tat de alții, ne care el nici 
nu-l citește, există o filieră 
de ajutori de băgători de 
seamă, specialiști in zero, 
înaintea cărora ne-am re
semnat ca în fata cataclis
melor naturale.

Obligat deunăzi la scoate
rea unui act, am urmărit 
metamorfoza lucrării, trecută 
prin faze complicate și bi
rouri diverse. Hirtia a fost 
completată de un singur om, 
atent si conștiincios cu înde
letnicirea lui, semnată ulte
rior de sase supervizori de o 
desăvîrșiti inutilitate în 
scaunele lor.

Dacă funcția respectivilor 
era să iscălească indescifra
bil o hîrtie pe care simulau 
c-o citesc. în schimb arogan
ta băgătorilor de seamă și a 
ajutoarelor Iot sporea astro
nomic pe măsura în care te 
cpropiai de punctul final. 
Copleșiți de importanță și 
responsabilități, solicitați de 
imperative multiple și diver
se, torturați de telefoane ur
gente și de anticamere su
praaglomerate, își puneau 
cele două inițiale ilustre ale 
numelui lor nemuritor pe

hîrtie cu sublimitatea suve
rană cu care i-ar fi semnat 
unui condamnat, la moarte 
grațierea. N-am nici o în
doială că eliminați în aceeași 
zi din instituție, nimeni nu 
le-ar fi observat lipsa, cu ex-

AJUTORI

BĂGĂTORI

SEAMĂ
de

AUREL BARANGA

cepția cetățenilor care nu 
și-ar mai fi pierdut zile în
tregi înaintea ușilor lor au
guste.

Îmi dau seama că relev un 
fenomen de o mie de ori 
semnalat; ceea ce mă stupe-

fiaza este persistenta pro
cesului. încep să cred că 
funcționează o sociologie 
complicată, înlăuntrul căreia 
băgătorii de seamă și ajutoa
rele lor se acoperă si se a- 
pără reciproc, fiindcă poves
tea ia aspectul dragonului 
din legendă care tăiat în bu
căți renaște multiplicat. Am 
cunoscut o instituție peste 
care trecuse în urmă cu trei 
ani o mătură simplificatoare, 
salutară. Am regăsit-o nu de 
mult din nou hipertrofiată. 
Ca să nu rămîn în domeniul 
comparațiilor biologice, pre
zidează o profilare subterană 
și îndărătnică favorizată de 
un mediu prielnic: indife
renta celor care ii suportă 
consecințele.

Am sentimentul ferm că un- 
coeficient sporit de conștiin
ță generală este singurul re
mediu eficace. Si nu pot să- 
nu semnalez cu satisfacție 
faptul că într-o instituție s-a 
făcut nu de mult curățenie, 
fiindcă cei care munceau cu 
adevărat n-au mai suportat 
să fie martorii pasivi ai in
dolentei unor băgători de 
seamă, bugetari și paraziți, 
înșurubați în scaunele lor de 
alte indolente si de alte o- 
crotiri superioare vinovate.

Să nu trăim cu iluzia unor 
măsuri administrative draco
nice, cu un caracter de pana
ceu miraculos. Panaceele nu 
există, iar în miracole nu mai 
cred de mult. Sau, dacă exis
tă unul,, este cel realizat de 
conștiința colectivă, chemată 
să vegheze responsabil la Q- 
sanarea tuturor tarelor și ca
rențelor morale cu o forță și 

’ eficientă greu de bănuit.
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JOCURI • JOCURI •
ORIZONTAL : 1. Expediții 

care au dus la însemnate 
descoperiri geografice. 2. O- 
raș în S.U.A., cu o dezvoltată 
industrie alimentară — între 
Europa și Asia. 3. întinsă — 
Fir. 4. Ieșiți din Marea Nea
gră — Furtună violentă, mai 
frecventă în regiunea Antile- 
lor. 5. Vasul „Trasilvania", 
folosit pentru croaziere în 
multe regiuni ale lumii. 6. 
Unde se „descoperă" alumi
niul — La Coasta de Azur ! 
7. în India ! — Corabie cu 
pînze. 8. Covor rural — Pa
tru, a durat călătoria Iui Ma
gellan în jurul lumii. 9. Pri
mul călător aerian — Supra
fețe. 10. întinderea nesfîrșită 

oceanului.

PUȚINĂ

GEOGRAFIE

DOREL SCHOR

B

JOCURI
VERTICAL : 1. Celebru

navigator genovez din sec. 
XV — Animale africane te... 
buzunar. 2. Femei războinice, 
arcașe și călărețe, după care 
a fost botezat cel mai mare 
Fluviu din America de sud 
(sing). 3. Măsoară distanta de 
la Ecuator. 4. Exclamația... 
descoperitorului — Oxid 
.Aspect de vulcan. 5. In Tan
zania și Tasmania ! — Obiec
tul explorărilor astronomice. 
^. Introducerea Ia... „Călăto
rie spre centrul Pămîntuluî" 
de Jules Verne. 7. Careu! 
în josul apei — Cal. 8. A 
aduce apa pe uscat — Din 
nou. 9. Privește — Pe cer, 
deasupra călătorilor. 10. Se 

-întâlnește munte cu munte...

TUNS 
RAS

para cuvinte
Desen :■ C. COVACI

ARITM0GR1F

nuufjuncntiau
aanGEEacaji

1QBI3EII
lOQEiar

□ El a HO

înlocuind cifrele prin litere, 
vefi găsi pe verticala A—B nu
mele unui cunoscut, poet român 
considerat ca fiind, „cel mai cult 
pcret al ideii de clasicitate", iar 
pe orizontală se vor afla titlurile 
a nouă poezii ale acestui poet.

IVAN I. tOAN

SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ



Ilie
pe Refet Sezgin

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, llie Verdeț, a 
primit vineri dimineață pe Refet 
Sezgin, ministrul energiei și re
surselor naturale al Republicii 
Turcia. ?

La întrevedere, care a*deottrs 
tntr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Alexandru Boabă, ministrul

r
• • • • •

jpetrcrtului, și Dumitru âejan, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior.

A fost prezent ambasadorul 
Turciei la București, Kamuran 
Giiriin. J ■■■»..

Discuțifle s-au referit la dez- 
- voi tarea Colaborării economise și 
tehnice între România și Turcia.

Malick Zorome a sosit în București
Vineri a sosit în Capitală Ma- Zoungrana, secretar general în 

lick Zorome, ministrul afacerilor Ministerul Afacerilor Externe, 
externe al Republicii Volta Su-. Sanogo Karamoko, director âtl- 
perioară, împreună cu soția, care, junct al direcției industri^e din 
la invitația guvernului Repubk- Ministerul Planului și Lucrărilor 
cii Socialiste România, face o vi- Publice, Alfred Boukouzi Banse, 
zită oficială în țara noastră. Mi- șeful serviciului de comerț exte- 
nistrul este însoțit de Alexandre rior din Ministerul Finanțelor.

Adunări consacrate aniversării
eliberării

La Fabrica de confecții din 
Focșani, a avut loc vineri o adu
nare consacrată aniversării elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist? 
Despre importanța acestui eveni
ment și despre realizările obținu
te dei poporul ungar în cei 23 de 
ani de la eliberarea țării au vor
bit Costache Veber, secretar al 
municipiului Focșani, și ambasa

Ungariei
dorul R.P. Ungare la București, 
Jozsef Vince.

A rulat apoi filmul artiștic 
„Lumini după jaluzele", o pro
ducție a studiourilor din . R.P. 
Ungară. .5 .

★
O adunare asemănătoare a avut 

loc vineri după-amiâză și la Casa 
tineretului din sectorul 1 al mu
nicipiului București.

Trebuia să-l întUnim și să-l 
cunoaștem pe Mană Garrincha 
în nordul Braziliei la Recife. 
Mană a găsit o soluție de mo
ment și, grație popularității sale, 
realizează ceea ce nici un fotba
list din lume nu ar reuși. Din 
diferite colțuri ale țării, pri
mește invitații să vină să joace 
pentru sume mai „grase" sau 
mai modeste. Asta o fac oame
nii pentru a-i întinde lui Garrin
cha o mînă de ajutor, demnă. în 
primele săptămîni ale lunii fe
bruarie trebuia să achite mili-

mul rînd a vrut să-l cunoască 
pe Pîrcălab, despre -care a auzit 
că este un al doilea... Garrincha. 
Cel puțin așa au scris ziarele 
din Rio, din Porto-Alegre, din 
Salvador. Adamache a fost 
vecinul meu de cameră 
la hotelul Sao Domingo și 
în dimineața jocului cu Sport 
Club, mi-a făcut o confidență 
care mi-a stîrnit rîsul. „Dacă 
trage „șchiopul" o lovitură li
beră ca aceea pe care a execu
tat-o la mondiale direct} în poar
ta bulgarilor, sînt pierdut. Toa-

toare au pus în derută toți ad
versarii. Defectul de la genunchi 
nu l-a stînjenit să dea niște 
pase impecabile, să dribleze ca 
nimeni altul, ori să demareze ca 
un glonț pe lîngă adversar.

— Ce părere ai despre 
Tostao, denumit aici Pele-alb 7 

— Tostao este un jucător lent, 
dar pasează bine și are o plă
cere deosebită să intre în careu 
și sa înscrie. îmi place cum 
joacă, dar și cu el, și cu alți mari 
jucători brazilieni se procedea
ză greșit că nu sînt mai des tri-

Corespondență specială din Brazilia de la PETRE CRISTEA

Drama unui idol <m)

INFORMAȚII

Fotbal
Astăzi pe Republicii 

Progresul-„U“ Craiova
Astăzi pe stadionul Republicii 

va avea loc meciul de fotbal 
dintre echipele Progresul Bucu
rești și Universitatea Craiova 
din cadrul campionatului țării. 
Jocul începe la ora 16,30. Sta
țiile noastre de radio vor trans
mite pe programul 1 cu 
re din jurul orei 17,30, 
a doua a acestui meci.

Hanbal

începe- 
repriza

• Vineri seara, la Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj a avut 
loc premiera pe țară ou piesa 
„După cădere** de Arthur Mil
ler. Regia este semnată de Otto 
Rapapport, iar scenografia de Toth 
Laszlo. Autorul ilustrației muzi
cale este compozitorid Nicolae 
Szalai dinjCluj. îu rolurile, prin
cipale apar Laszlo Gero, Sebok . 
Clara, S" '‘alszky Endre, artist 
emerit, l>..>eczky lulia și Koos 
Sofia.

pianistul Nikita Magaloff a fost 
vineri seara solist ai concertului 
simfonic al Filarmonicii „George 
Enescu". EI a interpretat cu 
succes Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 5 în mi bemol ma
jor de Beethoven. Concertul a 
avut la pupitru pe dirijorul 
Mircea Popa.

• întreprinderea cehoslovacă 
„Investa"- a orgwizaț o^£xpazi- 
ție a produselor sale in pavili
onul F din cadrul complexului 
expozițional din București. Ex
poziția se bucut-ă de interes din 
partea publicului.

• In continuarea turneului ce 
îl întreprinde în țara noastră,

Ieri, la laș:, a avut loc:

Dezvelirea unor plăci comemorative 
închinate revoluției de la 1848

Tn cadrul mani
festărilor prilejuite 
de aniversarea a 120 
de ani He la revoluția 
din 1848, vineri di
mineața a avut loc

PragaFinala Steaua-Dukla 
transmisă la radio

Astăzi la Frankfurt pe Main 
are loc finala „Cupei campioni
lor europeni" la handbal mas
culin în care se întîlnesc echi
pele Steaua București și Dukla 
Praga.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite acest meci pe progra
mul 1. Transmisia va începe la 
ora 21,30.

oane de cruzeiros (echivalentul 
a două mii de dolari), pensia 
copiilor. Altfel, legile nemilioase 
îl privau de libertate pe marele 
vrăjitor al mingii.

Nu l-am așteptat numai noi 
ci și mii de spectatori din Reci
fe, admiratori ai lui Mană. Peste 
două zile însă, în micuțul orășel 
Campina Grande, omul care a 
răscolit toată suflarea era Ga
rrincha. Bi-Campionul mondial, 
urma să îmbrace tricoul nr. 8 
în echipa locală denumită 
„TREZ", care tntîlnea selecționa
ta României. Poliția locală a 
luat măsuri speciale pentru a-i 
asigura paza, iar din zorii zilei 
și pînă seara la ora meciului, 
mașini echipate cu stații de emi
sie anunțau prezența tn oraș a 
celebrului oaspete. Totul era 
calculat cu precizie. Conducăto
rii echipei din localitate îi ofe
riseră lui Garrincha un milion 
și jumătate de cruzeiros, pentru 
că știau foarte bine că numele 
lui va aduce la stadion un nu
măr dublu de spectatori.

Garrincha a făcut o vizită, la 
hotel, fotbaliștilor noștri. în pri-

tă noaptea m-am gîndit la asta".
La etajul’opt al somptuosului 

Hotel Palace, se aude muzică. 
Este o melodie cu care am în
ceput să ne familiarizăm: sam
ba. Ne apropiem de apartamen
tul de unde veneau acordurile. 
Elza Suarez îi mîngîia cu glasul 
său gîndurile lui Garrincha. Îm
preună cu prietenul meu Onisie, 
sîntem oaspeții lui Mană. Pe 
noptieră, un picup de voiaj o 
face pe Elza să trăiască lîngă 
marele ei amor. Gazda 
cîte un „Cafezinho" și 
cepem o... „partidă de 
Este sumar îmbrăcat, 
chiloți de sport, astfel

ne oferă 
apoi în- 
fotbal". 

doar în 
că avem 

posibilitatea să-i examinăm în
deaproape „piciorul de aur" care 
în ciuda marilor defecte native 
l-a făcut celebru. S-a scris foar
te mult despre acest picior al 
lui Garrincha și prima oară, 
fostul mare jucător al lui Bota
fogo, Arați, cel care l-a desco
perit pe Mană la 17 ani, a spus 
că tocmai acest defect îl va 
face invincibil. Arați nu s-a în
șelat, conformația piciorului lui 
Garrincha, mișcările lui înșelă-

miși să joace în Europa, acolo 
unde se joacă cel mai greu fot
bal. Cînd vor juca împotriva u- 
nor echipe europene nu vor mai 
fi așa de mari ca în campiona
tele braziliene.

— Ce șanse acorzi echipei 
Braziliei la C.M. din 1970 din 
Mexic ?

— în primul rînd calificarea 
nu va fi ușoară, deși foarte 
mulți sînt fericiți că avem 
drept parteneri în preliminarii 
pe fotbaliștii din Venezuela, 
Columbia și Paraguay. Jocurile 
vor fi foarte grele. în Brazilia 
încă nu s-a făcut nimic pentru 
pregătirea unei echipe care să 
fie rodată pînă tn 1970...

— De ce nu te pregătești 
acum la nici o echipă din Bra
zilia ?

— Din diferite motive, clubul 
Botafogo unde am jucat 13 ani, 
m-a transferat la Corinthians cu 
care nu am ajuns la nici un re
zultat. Aștept să-mi expire con
tractul și intenționez să plec în 
Europa, mai precis sînt în tra
tative cu un club din Austria.

Spre sfîrșitul discuției noastre

PRONOSTICUL
NOSTRU

A luat cuvîntul 
Aurel Loghin, se
cretar al Comitetu
lui județean Iași al 
P.C.R. Apoi, Miu Do- 

t IF 7 f bresou, prim-secrețăi
3 Iași, solemnitatea al „Comitetului jude- 
dczveMrti unei plă« țean Iași al P.C.R,, 
comemorative. : Lâ ’* • ’• •
festivitate au partici
pat reprezentanți ai 
or£ ■—*“••••■ •
partid și de stat, ai

tură artă «î .H,W8 loc’ unde se a1la deWnut‘ unii cpndu- 
oaminl al muncii din -P^burg- ,.a voluționLeT^MS^'
întreprinderi și insti- desfășurat în ziua de ' a
toții. 27 martie/8 aprilie a-

președintele Consi
liului popular jude-' 

4i rcjjrvzcuianyi oi țean. ă procedat la 
•gan^ldr locale de .idezyelițfea^1 plăcii, 

xjj ■ arg următoarea in-

dunarca populară 
revoluționarilor 
Moldova, care au 
semnalul începerii re
voluției bvrghezo- 
democrațfye din 1848 
în Tarile fiornâne\

O altă placă co
memorativă, a fost 
dezvelită pe Calea ’■ 
„23 August", acolo 
«pde odinioară se a- 
rlau casele Mavro-

a
din 
dat

1

Etapa din 7 aprilie 1968
I. Steagul roșu — 

Steaua X 
II. U.T.A. — Petrolul

III. Dinamo Bacău —
Dinamo București

IV. Rapid — „U“ Cluj 
V. Farul — Jiul

VI. F. C. Argeș — 
A.S.A. Tg. Mureș 

VII. Chimia Suceava — 
Chimia Rm. Vîlcea 

VIII. C.F.R. Pașcani — 
' Politehnica Iași 

IX*'C'.S.M.'Reșița — 
h Politehnica Tim. 

X.'Minerul B. Mare - 
Cri^ifl Oradea

XI. Industrie sîrmei — 
Metalul" Hunedoara 

.XLL-Diimftio..Oradea — 
C.S.M. Sibiu 

XIII. Gaz metan Mediaș — 
Vagonul Arad

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

militare și de ocuparea prelungi- 
tă a teritoriului național. Silite la 
contribuții enorme, către coman
damentele străine, către Poartă, 

lipsite de dreptul de a emite 
monedă, de n-și ocroti industria 
și comerțul și în general de a 
duce o politică aptă să promove
ze forțele progresului economic, 
social și politic, puse tn sfîrșit în 
situația de a tolera pe propriul 
lor teritoriu situația privilegiată 
și jaful capitaliștilor străini și al 
clericilor ain mănăstirile -închi
nate aflați sub ocrotirea consu
latelor străine — principatele se 
aflau într-un stadiu de dezvolta
re mult întârziată. In aceste con
diții istorice atît de covîrșitor 
influențate de factorii exteriori, 
forțele interne ostile progresului 
social și> îndeosebi, marea boie
rime, îfi întăriseră considerabil 
pozițiile economice si politice, cu 
ajutorul țarismului boierimea din 
principate așezase pe umerii ță
rănimii, deci ai majorității po
porului, sistemul spoliator al Re
gulamentului Organic numit pe 
bună dreptate „Codicele muncii

strămoșească, la școli, la repre
zentanți tn conducerea țării.

Și totuși, în ciuda condițiilor 
economice, sociale, politice grele, 
în ciuda hotarelor artificiale ce 
brăzdau pămîntul românesc, pro
cesul de dezvoltare a forțelor 
progresiste își croise drum. Des
trămarea relațiilor feudale mult 
accelerată în cele două decenii 
premergătoare revoluției, făcuse 
să crească puterea economică a 
burgheziei și implicit, necesita-

BPERA

de elacă".
Incomparabil mal grele erau 

însă suferințele poporului român 
transilvănean. Suportînd obliga
ții feudale de muncă, de regulă 
duble față de cele din principa
te, iobagii români purtau în spi
nare jugul unor asupritori de 
neam străin; românii de la sate 
si orașe, țăranii, burghezia, inte
lectualitatea națională — erau 
socotiți „tolerați" în propria lor 
țară, lipsiți de dreptul la limba

le, erau cu atît mai mult inte
resate să se ridice împotriva du
blului jug feudal și străin.

Se poate,, așadar, spune că în
treg poporul român exceptînd 
păturile subțiri de beneficiari ai 
privilegiilor feudale se ridica la 
lupta pentru dreptate, pentru li
bertate națională, pentru crearea 
unui singur stat național unitar 
pe contururile vechii Dacii.

De-a lungul frămîntatului se
col ce a precedat revoluția de la 
1848, istoria socială, politică, cul
turală, a poporului nostru a fost 
istoria unui continuu lanț de fă
clieri care ău luminat mințile și 
drumul spre momentul de răs
cruce pe care-l comemorăm 
acum. Generația pașoptistă a 
moștenit lupta lui Inochentie 
Micu, a apostolilor Școlii ardele
ne, a lui Horia și Tudor, a tutu
ror celor care — cu sabia, cu 
condeiul, cu fapta și cu graiul 
— au vestit pe aceste meleaguri 
sfîrșitul orîndttirii feudale 
umful dreptății, libertății și 
tății românești.

Oamenii anului 1848 au 
luat moștenirea înaintașilor, 
ridicat-o pe o treaptă și 
înaltă, au pus temeliile unirii, 
desființării relațiilor feudale- și 
independenței naționale. Gene
rațiile care le-a urmat au desă- 
vîrșit unitatea politică româneas
că^ au înălțat țara — prin lupte 
grele — spre zorii noii orinduiri 
și au ajuns în zilele noastre, prin

Noi nu mai credem în nimic ! Și duminica aceasta

ME U!“

luăm cu noi tablele și... „șepticul'. Daca, to

„ACESTA-I PACIENTUL

tuși, fotbalul nu ne mai păcălește, data viitoare le lăsăm acasă. Dar pînă atunci.^.
Fotografii de VIOREL RARA

l-am rugat să ne vorbească pu
țin despre fetițele lui. L-a cam 
stînjenit întrebarea și l-am vă
zut într-o evidentă încurcătură, 
chinuindu-se să-și amintească 
cele opt nume și etatea lor. Am 
înțeles multe din această amne
zie nepermisă unui părinte.

Seara, aproape tot orașul era 
la stadion. Cu mai bine de o 
oră înainte de începerea parti
dei, stadionul era arhiplin. Cu 
o răbdare pe care și englezii o 
pot invidia, stăteau oamenii în
șirați în monom pentru a intra 
în ordine pe poarta îngustă. $i- 
rul era mai lung de un kilome
tru și așteptarea ’ nu le punea 
deloc la încercare răbdarea.

A început jocul și toată lu
mea dorea ca mingea să ajungă 
la Mani. Cînd balonul se lipea 
de piciorul lui, întregul stadion 
exploda de plăcere.

Seara tîrziu am prelungit dis
cuția și nici nu am observat 
cînd a „ras" cîteva pahare de 
„Tatuztnho" (palinca noastră 
este blinda pe lîngă această 
băutură alcoolică braziliană). 
Și-a primit „darul" și în miezul 
nopții, cu un avion a plecat la 
Rio de Janeiro, în mijlocul ma
rilor sale frământări de viață. 
Și-a luat la revedere de la noi 
și zîmbetul său forțat încerca 
din nou să ascundă marea dra
mă care îl apasă. L-am rugat să 
transmită cititorilor ziarului 
„Scînteia tineretului" un salut, 
dar mîna îi tremura. Prietenul 
său care îl însoțea a scris tex
tul pe care marele idol îl dicta 
iar apoi cu mîna nesigură a aș
ternut numele care se rostește 
acum pretutindeni în Brazilia 
cu nostalgie ! Manuel Francisco 
do Santos — Garrincha.

P.S. Cu trei săptămîni tn ur
mă, poliția trebuia să-l con
ducă pe Garrincha la închisoa
re. Dar fn ziua cînd urma să 
fie privat de libertate pentru 
neplata pensiei, ziarele au fă
cut mare vilvă, elogiind actul 
de mărinimie al bancherului 
Jose Luls Magalhaes Lins, care 
a trimis fostei soții și copiilor 
lui Garrincha nn cec cu suma 
ce o datora.

Peste alte cîteva iile, ziarele 
anunțau un mare succes finan
ciar al Băncii Naționale Minas 
Gerais, a! cărui director este dl. 
Lins. Fără comentarii.

P. C.

Avancronică.-

tri- 
uni-

pre- 
au 

mai
tea acesteia de a distruge privi
legiile marii boierimi, opreliștile 
de ordin economic și politic ce 
frînau mersul dezvoltării capita
liste. Burgheziei i se alăturau tn 
Principate boierimea mică și 
mijlocie, intelectualitatea, for
țe sociale interesate, de ase
menea, in sfărîmareâ regimului 
regulamentar și înlăturarea torni-"' r____ t__________________
nației străine. In Transilvania ' lupta întregului popor condus de 
burghezia română, intelectualita
tea națională, excluse de la pu
terea politică, puse in situație îndrăznețe' năzuințe ale oameni- 
de inferioritate pe toate planuri-

partidul comunist, la împlinirea 
și depășirea celot mai nobile fi

lor anului 1848.

P4uni și' halmlft- (Din plăsmuirile naturii tn masivii Bucegi)

i|Gab riel Moiceanu 
|ți echipa României] 

conduc în „Turul .
I Marocului"

Iln Turnl ciclist al Marocn- E 
lui, ieri a fost zi de repaus " 
la Marrakesh. După cinci k 

etape, în fruntea clasamen- I 
tului pe echipe se află selec- | 
ționata României (Moiceanu, 
Ardeleanu, Stoica. Moldo- 
veanu, Ciumeti) cu 21h05’44”, 
urinată de Polonia la 9’58’’, 
Maroc la 10’54”, Iugoslavia

• la 13’28”, Suedia la 19’20” etc. 
• Echipa Franței ocupă locul 

zece, la 35’20”. In clasamen
tul general individual, con
duce românul Gabriel Moi
ceanu, secondat la 2’08” de 
suedezul Soederlund. Liderul 
echipei poloneze, Jan Kudra. 
se află pe locul 10 la 13’28”.

Iîn clasamentul cățărătorilor 
conduce englezul Smith cu 
19 puncte.

Sferturile
|„Cupei României"
I la fotbal

Aseară au fost trase la I sorți, meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cu
pei României" la fotbal. Par
tidele se vor disputa la 17 8 aprilie pe terenuri neutre, 
după următorul program : 
Politehnica Iași — Rapid 

8 București; C.F.R. Timișoara
— Dinamo București; Vago
nul Arad — Dinamo Bacău ; 
Steaua — Progresul Bucu- 

Irești sau Universitatea Cluj.
Al doilea meci între Progre
sul și Universitatea Cluj va 
avea loo la 10 aprilie la

| Brașov. (Agerpres) |
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mistă, broasca, cobaiul și cîinele 
— acestor animale Pavlov le este 
foarte recunoscător, și nu numai 
Pavlov... Cîinele meu, va salva de 
acum încolo foarte mulți oa
meni, da, domnule I.

„Recitalul" de mai sus apar
ține doctorului Constantin Co
man, șef de lucrări în Clinica de 
chirurgie toracică a profesorului 
Cornel Cărpinișan. Vorbea des
pre cîini cu dragostea ce a avut-o 
pentru aceste animale numai Jack 
London. Cîinele doctorului Co
man este operat de plămîni, o 
operație ceva mai complicată ; 
un plămîn conservat 30 de zile 
într-un container, a fost trans
plantat în cutia toracică a ani
malului. Cîinele, după 40 de zile 
de la operație, se află în conva
lescență. „Este vioi, nu latră, nu 
mușcă !“

Cazul doctorului Coman este o 
performanță chirurgicală, dacă îl 
raportăm la celelalte^încercări și
rezultate din lume. Doar în An
glia ultimul cîine cu plămîn, 
proaspăt grefat, a trăit 12 zile, 
iar în Europa, încă nici o cli
nică nu a făcut cunoscut pînă în 
prezent, că ar fi depășit rezul
tatele echipei de chirurgi ro
mâni. Vă veți întreba poate că, 
s-a realizat grefă la om, a celui 
mai de seamă organ — inima I 
Am aflat că fiecare transplant de 
organ ridică aceleași probleme la 
fel de complicate, la fel de greu 
de realizat. După un buletin me
dical — s-au efectuat în lume, 
peste 2000 de transplantări de ri
nichi (cele mai multe) 7 grefe de 
plămîni (America, Japonia), cî
teva de ficat, ochi, urechi, pan
creas, membre și articulații. Și 
cum : Pînă în prezent, organele 
transplantate au fost luate de la 
accidentați sau donatori vii, de 
preferință, frați gemeni, părinți 
sau rude, sau chiar de la mai
muțe. Dar ne întrebăm, trebuie 
să aștepte pacientul, un tragic 
caz de moarte ca să-i aducă sal
varea vieții lui, ori gestul suprem 
al unui frate ? Aceasta, procu
rarea grefei, este problema cea 
mai grea, în chirurgia transplan
tului și în această direcție, dr. 
Coman, chirurgul român a făcut 
un pas, a găsit o rezolvare, e 
drept, deocamdată în lumea ne- 
cuvîntătoarelor, dar pînă la om 
a mai rămas un pas. Un animal 
trăiește, de 40 de zile, cu un 
plămîn, care n-a fost al lui, dez
lipit de organismul primar și 
conservat intr-un container, 36 
de zile, repus apoi în funcțiune,

la alt animal, care se simte bine. 
Cîinele se vede, iar pentru spe
cialiști vorbesc examenele me
dicale, radioscopiile etc.

„Am omorît peste o sută de 
cîini. Prima operație, a durat opt 
ore și n-a reușit N-a reușit nici 
a doua, nici a cincea, n-am reușit 
de 50 de ori, dar puteam să mă 
las ? Prima reușită, cîinele a 
trăit 7 zile, atunci am căpătat cu
raj și am accelerat cercetările. în 
știință niciodată nu se pune 
punct, pui punct, te plafonezi. 
Abia aștept să mă întîlnesc acum 
la Miinchen, cu prof. Cristian 
Barnard, de la Capetown să-i 
explic și cazurile mele. Cînd mă 
întorc de la congres, trec la 
grefa umană, am cazurile pre
gătite". (Dr. Coman a fost in
vitat să țină o comunicare de 
chirurgie toracică la recentul 
congres al medicilor de la 
Miinchen). Acolo va întîlni pe 
Barnard — „chirurgul cu mîna 
de aur", cu care — spune me
dicul— va discuta problema 
transplantului în bloc inimă- 
plămîn ; organe strîns legate fi
ziologic, operație mai simplă, cu 
șanse mai mari de reușită. Fi
indcă, din punct de vedere teh
nic suturile se fac pe vase mari
— iar prin bloc, se recoltează 
odată cu grefele și sistemul ner
vos, limfatic, celular, împreună 
cu arterele nutritive ale bronhii
lor. „De ce să se grefeze două 
organe cînd e bolnav doar unul?"
— l-am întrebat. Sînt „înrudite" 
și afecțiunea unuia, aduce preju
dicii celuilalt. Operatul de la 
Groote Schuur — trebuie să facă 
acum exerciții pentru extinderea 
plămînilor — a căror funcțiune 
scăzuse prin îmbolnăvirea inimii. 
Medicina este și o chestiune de 
subtilitate".

Subtilitate, îndrăzneală și pre
gătire științifică. „Noi operăm în 
chirurgia toracică, dincolo de noi 
e mormîntul. Și începe atunci o 
cursă dramatică, aparent calmă, 
între omul cu bisturiul și moar
tea. Fiecare salvat este o re-crea- 
ție a medicului. Profesional, eu 
sînt creația profesorului meu, dr. 
Cărpinișan. în 45 de ani de ac
tivitate a operat, mimai pe torace 
peste 10 000 de oameni. Chiar 
acum, la 65 de ani, face cîte 
4—5 operații pe zi, în urmă cu 
15 ani schimba trei echipe de 
ajutoare. La rîndul său este pro
fesional, creația altcuiva. Și toți 
ne străduim să fim la înălțimea 
exemplului ales. Acasă nu mă 
pricep să bat un cui, dar la spi
tal, cînd pun mîna pe bisturiu, 
toate gesturile îmi sînt codifi

cate ! Să revenim la transplan
turi." ț

Chirurgul mi-a explicat faptul 
că natura va fi un mare labora
tor de aparate minunate, în mo-^ 
mentul cînd va fi realizat „he- 
terotransplantul" — împrumu
tul de grefe de la animale. La^ 
noi se preconizează înființarea 
unui depozitar de organe. — la 
spitalul de urgență, unde să se O 
afle conservate, după dimensiuni, 
grupă imunologică toate organele^ 
omenești. Există și la țesuturi, ca 9 
și la singe, anumite grupe de 
compatibilitate care odată stabi-^ 
li te vor rezolva definitiv problema 9 
transplantului, o problemă de 
perspectivă apropiată.

Deocamdată modesta jertfă a 9 
unui cîine operat de plămîn în- 
tr-un chip nespectaculos, care își£ 
petrece convalescența într-0 cuș
că cu gratii sub îngrijirea lui^ 
„tanti Cati" — este pentru noi," 
oamenii, emoționantă. Dar de ce 
jertfă cînd el trăiește ?l 9

Fotbalul cunoaște sprinturi timpurii, sprinturi tîrzii și sprin
turi decisive. Etapa de duminică este — atît pentru partea de 
sus a clasamentului cît și pentru partea de jos — etapa sprinturilor ■- decisive.

„Pl’Ogresul“ — Universitatea Crpigva. Două echipe, în ciuda 
poziției în clasament,. in degringoladă Progresul caută în fiecare 
meci colacul de salvare pentfU a evita barajul si... retrogradarea. 
Universitatea și-a pierdut, se pare, calitatea esențială ; ambiția. 
Reaprinderea ei în fața publicului bucureștean (față de care are 
atîtca obligații...), confirmată printr-o victorie la București, ar 
trimite pe „Progresul" încă un an în B.

Rapid — U. Cluj. Sesiune de examen fotbalistic pentru ambele 
echipe. Rapid sa confirme forma bună din meciul cu Steaua Și 
să infirm© pe eea slabă din partida cu Jiul; Universitatea să 
arate că tine la atît de controversatul ei antrenor ?i-i întărește 
prestigiul prin îmbinarea fotbalului de laborator cu cel realist 
și aspru care se joacă pe și pentru puncte.

Dinamo Bacău — Dinamo București — Dacă în foștii dinamo- 
viști nu mai bate o inimă de bucureșteni, dacă echipa băcăuană 
intră pe teren decisă să dea totul în fața publicului care i-a dus 
lipsa două săptămîni, promovata acestui campionat intră în luptă 
pentru titlu. Are două meciuri consecutive acasă, are o echipă 
care știe să se bată pentru victorie. Mai ales acum cînd i-a prins 
gustul și acasă și în deplasare. Bucureștenilor le acord șansa în 
măsura în care : a) contraatacul va funcționa ca în zilele lui 
bune ; b) linia de mijloc va avea capacitatea să ordoneze jocul ; 
c) linia de fund va fi sobră și sigură.

U.T.A—Petrolul. U.T.A. este echipa mai odihnită dar atît de 
capricioasă îneît ar trebui să fim siguri că pierde pe teren propriu. 
Aud că Lereter și-a asumat rolul de „busolă" într-o linie de atac 
atît de incisivă și de tînără. Dacă victoria de la Tg Mureș n-a 
fost prea mult „gustată", U.T.A. va obliga Petrolul să-și termine 
repede... benzina. Echipa lui Oană anunța saltul spre maturitate. 
Am impresia că deocamdată mai duce lipsă de atacanți de me
serie. Dar poți să știi dacă ei „apar" tocmai la Arad ?

Steagul roșu — Steaua. Cu 15 puncte echipa brașoveană mai 
poate respira cu optimism „oxigenul" diviziei A. Trebuie să dea 
pentru aceste două puncte tot ozonul munților din jur. Cred că 
le va obține. Apărarea Stelei este penetrabilă, linia de mijloc 
greoaie și la propriu și la figurat. „Profesorul" are un sezon bun, 
dar mal tinerii lui colegi, exceptîndu-1 pe Tătaru, par plictisiți 
de fotbal. Așa nu se mai poate cîștiga titlul.

Farul — Jiul și F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș se vor des
fășura sub semnul reabilitării gazdelor în fața propriului public. 
Vor bate și F. C. Argeșul și Farul, dar candidatura lor la 
cîrma clasamentului diviziei A anunță nu tăria ci slă
biciunea fotbalului nostru. Nu sînt echipe de cursă lungă, cu for
mă constantă, cu personalitate. Sprintează în fiecare început 
de sezon și se cumințesc mai tîrziu. Păcat. Capitala are nevoie 
de concurență. Ar fi poate singurul factor care ar stimula pro
gresul în acest sport atît de iubit și atît de hulit.

C. PRIESCU

COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURĂ Șl ARTĂ Șl OFICIUL 
DE SPECTACOLE Șl TURNEE ARTISTICE 

PREZINTĂ
Teatrul „Atelier 212“ 

(din Belgrad)
SALA TEATRULUI DE COMEDIE

Luni 15 aprilie 1968, ora 19,30

„ Ascensiunea lui Bora 
Schneider"

de Alexander Popovic!
Marți, 16 aprilie 1968, ora 19,30

„Regele UBU"
de Alfred Jarry

Miercuri 17 aprilie 1968, ora 19,30

„Cine se teme de
Virginia Wolf?"

Turneul Companiei italiene 
de proză

ANNA PROCLEMMER - 
GIORGIO ALBERTAZZI

SALA PALATULUI
Sîmbătă 20 și duminică 21 aprilie 1968 

ora 20

„Agamemnon"
de Vittorio Alfieri

SALA ANSAMBLULUI U.G.S.
Luni 22 și marți 23 aprilie 1968, ora 20

„Așa cum mă dorești"
de Edward Albee de Luigi Pirandello

Biletele se vind la casa O.S.T.A., Calea Victo riei 68—70 telefon 13 15 75 și în serile specta
colelor, la casele sălilor respective.

Abonații au biletele rezervate.



pest □
HELSINKI 5. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Mircea S. Ionescu, transmit: 
încheindu-și vizita oficială între
prinsă în Finlanda, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor ex
terne, Comeliu Mănescu, a pă
răsit vineri la amiază Helsinki, 
plecînd spre patrie. Oaspeții ro
mâni au fost conduși de la reșe
dința de la Hotelul „Marski" la 
aeroportul Seutula de primul mi
nistru al , Finlandei, Mauno 
Koivisto, ministrul afacerilor ex
terne, Ahti Karjalainen, și de alte 
persoane oficiale.

Aeroportul era împodobit săr
bătorește. Pe frontispiciul clădirii 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țari.

Numeroase personalități ale 
vieții politice, economice și cul
turale finlandeze au venit să-și 
ia rămas bun de la oaspeții ro
mâni.

La sosirea primului ministru 
Ion Gheorghe Maurer, o compa
nie de elită a forțelor armate fin
landeze a prezentat onorul.

După ce a trecut în revistă, 
împreună cu premierul Koivisto, 
compania de onoare, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei și-a luat rămas bun de la 
persoanele prezente pe aeroport: 
Vaino Leskinen, ministrul indus
triei, S. E. Suorttanen, ministrul 
apărării, al ți membri ai guver
nului, membri ai conducerii mu
nicipalității din Helsinki, K. Ma- 
kela, ambasadorul Finlandei la 
București. Pe aeroport se aflau, 
de asemenea, N. I. Vancea, am
basadorul 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, 
Comeliu Mănescu, string căldu
ros mîinile primului ministru

M. Koivisto și ministrului de ex
terne, A. Karjalainen. Cei doi șefi 
de guverne și miniștrii de ex- 
trene ai României și Finlandei 
și-au exprimat, încă o dată, sa
tisfacția prilejuită de această vi
zită, de rezultatele ei pozitive.

La ora 13,15 avionul special 
a decolat, îndreptîndu-se spre 
București.

De la bordul avionului, președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a transmis următoarea telegramă primului 
ministru al Finlandei, Mauno Koivisto:

„Părăsind frumoasa dumneavoastră țară doresc să vă transmit, 
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 pentru a exprima, încă o dată, din 
partea delegației române, satisfacția pentru convorbirile fructuoase 
avute cu dv., cu dl. ministru al afacerilor externe și ceilalți mem
bri ai guvernului finlandez, precum și convingerea că ele vor con
tribui la dezvoltarea multilaterală a bunelor relații statornicite între1 
România și Finlanda, în interesul ambelor noastre națiuni.

Vă doresc, Excelență, multă sănătate și fericire personală, iar 
poporului finlandez pace și prosperitate".

In 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.

★

HELSINKI 5. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu, 
și Mircea S. Ionescu, transmit : 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor ex
terne, Comeliu Mănescu, a avut, 
vineri dimineața, o întrevedere 
cu Aame Saarinen, președintele 
Partidului Comunist din Fin-

★

landa, Viile Pessi, secretar gene
ral al partidului, și Martti Malm- 
berg, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central.

A fost de față ambasadorul 
României la Helsinki, N. I. Van
cea.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

COMUNICAT
cu privire la vizita in Finlanda a președintelui Consiliului 

de Miniștri al -Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, 
și a ministrului afacerilor externe, Comeliu Mănescu

La invitația guvernului firtlandeî, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul afa
cerilor externe, Comeliu. Mănescu, au făcut între 
31 martie și 5 aprilie 1968 o vizită oficială în 
Finlanda. înalții oaspeți români au vizitat între
prinderi industriale, monumente istorice, așeză
minte sociale și culturale în capitala Finlandei și 
în orașele Tampere și Valkeakoski. în timpul șe
derii lor în Finlanda, ei au fost întimpinați pre
tutindeni cu căldură, în spiritul relațiilor de sin
ceră prietenie care există între popoarele finlan
dez și român.

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și ministrul afacerilor externe, Cor
nelia Mănescu, au fost primiți de președintele 
Republicii Finlanda, Urho Kekkonen. Ei au avut 
întrevederi cu primul ministru al Finlandei, Mau
no Koivisto, și cu ministrul afacerilor externe, 
Ahti Karjalainen. La aceste întrevederi au parti
cipat, de asemenea, din partea română : ambasa
dorul Republicii Socialiste România la Helsinki, 
Nicolae I. Vancea, și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea 
finlandeză : secretarul general din Ministerul Afa
cerilor Externe, Jdrma Vanamo, ambasadorul Fin
landei în România, Kaarlo Măkkelă, și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor Externe.

Convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmos
feră de sinceritate și prietenie, au făcut posibilă 
efectuarea unui larg schimb de vederi asupra 
stadiului actual al relațiilor româno-finlandeze, 
precum și a celor mai importante probleme inter
naționale.

Părțile au constatat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și Finlanda, așezate pe baze so
lide și durabile, urmează o evoluție favorabilă, 
în cursul vizitei au fost semnate Acordul pri
vind transporturile rutiere internaționale, Acordul 
de desființare a vizelor și Protocolul de colabo
rare între cele două țări în domeniul culturii și 
științei pe anii 1969—1970.

Cele două părți au convenit, în interesul dez
voltării multilaterale a relațiilor româno-finlan
deze, să exploreze în continuare toate posibilită
țile de sporire a schimburilor comerciale și mo
dalitățile concrete de cooperare economica fruc
tuoasă, inclusiv posibilitatea înființării, în acest 
scop, a unei comisii mixte.

Abordîndu-se problemele politicii internațio
nale, ambele părți au recunoscut importanța deo
sebită a rolului Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității internaționale și 
faptul că, pentru a-și îndeplini cît mai bine acest 
rol, Organizația trebuie să reflecte, în activitatea 
sa, realitățile lumii contemporane și să devină 
universală.

Cele două părți și-au exprimat profunda îngri
jorare cu privire la războiul care continuă în Viet
nam. Ele au subliniat necesitatea găsirii unei so
luții a acestei probleme pe calea negocierilor, în 
conformitate cu acordurile de la Geneva din 1954, 
respectîndu-se dreptul inalienabil al poporului

vietnamez de a-și hotărî propria sdftrta, corespun
zător intereselor sale vitale. Părțile apreciază că 
încetarea războiului din Vietnam ar contribui în 
mod eficace la însănătoșirea situației internațio
nale, la normalizarea relațiilor între state, la con
solidarea 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 inadmisibilității obținerii de 
cîștiguri teritoriale ca urmare a operațiunilor 
militare și pornindu-se -de la recunoașterea drep
tului la existență independentă pentru toate sta
tele 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 tre
buie să se acorde o atenție deosebită inițiativelor 
menite să asigure securitatea în Europa și s-a sub
liniat importanța pe care o prezintă în această pri
vință dezvoltarea relațiilor bilaterale între sta
tele continentului. Părțile și-au manifestat fără 
rezerve sprijinul față de toate eforturile menite 
să promoveze relațiile de bună vecinătate prevă
zute în rezoluția 2129 (XX), adoptată în unanimi
tate de Adunarea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite, România și Finlanda fiind coau
toare la proiectul de rezoluție.

Exprimîndu-și hotărîrea de a-și aduce contri
buția la ameliorarea climatului politic pe plan 
european și mondial, cele două părți s-au pronun
țat pentru promovarea cu consecvență în viața 
internațională a principiilor independenței și su
veranității. egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc.

Menționînd importanța colaborării economice 
între statele europene, părțile și-au exprimat pă
rerea că trebuie să se creeze condiții cît mai fa
vorabile pentru dezvoltarea liberă a comerțului 
internațional, fără discriminări și bariere.

Subliniind pericolul pe care îl reprezintă pen
tru omenire acumularea continuă de armament și, 
îndeosebi, de armament nuclear, părțile consideră 
necesar ca, împreună cu alte țări, să sprijine efor
turile menite să ducă Ia dezarmarea generală.

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, a adresat, în numele președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, invitația ca președin
tele Republicii Finlanda și doamna Kekkonen să 
facă o vizita oficială în România. Președintele 
Republicii Finlanda și doamna Kekkonen au ac
ceptat această invitație și și-au exprimat plăcerea 
de a vizita România, la o data care va fi stabilită 
ulterior.

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, a adresat, de asemenea, primului mi
nistru al Finlandei și doamnei Koivisto, precum 
și ministrului afacerilor externe și doamnei Karja- 
lainen invitația de a face o vizită oficială în Ro
mânia. Aceste invitații au fost acceptate cu plă
cere. Datele vizitelor vor fi stabilite pe cale diplo
matică.

Postul de radio „Eliberarea11 
salută călduros poziția R. D. Vietnam

Declarația guvernului R. D. Vietnam din 3 aprilie constituie un 
răspuns elocvent la cuvîntarea președintelui Johnson din 31 martie 
se arata în comentariul transmis de postul de radio ELIBERAREA 
sub titlul „Salutăm călduros și sprijinim în întregime poziția cla
ră și justă a guvernului R. D. Vietnam".

întreaga omenire progresistă 
cere imperialiștilor din S.U.A să 
înceteze agresiunea împotriva ță
rii noastre, să pună capăt necon
diționat bombardamentelor și 
tuturor acțiunilor militare împo
triva R. D. Vietnam, să respecte

drepturile sacre ale poporului 
nostru. în aceasta constă esența 
păcii în Vietnam.

în ce privește partea de nord 
a țării noastre, se arată în co
mentariu, Johnson nu a acceptat 
încă încetarea completă și necon

diționată a bombardamentelor și 
a altor acțiuni militare. Din cu
vîntarea lui reiese că politica 
S.U.A. este îndreptată spre con
tinuarea agresiunii și a domina
ției în Vietnamul de sud.

Atît timp cît imperialiștii 
S.U.A. nu vor renunța la planu
rile lor agresive de a instaura 
dominația în Vietnamul de sud, 
atît timp cît vor duce un război 
distrugător împotriva Vietnamu
lui de nord, noi sîntem ferm ho- 
tărîți să nu depunem armele pînă 
la victoria deplină pentru elibe
rarea sudului, apărarea nordului 
și unificarea pașnică a patriei se 
menționează în comentariul 
transmis de postul de radio al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Martin Luther King a fost 
asasinat

• Crima s-a produs intr-un hotel din Memphis • Val de 
proteste in S.U.A. ® F.B.I. va cerceta asasinatul

Liderul populației de culoare (din S.U.A., reverendul Martin 
Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru pace, a fost asa
sinat joi după-amiază în orașul Memphis (statul Tennessee). ,

King a fost ucis cu o rafală de 
armă automată trasă de un alb 
care s-a urcat apoi într-un auto
mobil și a dispărut. Liderul popu
lației de culoare se afla în 
acel moment în balconul de 
la etajul doi, al unui hotel din 
Memphis, oraș unde sosise pentru 
a conduce o demonstrație a popu
lației de culoare în sprijinul re
cunoașterii drepturilor civile și a 
participa la mai multe mitinguri 
ale negrilor. El a fost transportat 
de urgență la spital, dar medicii 
nu au mai putut fi de nici un 
ajutor. Victima a decedat în ur
ma rănii provocate de un glonte 
care i-a străpuns gîtul.

Vestea asasinării lui Martin 
Luther King, în vîrsta de 39 de 
ani, considerat drept unul dintre 
cei mai activi promotori ai lup
tei neviolente pentru drepturi a 
negrilor americani a provocat un 
adevărat șoc pe întreg cuprinsul 
Statelor Unite. Agențiile de pre
să americane consideră că aceas
tă crimă „este cea mai mare tra
gedie cunoscută de S.U.A. de la 
asasinarea președintelui Ken
nedy" (U.P.I.) și una din cele 
mai grave crime comise de ra
siștii albi americani în cursul ac
tualului secol.

Președintele Johnson a făcut o 
declarație radiotelevizată în care 
a chemat poporul american să-și 
mențină calmul, subliniind că 
„America este șocată și uluită de 
asasinarea brutală a dr. King". 
El a anunțat că din cauza eveni
mentelor din Memphis și-a anulat 
plecarea spre Honolulu (Ha
waii unde urma să discute si
tuația din Vietnam cu oficialită
țile americane de la Saigon. Vice
președintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a declarat că „acest

• Declarația lai

I
U Thant

• VINERI, a sosit la Geneva 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, pentru a lua parte la 
ceremonia punerii pietrei fun
damentale a unei noi clădiri 
destinată Oficiului european al 
Națiunilor Unite. U Thant a de
clarat ziariștilor că „speră mai 
mult ca oricînd în posibilitatea 
angajării unui dialog între Sta
tele Unite și R. D. Vietnam în 
vederea reglementării conflic
tului vietnamez11. Pe de altă 
parte, U Thant, a spus că asa
sinarea liderului populației de 
culoare din S.U.A., Martin Lu
ther King, despre care a aflat 
în timpul călătoriei, a fost pen
tru el „un șoc teribil".

• Turneul lui 
Robert Kennedy

• SENATORUL Robert Ken
nedy, care recent și-a anunțat 
intenția de a candida la postul 
de președinte al S.U.A., a înce
put joi un lung turneu electo
ral în mai multe state din ves
tul mijlociu și pînă în Alaska. 
Aproximativ 4 000 de studenți 
de la Universitatea „Notre 
Dame" din South Bend, statul 
Indiana — prima etapă a aces
tui turneu — i-au făcut o căl
duroasă primire.

• închiderea unor 
facultăți în 
Spania

• AUTORITĂȚILE spaniole 
au ordonat închiderea facultă
ților de medicină și filozofie din 
Salamanca, în urma unor inci
dente angajate între studenți și 
poliție. Potrivit ziarului „Le 
Monde", incidente similare s-au 
produs și la Universitatea din 
Saragosa, în timpul cărora po
liția a arestat 11 studenți, pre
cum și la Madrid, unde, de ase
menea, au fost operate arestări. 
Pe de altă parte, studenții de 
la Universitatea din Santiago de 
Compostela continuă să se afle 
în grevă.

• Dezbaterile din 
Consiliul de 
Securitate

• CONSILIUL de Securitate 
și-a încheiat, joi seara, dezba
terile cu privire la recentele in
cidente dintre Izrael și Iorda
nia. Nu a fost adoptat nici un 
proiect de rezoluție. Lucrările 
Consiliului s-au încheiat prin- 
tr-o declarație a președintelui 
în funcție, Iakov Malik 
(U.R.S.S.), consemnată în proce
sul verbal al ședinței. In docu
ment se arată că, „ascultînd de
clarațiile părților privind reiz- 
bucnirea ostilităților, membrii

PtiuefW 
suedez

act criminal aduce rușine țării 
noastre". Numeroși senatori, 
membri ai Camerei reprezentan
ților, guvernatori și alte persona
lități politice și sociale din S.U.A. 
au făcut declarații în care au 
condamnat cu severitate asasina
tul de joi de la Memphis. Pri
marul orașului Memphis a ordo
nat ținerea a trei zile de doliu.

Imediat după ce posturile de 
radio și televiziune americane au 
anunțat știrea asasinării lui Mar
tin Luther King, populația de 
culoare din numeroase orașe a 
început să organizeze demonstra
ții de protest împotriva acestei 
crime și a exceselor rasiștilor, 
în multe localități, manifestațiile 
au căpătat un caracter violent. 
Pretutindeni autoritățile au ordo
nat poliției să fie în stare de 
alarmă. în orașul Memphis, un
de, potrivit agențiilor de presă,

„situația este asemănătoare unui 
vulcan în erupție", a fost decre
tată interdicția de circulație pe 
străzi, fiind aduși 4 000 de mili
tari din garda națională pen
tru a întări forțele polițienești. 
Incidente violente s-au înregistrat 
în cartierele locuite de populația 
de culoare din New York, Los 
Angeles, Jackson, Hartfort, Ra
leigh și în multe alte orașe. Sec
ția din Washington a Comitetu
lui de coordonare a studenților 
neviolenți a adresat populației de 
culoare de pe întreg teritoriul 
S.U.A. un apel la grevă gene
rală.

între timp, s-a anunțat că din 
ordinul ministrului justiției, an
cheta privind asasinarea lui Mar
tin Luther King a fost încredin
țată Biroului Federal de Inves
tigații.

Asasinul pastorului Martin 
Luther King este un alb care 
pare să-și fi pregătit atentatul 
cu foarte multă grijă, a declarat 
vineri directorul poliției din 
Memphis, Frank Holloman. Ne
cunoscutul a tras asupra lui 
King de la fereastra unei băi 
situate Ia primul etaj al unui 
hotel. King se găsea pe balconul 
unui hotel aflat de partea cea
laltă a străzii, la circa 60 de 
metri depărtare.

Holloman a refuzat să dezvă
luie numele sub care asasinul 
s-a înscris la hotel. Pe de altă 
parte, s-a aflat că dintr-un ma
gazin de articole sportive din 
Memphis au fost furate miercuri 
seara 15 puști de același tip și 
este posibil ca arma să facă 
parte dintre acestea.

In cartierele populației de cu
loare din mai multe orașe ame
ricane, au continuat demonstra
țiile de protest împotriva asasi
nării liderului populației de cu
loare, Martin Luther King. In 
cursul ciocnirilor cu politia 2 
persoane au fost ucise, s-au în
registrat sute de răniți. Au fost 
operate numeroase arestări.

Intr-o dimineață ivorie, 
așa cum sînt diminețile sue
deze, atunci cînd cerul, al
bastru deasupra și verde- 
gălbui spre orizonturi, este 
neacoperit de nori — am 
pornit într-un tur al orașu
lui Vasteras. Orașul este mai 
bătrîn decit cele mai vechi 
documente și, desigur, par
curgerea unui traseu în îm
prejurimile sale nu poate să 
nu-ti releve aspecte, lucruri 
noi, interesante, de o mare 
âtractie. în iținerariul nos
tru erau fixate cîteva obiec
tive industriale. Cunoscînd, 
încă din secolul al XIX-lea 
ritmuri de dezvoltare neo
bișnuite — gratie bogatelor 
resurse naturale — industria 
suedeză a beneficiat, pe pla
nuri largi, de tradiții teh
nice de multe ori centenare. 
Suedezii știau cu multe 
veacuri în urmă, să exploa
teze minele și să forjeze fie
rul.

Părăsim orașul-port Văs- 
ieras — al patrulea oraș ca 
mărime (circa 110 000 locui
tori) al Suediei, dar care are 
în orbita sa cîteva orășele- 
uzine, concentrînd astfel, în 
această regiune, o mare for 
ță industrială — și ne în
dreptăm spre Skultuna, o 
mică localitate situată la 
vreo 16 km depărtare. Dru
mul, pe o șosea de asfalt 
sinuoasă, ne poartă printr-o 
lume de basm. Avem une
ori senzația că parcurgem

am reținut articolele de me
traj... din aluminiu și alamă. 
Adevărate stambe metalice. 
Unele cu desene în culori 
mai frumoase chiar decit 
cele de bumbac. Laminorul 
care le produce are niște 
cote tehnice de o precizie și 
finețe — unice. întreaga in
dustrie alimentară suedeză 
ambalează, împachetează 
mărfurile eu aceste pînze 
metalice, care au proprietăți 
nu numai estetice, ci și de 
conservare, de păstrare a 
prospețimii și calității ali
mentelor.

Intr-un alt loc am văzut 
cîteva mașini rotative care 
pot tipări firme — reclame 
din aluminiu în... 6 culori. 
Cu muncitorul Karl Verk- 
stan, ne întreținem despre 
condițiile de muncă și de 
viață. Se lucrează 9 ore pe 
zi, cu o pauză de prînz de o 
oră.

Aflăm și alte curiozități. 
Skultuna Bruk este și una 
dintre cele mai mari... fer
me agricole din Suedia, care 
deține 1 500 de ha de pămînt 
arabil și pășune, sute de vite 
și 5 000 de ha de păduri. Deci, 
aici se mai produce și... lap
te.

Punctul de atracție îl for
mează, insă, un recent pro
dus care a făcut senzație. 
Este vorba despre casele te
lescopice din aluminiu — 
produs industrial care deți
ne primatul mondial. Și to-
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sour i:
Consiliului de Securitate sînt 
profund îngrijorați de agrava
rea situației din această regiune, 
în consecință, s-a hotărît ca 
Consiliul de Securitate să se 
preocupe în continuare de stu
dierea acestei probleme și să-i 
acorde o atenție deosebită".

• ȘCOLILE elementare din 
Uganda sînt frecventate în pre
zent de peste un milion de ti
neri, iar numărul absolvenților

0 LA AMBASADA română 
din Havana a avut loc, joi, 
într-un cadru festiv donarea 
către Academia de Științe a 
Republicii Cuba a unor lu
crări editate de Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia, printre care ediția com
pletă a lexiconului tehnic ro
mân.

școlilor medii este de patru ori 
și jumătate mai mare decit în 
timpul cînd (ara se afla sub 
jugul colonial.

• Eșec la
Luxemburg

• CONSILIUL Ministerial al 
C.E.E., ale cărui lucrări s-au 
desfășurat la Luxemburg, și-a 
încheiat vineri după-amiază 
dezbaterile fără să fi putut ajun
ge la un acord asupra candida
turii la C.E.E. a Angliei și a ce
lorlalte (ări care au solicitat a- 
cest lucru. Noile propuneri, puse 
la punct la Bruxelles de Comi
sia Pie(ei comune, la cererea ex
presă a Consiliului Ministerial, 
n-au putut nici de data aceasta 
să ob(ină consimtămîntul dele
gației franceze.

Vedere din Stockholm

Rezoluțiile plenarei C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PR AGA (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., vi
neri s-au încheiat la Praga lu
crările 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 
publicității. ,

A fost adoptată, de asemenea, 
o rezoluție cu privire la situația 
politică actuală din Cehoslova
cia. în rezoluție se anunță că 
C.C. și organele sale executive 
alese în cursul actualei plenare 
vor urma în mod consecvent 
calea democrației socialiste. Co
mitetul Central și organele sale 
executive vor dezvolta, de a- 
semenea, o amplă activitate po
litică și o muncă concretă pen
tru aplicarea programului de 
acțiune.

Direcția fundamentală și ho- 
tărîtoare a actualei activități po
litice are la bază eforturile în
dreptate spre eliminarea defor
mărilor din trecut, construirea 
socialismului într-un mod cores
punzător condițiilor și tradițiilor 
R. S. Cehoslovace. *■

In rezoluție se subliniază că 
temeliile societății socialiste sînt 
trainice în Cehoslovacia și că 
nici o încercare de a împiedica 
dezvoltarea nu poate fi viabilă. 
Dezvoltarea ar putea totuși să 
fie serios prejudiciată de dezor
dine, de înlocuire a formelor 
democratice de conducere a so
cietății printr-o atmosferă de 
neîncredere și demagogie. Tre
buie împiedicate toate acestea 
la timp cu grijă, înțelepciune și 
calm, cu răspunderea de oameni 
de stat.

în rezoluție se subliniază că 
problemele care au fost și vor 
mal fi criticate nu vor putea fi

rezolvate dintr-o dată și ca va 
fi nevoie de timp pînă ce pro
blemele de bază ale economiei 
și conducerii societății vor fi 
rezolvate pe deplin, într-un mod 
nou. C.C. al P.C. din Cehoslova
cia sprijină întru totul cererea 
ca organele de stat și economice 
cu răspundere să informeze des
pre starea economiei și princi
palele ei probleme într-un ase
menea mod îneît nu numai ex- 
perțij în problemele economiei 
naționale, dar și toți cetățenii 
să poată înțelege aceste lucruri.

C.C. sprijină întru totul și va 
sprijini dezvoltarea democrației 
socialiste și nu va permite ca 
ea să fie readusă la condițiile 
dinaintea plenarei din ianuarie.

Prin programul de acțiune, 
partidul intră într-o nouă etapă 
a procesului de renaștere. Sco
pul ei principal este unitatea 
partidului și a tuturor forțelor 
societății pentru desfășurarea 
unei activități pozitive pe baza 
acestui program.

Plenara a aprobat o rezoluție 
în care Comitetul Central re
comandă ca alegerile, pentru Co
mitetele Naționale să fie amî- 
nate.

Plenara Comitetului Central 
a aprobat recomandarea Pre
zidiului C.C. ca reabilitarea de
plină și justă a tuturor persoa
nelor care au avut de suferit 
ca urmare'a violării legii socia
liste și a normelor de partid în 
anii 1949—1954, în special a Iud- 
tătorilor din. rezistență să fie 
dusă la îndeplinire în .mod con
secvent.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul primul se-**' 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Alexander Dubcek.

un drum printr-un muzeu în 
aer liber. Pe malurile lacu
rilor, a canalelor, printre 
brazi, ocrotite parcă de bă- 
trîni arbori cu coroane largi, 
răsar acele ciudate și ori
ginale căsuțe de vară, cu
rioase prin arhitectura lor și 
atrăgătoare prin colorit. U- 
nele-s vechi, poate de sute 
de ani. Dar se păstrează cu 
sfințenie și grijă. Suedezul 
ține extraordinar la tradi
ție, este un păstrător al re
licvelor istorice. Domină ob
sedant culoarea roșie — acel 
vestit roșu de Failun — si 
mai puțin gri — în orice 
caz, în decorație este evi
dentă o împestritare de cu
lori. Ni se explică faptul 
prin aceea că. atunci, de 
mult, această culoare, roșu 
de Failun (ne amintește de 
vechile, vestitele mine de 
cupru) era mai ieftină...

Uzina, apar(inînd marelui 
concern Mețallverken, se 
află într-un splendid cadru 
pitoresc. Sîntem primiți în
tr-un fel de sală de recep
ție, unde oaspeții iau con
tact și cu... istoria întreprin
derii. Vitrinele cu produse 
mai vechi — cu stampe și do
cumente care atestă o vîrsta 
apreciabilă — ca și produ
sele noi, ticluiesc pe moment 
o cronică interesantă. Di
rectorul întreprinderii side
rurgice de aici, ne schițează 
„biografia" unității. Este cea 
mai veche uzină metalurgi
că din Suedia. încă în seco
lul al XVI-lea, a existat aici 
„ciocan și nicovală". înfiin
țată în 1607 din ordinul lui 
Carol al IX-lea, ponderea 
produselor acestei întreprin
deri au deținut-o în trecut... 
candelabrele bisericești din 
alamă. Printre cele mai im
portante produse care se fa
brică aici, astăzi, se numă
ră elementele de poduri din 
aluminiu. De fapt, acest me
tal al industriei moderne — 
aluminiul — ocupă locul cel 
mai însemnat în fabricarea 
tuturor produselor...

Vizităm cîteva secții. Pro
voacă o impresie plăcută ți
nuta halelor, eleganța și os
pitalitatea muncitorilor, pro
cesul de fabricație întrunind 
toate atributele industriei 
moderne : automatizare, co
menzi, electronice etc. Ca e- 
lemente de curiozitate și 
care ne-au atras privirile,

tuși, în secțiile tn oare se 
produce „această minune a 
secolului", nu descoperi ceva 
neobișnuit...

Dar, iată-ne în interioare
le cîtorva dintre tipurile u- 
nor asemenea case cu două, 
trei și patru camere plus de
pendințele de trebuință, 
montate în curtea uzinei, în 
imediata vecinătate a sec
țiilor care le produc. Sînt 
confortabile ca orice casă o- 
bișnuită. Atunci, ce le deo
sebește ? Construcția lor se 
realizează pe... bandă rulan
tă ; pregătirea pentru a fi 
transportate durează mai 
pufin de o oră; t>3t în mai 
pu(in de o oră se poate 
monta o asemenea casă. Și 
în orice loc. Așa că, pe plat
forma unui autocamion de 4 
tone îți duci casa la mare 
sau la munte. Se poate trans- 
porta de 50 de ori fără să 
se producă vreo stricăciune. 
Pentru montarea casei de 
vacanță nu sînt necesari de- 
cît doi oameni. Pereții sînt 
construiți din aluminiu și 
izolați cu plastic, podeaua 
din plăci de aliaj — un om 
manevrează ușor un perete, 
îmbinarea părților compo
nente se face perfect etanș. 
Ferestrele au geamuri du
ble. Apa, rețeaua de canali
zare și electricitate sînt lo
calizate într-o singură co
nexiune în afara casei; în
călzirea se face cu radiatoa
re. Ingeniosul edificiu poate 
fi montat oriunde, fiind ne
voie doar de cîteva grinzi de 
lemn. Chiar și în nordul cu 
climă arctică sau în pustiuri, 
unde sursa de energie'elec
trică se poate înlocui cu sobe 
de gaz cu petrol lichid și 
încălzitoare Kerosene. Bu
cătăria are toate cele nece
sare : apă rece și caldă, ma
șină de gătit electrică, ven
tilator, frigider, camera de 
toaletă are vană, duș, chiu
vetă. în încăperi există tot 
mobilierul obișnuit de la 
dulapuri la paturi, scaune și 
masă de sufragerie...

Părăsind uzina de la Skul
tuna, producătoarea caselor 
telescopice, am încercat să 
suprapun totul imaginii ve
chilor căsuțe roșii ce ne în
soțeau drumul spre Văsteras.

VASILE CABULEA
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