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în ziarul nostru de ieri am 
publicat, într-un amplu reportaj 
relatări de la adunările studen
țești, entuziaste manifestări ale 
recunoștinței tineretului studios 
față de partidul și statul nostru 
pentru consecvența cu care se 
ocupă de îmbunătățirea din toate 
punctele de vedere a procesului 
de pregătire al viitorilor specia
liști. La redacție au continuat să 
sosească vești din toate centrele 
universitare. Studenții, aflați în 
plină desfășurare a sesiunii de 
examene, cadrele didactice — 
transmit reporterii și corespon
denții ziarului — dovedesc un 
interes deosebit față de recentele 
măsuri privind perfecționarea și 
modernizarea învățămîntului su
perior. Publicarea în presă a 
hotărârilor privitoare la posibili
tatea absolvenților care dove
desc vocație pentru munca știin
țifică de a fi repartizați direct în 
institute de cercetări și la îmbu
nătățirea sistemului de examene 
i-a atras pe studenți într-un nu
măr mare la facultăți, aceștia do
rind să afle cît mai multe de- 
tu&i în legătură cu măsurile care 
îi interesează în mod direct. In-

„DE ZIUA
PIONUL

tîlnirile studenților s-au trans
format în adevărate adunări, par- 
ticipanții exprimîndu-și deplina 
lor adeziune față de hotărîrile 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. în vederea dezvoltării în
vățămîntului în patria noastră, 
față de Legea învățămîntului a- 
doptată de Marea Adunare Na
țională. în ziarul de azi publicăm 
încă o măsură luată de Ministe
rul învățămîntului în vederea a- 
plicării Legii învățămîntului a- 
doptată de recenta sesiune a Ma
rii Adunări Naționale pe baza ho- 
tărîrii Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. : îmbunătățirea sis
temului de susținere a examenu
lui de stat în învățămîntul su
perior.

Subliniind preocupările stărui
toare ale partidului și statului în 
vederea corelării științifice a în
vățămîntului nostru la cerințele 
actuale și de perspectivă ale e- 
conomiei și culturii, în vederea 
afirmării energiei și capacităților 
intelectuale ale tineretului țării, 
participării sale la progresul mo
dern al patriei, studenții au dat 
glas recunoștinței lor pentru gri
ja ce o manifestă conducerea de 
partid și de stat față de condi
țiile de studiu și de viață ale 
tineretului studios, pentru efor
turile în vederea construirii unor 
noi spații de învățămînt, cantine 
și cămine, laboratoare, acordă
rii de burse și alte ajutoare ma-

teriale, asigurării de locuri de 
muncă pentru fiecare absolvent, 
corespunzătoare vocației, pregă
tirii de specialitate și cerințelor 
societății. Studenții și-au mani
festat hotărîrea de a răspunde 
grijii ce li se acordă pregătin- 
du-se cu pasiune pentru a deveni 
specialiști cu o înalță calificare, 
prezentînd garanția că lor li se 
poate acorda încrederea de a lu-w 
era în sectoarele hotărîtoare ale | 
economiei și culturii. L

într-o atmosferă de înaltă res- s 
ponsabilitate, participanții la a- | 
dunări au adresat Comitetului | 
Central al Partidului Comunist ■ 
Român, 
Ceaușescu,

cele ma 
ziunea 
măsir 
mit*- 
ve

pliniri și ade- 
Aitru înțeleptele 
de Plenara Co

ral al partidului în 
.oltării învățămîntu- 

*ra noastră și față de
^ege a învățămîntului adop-

(Continuare în pag. a 11-a)

PILOR"
în-Iml place să cred că nu ... 

tîmplător a fost aleasă o zi de 
iunie pentru t> sărbătoare de
dicată purtătorilor cravatelor 
roșii. Este timpul cînd se a- 
propie de finiș maratonul a- 
nului școlar, dar vîntul a și 
început să aducă parfumul 
brazilor și al algelor vacanței; 
se dau rezultatele unor im
portante concursuri care au 
însemnat în lumea copilăriei 
tot atîtea momente de febrili
tate, dar subtilul poet ori gra
vul matematician cu pantaloni 
scurți așteaptă verdictul ju
riului cu un calm olimpian, 
fgcîndu-și cercei din cireșe; 
'au sosit clipele de vîrf ale me
ditației lucide privind alege
rea profesiei, dar nimeni nu-l 
oprește pe viitorul chimist sau 
agronom să se viseze încă ex
plorator polar sau cosmonaut. 
Are această zi însuși aerul co
pilăriei, are un surîs de puști 
care a eliberat din colivie un 
scatiu sau a înălțat un zmeu, 
care a luat o notă bună toc-
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semnează : AUREL BARAN- 
GA, NICOLAE MINEI, VA- 
SILE BARAN, GH. NEAGU, 
FLORIN IONESCU. j

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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— ir°va®ul NiG0,ae Vizita secretarului general al Mișcării
tovarășului Nicolae g • O ->

i, secretarul general al I zj nfStniT HO ■
C.C. al P.C.R., președintele Con- u (3 III IIIII l llU ™ ■ ■ ■ n B IB
siliului de Stat, telegrame în ca- | ® j I « 1 i ■ | , R • • I •

—ministry tehnologiei z Riouale a Kevoluției, președintele
....... ei 

privind perfecționarea învăță- g 
mîntului, recunoștința față de j 
partid și de stat, ce animă în- B 

udențime........................... ■
telegramă primită din | 
REȘ se arată : „Studen- B

I
pren 
ghe 
siMu________ ,___________

I
dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Na- 
Ițional al Cercetării Științifice, 
a primit pe ministrul tehno
logiei din Marea Britanie, 
Anthony Wedgwood Benn, 
care se află într-o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Sir

hotărîți să se dedice cu mai 
multă pasiune învățăturii, să va
lorifice la maximum anii studen
ției. Telegramele relevă 
nea deplină a tineretului univer
sitar față de recentele

adeziu-

măsuri

treaga studențime.
într-o I

TG. MUREȘ se arată: 
ții Institutului do medicină și 
farmacie exprimă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu,

a primit pe

din Marea Britanie

Vineri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, îm
preună cu tovarășii Ion Gheor- 
J ; Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, și Alexan-

în legătură cu examenul de stat |
In a doua jumătate a lunii 

iunie are Ioc, la institutele 
de învățămînt superior, se
siunea de vară a examenului 
de stat.

Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, aprobate în Ple
nara din 22—25 aprilie 1968, 
prevăd îmbunătățirea înce- 
pînd din anul 1968—1969, a 
examenului de stat din sec
toarele universitar, medical, 
economic și agronomic.

Ministerul învățămîntului 
aduce la cunoștință că aceste 
îmbunătățiri se aplică înce- 
pînd din sesiunea iunie 1968. 
în acest sens, examenul de 
stat în sectoarele menționate

susținerea -Iu- S 
mă în fața rn- ■ 

re va aprecia ca-g 
absolventului de aa 

, a analiza, sinte-B 
I 

irganiza | 
învăță-1 
ic.

va consta din s
crării de diplomă in fața co
misiei, care 
pacitatea i 
se informa, a analiza, 
tiza și interpreta științific 
tema tratată în lucrare.

în mod analog, adecvat 
specificului, se va organiza 
examenul de stat în i 
mîntul superior artistic.

în învățămîntul 
pedagogic, examenul de 
va consta din susținerea 
xamenelor la obiectul de 
fii; la secțiile cu dublă 
cializare, se vor susține e- 
examenele la i 
de profil.

John Chadwick, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, au fost aborda- 
te probleme privind relațiile ■ 
de colaborare și cooperare e- 
conomică, tehnică și științifi- n 
că dintre Republica Socialistă M 
România și Marea Britanie, 
subliniindu-se dorința recipiv nn 
că a celor două țări de a dez- 
volta aceste relații în folosul 
popoarelor român și englez, al 
întăririi climatului de coope
rare între popoare.

Republicii Congo,

SFÎRȘIT DE AN ȘCOLAR

Ne repetăm. Ce putem face P 
In fiecare iunie se încheie un an 

superior g școlar, sună pentru ultima dată 
' . , ' \ își iau rămas

bun de la școală, de la dascăli și 
colegi. Și anul acesta, la fel. Ieri, 
cîteva sute de mii de elevi, pînă 
la clasa a Vil-a au parcurs ulti-

i un

jrior g școlar, sună pentru ■ 
stata dopoțelul, elevii î{ 

B bun de la scoală, de
Pro:8 
spe-i

vor susține e- ■
ambele obiecte |

ma zi de școala. Mai mari cu

BRAȘOV 7 — De la trimișii 
Agerpres, M. Moarcăș și Șt. 
Bratu : în cea de-a treia zi de 
la sosirea în țara noastră, se- 

m ere tarul general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo, 

fl Alphonse Massamba-Debat, ș.i 
celelalte persoane oficiale con- 
goleze au făcut o vizită în 

B județele Prahova și Brașov. 
Oaspeții au fost însoțiți de 
Ștefan Peterfi, vicepreședin- 

■ te al Consiliului de Stat, Va- 
sile Vlad, șef de secție la 
C.C, al P.C.R., Tudor Jianu, 

.1__ l_l_i din
Ministerul Afacerilor Externe, 
Alexandru Tujon, ambasado
rul României în Republica 
Congo, și general-maior 
colae Negulescu.

în localitățile aflate 
lungul șoselei naționale 
duce spre Ploiești, ca de altfel 
pe întregul traseu străbătut 

de obicei, la tradiționalele serbări ■■ în cursul zilei, numeroși ce
de sfîrșit de an. “ tățeni au făcut oaspeților con-

■ r-.^.rv., J. uuor
directorul protocolului 

spre casă cu „bilanțul" în servie- - — - ■ ................. —
tă: carnetul de note, care sinteti- 
zează, simbolic, un an de învăță- Ha 
tură, de strădanii. Mulți, foarte 
mulți, cei mai mulți au adus oda- hm 
tă cu acest bilanț bucurii școlii, EW 
părinților, lor înșile mai ales. As
tăzi îi vom cunoaște exact pe bm 
premianți, pe sărbătoriții numă- ® 
rul unu ai școlii, fiind martori, ca

Ni-
de-a 

ce

golezi o călduroasă manifes
tare de simpatie.

Intrarea în Ploiești a prile
juit un prim contact cu noile 
construcții edilitar-sociale ri
dicate în anii din urmă în 
acest oraș : cartierul Ploiești- 
Nord. înaltul oaspete s-a in
teresat despre soluțiile arhi- 
tecților și inginerilor români 
în acțiunea de modernizare și 
dezvoltare a orașului cît și 
de planul de sistematizare a 
Ploieștiului, în raport cu exi
gențele urbanisticii moderne.

Un prim popas a fost făcut 
la Uzina constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai". La in
trarea în întreprindere, Du
mitru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, a 
adresat oaspeților un călduros

„bun sosit". Erau veniți, de 
asemenea, în întîmpinare 
Gheorghe Alecu, prim-secretar 
al Comitetului Municipal Plo
iești al P.C.R., primarul ora
șului, membri ai conducerii 
uzinei, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești locale. Oas
peții au fost Informați despre 
procesul de dezvoltare și mo
dernizare pe care uzina l-a 
cunoscut în cele două decenii 
care au trecut de la actul is
toric al naționalizării, despre 
contribuția întreprinderii la 
creșterea prestigiului industriei 
constructoare de mașini româ
nești, România fiind după 
S.U.A. și U.R.S.S. a treia țară 
exportatoare de utilaj petro
lier din lume. Ing. Constantin 
Marinescu, directorul tehnic al 
întreprinderii, a subliniat că

(Continuare în pag. a Vil-a)
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V. ARACHELIAN

Mitul eroului industrial — 
există un asemenea mit pe 
care l-a nutrit fie timpul 
care îngroașe incidente con
venabile, fie reporterul ani
mat de premeditate interese 
spre actul ieșit din comun, 
excentric, de cele mai multe 
ori nelegat de esența feno

ță, ori de o inabilitate pro
fesională. Eroismul din pro
ducție — există unul ca-n 
orice încleștare de forțe, dar 
care trebuie demitizat prin 
redimensionarea umană — 
nu poate fi prețuit numai 
prin cantitatea jertfelor, el 
mai ales prin calitatea și 
premiditarea formativă a va
lorilor interioare și profesio
nale angajate.

Mai ales astăzi cînd cîm- 
pul muncii este complet res
tructurat prin apariția unor 
capacități de producție de

de Octav Pancu-lași

mai la obiectul pentru care 
se credea mai puțin atras sau 
a desenat, cu penelul muiat în 
acuarelele amintirii și visului, 
o poiană smălțuită de flori...

Dincolo însă de jocul meta
forelor, seducător și zvăpăiat 
întotdeauna cînd ne găsim fa
ță în față cu copilăria — o zi 
a pionierilor subliniază cu un 
plus de vigoare importanța ce 
se acordă la noi organizației 
comuniste a școlarilor, mișcă
rii de recunoscută valoare 
prin contribuția ce-o aduce la 
educația multilaterală a copii
lor. O zi din cele 365 ale anu
lui dedicată pionierilor își a- 
propie un sens simbolic de o 
delicată și nobilă frumusețe: 
se vrea un omagiu adus în 
primul rînd ideii de educație, 
aflată la loc de cinste în co
lectivitatea noastră socialistă, 
ideii de responsabilitate față 
de viața și destinul celei mai 
tinere generații, ambele preg
nante la noi, devenite aspecte 
majore ale politicii de partid 
și de stat, preocupări cetățe
nești de prim rang.

Goarnele și tobele care, du
minică 9 iunie, nu vor lipsi 
din fundalul sonor al veselei 
serbări a copiilor, vor consti
tui, poate, pentru unii dintre 
noi mai mult decît un semnal 
îngăduind derularea unui film 
romantic, filmul în ale cărei 
secvențe ne vom găsi pe noi 
înșine, școlarii, pionierii de 
ieri și, de ce să nu recunoaș
tem, cei care mereu am dori

menului — avansează în pri
mul plan spectaculare inter
jecții mobilizatoare venite 
de la cel destinat lor prin- 
tr-o ordine prestabilă, sau 
reparatoare odihne medicale 
— pentru o mină, pentru un 
picior, pentru un nas ars — 
ale unor „eroi" scoși la su
prafață ori de o impruden-

inaltă tehnicitate, cînd pon
derea muncilor necalifi
cate a cedat ireversibil cali
ficării, cînd munca în salt a 
făcut Ioc producției ritmice, 
pe bandă. Evident, eroismul

(Continuare în pag. a VII?a)
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Satu Mare. Soare mult, fluierat 
scurt de locomotive pe linia de 
manevră, valuri de aer dansînd 
fierbinte deasupra pavajului, lar
ma gării sfredelind monoton orele 
dinaintea amiezii. Ceva scîrțîie 
sub vagon, tampoanele se bat cap 
în cap de-a lungul întregii gar
nituri, un țignal își aruncă, de pe 
peron, trilurile și trenulețul mixt 
Bixad—Satu Mare se oprește în 
piața gării, cu oftaturi și scrîșni- 
turi de ființă vie. Cobor. Gara 
pentru „mocănițe" se află în 
piață, la umbra parcului muni
cipal, despărțită de gara mare 
prin clădirea galbenă a stației, 
cu miros iute de cărbune ars și 
de mititei proaspeți.

— No, hei, domle, dornle cu 
cravată, că ți-ai uitat jurnalu I

Mă întorc. Flăcăii cu care mă 
urcasem, dimineața în „mocăni- 
ța" de Satu Mare îmi fac semne 
cu „Scinteia" de ieri ridicată 
deasupra capului. Flăcăii se în
dreaptă spre restaurantul gării, 
ținîndu-se de gît ca la nuntă. 
Sînt nouă: înalți, cu pantaloni 
albi, oșenești, cît o pînză de co
rabie, cu pieptare negre și pălă
riuțe „de sugaci" încercînd să 
acopere o bucată de frunte. De
sagii vărgați li se bălăbănesc, 
plini, pe umăr. Cineva țîpurește 
.cît îl țin puterile, fără sfială, și

A N O N
țîpuritul oșenesc săgetează vesel 
auzul...

Pînă la personalul de Oradea 
mai am patru ore. Mă îndrept 
și eu, prip șuvoaiele de fierbin
țeală, către restaurantul luat cu 
asalt de oșeni...

— No, că-i musai să luăm 
timpul de coadă, îl aud pe unul 
dintre ei și, în dorința de a le 
urma sfatul, comand bere. Ei au

umple, lărmuitoare, culoarele și 
scările vagoanelor. Am noroc : 
oșenii merg în aceeași direcție și 
doi dintre ei, care dispăruseră din 
restaurant mai din timp, au 
izbutit să ocupe un compartiment 
în ultimul vagon, al șaselea. In 
virtutea simpatiei care se naște 
deseori între călătorii cu același 
drum, sînt invitat în comparti
mentul lor.

M I I
cercați 1 mă înbie unul cu pălăria 
pavoazată cu insigne.

Limbile se dezleagă. Flăcăii 
vor sta la Oradea cîteva ore, 
apoi, după ce se vor întâlni cu 
prietenii din armată ai lui 
„Neică", vor pleca cu toții mai 
departe, la Orșova. „Neică", po
reclit așa pentru cei trei sau 
patru ani pe care-i are în plus, 
mă lămurește:

REPORTAJ din vagonul 6
scos pe masă o sticlă chihlimbă- 
rie, caș proaspăt, slană și ridichi. 
Au dat drumul și la muzică; cel 
cu pălăriuța mai înflorată avea 
în straiță un aparat cu tran- 
zistori...

1. „Zicea tata una și bună: 
n-aștepta să intre zilele-n sac...“.

Personalul 4002 e arhiplin. A 
fost zi de târg la Satu Mare. 
Precupeți și cumpărători se întorc 
acasă, într-o înghesuială care

— Nouă și cu sergentul zece / 
rîde cel cu pălăriuța înflorată, 
făcîndu-mi loc lingă fereastră. 
Dăm drumul la muzică ?

Trenul se pune în mișcare. 
Aparatul de radio hîrîie și troz- 
nește. Trebuie să-l închidem. A- 
pare din nou sticla chihlimbărie, 
golită pe jumătate, și un pumn 
ae ridichi îmbujorate de căldură.

— Luați, tovarășe, că-i bună. 
Palinca noastră e prima-ntîi, în-

— Ne-am vorbit prin scrisoare 
să mergem la Orșova. Ne așteap- 
tă-n Oradea și-om lua împreună 
primul tren; noi nouă și ei cîți 
or fi, zece, cincisprezece... Facem 
o brigadă pentru Porțile de Fier.

— S-o crezi tu, „Neică", zice 
cel cu insignele la pălărie. Ne 
ducem la spartul târgului, cînd nu 
mai este nevoie de angajați...

— N-are a face, vine răspunsul. 
Șantiere sînt puzderie. Și-apoi de

unde știi tu că nu mai au nevoie 
de angajați ?

— Or fi avînd mă, dar tata 
zicea una și bună: n-aștepta să 
intre zilele-n sac, fă totul din 
vreme, că lucrului i-i menit să-l 
gați din timp... Dacă plecam anul 
trecut, era altă poveste...

Intuiesc, din cele cîteva schim
buri de cuvinte, că anul trecut, 
mai precis în toamnă, „Neică" s-a 
însurat și flăcăii și-au amînat ple
carea de dragul lui. „Neică" se 
indispune. Cel cu pălăria acope
rită de insigne începe să cînte. 
Trenul aleargă chiuind printre 
lanuri înspicate... Eu rămîn cu 
ochii la pălăriuța cu insigne...

— Vă interesează clopul meu ?, 
mă întreabă, într-o vreme, oșanuL 
Fetele din București poartă mini- 
fuste, feciorii de la noi — mini- 
pălării... Să nu rămînem mai 
prejos...

Rîdem cu toții. Eu admirasem, 
printre insignele de tot felul, una 
mare, aurie, ca o decorpție: „In
signa de onoare a C.C. al U.T.C.".

— O am de la Bicaz, de la 
hidrocentrală, îmi spune flăcăul, 
ghicindu-mi întrebarea nerostită. 
N-am găsit-o și nici n-o port „de

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a V-a)

Cititi în pag. a V-a

în misiune deasupra mării
Cu supersonicul locotenent-colonelului

GHEORGHE CHELARU
i
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PREMISELE ECONOMICE,: 
SOCIALE Șl POLITICE ALE • 
REVOLUȚIEI DE LA 1848*

STUDENȚIMEA ȚĂRII tȘI ÎNDREAPTĂ 
CU ADlNCĂ RECUNOȘTINȚA

GÎNDURILE CĂTRE PARTID
IN ȚĂRILE ROMÂNE

Moldovei și Țării Româ- 
piața mondială, după tra-

Deși se încadrează organic în 
revoluția care a cuprins aproape 
întreaga Europă, revoluția de la 
1848 din țările române, nu este 
o consecință a influenței revolu
ției europene, cum afirmau 
unii istorici burghezi, ci s-a da
torat, așa cum arată democratul 
revoluționar Nicolae Bălcescu, 
celor „optsprezece veacuri de 
trude, suferințe și lucrare a po
porului român asupra lui însuși**. 
Prologul acestei revoluții l-a con
stituit mișcarea revoluționară din 
1821, condusă de Țudor Vladi- 
mirescu, care a avut un ecou pu
ternic în Moldova și Transilva
nia și a lovit puternic în orînduî- 
rea feudală, accentuînd criza feu
dalismului.

în deceniile care au precedat 
revoluția de la 1848, deși rela
țiile de producție capitaliste s-au 
extins în dauna celor feudale, to
tuși, acestea din urmă, continu
au să fie predominante în agricul
tură și frînau dezvoltarea forțe
lor de producție noi, capitaliste. 
Participarea din ce în ce mai ac
tivă a 
nești la _____________
tatul de la Adrianopol, din 1829, 
a stimulat creșterea producției de 
cereale-marfă și a contribuit la 
accelerarea procesului de ascen
siune a capitalismului în țările 
române.

Prin „Regulamentul Organic44, 
aplicat în Țara Românească în
cepând din iulie, 1831, au fost 
înlăturate restricțiile puse 
de bresle în calea dezvol
tării industriei și comerțului. De 
asemenea, a fost limitat dreptul 
de folosință pe care țăranii clă
cași îl aveau asupra pămîntului 
boieresc. Aceasta a determinat o 
extindere a relațiilor de produc
ție capitaliste în agricultură.

In aceste condiții, forțelȘ de 
producție capătă noi impulsuri în 
dezvoltarea lor și se accentuează 
diviziunea socială a muncii în 
cele două principate, contribu
ind Ia extinderea meșteșugurilor 
orășenești, la creșterea produc
ției de mărfuri, a gospodăriilor 
boierești și chiar la o atragere a 
produselor gospodăriilor țărănești 
în sfera schimbului, Creșterea 
producției meșteșugărești, a ate
lierelor, bazate pe cooperația ca
pitalistă simplă, a manufacturilor, 
ca și sporirea schimbului, au 
favorizat dezvoltarea legăturilor 
economice dintre cele trei țări ro
mâne. La aceasta a contribuit și 
tariful vamal scăzut, de 3 Ia sută 
ad valorem, aplicat mărfurilor 
importate din Transilvania, și 
desființarea vămii dintre Moldova 
și Țara Românească, prin con
venția din 1847, care a intrat în 
vigoare la I ianuarie 1848. Pro
cesul acumulării primitive de ca
pital în țările române se desfă
șoară într-un ritm mai viu docît 
înainte de 1821.

Cu toate aceste progrese, dez
voltarea forțelor de producția ca
pitaliste era, totuși, frînată de 
relațiile de producție feudale 
dominante în agricultură — iar 
în Transilvania și în industrie, 
fiindcă breslele nu fuseseră golite 
de conținutul lor feudal restric
tiv. Contradicția dintre relațiile de 
producție, rămase în urmă, și ca
racterul forțelor de producție, tre
buia înlăturată. în același timp, 
pentru a se crea un cîmp mal 
larg de dezvoltare forțelor de 
producție capitaliste era necesară 
înlăturarea fărâmițării feudale, a 
teritoriului locuit de poporul ro
mân, înlăturarea dominației oto
mane din Moldova și Țara Ro
mânească și a celei habsburgice 
din Transilvania și înfăptuirea 
unirii acestor țări într-un singur 
stat românesc, independent.

Lector univ.
Ion Șendrulescu

Facultatea de istorie 
a Universității din București

De aceea. în fața revoluției de 
la 1848 din țările române, lupta 
pentru independență și pentru 
unitate națională se impunea ca 
o necesitate stringentă.

Contradicția existentă pe plan 
economic, între relațiile de pro
ducție și caracterul forțeloi de 
producție, se reflectă pe plan 
social-politic prin două contra
dicții : cea dintre burghezie și 
feudali și cea dintre masele ță
rănești și feudali.

în Moldova și Țara Româneas
că burghezia era împotriva boie
rimii conservatoare — posesoare 
a numeroase privilegii, atît de 
natură economică, cît, mai ales, 
de ordin politic. Deși prin „Re
gulamentul Organic** burghezia 
din cele două țări amintite era 
cu un număr restrins de depu- 
tați în Adunarea Obștească Ex
traordinară care alegea domnul, 
reprezentarea in conducerea sfa
turilor orășenești și a tribunalelor 
de comerț, sînt cele mai impor
tante.

Pe măsură ce burghezia se 
dezvoltă din punct de vedere 
economic, ea se arată tot mai 
nemulțumită împotriva marilor 
boieri din Moldova și Țara Ro
mânească și a nobilimii maghiare 
din Transilvania șl va lupta pen
tru cucerirea puterii politice. 
Pentru realizarea acestui tel, 
burghezia din Țara Românească 
și din Transilvania a antrenat în 
lupta pe care o ducea și masele 
de țărani clăcași și iobagi caic 
fiind exploatate crunt de boieri, 
respectiv de nobilimea maghiară 
din Transilvania erau interesate 
în cel mai înalt grad în doborî- 
rea feudalismului. Participi nd la 
această luptă întreaga țărănime 
asuprită cerea desființarea servi- 
tuțiiloi feudale și împroprietări^ 
rea ei cu pămînt. Acest dezide
rat al maselor țărănești a' fost 
îmbrățișat și susținut de aproape 
toți conducătorii revoluției de la 
1848 și a constituit una din 
principalele sarcini ale revoluției.

„Ideile de emancipare a țăra
nilor români — a spus Mihail 
Kogălniceanu mai tîrziu — nu 
le-am avut numai eu. culese în 
timpul vieții mele de student la 
Universitatea din Berlin, le-au 
avut toți junii mei contimporani, 
fie că ei s-au adăpat la sorgin
tea civiKzațiunii grmane, fie că 
ei s-au nutrit la civilizațiunea 
franceză. Toți cîți ne-ara întors 
în țară din școlile străine ne-am 
dat de misiune: dezrobirea țăra
nilor și lanțurile iobăgiei, a pon
tului și a clăcii, constituirea pro
prietății mari și mici ca proprie
tate liberă și absolută*4. C. Ne
gri, un alt fruntaș al miș
cării revoluționare de la 1848, 
din Moldova, proclamase și el, 
în 1840, In caarul unei întruniri 
a tinerilor români care studiau la 
Paris „necesitatea împroprietă
ririi țăranilor, ca o formă de care 
atîma însuși viitorul Statului Ro
mân**. Simion Bămuțiu, A- 
vram Ian cu și G. Ba- 
rițiu Petâfv Sandor, Ștefan Lud- 
wig-Rath, în Transilvania, și Ef- 
timie Muigu, In Banat, au de
mascat și ei exploatarea țărani
lor iobagi, subliniind, în diverse 
ocazii, necesitatea emancipării 
și a împroprietăririi lor.

Boierimea cu idei liberale din 
Moldova și Țara Românească, 
interesată în dezvoltarea produc
ției de cereale-marfă, în înlătu
rarea abuzurilor făcute de Mihail

(Urmare din pog. I)

•
 tată recent de Marea Adunare 
Națională. Aceste măsuri reflectă 
în mod grăitor preocuparea per- 
manentă a partidului și statului 
pentru îmbunătățirea învățămîn- 
tului de toate gradele în Ro- 

0 mânia, pentru orientarea și per
fecționarea lui în conformitate cu

•
 cerințele societății noastre socia
liste, pentru afirmarea deplină a

Sturdza, domnul Moldovei, a pri
vilegiilor boierimii conservatoare 
și în reorganizarea societății pe 
baze moderne, a participat și ea 
la revoluție, alături de burghezie 
și masele țărănești. Amintim, în
acest sens, pe boierii din familia ® 
Golescu, Filipescu și Krețulescu 
în Țara Românească, Rosetti și 
Cuza, în Moldova ș.a. '

O expresie grăitoare a agravă
rii nemulțumirilor împotriva 
orînduirii feudale este intensifi
carea luptei revoluționare anti
feudale în cele două decenii care 
au precedat revoluția de la 1848 
din țările române în cadrul aces
tei lupte se înscriu r mișcarea na
țională dintre 1838 și 1839, con
dusă de Ion Cîmpineanu,
mișcarea revoluționară din @ 
1840, condusă de Dimitrie
Filipescu, al cărei program pre- a 
vedea transformarea Țării Româ- ™ 
nești într-o republică burghezo- 
democratică ; conjurația confedo- (S& 
rativă din 1839, din Moldova, 
condusă de comisul Leonte Radu 
și burghezul Neculae Ene, și nu- @ 
meroasele frămînțări și răscoale 
țărănești, care au culminat eu a 
răscoala țăranilor din regiunea " 
munților Apuseni, condusă de 
luptătoarea de origine maghiară 0 
Caterina Varga. De asemenea, 
amintim organizația revoluție- 
nară secretă descoperită în 1834, w 
la Sibiu, care plănuia „unirea 
poporului român de dincolo și 
de dincoace de Carpați într-o re- ” 
publică română*', îp care să exis
te „egalitate de drepturi și dato- 0 
rii; posibilitatea fiecărui cetă
țean de a ocupa orice dregătorie 
în Stat ; libertatea muncii ; eli- W 
berarea țăranilor de sub jugul 
aristocrației și reforma agrară**. 0 

într-o direcție asemănătoare a 
acționat și Societatea revoluțio
nară secretă ..Frăția" — înfiin- 
țață în toamna anului 1843, din 0 
inițiativa lui N Bălcescu, Ion 
Chica și Chr- Tell care a jucat 
un rol important în pregătirea și " 
organizarea ^evoluției burghezo- 
democratice de la 1848, din Țaia 0 
Românească. Sub influența ei s*a 
înființat în Moldova „Asociația a 
patriotică** al cărei secretar era " 
Teodor Rîșcanu.

Revoluția de la 1848, din țările 0 
române, avînd rădăcini adînci în 
realitățile economice sociale și 0 
politice interne, este opera po
porului român. Ea a dat expre- 0 
sie vie cerințelor dezvoltării so
cietății românești din acea vreme, a 
fiind, totodată, în ansamblul 
mișcării revoluționare europene, a 
o manifestare de emancipare so- 
cială și națională, cu note pro- 
prii, specifice.

0 încadra în locul nostru de muncă 
ca medici devotați patriei 
noastre dragi**.

Studenții Facultății de mate
rna tică-mecanică a Universității 
„Al. T Cuza" din Iași, luînd cu
noștință de măsurile adoptate pe 
baza directivelor Plenarei din a- 
prilie a.c. a Comitetului Central 
al P.C.R. privind dezvoltarea în- 
vățămîntului în Republica So
cialistă Ropiânia, își exprimă a- 
deziunea totală față de aceste 
măsuri : „Vă asigurăm, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, studenții Facultății de mate
matică din Iași vom răspunde 
grijii permanente a partidului și 
statului nostru prin rezultate ca
litativ superioare obținute în for
marea noastră profesională și ce
tățenească, la nivelul cerințelor 
actuale, pentru a ne aduce pe de
plin contribuția la ridicarea pe 
culmi și mai înalte a patriei 
noastre scumpe, Republica Socia
listă România**. „Studenții anu
lui IV al Facultății de studii e- 
conomice din Universitatea „AI. 
I. Cuza“ — se menționează în- 
tr-o alta telegramă sosită din 
Iași au primit cu deosebit en
tuziasm măsurile adoptate pe li
nia perfecționării sistemului de 
susținere a examenelor. Acestea 
reflectă grija partidului și statu
lui nostru pentru asigurarea con
dițiilor de afirmare a tinerei ge-

Expoziția de pictură și sculptură a studenților Viorel Toma și Tîrnăvan Vig deschisă la Casa de cultură a studenților din Cluj 
Foto : C. FRANCISC
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energiei și avîntului creator, a 
intelectualității țării noastre. Noi, 
studenții Institutului de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș, . ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, ne exprimăm 
recunoștința cea mai caldă pentru 
condițiile de studiu și de viață 
create, pentru posibilitățile ofe
rite ca la absolvire să ne putem

al p.

nerații. Sîntem hotărîți să mun
cim cu tot elanul pentru însuși
rea temeinică a cunoștințelor de 
specialitate, pentru a ne aduce o 
contribuție cît mai substanțială 
la opera de edificare a societății 
noastre socialiste**.

în toate facultățile lașului au 
avut loc asemenea adunări stu
dențești, în toate facultățile stu
denții au adresat telegrame de 
recunoștință Comitetului Central 
al partidului.

Asemenea î
— cum arăta
— și în toate 
trul universitar 
denții adoptînd, 
feră de puternic 
tul telegramelor 
tetului Central 
„Vă asigurăm că toți stu 
institutului nostru — se a_ .i 
în telegrama sosită de la Insti
tutul de aite plastice „Nicolae 
Grigorescu** din București — 
sînt conștienți de importanța ho- 
tărîrii cu privire la o mai judi
cioasă programare a examenelor, 
care contribuie Ia aprofundarea 
temeinică a principalelor mate
rii de specialitate. Această mă
sură vine în continuarea recen
tei majorări a alocației de hra
nă. fiind încă o dovadă a deo
sebitei griji ce o poartă parti
dul și statul pentru asigurarea 
condițiilor optime de viață și de 
învățătură ale studenților. Ani
mați de dorința vie de a deveni 
folositori patriei, crcînd opere 
de o înaltă valoare artistică, ne 
vom strădui ca în actuala se
siune de examene, nrecum și în 
toată perioada studenției noas
tre să depunem eforturi sporite 
pentru a obține cele mai bune 
rezultate exprimîndu-ne în acest 
fel atașamentul față de politica 
partidului și statului*4.

Studenții Facultății de limbi și 
literaturi romanice, clasice și o- 
rientale de la Universitatea din 
București au adresat o telegra
mă în care se arată : ,.Lua
rea în discuție a problemelor 
legate de dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele și 
stabilirea unor măsuri eficiente 
în cadrul Plenarei CC. al P.C.R.

TELEVIZIUNE
STMBATA, 8 IUNIE 1968

17.30 Pentru copii Film serial 
Calul Fury.

18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă

18,35 Pentru tineretul școlar 
Acasă la acad. prof. C. 
Daicoviciu

19,15 Mult e dulce și frumoa
să — emisiune de lim
ba română.

19.30 Telejurnalul de seară

21,60 Fotbal : Italia—R.S.F.
Iugoslavia ;
Finala Campionatului 
european. Transmisiune 
de la Roma
în pauză : Parada vede
telor cu Udo 
Vico Toriani,
The Rachte.

22.45 Film serial : 
torii

23,35 Telejurnalul de noapte
23.45 închiderea emisiunii 

JUrgens, 
orchestra

Răzbună-

și al Marii Adunări Naționale 
dovedește încă o dată impor
tanța ce se acoiriă îu țara 
noastră pregătirii viitorilor inte
lectuali. Conștienți de răspun
derea care Ie revine, studenții 
facultății noastre vor depune e- 
forturi și mai mari pentru însu
șirea temeinică a culturii, a lim
bilor și literaturilor pe care le 
studiază, în spiritul concepției 
marxist-leniniste, hotărîți să de
vină cadre de nădejde în instil 
tuțiile de cultură și învățămînt 
din România socialistă. Asigu
răm conducerea de partid și pe 
dumneavoastră personal, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, do depli
nul nostru devotament**.

Din cetatea universitară a 
Clujului, la Comitetul Central 
al P.C.R. au sosit numeroa
se telegrame ale studenților în 
care aceștia își exprimă adeziu
nea față de recentele măsuri 
menite să ducă la perfecționa
rea învățământului, față de grija 
cu care îi înconjoară partidul și 
statul. într-o telegramă a stu
denților Facultății de filologie 
de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai**, se menționează : .,Luînd 
cunoștință cu deplină satisfacție 
do măsura adoptată menită să 
dea un cadru optim verificării 
cunoștințelor noastre la exame
ne, ne exprimăm recunoștința 
fierbinte față de partid și de 
conducerea statului nostru. Con
vinși că noua lege a învățămîn- 
tului 
nară

dezbătută în recenta ple- 
a C.C. al P.C.R. și adop- 
de Marea Adunare Națio- 
precum și celelalte fapte 

oferă vieții universitarecare .. ,
condiții optime de studiu și de 
viață contribuie la continua în
florire a științei și culturii ro
mânești, ne alăturăm miilor de 
studenți, exprimîndu-ne hotărî- 
rea de a învăța cît mai bine, a- 
ducînd în felul acesta contribu
ția noastră la înflorirea Româ
niei socialiste**.

Numeroase telegrame au fost 
primite și din partea studenți
lor din Timișoara. „Ne expri
măm cu respect mulțumirile 
față de conducerea partidului 
— se arată în telegrama stu
denților Institutului agronomic 
din Timișoara — pentru măsuri
le adoptate în legătură cu îm
bunătățirea sistemului de verifi
care a cunoștințelor, măsuri prin 
care ni se acordă posibilitatea 
punerii în valoare în mod mai 
rațional a cunoștințelor noastre 
teoretice și practice. Aceasta do
vedește încă o dată grija și 
preocuparea permanentă a parti
dului pentru o mai bună pre
gătire profesională a viitorilor 
specialiști cu înaltă calificare. 
Sîntem hotărîți ea prin eforturi 
susținute să onorăm măsurile a- 
doptate, să obținem în pregăti
rea noastră rezultate superioare, 
să depunem toată strădania și 
elanul nostru tineresc în a dove
di că hotărîrile adoptate privind 
dezvoltarea învățământului supe
rior sînt izvorîte din necesități 
practice**. Intr-o altă telegramă, 

sosită din partea studenților In
stitutului de medicină din Timi
șoara se Specifică : „Asigurăm 
conducerea partidului că aceste 
măsuri care ne bucură vor con
stitui un nou imbold pentru a 
învăța cu și mai multă rivnă, 
pentru a obține rezultate cît 
mai bune, pentru a fi în prime
le rînduri ale construcției socia
lismului**. „Studenții anului II 
al Facultății de mecanică — se 
arată într-o telegramă trimisă 
din BRAȘOV — întruniți astăzi 
înaintea începerii examenului, 
ne exprimăm cu bucurie entu
ziasmul pentru recentele măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor 
noastre de viață și de studiu. 
Majorarea alocației de hrană, 
sporirea numărului de burse, 
primirea direct în institutele de 
cercetări a celor mai buni stu
denți ca și reducerea numărului 
de examene sînt inițiative mo
bilizatoare pentru îmbunătățirea 
muncii de pregătire a tuturor 
studenților- Ne considerăm da
tori să folosim întreaga noastră 
putere de muncă și elanul nos
tru tineresc pentru o pregătire 
tot mai temeinică Ia nivelul exi

SURÎSUL 

COPILĂRIEt
(Urmare din pag. I)

să mai fim... Sărbătoarea ne 
va oferi un bun prilej de me
ditație la rezultatele obținute 
de organizația pionierilor in 
cei doi ani ciți au trecut de la 
reorganizarea ei.

Incontestabil, mișcarea pio
nierească a înregistrat în acest 
timp un avînt creator care a 
condus-o tot mai evident spre 
ceea ce trebuie să însemne ea 
în viața copiilor — complex 
instrument de educație, stimu
lent al setei lor de învățătură 
și cunoaștere, in genere, cata
lizator al nenumăratelor lor 
pasiuni pentru știință, tehni
că, artă, sport, ingenios și plin 
de fantezie dirijor al jocului 
lor zburdalnic. Mulți din cei 
peste SO 000 de comandanți de 
pionieri, recrutați din rânduri
le învățătorilor și profesorilor, 
merită azi alese cuvinte de 
laudă pentru energia, talentul 
și tactul pedagogic pe care 
l-au investit In creșterea efi
cienței organizației comuniste 
a școlarilor, in diversificarea 
și îmbogățirea activității a- 
cesteia. S-a acordat o atenție 
susținută activității cultural- 
artistice, pionierii fiind antre
nați In multiple acțiuni inte
resante, valoriflcindu-le preo
cupări și talente. Deși incă 
prea timide, încercările de a 
impulsiona activitatea in 
cercurile tehnice n-au fost lip
site de roade. Un ingenios con
curs intitulat „Minitehnicus", 
inițiat de revista „Cutezătorii* 
și tinztnd să devină o mișcare 
de masă a mieilor tehnicieni, 
inovatori și inventatori, a ilus
trat nu numai mari aplicații 
pentru știință și tehnică dove
dite de numeroși pionieri și 
școlari, dar și existența unor 
oameni inimoși care se pricep 
sd îndrumeze copiii, să le sttr- 
nească pasiunea pentru crea
ție, răbdarea, perseverența de 
a lucra neabătuți in fața ine
rentelor eșecuri, încrederea că 

gențelor mereu sporite ale epo
cii noastre". In telegrama stu
denților Facultății de tehnologia 
COpStrucțiilpr. de mașini de la 
Institutul politehnic din Brașov 
se spune : „Avem astăzi la dis
poziție minunate condiții de 
viață și studiu : cămine spațioa
se, laboratoare modeme, biblio
teci, burse și alte forme de aju
tor material ce stau mărturie 
grijii părintești cu care ne în
conjoară partidul. Luînd cunoș
tință de recentele măsuri pen
tru îmbunătățirea structurii și 
conținutului învățămîntului nos
tru superior, pentru o mai judi
cioasă statornicire a programu
lui de învățămînt și a examene
lor, precum și pentru perfecțio
narea repartizării în producție a 
absolvenților, alături de adeziu
nea noastră unanimă exprimăm 
hotărîrea fermă de a ne înzeci 
eforturile pentru a dobîndi o 
pregătire corespunzătoare cerin
țelor actuale și de perspectivă 
ale societății noastre socialiste**.

in exercițiile^ for;de azi stă una 
din cheile cu care specialistul 
de mîine va deschide poarta 
spre afirmare. „Săptămîna 
primăverii" splendidă acțiune 
conducînd la cunoașterea și 
ocrotirea naturii de către pio
nieri, s-a bucurat de un suc
ces deplin, evident de altfel 
și din simpla precizare că, in 
întreaga țară, au fost plantați 
mai bine de un milion și ju
mătate de puieți. Sportul, dru
mețiile, jocul în aer liber s-au 
numărat printre preocupările 
constante ale organizației pio
nierilor.

Așadar, un bilanț bogat, 
premisă pentru o activitate și 
mai bună. In atari condiții, 
însăși calitatea de pionier tși 
apropie sensuri hărăzite să 
prefacă yirsta copilăriei in
tr-o perioadă de efervescență 
și emulație creatoare, funda- 
mentind dezvoltarea comS* 
plexă, multilaterală a cetățea
nului de mtine, dtnd trăinicie 
și certitudine visului de rea
lizare umană. A fi pionier în
seamnă, la noi, a fi un copil 
care pășește entuziast pe dru
mul care se confundă cu cel 
al societății și civilizației 
noastre socialiste, sensibil la 
tot ceea ce viața are mai pro
fund uman, mai nobil, mai du
rabil. Șt sîntem bucuroși să 
putem felicita, o dată in plus 
cu prilejul sărbătorii pionieri
lor, pe toți acei ce nu-și pre
cupețesc eforturile pentru ca 
fiii și fiicele noastre, frații 
noștri mai mid să parcurgă 
acest drum superb. Toată 
lauda acelor care știu să de
clanșeze bucuria de a trăi a 
puștilor noștri, surisul copilă
riei lor fericite.

Ne dau mtine străzile, sta
dioanele și parcurile intilnite 
cu această bucurie și acest 
surîs în sărbătoare. Nu vom 
tntirzia. Este o tntîlnire cu tot 
ce e mai pur și mai exuberant 
in noi înșine și, deopotrivă, 
cu viitorul.

HARALAMB ZINCĂ

doctorului
KING

- ROMAN -
TEXT PRESCURTAT

Mihai Minaiu, vameș în portul Constanța, sosește în Bucu
rești pentru a-și petrece concediul. într-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Roman. Acesta, după primele investigații, își mută cer
cetările în Constanța. Descoperă curind cadavrul lui Miroiu. Și 
constată că se găsește în fața unei crime și nu a unei sinucideri. 
Este arestat marinarul Jugănaru. Bănuielile criminalistului cad 
și asupra Luizei Urseanu, fasta iubită a lui Miroiu.

— Grigore a venit acasă pe la zece... Eu eram în pat... că 
muncesc mult și sînt tare ostenită... S-a băgat și el în pat și a 
adormit... Nu știu pe la ce oră, îl aud că se dă jos din pat... am 
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crezut că s-a dus ca tot omu’, afară... Nu știu cînd am adormit 
din nou... cînd m-am trezit mai era... încă întuneric... afară. Pe 
Grigore nu l-am mai văzut lîngă mine... plecase....

— Mai era încă întuneric afară ? stărui căpitanul.
— Da...
— Grigore Jugănaru, ce-ai de zis ? Mai susții că ți-ai petre

cut noaptea acasă, în sînul familiei ? Ai auzit întrebarea ?
— Am auzit, mormăi el în silă.
— Tovarășă Lepșiu, asta-i tot... sînteți liberă... Vă mulțumim... 
Femeia, înainte de a ieși, se mai uită o dată, cu milă, la

spatele lat și puternic al marinarului ; cutele feței ei mici se 
adînciră într-o durere mută.

— Ei, domnule Jugănaru, acum poți să te întorci și să ne 
mărturisești unde și cu cine ți-ai petrecut noaptea, după ce ai 
plecat de acasă.

Marinarul se supuse, fără chef. Capul mare îi căzuse în piept. 
Roman îi arătă un scaun.

— Șezi, îl îndemnă, și povestește-ne, pe îndelete, unde și cu 
cine ți-ai petrecut noaptea pînă cînd am dat de tine. în cabină, 
beat turtă... Să nu încerci să ne duci cu vorba.

(In cele din urmă, pus în fața probelor, Jugănara își mărtu
risește vinovăția).

— Capătul ăsta de frînghie a fost găsit în locuința domnului 
Miroiu. I-am dat-o cîinelui Ingro s-o miroase... și te-a mirosit 
pe dumneata. Roman se ridică de pe scaun, apucă restul de 
frînghie și trecu în fața biroului, la un pas de arestat. Jugă
naru, palid la chip, îi urmărea încordat fiece mișcare. Il văzu 
pe ofițer făcîndu-și ochii mici, mînioși și vîrindu-i frînghia sub 
nas.

— Cînd ți-am arățat frînghia, ai tresărit. De ce ? Povesteș
te-ne cum l-ai ucis pe Miroiu și pentru care motiv ?

Tremurînd, Jugănaru nu-și mai lua ochii de la frînghie.
— De ce să-1 ucid ?!... Nu... nu... Miroiu s-a sinucis.
Cuvintele îi izbucniră din gură fără voie, parcă azvîrlite de 

o mînă lăuntrică. In aceeași clipă, Jugănaru pricepu că-și pier
duse controlul nervilor, că în general, fusese încolțit.

— Deci, îl cunoști pe Miroiu ! observă Roman, trecînd mul
țumit la locul său. Ba, mai mult, știi că n-a fost omorît, ci că 
s-a sinucis. Iată-ne, deci, la oile noastre.

Marinarul se feiea de ochii ofițerului. își clătina nervos capul, 
de parcă ar fi vrut să și-1 zmulgă.

— N-o să te întreb de unde știi că s-a sinucis... N-o să ne

tocim acum limba cu treburile astea. Și Roman își făcu din nou 
ochii mici : Miroiu nu s-a sinucis, cl a fost omorît. Să-mi răs
punzi de ce l-ai omorît pe Miroiu !

— Nu eu !... Nu eu !, izbucni Jugănaru într-un țipăt deznă
dăjduit. începu să-și muște pumnul mare și greu.

— Atunci, cine ?
Pe fața mare și buhăită a arestatului, groaza se întipări în

tr-o clipită : aducea cu o fiară care încerca să se zmulgă din 
strînsoarea de moarte a unei capcane.

— Atunci, cine ? stărui Roman cu aceeași energie în glas.
Marinarul se îngheboșase și mai tare. Se uita derutat, pe sub 

sprîncene, la Rășcanu.
— S-a petrecut după ce Miroiu s-a întors de la Vamă și s-a...
— Da, da. S-a așezat în fotoliu, era obosit... în fotoliul de 

lîngă perete... totul era pregătit... I-am aplicat Iui Miroiu ba
tista cu cloroform... Gîfîia Jugănaru de parcă pînă atunci ar 
fi alergat... După ce a adormit, l-am sugrumat... El mi-a ce
rut-o... a lui a fost ideea... El mi-a spus că toată lumea o 
să creadă că s-a sinucis...

Fruntea arestatului se tmbrobonise. Părul rar i se lipise de 
tîmple. I se păru că spusese prea multe și tăcu, mușeîndu-și 
nervos pumnul.

— Care el ? Te-am întrebat care el ? strigă Roman la ares
tat.

— Celălalt, răspunse arestatul în neștire.
— Cine-i celălalt ?
în tăcerea care se lăsase nu se auzea decît gîfiitul marinaru

lui ; întreaga încăpere părea că gîfîie.
— Cine-i celălalt ?
— Nu mai spun ! Lăsați-mă ! Nu mai spun nimic ! izbucni el 

într-un țipăt de disperare violentă. Se apucă iarăși cu mîinile 
de cap.

— Nu vrei să ne mai vorbești, n-ai de cît, îi atrase Roman a- 
tsnțla. Ai văzut că dispunem de probe destule ca să te trimitem 
la muncă silnică pe viață... Numai făcîndu-ne mărturisiri com
plete, îți mai poți îndulci condamnarea... Cine-i celălalt ?

—- Tom !
— Și mai cum ?
— Nu știu .’
— Cine-i Tom ?
— Legătura mea...
— Deci faci parte dintr-o bandă ?
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— Da.
— De ctt timp a»tl tn ea ?
— De doi ani...
Roman făcu o pauză ; nu bănuise că mărturisirile iul Jugănaru 

il vor pune pe urmele unei bande. „Trebuie să înaintez cu pru
dență, își zise, pe pista asta abia identificată. Știu cine l-a ucis 
pe Miroiu... Unul dintre asasini e în mina mea". își aprinse o ți
gară ; se uită spre Rășcanu : ochii acestuia erau plini de o mută 
admirație.

— Deci cu Tom ai fost ?
— Da, răspunse arestatul ostenit.
— Zici că ți-e legătură ?
— Da.
Roman punea întrebările și asculta răpsunsurile cu un aer voit 

impasibil : urmărea astfel să-i creeze iul Jugănaru Iluzia că, de 
fapt, tot ce-i relata nu prezenta pentru dînsul o noutate deose
bită,

— Unde și cînd te întîlneai cu dinsul ?
— Cînd avea nevoie de mine, îmi trimitea o scrisorică cu vreun 

băiat de pe stradă și-mi fixa ora și locul întilnirii... Mă prezen
tam la întîlnire cu scrisorică pe care mi-o lua și o rupea sub 
ochii mei.

— Iar cînd aveai.,, nevoie de el ?
— N-aveam nevoie de el...
— Bine, bine, dar marfa ? se hazarda Roman.
— Care marfă ? !
Ii făcu semn șmecherește eu ochiul.
— Lasă că știi tu la ce mă refer.
Jugănaru plescăi nemulțumit din limbă : se vedea că nu-i con

venea discuția. Mormăi pe sub nas :
— Vă gînditi la eutiile de compot î I
— Da I
— Alea rămîneau la Miroiu...
— ...Care și el făcea parte din bandă...
— Da ! își trecu palma mare peste nas și gură ca și clnd fața 

i-ar fi intrat într-o plasă de păianjen și s-ar fi umplut cu fire.,.
— Iar el?
— Nu știu...
— De unde luai „Conservele” 1
— Erau de ananas....

(Urmare tn numărul nostru de MIERCURI)
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VISUL BIOLOGI
LOR: CONTRO
LUL EREDITĂȚII

Dr. CONST. MAXIMILIAN 
secretar științific al 

Institutului de 
Endocrinologie

Acum o jumătate de secol 
Wells, fascinat de primele 
realizări ale geneticii, credea 
că lumea de mîine — operă 
a științei — va fi constituită 
din populații puternice cu re
marcabile posibilități intelec
tuale și artistice.

Firește, Wells nu era pri
mul și nici ultimul care cre
dea că știința ne va permite 
să transformăm omul. El era 
însă primul care oferea epocii 
sale o nouă speranță.

De atunci s-a discutat de 
nenumărate ori dacă genetica 

^ne ea permite sau nu să reali
zăm marele vis al biologilor 
din totdeauna: CONTROLUL 
EREDITĂȚII.

Acum putem spune cu cer
titudine : da.

Bazele eredității sînt acum 
cunoscute. Știm că fieca
re dintre noi este rezultatul 
unui fenomen unic al uniunii 
a două celule germinale, cu o 
anumită structură genetică. 
Formarea sexului este de ase
menea bine cunoscută. Celu
lele paterne sînt deosebite, u- 
nele au un cromozom de sex 
X, altele unul Y, iar celulele 
germinale au întotdeauna un 
cromozom de sex X.

Din unirea unei celule ger
minale paterul care are un 
cromozom Y cu o celulă X va 
rezulta un băiat.

Dacă se vor uni două celule 
X va rezulta o fată. Sexul vii
torului copil este rezultatul 
întîmplării. Există multe indi
cații că celulele germinale 
paterul X sînt diferite de cele 
X. Dacă reușim să înlăturăm 
hazardul, atunci va. fi simplu 
să hotărîm sexul viitorului 
copil.

Dar aceasta nu înseamnă 
decît un pas. Foarte curînd 
vom înțelege mecanismul 
complex al transmiterii infor
mației ereditare. Aceasta în
seamnă că vom putea ști și 
vom putea controla tot ce se 
întîmplă din momentul formă
rii oului și pînă la dezvoltarea 
individului. Vom ști deci cite., 
gene sînt în fiecare Cromozom, 
în ce succesiune se găsesc și 
ce rol au în evoluția individu
lui. Atunci genele anormale 
vor fi modificate printr-o chi
rurgie genetică. Omul va reuși 
să devină stăpînul propriei 
sale eredități, va putea hotărî 
anumite caractere pe care să 
le aibă viitorul copil: ca de 
pildă o anumită înălțime, o 
anumită culoare a ochilor sau 
a părului, o anumită structură 
psihică.

S-a sugerat și modul în care 
se vor obține caracterele care 
ne interesează — sintetizînd 
în condiții de laborator gene
le purtătoare a caracterelor 
dorite. Apoi vom înlocui în 
cromozomii paterni genele 
vechi cu acestea. Sîntem, fi
rește, deocamdată în dome
niul fanteziei, dar rezultatul 
va fi uluitor; — oamenii care 
vor întruni calitățile celor mai 
strălucite spirite pe care le-a 
cunoscut istoria omenirii.

Tot atît de spectaculoasă se 
anunță și ideea că știința de 
mîine ne va permite să creăm 
indivizi cu totul identici nouă.

V

Ipoteza a plecat de la cîteva 
experiențe interesante care au 
arătat ca în anumite condiții 
dintr-o celulă oarecare a cor
pului — deci nu o celulă ger
minată — se va dezvolta un 
individ cu totul asemănător 
individului de la care provine.

Desigur că toate acestea 
rămîn încă în domeniul ipote
zelor, dar noile cuceriri ale 
geneticii, acest domeniu nou 
și pasionant al biologiei ne 
îndreptățește să fim din ce în 
ce mai optimiști și să sperăm 
că toate acestea se vor realiza 
curînd.

VOM ATINGE LI
MITA IDEALĂ DE 
100 LA SUTĂ?
Dr. M. DUMITRESCU 
și Dr. A. I. SULICE 

Laboratorul de genetică mo
leculară, Institutul medico

legal București
Evoluția imunologiei 

consecințe dintre cele 
importante, atît în

I

dale cu 
alte vini 
exemplu viru 
ne (cele care pot 
tumori).

3. Se pot corecta tulbu
rări ereditare datorate unor 
gene defective.

4. Se va cunoaște bine 
mecanismul imunologie de 
formare a anticorpilor, cu 
implicații întinse în profi
laxia bolilor transmisibile 
și a transplantului de orga
ne care, după cum se știe, 
a luat o extindere din ce în 
ce mai mare. In ultima 
vreme.

5. In sfîrșit, va putea fi 
înțeleasă mai bine noțiunea 
de viață.

BOLILE GENETICE 
POT FI VINDE

CATE!
Academician 

ȘTEFAN MILCU

Trebuie de la început să 
diferlențăm genetica umană 
de cea medicală. Este evident 
că genetica medicală e un ca
pitol al geneticii umane, care 
se ocupă de studiul patologiei 
omului, de origina ereditară. 
Ele sînt strîns legate de gene
tica generală, fără de care 
progresul și înțelegerea lor 
nu-i posibilă. Numai progresul 
în cunoașterea substratului ce
lular și molecular al eredității, 
în concepție de genă, în dina
mica mutațiilor, imunoge- 
netică. etc. pot asigura dez
voltarea pe mai departe a ge
neticii umane.

Datorită dimensiunilor con
siderabile ale problemelor de 
discutat mă voi limita să co
mentez unele aspecte ce mi 
se par principale în genetica 
medicală.

Apare pentru noi, fără nici 
o îndoială, că medicina mo
dernă nu se m^i poate dis
pensa de investigarea metode-BIOLOGIA

cabil de grefe de organ 
șite, unele dintre ele

acum mari servicii omenirii 
permițînd atît stabilirea pri
melor criterii științifice de 
comptabilitate între gazdă și 
grefă, cit și efectuarea prime
lor tratamente imunosubresi- 
ve eficiente, ceea ce a permis 
realizarea unui număr remar-

reu-
, __ _ ____ fiind

chiar foarte spectaculoase.
Totuși, posibilitățile ei sînt 

încă foarte departe de a fi 
epuizate. Cercetări impresio
nante atît prin îndrăzneală de 
concepție cît și prin migala 
execuției sînt concretizate și 
concentrate acum, pe de o 
parte în direcția lămu
ririi detaliate a bazei 
chimice a specificităților 
antigenice, și, pe de altă 
parte în direcția elucidării de
taliilor chimice ale răspunsu
lui imun. Rezultatele obținute 
vor permite, în primul caz se
lecționarea din ce în ce mai 
bună a donatorilor de grefă și, 
în al doilea, găsirea unor noi 
tratamente imunosupresive 
capabile să-și exercite numai 
efectul binefăcător, ceea ce 
va duce treptat la creșterea 
frecvenței transplanted tera
peutice reușite spre limita 
ideală de 100 la sută.

MARELE IZVOR 
AL ENERGIEI 
ORGANISMELOR

Prof. dr. doc. 
N. $ANTA

Toate transformările cît și 
schimburile de substanțe sînt 
însoțite de transformări și 
schimburi de energie. Ansam
blul acestor transformări și 
schimburi constituie ceea ce 
se numește metabolismul or
ganismelor și tocmai prin a- 
cesta se caracterizează viața 
însăși.

Luînd în considerare rolul 
pe care îl are energia în me
tabolismul corpurilor vii, de
vine evident faptul că ea in
tervine în toate activitățile 
lor, asigurîndu-le normala lor 
desfășurare.

S-a pus firesc întrebarea : 
de unde provine această e- 
nergie indispensabilă vieții ? 
Și oamenii de știință au con
firmat o veche ipoteză: că 
soarele este izvorul ei.

Intr-adevăr, planeta noas
tră primește mereu de la 
soare o imensă cantitate de 
energie, evaluată la aproxi
mativ 1,66x1021 Kcal anual. 
Cea mai mare parte din a- 
ceasta (— 1,66x10*’ Kcal) este 
captată de plantele verzi și 
cumulată în diferite substan
țe, care rezultă din procese
le de fotosinteză, ce se produc 
în ele. Aceste substanțe con
stituie, după cum se știe, 
hrana majorității animalelor 
și astfel energia radiantă so
lară, transformată și cumulata 
în plante într-o nouă formă, 
aceea de energie chimică, 
este asimilată direct de ani-
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Intr-un interviu acordat revistei „Le Nouvel Observa- 
teur'* 1 * * * * celebrul fizician german Werner Heisenberg (la
ureat în 1932 al Premiului Nobel pentru contribuția sa 
la dezvoltarea mecanicii cuantice) răspunzînd la între
barea „Care este domeniul științific care vi se pare că 
prezintă actualmente cel mai mare interes ? a spus : 
„Dacă aș fi tînăr, m-aș ocupa de biologie. In acest do
meniu sînt de așteptat descoperiri tot atît de importante 
ca cele realizate în fizică pe vremea tinereții mele...“

are 
mai 

________ , __ ceea 
ce privește gîndirea biologică 
în general, cît și în ceea ce 
privește practica medicală 
concretă pe care o înarmează 
cu mijloace terapeutice dintre 
cele mai eficiente.

Care este noutatea de con
cepție ? Apărarea imunologi- 
că este considerată din ce în 
ce mai mult ca o funcție ge
nerală a structurilor vii, prin 
care acestea își protejează pla
nul de organizare împotriva 
„macromoleculelor informațio
nale" străine cu care vin în 
contact (aceasta întrucît acti
vitatea chimică a acestora la 
nivelul mediului intern duce 
de regulă la dezorganizarea 
schemelor metabolice proprii).

Discriminarea dintre „străin" 
(în termeni tehnici — non 
self) și propriu (în termeni 
tehnici *=■ „seif"), se datoreste 
faptului că organismul gaAlă 
„tolerează imunologie" numai 
macromoleculele proprii față 
de care stabilește în mod fi
ziologic o „paralizie imunolo- 
gică" încă înainte de naștere, 
in acest context devine ușor 
de înțeles de ce aceleași me
canisme de apărare ale gazdei 
vor dezagrega atît moleculele 
alcătuitoare ale celulelor mi- 
crobiene care o infectează (fe
nomen avantajos), cît și pe 
cele ce alcătuiesc țesuturile 
grefate terapeutic, atunci cînd 
grefa provine de la un dona
tor genetic diferit de gazdă 
(ceea ce duce la eliminarea 
grefei). •

Aceasta explică de altfel și 
marea dilemă terapeutică în 
care se găsește orice echipă 
de medici care dorește să efec
tueze o operație de transplan
tare (întrucît compatibilitatea 
genetică, deci imunologică. 
dintre gazdă și țesutul grefat 
nu poate fi aproape niciodată 
perfectă în cazul pacîenților 
umani). Odată cu grefa tre
buie aplicat și un tratament
imunosupresor care trebuie 
să fie suficient de puternic 
pentru a inhiba reacția de 
respingere a grefei, dar, nu 
atît de puternic îneît să inhibe 
și apărarea antiinfecțioasă 
(cauza morții pacientului Was- 
chansky a fost supradozarea 
tratamentului imunosupresiv. 
Or, în condițiile cunoștințe
lor actuale această dozare 
este încă extrem de greu de 
calculat).

Evident, dacă ținem cont 
de tinerețea acestei științe,
imunogenetica a adus și pînă

Biologia a devenit într-adevăr în ultimii ani știința 
celor mai surprinzătoare, celor mai profunde și revoluți
onare descoperiri.

Prima jumătate a secolului XX a fost marcată prin 
seria strălucitelor victorii ale fizicienilor, care au luat cu 
asalt nucleul atomic.

A doua jumătate a secolului XX, nu va aduce, după 
toate probabilitățile dezlegarea tainelor substanței vii.

Fizicienii au și ajuns să transforme un element chimic 
în altul. Putem avea toată certitudinea că în viitorul a- 
propiat, biologii vor învăța să creeze molecule de subs
tanțe proteice.

Marile succese din cele mai diverse compartimente

ale medicinii, lupta tenace a agronomilor și zootehnicie* 
nilor pentru a dărui umanității noi resurse alimentare, 
marile biruințe dobîndite pe frontul geneticii, nașterea a 
noi zeci de compartimente de cercetare la granița dintre 
științe — iată cîteva dintre momentele de adîncă semni
ficație din istoria științei contemporane.

Indiscutabil, biologia în sensul larg al cuvîntului este 
unul din sectoarele frontului general al științei, care în 
viitorii ani va dobîndi succese dintre cele mai străluci
toare.

Ofensiva împotriva tainelor substanței vii nu este sus
ținută numai de biologi. Participă la această „operație" 
detașamente de oameni de știință de cele mai diverse 
specialități. Realizările a numeroase ramuri ale științelor 
moderne de la chimie organică și genetică la psihologie 
și cibernetică accelerează dezvoltarea biologiei.

Continuind suita de anchete pe teme științifice în care 
ne propunem să oferim cititorilor „Scînteii tineretului" 
o privire de ansamblu asupra unora dintre cele mai sem
nificative momente ale mișcării științifice, contempora
ne, am înserat în numărul de astăzi cîteva păreri aparți
nînd unor prestigioși biologi.

malele ierbivore și indirect de 
cele carnivore.

Această energie chimică 
potențială este sursa tuturor 
formelor de energie folosite 
de organisme pentru între-

*" * i viețiiținerea funcțiilor și a 
lor.

în epoca noastră 
energeticei corpurilor 
bucura de un interes 
în ce mai mare și, ca 
a acestui fapt, volumul de 
cunoștințe cumulate deja con
stituie baza bioenergeticei — 
a uneia dintre cele mai mo
deme științe.

Se cunosc astăzi, în cea mai 
mare parte, modalitățile în 
care energia chimică poten
țială este transformată în di
ferite energii actuale (lucru 
mecanic, căldură, transport 
de substanțe prin membrane, 
electricitate și altele).

S-a mai stabilit că în cursul 
proceselor de degradare sau 
de catabolism a substanțelor 
se eliberează energia cumu
lată în ele și, invers, prin 
procesele de sinteză (anabo- 
lice) se incorporează energie 
în substanțele elaborate.

în prezent se poate inter
veni cu succes în desfășura
rea proceselor metabolice, fie 
stimulîndu-le, fie inhibîn- 
du-le, deci controlînd pînă la 
un punct modul lor de des
fășurare, ceea ce reprezintă 
un real succes al științei.

Dar știința nu se poate 
opri aci. Savanții doresc să 
meargă mult mai departe și 
de aceea elucidarea mecanis
melor de transformare și de 
transmitere a energiei la ni
velul diferitelor trepte de or
ganizare a corpurilor vii ră- 
mîne încă o problemă des
chisă. Se încearcă acum să 
se lămurească dinamica unor 
„granule de energie" la nivel 
sub-molecular.

Plecînd de la nivelele de 

studiul 
vii se 
din ce 
urmare

manifestare a energeticii cor
purilor vii, la începutul aces
tui deceniu s-a ridicat proble
ma existenței nu numai a unei 
biologii moleculare, ci chiar 
a uneia submoleculare. Ele
mentele unei asemenea biolo
gii au fost expuse într-o „In
troducere în biologie submo- 
leculară", publicată în anul 
1960, de celebrul bioenergeti- 
cian, Albert Szent-Gyorgyi.

Există speranțe că într-un 
viitor destul de apropiat cer
cetările în domeniul bioener- 
geticii vor duce la o mai pro
fundă cunoaștere a „structu
rării" și transformării energiei 
în corpurile vii și, prin ur
mare, a vieții. Poate că prin 
astfel de cercetări se va ajun
ge nu numai la o mai temei
nică înțelegere a relației din
tre metabolismul organisme
lor și diferitele activități e- 
fectuate de ele, ci și la o re
lație dintre energia chimică 
potențială — energia electri
că (biocurenții electrici) și e- 
nergia nervoasă care stă la 
baza proceselor legate de fe
nomenele psihice.

REVELAȚIA ACI
ZILOR NUCLEICI

Prof. N. NESTORESCU 
membru corespondent 

al Academiei
Cu toate că majoritatea 

cercetătorilor americani, pe 
de o parte, și cei englezi, 
mai ales, pe de alta, nu 
sint de acord asupra exclu
sivității rolului acizilor nu
cleici în transmisiunea ca
racterelor genetice, se ad
mite, totuși, azi, că acizii 
nucleici — componente ma- 
cromoleculare — au capaci
tatea de a se autoreplica și

(Stanford) 
domeniul

putut re
de la uni-

dețin informația genetică. 
Dezacordul se referă mai 
ales la rezultatele pe 
care le-a obținut școala lui 
Arthur Kornberg 
care lucrează în 
sintezei vieții.

A. Kornberg a 
produce, pornind 
tați chimice definite, o re
plică exactă și funcțională 
a unui acid dezoxiribonu- 
cleic (A.D.N.) aparținînd 
unui virus, sub controlul 
enzimelor provenind din 
celula vie. Punînd în con
tact, în eprubetă, o enzimă 
(A.D.N.-polimeraza) cu cele 
4 baze polinudeotidice cu
noscute, însoțite de o mole
culă intactă de A D.N., 
Kornberg a reușit sinteza 
unei molecule de acid dezo- 
xiribonucleic care, introdus 
intr-o bacterie (E. coli) s-a 
dovedit mai întîi inactivă, 
dar care prin studii ulte
rioare (care au durat mai 
mult de 10 ani), să obțină 
un A.D.N. activ, identic cu 
A.D.N.-ul natural. Intro
ducerea în E. coli a acestui 
A.D.N. activ obținut prin 
sinteză oferă biologiei, ge
neticii moleculare, geneticii 
în general, ca și medicinei 
viitorului un teren de cer
cetare științifică de un in
teres cu totul și cu totul 
deosebit.

Care pot fi aplicațiile a- 
cestor rezultate anunțate 
de Arthur Kornberg ?

1. Se poate întrevedea 
posibilitatea de a modifica 
genele, ale căror funcții 
sint acelea de a imprima, 
după un anumit mecanism, 
sinteze specifice la nivel 
celular, ceea ce ar conduce 
la acordarea de proprietăți 
noi pentru celulele orga
nismelor.

2. Se poate imagina pro
ducerea de virusuri artifi- 

lor și conceptelor geneticii a- 
plicate în studiul bolilor. Pri
ma etapă a unei investigații 
medicale care conduce la 
diagnostic conține obligația 
de a ține seama de intervenția 
vreunei cauze genetice sau a 
unei boli ereditate constituite. 
Observațiile făcute pe plan 
mondial de specialiști au ară
tat că azi numărul bolilor ere
ditare a depășit 500, că din 
aproximativ 20 de persoane, 
una poate prezenta o tulbura
re oarecare de oiigină geneti
că și că 4% din copii care se 
nasc au modificări genetice cu 
expresie patologică imediată 
sau tardivă. S-a susținut că 
la fiecare 30 de secunde se 
naște undeva, pe suprafața pă- 
mîntului, un copil cu malfor
mații. Intervenția factorului 
ereditar în apariția bolilor 
trebuie înțeleasă într-un fel 
larg ; pe de o parte sînt bolile 
ereditare propriu-zise, care 
apar, evident obligator la naș
tere, cum sînt malformațiile 
și altele care apar în decursul 
vieții, mai curînd sau mai tîr- 
ziu, cum sînt diabetul zaha
rat, unele boli psihice, unele 
forme de cancer și unele boli 
endocrine. în alte cazuri, fac
torul genetic necesită condiții 
de mediu ca să devină evi
dent, cum este cazul cu aler
gia sau cu unele forme de boli 
cerebrale, metabolice. In am
bele cazuri medicul este obli
gat să le recunoască și să le 
trateze. Desigur, tratamentul 
unor boli ereditare necesită 
unele condiții aparte față de 
bolile comune, dar contrar u- 
nor opinii (în special proveni
te din marele public) factorul 
ereditar nu e fatal și bolile 
ereditare pot fi tratate. Astfel, 
malformațiile sînt pasibile de 
a fi supuse tratamentului chi
rurgical, unele boli enzimati- 
ce tratamentului biochimic, 
unele boli glandulare trata- 

încetului ca hanwmi de sub- 
«Btație sau de blocaj, unele 
boli metabolice prin evitarea 
substanței toxice care poate 
exista în alimentație.

Cu siguranță, că cel mai 
bun mijloc de combatere este 
profilaxia lor, de pildă, evita
rea consagvinizării în mariaj, 
evitarea substanțelor toxice 
mutagene al căror număr 
crește în societatea modernă, 
cum este cazul cu unele tran
chilizante, introducerea a ceea 
ca se cheamă sfaturile geneti
ce care pot fi date perechilor 
înainte sau după căsătorie, dar 
mai ales în momentul cînd se 
hotărăsc să aibă copii.

FOTOGRAFIEM 
„INFRASTRUC
TURILE"

prof. unrv. 
ION STEOPOIE

Epoca modernă a pus la 
dispoziția cercetării știin
țifice aparate din ce în ce 
mai perfecționate. în do
meniul biologiei (unde au 
fost folosite metode ca mi
croscopia electronică, teh
nica autoradiografiei micro
scopice, tehnica ultracentri- 
fugării). acest fapt a dat po
sibilitatea studierii în adîn- 
cime a materiei vii.

Cu toate acestea, amă
nuntele de infrastructură 
în studiul materiei vii rea
lizată cu ajutorul tehnice- 
lor moderne are deficiența 
că fotografiile provin de 
pe materia vie în prealabil 
omorîtă. Reactivii care fi
xează elementele celulare 
pentru studiul electronomi- 
croscopiei sigur că pro
voacă o alterare la nivel 
monecular a materiei vii 
și deci nu se pot considera 
infrastructurile observate 
corespunzătoare cu ceea 
ce există în realitate în 
materia vie.

Datorită acestor conside
rații cercetătorii se strădu
iesc să găsească posibilitatea 
de a realizg o tehnică cu 
ajutorul căreia să fie posi
bilă obținerea unor foto
grafii a infrastructurilor 
pînă la macromolecule pe 
material viu, nedenaturât 
prin omorirea celulelor.

Pînă în momentul de 
față rezultatele cercetări
lor obținute de majorita
tea oamenilor de știință 

cuprinși in această nouă 
ofensivă a biologiei mo
deme se dovedesc mai 
mult decît încurajatoare...

O DESCOPERIRE 
DE MAXIM 

INTERES
Academician 

EUG. MACOVSCHI
Cercetările științifice duc 

adesea la descoperiri de fap
te experimentale și la elabo
rări de concepții teoretice 
care ne surprind prin nouta
tea și neprevăzutul lor. Mi-aș 
permite în aceasta anchetă a 
„Scînteii tineretului" să relev 
unele dintre cele mai intere
sante teorii formulate în ulti- 
mult timp. Aș menționa ast
fel teoria „reglării acti
vității genelor", elaborată a- 
cum cîțiva ani de savan
ții francezi F. Jacob — pro
fesor de Genetică celulară 
la College de France și 
J. Monod — profesor de chi
mie metabolică la Universita
tea din Paris. Această teorie 
explică modul cum anumite 
componente celulare intervin 
în activarea și inactivarea a- 
celor substanțe de care de
pinde biosinteza fermenților 
și altor substanțe proteice, 
permite înțelegerea numeroa
selor fenomene care se pro
duc în celulele vii și duce la 
dirijarea acelor procese de re
glare care controlează crește
rea și dezvoltarea celulelor. 
Pentru valoarea, noutatea și 
originalitatea teoriei lor, pre
cum și pentru cercetările lor 
experimentale, savanții men
ționați au fost distinși cu 
Premiul Nobel în anul 1965.

rcan
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Cu scriitorul NIC.OLAE BREBAN despre noua sa carte
1. Ce reprezintă din punctul dv. de vedere acest nou 

roman sau, mai exact, ce stadiu din creația dv. repre
zintă el ?

— Cărțile mele — dacă îmi permiteți să vorbesc des
pre ele sau despre mine, nu reprezintă faze preelabo
rate, așa cum, în secolul trecut, un Zola sau Balzac, 
obișnuiau să-și ridice un edificiu epic, încă impunător, 
de o forță semizeiească. Cărțile mele — cele cîte le-am 
scris și cîte voi avea încă norocul să Ie scriu — sînt 
fragmente, aproape întîmplătoare — ale propriei mele 
tensiuni interne, existențiale aș spune dacă acest cu- 
vînt nu ar fi deja tocit printr-o prea variată întrebu
ințare. Ele Sînt — și aici risc o metaforă — ca un fel de 
ecran care prinde, sensibilizează imagini . discontinue 
sau poate un clișeu de film care e impresionat de lu
mină din loc în loc doar. Sigur, s-ar putea ca în acest 
fel să nu existe o idee unică care să lege aceste cărți, 
cel puțin în felul în care își construiau cei din secolul 
trecut, ciclurile. Da, e posibil, dar există totuși speranța
— cel puțin eu trăiesc în ea și e prima mea legitimare
— a unei structuri unitare care să lege aceste „istorii." 
dincolo chiar de voința mea și poate chiar deasupra ei.

2. — Sub zodia cărei experiențe sau idei fundamen
tale îl propuneți cititorului ?

__ Sînt încă sub impresia colosală nu numai de lec
tură dar și de viață — a lui Dostoievski, într-atît e de 
adevărat că ceea ce numim „livresc" sau „literatură" e

uneori mai viu și mai concret decît ceea ce „pare" sau, 
ceea ce e „nemijlocit". Voi cita aici, scuzîndu-mă pen
tru pedanterie, două versuri ale Iui Goethe, din intro
ducerea la Faust (într-o traducere liberă).

** „Ceea ce posed, dispare în depărtare
Iar ceea ce se destramă urcă spre realitate"

3. — Cum poate exprima romanul actualitatea so
cială ?

— Aș începe cu o butadă, spunînd că un roman bun 
nu numai că trebuie să reprezinte actualitatea socială, 
dar el chiar trebuie să fie această actualitate socială. Din 
fericire, noi înțelegem acum sub „roman social" cu to
tul altceva decît se înțelegea cu cîtăva vreme în urmă, 
deși e adevărat că sînt încă cititori care se apropie cu 
prudență de romanele de azi de teamă de a nu întîlni 
un „roman dt ieri", de teama, justificată, vai prea 
mult, a dogmatismului, descriptivismului searbăd, a 
naturalismului inferior și a altor maladii culturale de 
care am suferit. E adevărat, trebuie să recîștigăm în
crederea cititorului și chiar a tânărului cititor, cei mai 
capricioși, poate uneori însă cei mai pătrunzători, dar 
acest lucru nu trebuie să ne împiedice de a aborda rea
litățile vii în mijlocul cărora trăim. Nimic mai palpi
tant decît viața, cu deosebire cînd ea prinde un sens, 
apropiindu-se, poate, în organizarea și misterul ei, de 
o capodoperă de artă.

T. S.

străbată mari distanțe, fantastice 
distanțe intr-o parte dintr-o clipă; 
astfel, el putea descoperi mașini 
pe un loc unde cu o secundă fu
gise doar praful, sau silueta unui 
ins mic și nervos acolo unde era 
doar aerul greoi și încărcat de 
mirosuri aproape străvezii, ale 
barăcii.

Insul blond, îmbrăcat în cos
tum albastru închis, pe care îl 
Zărise uimit Paul, se aplecă lingă 
urechea lui Krinitzki și îi șopti 
ceva ; uriașul ridică surprins pri
virea, apoi se ridică greoi și ieși 
afară, însoțit de celălalt.

— Mergem la miliție ? întrebă 
Krinitzki după ce ieșiră din ba
racă dar Mateiaș — căci el era 
omul cu părul spălăcit — surise 
și spuse, cu un ton degajat, rîzînd 
fără grijă:

— Da’ de unde... de ce vă spe- 
riați voi de miliție ? Hai să stăm 
aici, în spatele magaziei.

Și îl conduse pe Krinitzki pe o 
bancă cu spătar, care se rezema 
de seîndurile unei magazii nu 
prea mari în care se țineau hai
nele de proiecție ale fabricii, clă
dită peste i.u în așa fel, îneît cei 
doi așezîndu-se, auzeau dedesubt 
valurile grăbite ale apei. în fața 
lor drept, se afla la o distanță 
destul de mare, pe jumătate aco
perit de zidul fabricii, un salcîm 
gros, bătrîn, fără coroană ; în par-

Miloia vorbea cu blîndețe și 
timiditate, ca de obicei, dar nu 
putu ascunde prea bine satisfac
ția că putuse strecura în discu
ție și repeta atît de potrivit, 
ideea maestrului său. Paul, care 
îl privea cu atenție, observă că 
la mîna stîngă, unghia degetului 
inelar avea ceva deosebit și pen
tru acest lucru Miloia o și as
cundea, după degetul cel mare, 
gros, cenușiu de fontă și Paul 
privi cu atîta încăpățînare în a- 
cel loc ca să vadă deslușit des
pre ce era vorba, în timp ce Mi
loia vorbea încă, pînă cînd, la 
un gest mai pripit al celuilalt, i 
se mișcă inelarul și atunci el zări 
unghia în întregime descoperită : 
nu era o unghie, ci aproape o 
gheară de animal, tăioasă și ar
cuită ca o gheară de vultur, a- 
coperind toată carnea de la ca
pătul degetului, strivind-o și lă- 
țind-o. Miloia îi surprinse pri
virea ațintită pe degetul său și 
se fîstîci tot, ca un copil și lui 
Paul îi fu rușine că se uitase așa 
pe față și îl jignise pe acel om 
atît de îndatoritor, ar&tîndu-i că 
i-a observat deja acea măruntă 
infirmitate.

Miloia se opri brusc din ce 
povestea, își ascunse repede mîna 
— aproape se ascunse ea sin
gură, ca un* animal surprins a- 
fară din vizuină — apoi, amin- 
tindu-și probabil der-Krinitzki, se 
înfrînse, deschise pumnul și îi 
arăta degetul lui Paul :

— E ceva din naștere 1 —
spuse el cu simplitate — ți-e 
silă ?

— Nu-nu 1 — făcu Paul mij- 
cîndu-și cu putere capul la stin
gă și la dreapta — cum o să-mi 
fie ? — am vrut să...

Miloia îl privi însă în ochi 
cu atîta blinda voioșie, îneît ti
nerelul se împiedică în propria 
sa frază și o clipă, fu el cel slab 
și deconcertat.

— Știi că Băicuțu doarme în 
fiecare noapte cu un lanț subți
re înnodat pe după piept ? — îi 
spuse Miloia, șoptit de parcă 
Krinitzki ar fi putut să-i audă.

— Da ? — întreabă el fără
rost și o clipă i se păru mai pu
țin caraghioasă povestea pe ca
re i-o spusese lui Gașpar în le
gătură cu Mihuți și spălatul pi
cioarelor la miezul nopții.

— E un om sfînt I — întări 
Miloia — nu dracuiește nici în 
gînd, nu ridică mîna nici cînd 
e lovit...

— Dar cine ar îndrăzni să-1 
lovească ? — spuse Paul cu dis
preț.

— îl vor lovi 1 — spuse Mi
loia cu o ciudată convingere — 
se tem de el și-l urase și-1 vor 
lovi ! Nu e departe ziua...

— Dar cine să urască un om 
care face bine, care nu are cu 
nimeni nimica...

— Pe tine oamenii te iubesc 
— spuse Miloia, ațâțat ușor — 
îți rup cămașa, te feștesc peste 
ochi... te și lovesc, ca pe copii, 
dar nu te urăsc, pentru că ești 
blînd și nevinovat ca o pasăre... 
pentru că ești mai slab decît ei, 
de asta te iubesc 1 Băicuți e 
însă un om tare, mai tare decît 
toți cei de aici la un loc și asta 
ei nu pot suferi 1 Și nu că e pu
ternic și are pumnul vîrtos, nu 
pentru că i-ar împrăștia numai 
cu răsuflarea... nu, aceasta oa
menii uneori mai iartă pentru că 
tăria trupului e slabă și trecă
toare... nu, ei îl urăsc și o să-1 
omoare pentru că îi întrece în 
bunătatea inimii... în puterea lui 
mare care i-a dat-o Domnul de 
a-și înfrîna pornirile trupului său, 
de al supune și umili I Lupta lui 
cea mare nu e cu ei ci cu trupul 
său pe care îl supune neîncetat 
și de care se teme ca de dia
vol ! Noi ceilalți și mai ales „ei“ 
(cînd spuse „ei* ochii lui Mi
loia se aprinseră o clipă de ură 
și Paul rămase uimit de cît îl 
iubea pe Krinitzki) sîntem bi- 
ruiți prea des de acest trup ne
vrednic și vremelnic, care nu e 
decît o pedeapsă și un canon. 
...Dar nu vreau sa-ți vorbesc 
despre asta I — se reculese el — 
dacă ai să vrei, mai tîrziu, din 
proprie aplecare... nu vrei să stai 
de vorbă cu Băicuți ? — făcu 
el deodată și, luat prin surprin
dere, Paul, se înroși și minți ca 
de obicei, spunînd :

— Da, cum să nu... mai de 
mult chiar eu aș fi vrut să...

Miloia se ridică și Paul făcu 
la fel, crezînd că celălalt îl va 
duce imediat să-1 prezinte învă
țătorului său, care nu se afla în 
dormitor, în clipa aceea, dar Mi
loia îi apăsă cu mîna, blînd, pe 
umeri și-i spuse, cu voioșie caldă 
în privire ;

— încă nu se poate, Băicuți 
citește acum și nu poate fi su
părat dar clacă mai stai pe aici 
te va cunoaște... chiar el mi-a

spus că pot să te aduc I— și 
plecă, lăsîndu-1 pe Paul așezat 
pe propriul său pat, umblind cu 
privirea aplecată și cu vârful pi
cioarelor înlăuntru.

„De ce nu se duc oamenii ăș
tia la mănăstire ?“ — se pomeni 
gîndind Paul dar își regretă ime
diat răutatea în care nu se deo
sebea prea mult de vlăjganul de 
Secoșan și de sluga sa, Mitrofa- 
novici, doi inși de care se te
mea tot dormitorul și care puse
seră la cale multe rele. De alt
fel, își aduse aminte numaidecât 
că felul în care citeau ei Biblia 
și Noul Testament se deosebea 
de orice biserică oficială și toc
mai asta era mîndria lor: cură
țenia cu care citeau cartea sfîn- 
tă, fără nici o prejudecată și fără 
nici un folos.

Peste un timp, vreo jumătate 
de oră, Paul stătea în picioare 
lîngă scăunelul pe care Dan, li
ceanul, trîntea cărțile împreună 
cu prietenul său, un ucenic, care 
lucra la atelierul de reparații pe 
care îl chema Gberga, Tică 
Gherga. Cei doi, profund pre
ocupați de joc nici nu băgau în 
seamă prezența lui Paul, care era 
mai în vîrstă decît ei dar care 
participa la emoțiile jocului lor 
cu o patimă neînfrînată sărind 
de pe un picior pe altul, stri- 
gînd uneori de surpriză sau de 
înoîntare, comentînd cu voce 
tare, făcînd aluzii la tot felul 
de întâmplări necunoscute pe 
care nu le înțelegea și nici na 
le asculta nimeni, încât el părea 
adolescentul, iar cei doi, care 
trânteau cu un plescăit uniform 
cărțile soioase pe scăunelul vop
sit în verde, doi inși înăspriți 
și blazați de o viață Iun zi, in
fernală. Din când in cînd unul 
din cei doi, Dan sau celălalt, 
Gherga, un ins mărunt de stat, 
cu fața plină de coșuri mari a- 
gresive, și părul negru, sclipitor, 
ridica privirea uimită spre cel 
care stătea în picioare lingă ei 
și trăia cu atîta zgomot emoțiile 
lor ascunse și atunci, Paul, deși 
mai în vârstă decît amîndoi, se 
pierdea, se înroșea de teama ab
surdă că spusese sau făcuse ceva 
ce nu se cădea, supărind pe par
teneri. Cei doi îl disprețuiau 
prea mult însă și erau prea 
prinși de joc ca să cheltuiască 
măcar o vorbă pe el. Și astfel, 
jocul continua cu plescăiturile 
sale insuportabile și Paul se am
bala din nou, sărind de pe un 
picior pe altul, chicotind, cu mîi- 
nile în șolduri, mișeîndu-și în 
toate părțile capul, pe gîtul lui 
subțire, de femeie.

în dormitor cu pas rar intră 
Krinitzki însoțit de Miloia și se 
opri lîngă cei doi oare își con
tinuau jocul, nepăsători. Pani, 
crezând că uriașul îl caută pe el, 
se depărta de lucrători, apropiin- 
du-se de patul lui Miloia. Dar 
nici Krinitzki și nici Miloia nu-1 
priviră ci, oprindu-se amîndoi pe 
locul pe care stătuse el, părea 
că vor să urmărească jocul, la 
rândul lor.

Krinitzki urmări în tăcere, un 
minut, jocul, apoi, cum nici unul 
din cei doi nu ridica privirea, 
ignorîndu-i perfect prezența, el 
își lăsă una din mîinile sale mari, 
bătătorite de lucru, pe umărul 
liceanului, spunîndu-i cu vocea 
coborîtă, șoptită aproape :

— Vreau să-ți vorbesc ceva, 
băiatule, dacă nu te superi I

— Mie ? — întrebă liceanul, 
încrețindu-și fața sa plină de 
pistrui — ce să-mi vorbești mie?

— Vreau să te întreb ceva — 
insistă cu blîndețe Krinitzki — 
haide pînă afară cu mine, două 
clipe.

Dan tăcu un timp, de parcă 
n-ar fi auzit, continuînd să facă 
jocul, apoi spuse, cu grosolănie : 

— N-am timp acum, nu vezi, 
oe mă bați la cap ? N-am ce 
vorbi cu dumneata...

Krinitzki nu zise nimic, numai 
respirația i se îngreună și nările 
începură să-i palpite.

— Nu ți-e rușine — spuse Mi
loia, care stătea lîngă Krinitzki, 
cu fața toată roșie de enervare, 
vorbind însă ca și celălalt, în
cet, șoptit — nu lași odată din 
mînă cărțile astea păcătoase cu 
care te cumpără diavolul ?

— Șl tu ești aici ? — întrebă 
Dan continuînd să joace rînjind, 
trebuia să-mi închipui că e și 
crîsnicul pe aproape ? Ce — con
tinuă el, jucând mereu, vorbind 
cu lene — faceți sfînta liturghie 
aici pe capul nostru ?

Gherga nu spunea un cuvînt 
dar era vizibil nemulțumit de 
această scenă pe care n-o înțe-

— Da 1 — făcut Krinitzki, of
tând — voiam să te întreb dacă 
nu-ți simți conștiința încărcată ? 
Daca nu ai un lucru pe care...

— Nu părinte — întrerupse 
plictisit Dan — am o conștiință 
ca a unui prunc în leagăn, proas-
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pit îitat Qnd s-o fnflmpb ceva, 
te caut eu, vi asigur ' Alerg la 
Sfinția Voastră neintîraiaî !

Krinitzki râmase pe loc, rări 
an cavint, nemișcat și numai res
pirația sa greoaie, puternică, a- 
răta starea de care era cQprun 
și marele efort pe care îl făcea 
de a râmine calm.

— Cum vorbești ? — tipă 
deodată cu vocea sa ascuțită Mi
loia și Paul tresări cu putere iar 
niște lucrători care zăceau pe pa
turile lor, deveniri atonii, miș- 
cîndu-se sau ridieîndu-se în capul 
oaselor.

Krinitzki îl prinse ușor de 
mînă, liniștindu-1 iar cu cealaltă, 
scoase dintr-unal din buzunarele 
largi ale salopetei sale vechi pe 
care o purta închisă pînă la irit, 
pe orice vreme, cartea din care 
obișnuia să citească în fiecare 
seară, biblia sa cu litere drilice :

— Dar asta cine a făcut-o ! — 
spune el cu aceeași voce stăpâ
nită — arătind-o liceanului. 
Acesta nu se sinchisi, continua 
să dea cărțile deși coperta de 
pînză a cărții aproape îi mîngîia 
obrazul. Apoi, catadicsi sa în
toarcă capul, o clipă și spuse, 
jucînd mereu :

— Nu știu, cine a făcut-o ?
Atunci Krinitzki își pierdu fi

rea, începu să răsfoiască în fața 
ochilor celui de jos, așezînd pe 
scăunel cartea, peste cărțile de 
joc și spuse, gîfiind, întoreînd pa
ginile !

— Și asta ? Și astea ? Scârnă
viile astea ? Hai ? Și astea ? Și 
astea ? Dar asta

Vorbea precipitat, sufocat, a- 
proape plîngînd și întorcea me
reu paginile acoperite cu litere 
mărunte, cirilice, peste care se 
lăfăiau desene obscene și fraze 
fără echivoc așa cum apar pe 
pereții toaletelor publice, scrisa 
cu creion roșu și albastru.

Liceanul, mereu imperturba
bil, privi la cele ce-i arăta lu
crătorul, cu buza de jos răsfrântă 
cu impertinență și plictis, apoi, 
cum celălalt, tremurând din 
trupul său mare, îl privi așteptînd 
un răspuns, deschise gura și 
spuse :

— Habar n-am cine s-a ocu
pat cu... eu să știi n-am nici 
un fel de talent la desen, și la 
școală...

— Dar ăsta al cui e ? — iz
bucni Miloia cu vocea sa țipată, 
stridentă, smulgîndu-i din buzu
narul din spate al pantalonului 
dangarez pe care îi purta, din
tre filele unui carnet gros, cu 
coperți în pătrățele și care ieșea 
pe un sfert la iveala, unul din 
creioanele acelea cu două capete 
roș-albastru și ținîndu-1 în fața 
lui Dan.

Acesta întinse mîna și-1 smulse, 
fără să-1 privească și cum Mi
loia vru să i-1 zmulgă înapoi, 
Dan spuse rece :

— Hai sictir I — și scuipă cu 
precizie pe mîna lucrătorului 
care încerca încă să-i smulgă 
propriul sau creion.

Miloia rămase încremenit, pri- 
vindu-și prostit mîna : la așa 
ceva nu se așteptase. Krinitzki 
parcă nici n-ar fi observat ce se

te, pe care continua sâ o pri- 
veatcă, hrvminde-i sâ creadă. 
Dan, vizirx! câ cei doi bărbat: 
au re mișcă și nici anal tra 
ar» carajul de a tace az de forța 
lui, fl privi râzând pe Gherga 
car» itâtea în fața lai ri care 
întoarse capul oevriud să parti
cipe la acest joc. Apoi re răsuci 
ca scăunel cu tat cu amărui spre
cei doi și îri aprinse o țigară pe 
care o rupse io două mai întâi.

— Cum ai putu*.. copile ? 
gemu Krinitzki — nu te pricepi 
că ai făcut an păcat cam na 
este altul mai mare ? Pe cartea 
sfântă, pe sfântul cuvînt al Dom
nului să-ți pui pecetea murdăriei 
tale de suflet? Vai, părințiloi 
tăi, vai, tatălui tău, care încă n-a 
putrezit bine în mormântul săa—

— Băicuțule 1 strigă Mlkna ca 
vocea sa pătrunzătoare — da, 
cum de nu-1 astupi cu podelele 
astea ? I-ascultă mă 1 făcu el pri
vind u-1 cu ochii scoși din or
bite pe Dan, dar acesta se ri
dică și aruncând chibritul pe care 
fl ținea încă în mină, se în
dreptă spre ușă (care era larg 
deschisă) stătu o clipă în prag, 
privind neDăsătoT cerul, apoi ie
și afară.

Miloia vru să se repeadă după 
el și fiindcă Krinitzki îl prinse 
cu putere de braț lovi cu piciorul 
în scăunelul care se găsea în 
fața sa și-1 sbura în perete, îm
prăștiind cărțile de joc peste tot 
în aerul încărcat al dormitorului.

De pe anul din paturi se ri
dică un bărbat nu prea în vîrstă, 
cu părul cărunt și ieși pe urmele 
liceanului ; se auzi o izbitură, un 
scîncet ascuțit, apoi, probabil că 
liceanul o luase la fugă, pentru 
că de afară răzbătu o voce 
groasă, răgușită strigînd :

— Te-am înghițit pentru tai- 
că-tu, nenorocitule, dar sa nu te 
mai prind pe-aici că-ți învine
țesc dosul, derbedeu murdar !.„ 

După o clipă se auziră pașii 
omului care se înapoia și atunci 
Gherga, care mai stătea încă pe 
scăunelul său, se ridică cu rapi
ditate și se făcu nevăzut. Fă
cuse bine, pentru că, întoreîn- 
du-se lucrătorul care-1 lovise pe 
Dan, îl căută furios din ochi, 
apoi se duse încruntat și se sui 
la locul său, evitând, din jenă, 
să-1 privească pe Krinitzki care 
stătea ca un copil uriaș, cu Biblia 
sa profanată în mînă, turtit și încă 
necrezînd. Miloia sta lîngă el, în 
picioare și plîngea, eliberat, și 
trupul său lat, puternic, bătu
cit de lucru, mușchii săi lungi 
care se încordau sub cămașa sa 
subțire, peticită, de mătase, pe 
care o purta, se împotriveau a- 
celor inexplicabile zguduiri in
terne, dureroase, brutale, saca
date. Păreau deodată izolați cei 
doi oameni aflați deja pe panta 
scoborîtoare a vieții în felul în 
care stăteau, unul așezat pe pat 
și celălalt, în picioare, rezemat 
cu umărul de fereastră și sgu- 
duindu-se într-un fel de plîns, 
un cuplu ciudat, neîndrăgit, 
trăind cu o atît de mare pu
tere de imaginație, copilărească 
aproape, istoriile scurte și meta
forele unei cărți atît de vechi,

. temători față de orice biserică 
cu an fd de teamă ce nu era 

I însă decât an început de orgo- 
Ilia i era insă o realitate, cea pe 

care o trăiau ei. și. <ob ochii ne
păsători sau încurcați ai celor- 

I laâp puteau agoniza, mori și te- 
i na în ea. sub scutul ei.

Paul observa cu mare atenție 
toată scena, tot aed incident și 

1 fu singurul care :u‘ui ceva din 
disperare* aproape comică pe 
care o trăiau, pentru un lucru 
atit de mărunt nefolositor. în 
ochu celorlalți, cei doi bărbați 

; maturi, puternici; hărțuiti de vit- 
ță. Ar n vrut în câteva rânduri 
să re apropie. Miloia îi spuse** 
doar câ Krinitzki vrea să-1 cu
noască — dai de fiecare dată 
renunță închipuind□-și câ va fi 
prost primit, spe ri rodu-se de 
brutalitate și neprevăzut. ch:ai 
și din partea unor asemenea oa
meni care profesau toleranta. Un 
singur locru plute* stabil prin 
memoria atît de confuză și haz
lie a lui Paul faptul că nici
odată na va fi în stare să cu
noască acest animal ciudat care 
se numea sau pe care ceilalți îl 
numeau viață, față de care, pen
tru d, nu rămânea decât o sin
gură armă : teama.

Pe cînd stătea în felul acesta, 
încurajînda-se mereu să facă cei 
câțiva pași care îl despărțeau de 
geamul de care stătea încă reze
mat Miloia, îl zări pe acesta în- 
torcindu-se și, trecînd cu pași 
înceți, greoi, pe lingă el — fără 
să-1 bage în aid an fd în seamă 
— în dormitorul vecin. Krinitzki 
rămăsese în aceeași atitudine, pe 
pat, cu cartea în mînă, descu
rajat și trist și pentru întîia oară. 
Paul zări acest om impunător, 
plesnind de virilitate, turtit, cu 
ochii bolnavi fără strălucire, fu
rișați, privind în aer ceva care 
nu se vede, așa cum au uneori 
animalele bolnave.

Ridicînd după cîteva clipe din 
nou privirea, zări lîngă Krinitzki 
un omuleț, cu părul blond, spălă
cit, cu ochi albaștri, vii, îmbră
cat într-un costum albastru, cu 
dungulițe, apărut de nu știu unde 
și doar Paul nu privise în pămînt 
decît cîteva secunde, pentru că îl 
dureau din nou picioarele și le 
privise de parcă ar fi putut să 
le întrebe — așa cum întrebi un 
prunc de două luni sau o pasăre 
— de ce anume suferă, sau e doar 
un capriciu care îi creează atîtea 
plictiseli.

Paul nu se mai mira de lipsa sa 
de atenție : propriile sale simțuri 
îi jucau adeseori renghiuri atît de 
ciudate îneît el începu să se o- 
bișnuiască și să-și închipuie — 
lucru foarte înveselitor I că tim
pul e făcut din spații goale în 
care locuiește te miri cine și, u- 
neori, trupul oamenilor poate să

tea superioara a trunchiului coa- 1 
ja crescuse în așa fel îneît închi
puise un cuib mare, natural, și 
in această alveolă se găsea în- 
n-adevâr un cuib de berze ; așa 
cum sînt adeseori zugrăvite în 
albume pentru copii, una era a- 
șezată în cuib, poate clocea, iar 
cealaltă, stătea într-un picior și 
culoarea lui vie, roșie, se zărea 
chiar de lîngă peretele magaziei. 
Barza sta și își freca capul de pe
nele de pe spate, cu ciocul în 
vînt.

Cei doi se așezară și Krinitzki, 
lui aproape aceeași poziție 
din baracă cîteva secunde mai 
devreme, cu capul aplecat și gîtul 
'ău gros, arcuit, cu palmele sale 
mari, prelungi, strânse între ge
nunchi. Plutonierul, după ce se 
așeză, parcă regretînd invitația 
făcută se fîțîi la stânga și la 
dreapta, nemulțumit, apoi începu, 
vrând, se părea, să scape cît mai 
repede

— Iată despre ce e vorba, mie 
nu-mi plac ocolișurile : am primit 
ordin să te anchetez în legătura 
cu Simonca... Era o minciună, el 
singur conducea ancheta, Alexan- 
drescu re întorsese la raion, iar 
Cambrea se afundase în niște ne
însemnate lucrări de birou,, fericit 
de prezența acolo a lui Mateiaș 
care fusese însărcinai oficial să 
se ocupe de caz ; în rest nu se 
mai deplasase nimeni de la raion 
pentru că Simonca încă nu muri
se și pentru că totul se reducea la 
un incident sau accident cu date 
simple. Mateiaș însă era foarte 
activ și dormise puține ore din 
dimineața cînd luase interogato
riul lui Leca.

— Mi-e scîrbă de toată aface
rea asta L. spuse Mateiaș aple- 
cîndu-se și scuipând la picioarele 
sale cu silă — sînt sătul pînă în 
gât de murdăria asta. Bejan e 
plecat la socri (era șeful miliției 
locale, superiorul lui Cambrea) la 
raion toți sînt pe la mare, unul 
din adjuneți e în spital, șeful meu 
direct și eu... în sfîrșit, ce crezi 
despre Leca, crezi că e vinovat ? 
îl cunoști ? Dar, ia stai — se 
pripi plutonierul — îl cunoșteai 
pe Simonca ?

Krinitzki întoarse capul, obosit 
și-1 privi în ochi. Mateiaș se 
înroși ușor, zâmbi fără rost, un fel 
de urmă a adolescenței, un zâm
bet nehotărât, pe jumătate nătâng 
și își scoase batista $tergîndu-se 
de o sudoare ânchipuită ca să-și 
ascundă roșeața pe care o simțise 
urcându-i-se pe față.

— E cald 1 — adăugă pluto
nierul, plictisit parcă de anchetă.

— De ce țineți închis un om 
nevinovat I făcu Krinitzki.

— Cine ? Leca ? De unde știi 
că e nevinovat ?

— Toată lumea știe asta. Un 
om ca el nu putea să omoare ; 
voi cei care aveți putere asupra 
oamenilor vii, îi bănniți pe toți 
dar nici un om nu-j făcut pentru 
a ucide. Asta e un fel de nenoro
cire care se abate din senin, e o 
pedeapsă mare a Domnului... să 
nu crezi — adăugă Krinitzki care 
parcă bănuia ce gândește cu un 
zâmbet ascuns plutonierul — că 
îți vorbesc așa pentru că citesc

biblia; asta nu e scoasă din Car
te, e un lucru pe care îl gîndește 
țăranul nostru, orice om cu jude
cată limpede : omorul e o pedeap
să venită de sus I

— Pedeapsă pentru cine ? -U- 
întrebă cu vioiciune Mateiaș, a- 
daptîndu-se cu rapiditate acestei 
discuții seraiteologice — pentru 
făptaș sau pentru victimă ?

Krinitzki își mișcă cu greutate 
umerii săi mari, apleeîndu-se 
peste mîinile pe care și le ținea 
mereu lipite, între genunchi:

— Cine poate să știe ? Pentru 
făptaș cred... că victimă mortului 
i se iartă...

— Dar dacă moare nespovedit? 
Cu sufletul încărcat de păcat ? 
întrerupse Mateiaș, fericit ca un 
licean de cunoștințele lui în „ma
teria lui Krinitzki “.

Uriașul nu răspunse și celălalt 
adăugă repede

— Dar dacă victima nici mă
car nu moare, ci răniîne schilod. 
pe viață ?

Krinitzki dădu încet din cap, 
fără să scoată o vorbă și Mateiaș 
își aprinse, cu gesturi neîndemâ
natice, o țigară : în fiecare clipă 
te așteptai să-i pice din mînă 
chibriturile, pachetul de 
un creion pe care-1 scoase 
nici un rost, privindu-1 apoi cu 
uimire și nerăbdare.

— Eu îl cunosc de multă vre
me pe Leca — spuse Krinitzki 
răspunzând astfel primei întrebări 
a plutonierului — și pe ai săi, îi 
cunosc și despre el pot să sptrtj*/ 
că e un om cu inima curată. $i 
pot fi crezut pentru că nimic nu 
mă îndeamnă să-1 apăr, el avea - 
totdeauna în gură cîte un cuvînt . 
ascuțit împotriva mea, făcînd de 
multe ori oamenii să râdă, oameni 
care altfel, poate m-ar fi ascul
tat și s-âr fi apropiat de curățenia 
sufletului...

Apoi, Krinitzki întoarse cu vio
iciune capul spre Mateiaș și spu
se repede, spre suprinderea celui
lalt :

— De altfel, cine se pricepe cît 
de cît la oameni, poate vedea din- 
tr-un foc...

— Ce ? — întrebă plutonierul.
— Cum? — făcu Krinitzki t— 

așa arată un om care ridică brațul 
împotriva unui munte ea Simon
ca ? El și cu spatele ar fi trîntit 
jos trei cît Leca !

— L-a luat prin surprindere !
— se repezi Mateiaș dar Krinitz
ki nu răspunse și își mișcă umerii 
cu un ușor dispreț. Atins de asta, 
Mateiaș se aplecă lîngă urechea 
lui, deși nu era nimeni prin apro
piere și-i spuse :

— Și eu cred la fel, dar... .1/.- -.--^7- “ ------.T
procurorul a dat ordio să fie re^: W Nu^

așa cum se afla In picioare abia 
îi ajungea la umeri, uriașului, și 
spuse :

— Ce-ai spune, domnule Kri
nitzki, dacă te-ăș ridica așa cum 
te afli, fără să te las să-ți iei 
măcar o pereche de ciorapi ?

Mateiaș îl privea cu asprime 
(care i se potrivea aît de puțin) 
dar Krinitzki nu mișcă în nici 
un fel. Plutonierul stătea încă pe 
gînduri, cînd își dădu seama că 
celuilalt i-ar fi convenit să fie 
închis : era un martiraj nesperat 
care l-ar fi ridicat în ochii celor 
care îl ascultau, printre care, 
auzise plutonierul, se găseau și 
cîțiVa fanatici.

— Faceți ce credeți de cuviin
ță 1 r— spuse, deodată, obosit 
Krinitzki, dar era o oboseală care 
avea o cu totul alta cauză, intu
ia Mateiaș care nu ști; nimic 
totuși de biblia profanată de li
cean, fiul vitreg al Iriiiei.

— Dar de ce minți ? — stri
gă Mateiaș, așezîndu-se lângă el 
pe bancă — cum de poți minți ? 
Cum de poți minți ? — repetă 
plutonierul disperat aproape, 
ștergîndu-și din nou fruntea 
zbârcită, cu batista. Soarele
fnmînd îl batea drept în față și 

i trăda perfect rotunjimea capu
lui de loc ascunsă de părul său 
rar, anemic. Avea într-ădevar un 
cap rotund, ca o bilă, un cap de 
copil bătrîn și neastâmpărat.

— Ce-ai. vorbit cu Simonca ? 
întrebă plutonierul — spune tot, 
fără să încerci să te ascunzi ? 
Nu-ți agrava situația, Krinitzki I

Bubpruza șburda în clipa
ceea și Krinitzki o urmări cu 
privirea îneîntată, senină, atît de 
departe, o clipă, de toată acea 
luptă care se ducea între cei doi, 
îneît Mateiaș se frământa pe 
scândura subțire a băncii, nemul
țumit de el însuși și încercând, 
fără să reușească, să se înfurie 
împotriva predicatorului.

— Simonca, fie iertat I (In fa
brică toată lumea credea că fie- 
rarul murise și autoritățile nu 
infirmară zvonul) — Simonca 
m-a jignit tare — spuse Krinitz
ki, cu figura încă senină, m-a lo
vit până în fundul sufletului, cum 
puțini au îndrăznit-o, dumnezeu 
să se îndure de sufletul lui, a- 
colo unde se află I I De aceea, 
numai de aceea n-am vrut să a- 
duc vorba despre discuția 
tră din dimineața aceea... 
marți dimineața, pentru că știanf 
că dumneata ai sa cauți să scoți? 
de la mine și ultimul cuvînt și 
nu voiam să mai repet greșeala 
lui, .păcatul care l-a făcut cu

a-

a-

ținut I A dat ordin și;jț*a întc “ 
la biroul lui lustroit... ”■ j 
că aici nu știa nimeni să facă o 
cafea ca lumea I — și rise singur 
de gluma Sa, prinzîndu-și genun
chiul stâng între palme și ridieîn- 
du-1 ușor în sus.

— E păcat 1 spuse cu seriozi
tate Krinitzki — să fie închis tm 
om nevinovat I

— Dar dumneata, care ești om 
cuminte, cine crezi că e vinovatul,, 
făptașul ? — întrebă plutonierul, 
enervat de tonul sfătos pe care 
și-1 luase celălalt.

— Nu e treaba mea să aflu a- 
ceasta !

— Crezi deci că era un om voi
nic, puternic, care ar fi putut să 
îndrăznească ? — întrebă pluto
nierul, privindu-1 cu coada ochiu
lui.

Krinitzki dădu din umeri, se a- 
plecă la pămînt și întinse degetul 
arătător cu unghia tăiată drept, 
pînă în came și așteptă cu răb
dare pînă o buburuză, care se 
cățăra, nesigură, pe marginea u- 
nei frunze de măcnș, se urca pe 
unghia sa ; apoi o ridică pînă 
în dreptul ochilor și urmări în li
niște insecta, uitîndu-1 pe Mateiaș.

— Am auzit — începu nesigur 
plutonierul — că seara, în dor
mitor, citești oamenilor dintr-o 
carte tot felul de...

— Da — întări Krinitzki — 
lucrez aici, în fabrică de la cins- 
prezece am și le citesc din car
tea sfînta, din biblie I

— Ai încercat să-i citești și 
lui Simonca ?

Krinitzki îl privi o clipă mi
rat pe plutonier, apoi spuse :

— Nu., nu i-âm citit I Eu nu 
citesc decît celor care simt în
demnarea pentru...

-- Știi... dar Mateiaș se opri, 
aproape icnind, dîhdu-și seama 
ce greșeală at fi făcut dacă l-ai 
fi tras la răspundere pentru cre
dința lui, o întrebare pe care i-o 
puseseră mulți, desigur, și pen
tru care avea și un răspuns pre
gătit : atunci, se hbtărî repede :

— Cînd ai stat ultimă oară de 
vorbă cu Simonca ? Ziua și cea
sul cît mai precis I

— Cu Simonca vorbeam des... 
începu nehotărât Krinitzki — ul
tima dată să fi fost sâmbătă, ba 
nu, mint, duminică dimineața. 
El a venit să mă caute pentru că 
știa că în fiecare dtiminică di
mineața...

— Minți iarăși, — spuse aspru 
Mateiaș stând picioi peste pi
cior, și mișeîndu-și involuntar 
gheata lui roșie, ridicol de mică.

Krinitzki îl privi uimit pe plu
tonier, îndreptîndu-și umerii și 
ochii lui fulgerară o clipă dar 
celălalt adaugă calm :

— Minți, domnule predicator I 
Calci porunca a cincea I Am 
să-ți spun eu un lucru pe care 
îl știi mai bine decît mine : ai 
fost ultimul om care l-a văzut 
în viață pe Simonca I La fiici un 

oră după ce ai vorbit 
fost găsit lat, cu capul 
sînge. Taci I — strigă 
nu nega, ai fost văzut 
cunoști pe Mioc, dom-

:iolose$țg3^u ’ rtirnic să știi ce-am«a înterrr- - 4 ce-a oi
probabil '■ Torbit.-Țxex-s-eare e tnmormin- 

« tat întroooi doi...

sfert de 
cu el, a 
baltă de 
Mateiaș, 
Mioc< îl ____ ____
nule Krinitzki ?

— îl cunosc — spuse Krinitz
ki, cu vocea puțin sugrumată — 
e drept a intrat pe cînd vor
beam cu Simonca despre...

— Despre ce ? sări ațâțat 
picioare plutonierul, văzând 
celălalt înmoaie fraza.

Krinitzki tăcu și se vedea 
nu are de gînd să deschidă gura 
prea curînd.

Mateiaș se plimbă de câteva ori 
prin fața băncii de parcă s-ar fi 
găsit în biroul lui, la secție, a- 
poi se propti în fața lui fericit, 
părea că celălalt stătea jos, deși,

în 
că

că

— Te înșeli, stimabile ’ — iz
bucni Mateiaș, cu mult mai multă 
vehemență decît ar fi vrut, din 
nou impulsivitatea lui îi jucase 
o festă —- aici e vorba de o an
chetă oficială, trebuie să deșerti 
imediat tot ce știb altfel...

— Altfel — întrebă Krinitzki, 
cu Xd blîndețe și ușoară 

■ iroriie, îneît Mateiaș înțelese ce 
puțin se putea speria un om ca 
el și cît de puțin se sinchisea de 
ceea efe avea de suferit trupul 
său ; ba, poate se și bucura de 
suferința fizică și lui Mateiaș îi 
trecu ca fulgerul prin cap : „Ori
cum, n-avem nevoie de martiri 
în toată afacerea asta mur
dară !’

— Ia spune 1 — izbucni plu
tonierul cu o falsă spontanei
tate — crezi că mie-mi face pU- 
cere tot ce fac ? Să bănuieli 
pe toată lumea, să te înjosești 
cu toate... i-ascultă ! — adaugă 
el repede — dumneata nu crezi 
că făptașul unei crime atît de 
abjecte trebuie prins și făcut ino
fensiv ?

Krinitzki întoarse capul și-1 
privi fără nici o expresie și ce
lălalt adăugă repede, mișeîn- 
du-se mereu pe locul său :

Nu crezi că dacă un om 
ia viața semenului său, el tre
buie să fie pedepsit încă aici, în 
viața aceasta ? Mi se pare că 
sînt vreo două zile de atunci. 
Marți cred, în după-amiaza o- 
morului, explicai oamenilor toc
mai acest punct de vedere, a- 
ceastă credință cum zici dum
neata...

Dumneata crezi ? 
bă brusc Krinitzki.

— Eu ? -‘- se pierdu 
dar de ce... — apoi se 
și spune, zâmbind cu o T_____
copilărească : — Eu s-ar putea 
să cred, în felul meu... doar și 
dumneata crezi în felul dumi- 
tale, nu admiți punctul de ve
dere al bisericii...

— Biserica e o instituție cu 
funcționari ca oricare alta... o 
instituție administrativă — spu
se Krinitzki vorbind, pentru în
tîia oară cu o anumită patimă
— credința trebuie să rămînă în 
popor, popii o deformează, o 
răstălmăcesc și poate nu atît din 
vina lor I Așa se întâmpla însă 
cînd vrem să aducem împărăția 
de apoi, aici, pe pămînt. Din 
urma credinței nu se pot trage 
nici un fel de foloase lumești ! 
încheie el cu putere.

— Dar nu se împacă... — iz
bucni Mateiaș și se opri brusc, 
mușeîndu-și buzele.

— Mă rog, acceptă el ne
mulțumit, pînă în cele din urmă
— asta e o chestiune care nu 
mă privește ! E treaba dumitale 
și.*, dar nu-și termină fraza, pen
tru că îl săgetă o idee neaștep
tată și-1 privi o clipă, pe Kri
nitzki, fulgerător, dintr-o cu to
tul altă lumină. Acesta însă tă
cea, privind în pămînt, indife
rent.

— Să nu crezi — întrebă Ma
teiaș, montat deodată — că ve
derile dumitale te privesc nu
mai pe dumneata... tot ce spui 
dumneata oamenilor are o oare
care influență, destul de mare 
chiar, dumneata ești un om df 
prestigiu și... dumneata ești și un 
om inteligent, o pildă puternică 
și, ca atare...

Krinitzki se ridică, destul de 
repede și spuse, cu uscăciune, și 
cu o anumită oboseală, de parcă 
această frază ar mai fi auzit-o 
în repetate rânduri:

îl înre-

Mateiaș, 
reculese 
șiretenie
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— Nu cred, tovarășe pluto
nier, că asta privește ancheta 
dumitale... dacă mai ai vreo în
trebare de pus în legătură cu 
bietul Simonca, dacă nu...

— Ia stai puțin ! tresări Ma
teiaș, dâr văzîndu-1 pe celălalt 
gata de ducă, se ridică la rîn- 
du-i, umilit brusc de statura 
înaltă a celuilalt. începu să se 
agite pe loc și păru că se simte 
mai puțin la îndemînă chiar de- 
cît adineauri pe banca pe care 
se foise tot timpul. Se decise și 
spuse, vorbind sacadat :

— Te rog, tovarășe Krinitzki, 
să-mi declari care a fost obiec
tul discuției pe care ai avut-o 
cu victima, cu puțin înainte de 
crimă ? Dumneata ai fost văiut 
de martorul Vasile Mioc și după 
dumneata n-a mai intrat nimeni 
în forjă... ai fost ultimul om 
care l-ai văzut în viață ! Tot ce 
spuij îți atrag oficios atenția, vd 
fi consemnat.

— Ultimul om în afara făp
tașului ! — spuse Krinitzki, zîm- 
bind, într-un anumit fel, șăgal
nic.

Mateiaș nu răspunse, așteptînd 
crispat.

— Discuția mea cu Simonca 
nu vă poate ajuta cu nimic — 
spuse moale Krinitzki — ea e 
un secret al meu pe care nu 
găsesc de cuviință să-I împărtă-

care se opune totdeauna unei 
idei pentru că o crimă e un fapt 
particular, un fapt profund par
ticular ! Dumneata nu trebuie să 
amesteci justiția divină cu cea 
pămîntească ; spiritul dumitale, 
mintea dumitale pot să aparțină, 
dacă vrei, justiției divine, dar 
trupul dumitale e al meii, el îmi 
aparține, indiferent... în sfîrșit 1 
Atîta vreme cît spiritul dumita
le, «deci locuiește în acest trup, 
el trebuie să ia în seamă și cea
laltă justiție, cealaltă putere, alt
fel îi poate face rău! Știu — 
știu — se grăbi să adauge Mă- 
teiaș văzînd expresia de orgoliu 
care apăruse pe fața lui Krinitzki
— voi toți aceștia, care predicați 
în afara bisericii Sînteți ahtiați 
după suferința fizică — sigur, 
vorbesc despre cei mai buni din
tre voi 1 — aceasta vă mărește 
prestigiul și forța ! Te rog să în
țelegi ! — se pripi plutonierul te- 
mîndu-se că Krinitzki s-ar putea 
din nou întoarce și să-l lase acolo
— eu nu am nimic cu credința 
dumitale, dimpotrivă, mie poate 
să-mi și placă, pentru că voi, sau 
dumneata, mă rog sînteți, în fond, 
nemulțumiți de biserică, de ofi
cializarea credinței, de organiza
rea ei administrativă, de lumescul 
ei, de fapt în felul dumitale, ești 
un revoluționar 1 Dâ-da, te opui 
formelor reacționare pe care le-a

neastîmpărat și atît de imprevi
zibil, din fața lui cil .atenție, de 
parcă ar fi vrut să-și dea seama 
ce se ascunde îndărătul tuturor 
acestor fraze. Apoi spuse :

— Nimeni nu are dreptul de. 
a judecă pe altul, pe un semen 
al său ! Cine e vinovat și cine e 
nevinovat ?

Krinitzki vorbea rupt, cu pau
ze, cu lene parcă sau mereu dis
trat, mereu preocupat de altceva 
și Mateiaș simțea asta, această 
absență a celuilalt și o ciudă u- 
riașă împotriva sa îl întindă că 
nu fusese suficient de îndemîna- 
tic sau de puternic îneît să-l facă 
pe celălalt să se concentreze a- 
supra crimei.

— Dumneata, continuă Kri
nitzki, vorbind parcă din poli
tețe, din milă că celălalt se os
tenise atîta — trebuie Să-ți for
mezi misiunea, obligația dumi
tale, eu rămîn la ale mele... eu 
nil pot să vă ajut cu nimic, dacă 
însă pentru găsirea făptașului 
trebuie să mă închideți, să-mi fa
ceți rău, eu nu mă opun ! Eu 
nu mă opun unui copil .— spuse 
Krinitzki, înfierbîntîndu-se ușor 
— un copil oricît de răutăcios 
sau fără minte, mă poate lua de 
mînă și mă poate duce unde 
vrea el ! Eu nu sînt decît un 
om, tovarășe plutonier, și nu 
vreau mai mult decît atîta ! Eu 
nici măcar nu cer să fiu lăsat în 
pace, dacă e nevoie de cineva 
care să ispășească, mai bine mă 
luați pe mine decît pe Leca, bă
trânul, care are familie, copii, o 
casă grea... știu ! — adaugă Kri
nitzki după o pauză — dumnea
ta crezi că eu nu te înțeleg, sau 
că mă încăpățânez să nu te în
țeleg ! Eu totuși îți spun — re
petă el, privindu-1 în ochi, a- 
dînc pe Mateiaș, — dacă e ne
voie de cineva care să ispășeas
că iată, eu sînt gata și gata pre
gătit de mult, cu mult înaintea 
acestui omor! De ce să luați un 
om, pe Leca sau pe altcineva ? 
Eu sînt singur, nu duc pe nimeni 
în spate, lucrul meu îl poate în
locui oricine...

i care te ascultă, seara, 
citești din Carte ? Ce-o

tn
...Umbrele amurgului cuprin

deau treptat aerodromul. Doar 
sus de tot, pe crestele zărilor, un 
grup de nori mai era scăldat în
tr-o lumină roșiatică. Perfect a- 
liniate la marginea pistei, puter
nicele avioane de luptă reactive 
păreau niște păsări adormite. Pe 
negîndite se porni un vînt pu
ternic, trăgînd pe cer o cortină 
întunecată. Din înălțimi se pră
văli vijelios un șuvoi de apă, 
oare se transformă apoi, încet, 
într-o ploaie deasă și monotona.

— Ce vreme, gîndea locote- 
nent-colonelul Gheorghe 
latu, urmărind picăturile 
bateau ritmic în geamul 
tului de comandă prelingîndu-se 
în șuvițe.

Cînd plouă, veghea i se pare 
întotdeauna mai lungă. Cîte 
nopți n-a stat așa, așteptînd cli
pa cînd urma să decoleze. De 
curînd a aniversat șaisprezece 
ani de zbor pe avionul cu reac
ție. Un milion de kilometri. 
Poate mai mult. Treisprezece ani 
au trecut doar de cînd este pilot 
clasa I. Involuntar aruncă o pri
vire oglinzii. Zîmbi.

Se scurseră așa ceasuri lungi 
de veghe și amintire. Dar cînd 
nimeni nu se mai aștepta, „alar
mă" 1 La posturile lor, în fața 
ecranelor, a aparatelor de radio, 
a planșetelor, navigatorii, ope
ratorii, planșetiștii își începuseră 
lucrul cu precizie și rapiditate. 
In difuzoarele stațiilor răsună vo
cea cunoscută și calmă a locote- 
nent-colonelului Chelaru.

— Aici 453 1 Trec pe recepție! 
...Ținta descria o traiectorie si-

Che- 
care 

punc-

misiune deasupra mării
Cu supersonicul iocotenent-colonelului 

GHEORGHE CHELARU
nuoasă. Aflată la mare altitudine, 
în stratosfera, deasupra mării, ea 
se îndrepta spre litoralul româ
nesc. De la punctul de coman
dă, pilotul primi ordinul :

— Sînt „Pescărușul" ! 453,
Gaz 1

O prăvălire de tunet cutre
mură împrejurimile. Un fulger se 
desprinse de spinarea pistei să- 
getînd’ întunericul.

Comenzile pentru dirijarea pi
lotului la intercepție erau date 
în răstimpuri. Pilotul cu aten
ția încordată asupra aparatelor 
de bord, căuta în petala radio
locatorului avionul-țintă.

Privi o clipă peste bord. Un
deva, în spate, observă linia în
tunecată a litoralului, punctată 
de salba de lumini sclipitoare ale 
localităților. Apoi dispăru orice 
punct de orientare terestră. Intră 
în zona cea mai dificilă pentru 
zbor, denumită de piloți „a ilu
ziilor înșelătoare".

Marea, ca o oglindă gigan
tică reflecta, nestatornică, bolta 
cerească. Sus luna argintie, stră
lucitoare, jos o altă lună, dan- 
sînd pe valurile veșnic mișcă
toare. Sus stele, jos stele. Ce e- 
forturi uriașe de voință îi ceru
seră odinioară primele zboruri 
deasupra mării, nu numai noap-

• • • • • •

imwi 
tal

șese proceselor voastre Verbale.
— Dumneata ești un om vio

lent și periculos I — începu să 
strige Mateiaș și trupul lui mă
runt se sălta necontenit pe tocuri, 
dumneata Krinitzki, te rog să nu 
abuzezi de răbdarea mea, tâ rog 
foarte mult să nu întinzi coar
da...

Krinitzki începu să rida ușor, 
cu atîta bonomie, îneît Mateiaș 
păli, jignit pînă în fundul sufle
tului. Apoi se întoarse și, fără 
un cuvînt, plecă, lăsîndu-1 pe 
plutonier pironit locului.

— Krinitzki ! — strigă Mate
iaș — stai puțin, Krinitzki 1

Uriașul se opri și plutonierul 
alergă după el, sau doar mer
gea foarte repede, dar statura 
lui mică, picioarele sale scurte, 
mișeîndu-se alandala, dădeau 
senzația uriui fners precipitat, in
decis, speriat.

— Krinitzki 1 — spuse Mate
iaș cu reproș, ajungînd lîngă el
— de ce te porți dumneata în 
felul acesta ? Ce, îți sîntem duș
mani ? Eu îți sînt dușman ?

— Nil știu — Spuse Krinitzki
— dar dumneata nu ai măcar 
ctirajul să-ți porți haina mese
riei pe care o faci... și aștepți ca 
eu...

— Haina mea ? Uniforma ? 
Dar bine, Krinitzki, nu se face 
și așa destulă vîlvă nefolositoare 
în jurul... și-ăpoi, să știi, â- 
ceasta e haina mea ! Am drep
tul la ea ca oricare cetățean, ca 
și dumneata !

—• Eu nu pot să te ajut în 
nici un fel, tovarășe plutonier!
— spuse cu blîndețe, serios Kri
nitzki.

— Ba da — izbucni Mateiaș 
•— dumneata știi ceva care ne 
poate fi de mare folos I Să-ți 
spun eu însă de ce nu vrei să 
mărturisești nimic : nu pentru că 
asta ar fi un secret al dumitale 
și al mortului sau, mă rog ! — 
se corectă el văzînd că ochii lui 
Krinitzki se înăspresc — sigur, 
e și asta, dat nu pe primul plan, 
dumneata însă nu ești de acord 
cu faptul că noi căutăm crimi
nalul, dumneata însă prin... cre
dința dumitale ești împotriva 
ideii de pedeapsă, dumneata ai 
dori ca put și simplii să... mă 
rog, înțelege că riii vreau să te 
jignesc și nu despre ăsta e vor
ba acum, de sensibilitatea mea 
sau a dumitale: dacă vrei ori- 
cînd o calc în picioare pe a mea

- ca s-o menajez pe a celui, în 
sfîrșit ! Vreau să-ți spun numai 
un singur lucru : aici nu e vor
ba de fraze generale, indiferent 
cît de adevărate și de nobile ai 
fi ele, aici, e vorba de o faptă, 
de o crimă, de un accident deci,

luat credința, te opui unei in
stituții de tip vechi și de fapt 
opui clerului... dar, mă rog, nu 
despre asta vorbim acum, toate 
astea dumneata le știi poate mai 
bine decît mine, pentru că ești 
un om inteligent, cu multă ex
periență 1 Vreau să spun numai 
că dumneata trebuie să ne ajuți, 
să ajuți justiția, să-ți spun un 
secret ? Era vorba să fii arestat 
și eu m-am opus din răsputeri! 
Mai mult decît atît, m-am opus 
chiar să fii chemat la localul mi
liției, într-un interogatoriu ofi
cial. Pentru că nu, noi aici nu 
facem decît să stăm de vorbă și 
dacă într-un fel oarecare, te-am 
jignit, te-am supărat cu ceva, te 
rog să mă ierți, eu nu am de
loc o natură potrivită pentru me
seria asta, sînt repezit, nu mă pot 
stăpîni, de multe ori, în loc să 
fac rău celui care trebuie, mi am 
făcut mie rău... mai vreau să-ți 
spun ceva : să știi că nu toți cei 
care lucrează... care poartă hai
na asta, sînt ca mine: mulți 
sînt brutali, încăpățînați și cruzi 
și un om cu vederile dumitale 
le devine în primul rind sus
pect și asta numai pentru că 
gîndesc în șabloane, adică nu 
gîndesc și asta nu din lene de 
gîndire, ci din frica de gîndire ! 
Ei nu-și dau seama că tocmai 
dumneata, mai puțin decît ori
care altul ai fi... ai putea să...

— Aș putea omorî — îl ajută 
Krinitzki, privindu-1 o clipă pe 
micul plutonier din fața lui eu 
atîta nesfîrșită tristețe îneît a- 
cesta tresări cu putere și nu reu
și, cîteva secunde lungi, să mai 
adauge nimic.

— Deci mie trebuie să mi te 
mărturisești! dumneata 1 — con
tinuă după un timp Mateiaș, pe 
un ton jos, încercînd să-și stăpî- 
nească ațîțarea cu care vorbise 
adineauri — căci altfel s-ar pu
tea întîmpla poate o neînțelegere 
gravă, cumplită, mai rea decît 
o crimă chiar ! Mă înțelegi Kri
nitzki ?!

Văzînd că celălalt tace, cu ca
pul plecat, cu mîinile la spate, 
de parcă s-ar fi gîndit cum să 
scape de micul și sîcîitorul pluto
nier, Mateiaș adaugă :

— Bineînțeles că nu trebuie 
astăzi neapărat, dacă nu vrei 
sau nu te simți în stare ...Kri
nitzki, înțelcge-mă, situația tre
buie rezolvată cît mai repede și 
ajutorul dumitale e dintre cele 
mai prețioase ! Ia spune, dum
neata ai prefera să ispășească un 
altul, un om nevinovat, pentru 
adevăratul făptaș... ai vrea să fie 
condamnat Leca, hai ?

Krinitzki se uita la omulețul

— Și cei 
cînd le citi , 
să se facă turma fără pastor ?

Krinitzki îl privi cu atenție în 
față pe Mateiaș să vadă în ce fel 
vorbește, dacă nu-și bate joc, dar 
văzîndu-1 grav, crispat în cea 
mai măruntă fibră a trupului său, 
spuse, încruntîndu-și sprâncenele 
sale mari, negre ca niște aripi de 
pasăre care trăia sub fruntea sa, 
cu ciocul înfipt în creier :

— Nu e vorba de turmă, e 
vorba mai mult de un om singu
ratic care sînt eu... nu sînt vred
nic să fiu pastor și nici să ci
tesc la nimeni, chiar dacă e cîte 
cineva care mă ascultă... eu ci
tesc numai pentru mine și dacă 
ridic uneori vocea e ca să mă 
aud mai bine, pentru că inima 
mea e surdă 1 Cine ar putea în
drăzni să învețe pe alții și chiar 
dacă ar îndrăzni la ce ar ajuta 
asta ? Noi, oamenii mari sîntem 
foarte neputincioși și totdeauna 
se arată cîte un copil care își 
rîde de noi, cu răutate, dar nu e 
nici o răutate, e numai neputința 
noastră sau prostia cu care ne-am 
născut!

— Va să zică — spuse Ma
teiaș, uitîndu-se — dumneata ai 
fi de acord să te pedepsim, să te 
închidem și să te condamnăm în 
locul adevăratului criminal ? Cu 
toate că...

...Ce limbă vorbim noi ? — își 
continuă monologul Krinitzki, 
parcă neauzindu-1 pe plutonier 
și pe acesta îl izbi încă o dată 
aerul de mare tristețe care îi a- 
păruse pe figură de cînd înce
puse să vorbească și o clipă el 
înțelese de ce voise, atît de 
brusc, Krinitzki să plece de lîngă 
el numai ca să nu-și desfacă su
fletul în fața unui străin și mai 
ales a unuia care primise ordin 
de a spiona pe toată lumea, de 
a bănui și de a prinde — ce 
limbă vorbim noi ? — spuse u- 
riașul — înțelege cineva limba 
noastră ? Iată, în pomi și pe 
ștrCșini vorbesc păsările și noi, 
oamenii cuminți ce ne ținem, nu 
pricepem mai nimic ! Dar pe noi 
ne înțelege cineva ? Poate și po
mii vorbesc între ei și se înțeleg, 
căci iată cum seamănă I Și rîu- 
rile, și nisipul și tot ce mișcă în 
lumea aceasta pentru că și pie
trele se mișcă dar prea încet 
pentru ochii noștri, sau noaptea 
cînd cădem de oboseală pentru 
că lumea asta ne ține prea în
cordați I Și cine înțelege toate 
astea ? Dar pe noi ne înțelege 
cineva, e cineva care e mai bun 
decît noi, și mai puternic, și mai 
neobosit, și mai cuminte decît 
sîntem noi, față de păsări, și se 
apleacă asupra noastră și spune :

„ — Iată, eu am să vă trimit 
vouă un semn și cu acest semn 
voi o să puteți ieși din temnița 
voastră, pentru că neînțelegerea 
nu e o temnită ? Și păsările sau 
vulturii deși zboară liberi în văz
duh nu sînt închiși în mormîn- 
tul lor în care nu-i vede ni
meni ?! Și din care nu pot ieși, 
oricît ar ciocăni cu pliscul lor de 
fier, aerul ! Am să vă dau vouă 
Un semn, un cuvînt, am să vă 
dau cuvîntul, și acesta va fi cu- 
vîntlil Meu, cu care veți putea 
învia...".

Krinitzki vorbise tot timpul cu 
o mare oboseală sau o mare ab
sență, dâr se opri brusc parcă 
dîndu-și seama unde se află și 
spuse scurt, politicos însă :

— Nu știu ce vrei de la mine? 
Dacă e vorba de moartea acelui 
om pe care l-am cunoscut bine, 
nu te pot ajuta cu nimic. N-am 
nimic cu dumneata dâr acum 
trebuie să plec...

Se întoarse și plecă încet, pu
țin adus de spate și Mateiaș ră
mase pe loc, nemulțumit de el 
însuși. Ochii îi sclipeau însă cu 
o anumită voioșie, de parcă 
ochii, privirea, erau mai tinere 
decît oboseala sau ciuda trupu
lui întreg.

JRAIESC IN
UNIVERSUL

CÎNTECELOR
MELE

(Dialog la distanță cu Jacques 
Hustin, cîștigătorul 
„Cerbului de aur")

tea ci chiar ziua. Avea uneori 
impresia că zboară cu capul în 
jos. îi venea să execute un semi- 
tonou pentru a reveni în poziție 
„normală". Eroarea i-ar fi fost 
fatală. Treptat, treptat, temeini
ca pregătire teoretică și zborul 
din ce în ce mai sigur, științific, 
îl făcură să depășească nesigu
ranța inevitabilă primelor zbo
ruri deasupra mării. Cu o enor
mă încordare a voinței reușise să 
nu-și dezlipească privirea de pe 
aparatele de bord, încrezîndu-se 
total, în indicațiile lor. cerință de 
prim ordin a unui asemenea 
zbor.

Acum zboară de parcă nici 
n-ar avea deasupra calota înste
lată, iar dedesubt hăul negru al 
adîncimilor abisale.

Comenzile pe care le primește, 
nota gravă a vocii navigatorului 
din punctul de comandă îi indi
că apropierea de „ținta" ce ma
nevrase pentru a-1 induce în e- 
roare.

Pilotul execută la rîndul său, 
prompt o manevră și, cu motorul 
aproape în plin, se apropie ver
tiginos de ținta care nu-i mai 
putea scăpa de pe ecranul radio
locatorului de bord. în față nu 
vedea însă decît discul puternic 
strălucitor al lunii „Țintă ?" Ni-

căieri ! Deodată, undeva mai sus, 
în dreapta zări un punct strălu
citor. Jat-o ! Venea dinspre as
trul strălucitor folosind parcă 
procedeul de mascare a zborului 
dinspre Soare. „E o idee intere
santă" — își zise, gîndindu-se la 
pilotul „inamic". Dar 
meargă". Și în clipa 
ataca.

...Interceptarea s-a 
și de astă dată în cele 
condițiuni. După un viraj

n-o să-i 
următoare

desfășurat 
mai bune 

j lung 
se îndrepta spre „casă“. Nu tre
cu însă nici un minut și în cască 
răsună cuvintele unui nou ordin. 
Era pentru prima oară cînd i se 
cerea la un interval atît de scurt 
sa intercepteze o altă țintă. Și 
încă una la mică înălțime. Tre
buia deci să coboare într-un 
timp extrem de scurt vreo zece 
mii de metri. Senzația care te 
cuprinde în coborîri de felul a- 
cesta este greu de povestit. Se
cundele trec fulgerător, sutele și 
miile de metri te apropie, știi si
gur, de suprafața mării. Cu toate 
că privești neîncetat la altimetru 
ai impresia că acum, acum te 
prăbușești în mare. Efortul psi
hic atinge limitele maxime. Vo
ința trebuie să-ți fie de oțel. A- 
juns deasupra mării, ai impresia 
că ai intrat într-un cazan cu

smoală. Cînd ținta aeriană pe 
care trebuie s-o interceptezi 
zboară la mică înălțime, se con
fundă de multe ori cu navele. 
Sau, invers, navele apar ca niște 
ținte luminate... Experiența în
delungată îi dădea siguranță.

...De la hotarul stratosferei, a- 
vionul începu să coboare verti
ginos, în picaj. Hăul întunecat 
nu-1 speria. Tși niări atenția. în 
jur, o beznă de nepătruns. Jos, 
tot mai jos. 9000... <8000... 7000... 
6000. în astfel de momente pier
zi noțiunea duratei unei secunde. 
3000... 2500 arătă altimetrul. Jos 
„groapa" neagră fără margini. 
Jos e marea, altimetrul e per
fect. Simțurile îl avertizează me
reu : „Atenție ! Jos e marea... e 
marea... e marea 1" Dar, rațiu
nea, experiența și calmul lui, un 
calm educat, îl fac să privească 
neclintit altimetru și giroorizon- 
tul. 2000... 1500... Redresează cu 
mînă sigură. Marea oglindește 
iarăși imaginea lunii. Un nou cap 
compas, tin nou picaj de cîteva 
sute de metri, o nouă redresare 
și peste cîteva clipe raportul : 
cea de a doua interceptare a a- 
vut loc pe aliniamentul indicat.

Dincolo de salba de perle a 
litoralului se iviră curînd proiec
toarele aerodromului. Locote- 
nent-colonelul Gheorghe Chela- 
ru, pilot clasa I în Forțele Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, specialist în lupte ae
riene deasupra mării, a îndepli
nit cu măiestrie încă două mi
siuni.

Locotenfnt-colonel E. BOC

Cîștigătorul „Cerbului de aur“ al Festivalului internațional 
de muzică ușoară de la Brașov, cîntărețul belgian Jacques 
Hustin, păstrează despre România amintiri vii, de neșters (în 
fond, să nu uităm că în fiecare zi își privește „Cerbul" strălu
citor din vitrina cu trofee !). De aceea el a acceptat cu plăcere 
și bucurie acest „dialog la distanță", râspunzînd întrebărilor 
noastre sugerate de mai mulți cititori și, oferind cititorilor 
„Scîntcii tineretului" două amuzante desene, prin care ne do
vedește că nu-și uită vechea pasiune — pictura...
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— După Festivalul 
la Brașov, avînd în vedere 
oboseala și... succesul, v-ați 
permis o perioadă de „re- 
lache", sau programul dv. 
de lucru n-a suferit nici o 
modificare P

Cînd am părăsit România 
în compania „Cerbului de aur" 
mi-am spus : „Este sfîrșitul unui 
vis frumos"... Aveam brațele în
cărcate de flori, de cadouri, „Cer
bul de aur" era foarte mare și 
greu, nu știam ce să fac... totuși 
nu puteam să-l las în Carpați I 
Și apoi, știți, cum sînt prietenii : 
fără dovezi nu cted nimic !

Am sosit deci, a doua zi de la 
primirea premiului, pe aeroportul 
din Paris, unde trebuia să încep 
o serie de înregistrări pentru vii- 
toriil meu disc (care va ieși foarte 
curînd și cuprinde 12 noi melo
dii). Amintirile despre București 
se estompaseră, Parisul mă prin
sese în ghearele sale . de dimi
neața pînă seara eram victima u- 
riaȘilor monștri care sînt studiou
rile de înregistrare. Ieșeam din 
gurile lor pentru a intra în gura 
unui metrou și pentru a mă duce 
direct la culcare.

— Spectatorii români 
v-au îndrăgit mult și e pă
cat că nu v-au putut as
culta decît în 2 seri. Ce 
ne puteți spune despre

formația dv artistică, des
pre raporturile dv cu mu
zica, cu publicul P

— Cînt dintr-o mare pasiune 
pentru muzică, pentru melodie, 
pentru frumos și, înțeleg să mun
cesc, pentru aceasta, mult. La 
Brașov am rezistat „tentațiilor" 
(mari, ce-i drept !) datorită O.N.T.- 
ului de a participa la cîteva 
excursii (Peleș, Bran, focuri vînă- 
torești), preferind să lucrez în ca
meră pentru viitorul meu disc. 
Călătoresc mult și m-am obișnuit 
sa lucrez în orice condiții. Trăiesc 
în universul cîntecelor mele, con- 
siderîndu-mă într-o continuă co
respondență cu spectatorii mei, 
cărora le scriu de pe scenă scri
sori de prietenie, de dragoste, de 
tristețe...

Fără a mă socoti un angajat 
direct în evenimentele și proble
mele contemporaneității, îl admir 
pe Jean Ferrat, care este întot
deauna „pe baricade" cu melo
diile sale protestatare.

Muzica ușoară este un fenomen 
popular, iar grija interpretului 
este ca legătura sa directă cu pu
blicul să nu se întrerupă nici o 
clipă. Este tocmai ceea ce oferă 
cîntecul francez, caie prin puri
tatea nealterată a melodiilor și fi
nețea de exprimare a ideilor gă
sește mereu porți deschise spre 
sufletele ascultătorilor, spre inima 
lor...

— Ce amintiri v-a lăsat 
publicul român după scur
ta dv escală brașoveană ?

— După înregistrările de la 
Paris am revenit în fine „acasă" 
numai acum 3 săptămîni. Acel 
„acasă" pe care nu-1 prea cunosc, 
căci viața de artist nu este o via
ță prea Sedentară 1

Dar, surpriză! Sosind acasă, 
cutia de scrisori era plină, și, a- 
ceste scrisori veneau toate din 
România. în aceste clipe mi-am 
spus : „Românii sînt cei mai gen
tili oameni din lume". Iar de a- 
tunci primesc zilnic zeci de scri
sori din țara dv. Din păcate deo
camdată sînt în turneu și am mult 
de lucru, deci n-am timp să le 
răspund la toți. îi rog, deci, pe 
numeroșii mei prieteni care îmi 
scriu să încerce să aibă răbdare, 
căci vor avea în curînd nou
tăți de la mine. Am promis !

— Intenționați să reve
niți curînd pe scenele Ro
mâniei ?

— Voi fi din nou la București 
pe 1 august. Sper să vă pot a- 
tunci vorbi și cîntă pe calea un
delor. De la București voi pleca 
la Mamaia, unde voi cîntă în fie
care seară într-un bar, timp de 20 
de zile. Sper că voi reîntîlni pe 
mulți din cei care au aplaudat 
cîntecele mele acolo !

Știu de asemenea că „Electre- 
cord" duce tratative cu casa mea 
de discuri, „Pathe—Marconi" — 
Paris (unde-mi pot scrie toți prie
tenii mei români) pentru o serie 
de înregistrări, deci sper că în 
curînd cîntecele mele vor răsuna 
și pe discuri românești. Brașovul 
este o etapă decisivă în cariera 
mea artistică. La Festivalul inter
național de la Spa, unde am cîș- 
tigat acum cîțiva ani „Marele 
premiu", acesta mi-a fost înmînat 
de academicianul francez, dra
maturgul Marcel Achard. Cu toa
te că la Brașov... n-a fost nici un 
academician, pentru mine Festi
valul românesc a însemnat enorm.

— Acum, că ați termi
nat discul de 33 turații; la 
ce lucrați P Ce proiecte, 
muzicale și extra — aveți?

— în prezent sînt în tumeu în 
Franța și Belgia, pînă la sfîrșitul 
lui iulie. Apoi, cu o mare bucurie 
voi veni pe malul Mării Negre, 
care, se pare, că este atît de al
bastră ! Voi fi însoțit de prietenii 
mei, împreună cu care Scriu mu
zica și textele cîntecelor mele. 
Ziua o voi petrece pe nisip, sea
ra vom lucra. Vreau să profit de 
această semi-vacanță pentru a 
roda o nouă serie de melodii. Va 
fi, la Mamaia, o avanpremieră 
înainte de Paris, de întreaga 
lume.

în septembrie voi relua drumul 
Franței, pentru uft nou „sezon" 
muzical, dâr sper că pînă la sfîr
șitul anului să fiu liber din nou 
pentru a vă vizita. Mare.l mea 
dorință este să dau un mare re
cital într-o sală bucureșteană.

Deci în prezent lucrez, cînt, 
mă gîndesc la voi, prietenii mei 
de departe. Aștept să vă revăd 
și... trăiască România !

OCTAVIAN URSULESCU

(Urmare din pag. I)

formă"... Poate mai primesc una, 
cine știe... Facem tradiție...

Ochii îi strălucesc. Sînt, parcă, 
ochii lui loan Rad, tâmplarul în 
vîrstă de 21 de ani de la Com
binatul „1 Mai" din Satu Mare, 
fruntaș în producție, care-mi 
spunea, în urmă cu cîteva zile, că 
„dacă în șase ani nu ajunge in
giner, se face călugăr în Munții 
Apuseni"; sînt ochii tânărului 
profesor Gavril Ardelean din 
Tășnadul Caretului, care la re
partizarea în 
aflî nd că va 
săptămîna 
perspectiva mutării la oraș; sînt...

— Mă, fire-ați voi ai muicilor 
voastre — strigă „Neică" pe olte- 
nește, amintându-și, probabil, că 
și-a făcut armata în Oltenia — 
păi dacă-i vorba de tradiție, mer
gem la Bumbești-Livezeni, că 
acolo a lucrat și Toader-baci, 
frate-meu cel mare...

Iar scoatem sticla cu palincă... 
Trenul înghite pămîntul. Din

producție plînsese 
lucra la țară, iar 

trecută refuzase

Trenul înghite pămîntul. __
dreapta, soarele ne ia ochii prin 
fereastra deschisă...

„Mă eu nu iert: dacă 
nu-i om, arde-1 !“.

Valea lui Mihai. Oprire 6 mi
nute. Cerem, pe fereastră, unei 
femei cu broboadă roșie, să ne 
umple la cișmea sticla golită 
de palincă. Pe coridor apar două 
fetișcane în rochii transparente. 
Văsîi, cel de lîngă ușă, scoate 
capul din compartiment și le pro
pune :

— Dacă vă plac sardelele, ve- 
nifi să stați cu noi. Am plăcerea

omu

puns. Popularizăm un muncitor 
din subordinea maistrului, care, 
în fond, a participat și el la... 
montarea bacului... In acest sens 
avem și noi indicațiile noastre...".

Pînă la apariția micului ziar 
de întreprindere mai rămăseseră 
cîteva ore. „Sfîntul Gheorghe" 
început să alerge, să 
foane, să bată la ușile 
„Nu-i omenește, nu-i 
alte cuvinte, susținea 
cește bine maistrul ? 
E apreciat de ortacii 
A venit sau n-a venit el cu 
ideea asta atît de necesară ? 
D’apoi cum! Atunci, dacă i se 
face vreo nedreptate, îmi dau 
demisia...".

Pe „Sfîntul Gheorghe" îl vă
zusem la cîteva zile după inci
dent. Radios, parcă mai 
decît e în realitate, 
mai soare, retrăia, 
bucuria succesului...

Trenul aleargă 
orizontului. Sîntem 
Episcopia Bihor, 
cincisprezece minute ajungem la 
Oradea. Văsîi își scoate, în sfîrșit, 
clopul, și-l turtește dintr-o lovi
tură :

— Măi fătucă, cu cît om fi 
mai neînduplecați cu nedrepta
tea, cu atît om, fi mai buni și mai 
tari...

A vorbit ca un bătrîn. Dar 
Văsîi are, cel mult, douăzeci de 
ani...

„Dac-o fi ș-o fi, ne 
oriunde, tovarășe../'.

Oradea. Pe peron 
fanfară. Chiuituri, strigăte, bu
chete de flori albe, lume multă,

i" a 
dea tele- 
birourilor. 
politic cu 
el. Mun- 
Muncește. 
lui ? Este.

tînăr
cu ochii nu- 
în el însuși,

dc-a lungul 
aproape de 

Peste zece-

găsiți

cîntă o

ANONIMII
să vă fac cunoștință cu băieții...

Se vede că-i mîndru de poli
tețea lui. Fetele chicotesc, schim
bă priviri și intră în comparti
ment. „Neică" iese pe coridor, 
Văsîi și cu colecționarul 
Sign? se ridică și astupă, în pi
cioare, cadrul ușii.

— Păcat că n-avem 
zice Văsîi. Adică, vreau 
spun că eu sînt neînsurat...

Timpul trece. Fetele se destăi- 
nuie. Cea înaltă, blondă, merge 
să-și caute serviri la Huedin, mai 
aproape de casă. A avut un post 
la Cluj, dar au dat-o afară de 
vreo trei săptămîni. Era secretară 
într-un birou și nu acceptase 
propunerile „foarte personale" 
ale șefului.. Acum șeful i-a găsit 
înlocuitoare. Flăcăii sînt serioși. 
Au uitat de zîmbete...

— Și-ți pare rău ?
— Ba. Găsesc eu de lucru, că 

doar nu-s oloagă... Pe-aici, pe-a- 
proape mi-i și logodnicul, așa că...

— Da șefului nu i-ai făcut 
nimica ? întreabă fără urmă de 
glumă Văsîi.

— Ce să-i fac ?
— D’apoi să-l atingi la situa

ție, să te duci și să spui, asta să 
faci. Dacă omu nu-i om, arde-l! 
Eu nu iert...

Văsîi e aprins. Și-a făcut loc 
lîngă fată și-o învață unde să 
meargă. E cald, dar clopul nu 
și-l scoate nici acum; oșenii fără 
clop nu-s oșeni, asta se știe...

II privesc. Prin felul lui de-a > 
fi, Văsîi îmi amintește de un prie
ten, tânăr ziarist, poreclit pentru 
cinstea lui exemplară „Sfîntul 
Gheorghe"...

„Sfîntul" scrisese pentru pagina 
de reportaje a unei publicații din 
provincie un material despre un 
maistru care a adus o idee inte
resantă în construcția unui bac, 
foarte apreciată de conducerea 
șantierului. Tocmai atunci ziarul 
de întreprindere intenționa să 
publice un articol despre aceeași 
idee, pusă, însă, pe seama altuia. 
„De ce, tovarăși ? s-a interesat 
imediat „Sfîntul Gheorghe". „Cel 
cu ideea se zice că are nu știu 
ce „lipsuri personale", așa că nu 
merită popularizarea — i s-a răs-

de în

popă, 
să

veselie. Sînt nuntași care, după 
o zi și jumătate de petrecere, 
conduc la tren pe socri sau pe 
nași. Mireasa, în rochia ei albă, 
se sărută cu o hătrînică grăsulie. 
De la ferestrele vagonului șase 
oșeni, cu desagii pregătiți de 
coborîre, țîpuresc către cei de pe 
peron. Se cîntă „Mulți ani tră
iască", în rostogolirea tot mai 
înceată a roților.

Coborîm. în locul nostru urcă 
un grup de nuntași răgușiți de 
chiote. Ne îndreptăm către ieșire. 
Peste două ore am un accelerat 
spre Timișoara. Flăcăii au de gind 
sa meargă la Gore, „leatul" lui 
„Neică". Trebuie să ne luăm 
rămas bun.

— Și... pînă la urmă unde vă 
hotărîți să mergeți ? La Porțile 
de Fier, sau în altă parte ? îi în
treb eu.

— Cred că la Porți, dar... după 
ce ne-om sfătui cu leții lui 
„Neică", s-ar putea să mergem la 
vreun șantier nou, îmi zice Co
lecționarul. Județul nostru îi vor
ba să trimită și el brigăzi de 
uteciști pe șantierele tineretului. 
Poate-i întâlnim pe-ai noștri 
vreunul din ele... Oricum, 
le-am luat-o înainte...

— Mi-ar fi plăcut să vă 
întâlnesc...

— D’apoi, căutați-ne I 
zîmbește „Neică", cu înțeles. 
Dac-o fi ș-o fi, ne găsiți oriunde, 
tovarășe...

Ne stringent mîinile. „Neică" 
nici nu știe că mi-a dat o idee 
de capitol la un reportaj despre 
niște tineri ca toți tinerii noștri, 
pe care îi poți întîlni oriunde, 
simpli și în același timp generoși 
în tot ceea ce fac. Ii toi întîlni, 
poate, în această vară, pe vreun 
șantier de construcții, pe viitoa
rele magistrale de asfalt ale țării, 
la Bumbești-Livezeni, la Gura 
Văii ori la Cîmpjna... li voi recu
noaște imediat, chiar 
vor purld clop și nici nu vor fi 
din Oaș...

Trenul „nostru" se pune în 
mișcare. De la una din ferestrele 
vagonului 6, două basmale în
florate își fîlfîie aripile către noi...

noi

moi

îmi

dacă nu

pune în
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și rîul Incălecă
pe-un val și-aproape că 
zbură.

— Drum bun ! îi ură din 
urmă Izvorul dar rîul ajun
sese la porțile Mării în care 
aruncase, de departe, cu buz
duganul strigînd să se des
chidă :

— Deschideți-vă porți, pî- 
nă n-ajung la voi !

— Oprește-te ! îl strînse 
Delta între degetele-i albe. 
De unde vii ?

— Nici eu nu mai știu ! 
răspunse el. bolborosind.

— Nu se poate, încearcă 
să-ți amintești!

— Nu, nu știu ! Și la- 
să-mă I se-nvolbură el.

— Atunci măcar spune-mi 
pe unde ai venit ? încercă 
Delta să-1 salveze.

— Pe o potecă dintre două 
maluri.

— Cu sălcii sau cu plopi ?
— Nici n-am băgat de 

seamă.
— întoarce-te și vezi.
Dar rîul nu se mai putu 

întoarce și-alunecă pierzîn- 
du-se în Marea cea mare.

Privea, de pe verandă, oa
menii care treceau pe stra
dă. Urcau panta de ciment 
și în dreptul unei reclame 
pentru trotinete poziția 
corpului li se schimba. Ba 
chiar și forma : gîtul le pie
rea și. în aceeași clipă, pi
cioarele se lățeau părînd a 
fi de broasca. Apoi totul re
devenea normal Atras de 
fenomen rămase acolo toată 
vremea-n care urcară panta 
oameni. Și cu toți, se întîm- 
pla la fel! în dreptul fir
mei, chipul, automat, li se 
stîlcea. Nu scăpă de menghi
nă nici bărbatul înalt care 
părea s-acopere cu umerii 
firma : venea de după colț 
legănîndu-și capul și îi căzu 
deodată între coaste, bineîn
țeles suind apoi la loc.

Privind mai cu atenție ob
servă că și ochii sufereau 
schimbări adică piereau ca 
niște faruri și apăreau aprin
se doar dincoace de fîșia ciu
dată. „Ce poate fi acolo ?" 
se întrebă el și coborî și cer
cetă locjl.

Dar nu găsi nimic în afa
ră de proprii săi ochi.

SUSPECTUL
— Uite-1! îi spuse el. In 

fiecare zi intră pe gangul 
acela și urcă scările.

— în fiecare zi ?
— Absolut în fiecare zi. 

Uneori de cîte două ori.
— De cîte două ori ?
— Alteori și de cîte trei ! 

O dată l-am văzut ducînd cu 
el o valijoară, învelită într-o 

*'1 mî-husă neagră. în cealaltă 
nă avea niște flori.

— Flori ?
— Da, flori. Era cu 

și-un tip în balonseid. 
s-a părut că la scări tipul 
a vrut să se întoarcă dar el 
nu l-a lăsat. Au coborît tîr- 
ziu și tipul își ștergea mîi- 
nile.

— Straniu !
— Foarte straniu. De doi 

ani îl pîndesc cum intră și 
cum iese.

— De doi ani ?
— Stau aici în balcon și 

privesc strada. Si. deodată, 
cînd nici nu te aștepți, apa
re el.

— Ciudat.
— Foarte ciudat. O dată 

m-am luat după el și tiptil, 
tiptil, i-am dat de urmă. De 
unde să fi știut ?

să fi știut ? 
locuiește acolo !

— Ce
— Că

el 
Mi

UMOR • SATIRĂ • UMOR

Cînd află de groaznica pri
mejdie prin care trecuse fetița 
ei1), doamna Scufița Roșie iz
bucni într-un plîns cu sughi
țuri î

— Odorul meu ! Frumoasa 
mea I Scufițica mea roșioară !

Și cît pe ce s-o înăbușe cu 
sărutările pe fiică-sa, care încă 
nu se dezmeticise bine din

de altă părere, îl întrerupse 
înțepată soția lui. La vîrsta 
mamei tale, emoțiile nu mai 
sînt chiar atît de puternice. Nu 
că am ceva împotriva ei, deși 
soacra tot soacră rămîne. Dar 
ca bunică, nu m-aș fi așteptat 
să fie așa de egoistă. Puțin îi 
pasă de primejdiile prin care

dacă i-am promis ? Sănătatea 
ei e mai de preț decît făgădu- 
iala noastră. în ce zile crezi 
că-i mai bine să-i trimitem 
mîncarea ?

— Eu știu ? Să zicem luni, 
miercuri și sîmbătă. în orice 
caz, ar trebui să postească 
marțea și vinerea. La vîrsta ei, 
omul se mai gîndește și la viața

POST SCRIPTVM LA...

1

Utilizare judicioasă.

Desen de V. CRIȘAN
*) După cum se vede, am ales 

versiunea optimistă a basmului 
conform căreia nepoata șl buni
ca sînt recuperate intact din a- 
paratul digestiv al lupului.

CAPITOLUL IV
MOTTO: „Modus vivondi"

de muncă ! — am și eu dreptul 
să mă destind la un turnir de 
cavaleri. Atîta distracție mi-a 
mai rămas și mie. Dar de ce 
nu te-ai duce tu ?

— Eu 7 Ai haz, zău așa ! 
Parcă nu mi-ai cunoaște pro
gramul — lunea e cerc de 
lectură în plumb topit, mier
curea mă duc la lecția de 
dans 5 acum sînt la modă

de NICOLAE MINEI

SCUFIȚA ROȘIE
Roșie fu 
se cuvine 
glasul îi

te 
la

cu

amețeala provocată de sucul 
gastric al lupului.

Domnul Scufița 
mai reținut, așa cum 
unui părinte. Dar 
trăda emoția :

— Draga tatei ! Era să 
pierdem... Dacă nu venea 
timp vînătorul...

— La timp ? repetă 
amară ironie mama. Lumea
zice că sîntem la apogeul ci
vilizației — doar am trecut de 
jumătatea secolului al XVI-lea 
—, dar uite, fiarele tot își mai 
fac de cap prin păduri. La ce 
bun s-a mai inventat praful 
ăla... cum îi spune, dragă ?

— De pușcă, preciza dl. Scu
fița Roșie. Da, ai dreptate. Așa 
spunea și mama, săraca. Prin 
ce spaimă o fi trecut și ea...

— Pardon, dă-mi voie să fiu

trece Scufița-Roșie cînd îi duce 
de mîncare.

— Da, cam așa e, conveni ta
tăl. Dacă ar sta cu noi...

— A, nu, nu 1 Cu asta nu 
sînt eu de acord. Doar ne-am 
înțeles de la început că ne 
cedează locuința și că se mută 
în coliba din poiană. La vîrsta 
ei, n-are nevoie de mai mult 
spațiu. Aici ce să caute? SA 
stea toată ziua pe capul meu ?

— Și asta-i adevărat. Altă 
generație, alte concepții...

— Dar noi sîntem de vină, 
continuă soția. De ce
promis că-i trimitem de mîn
care în fiecare zi ? La vîrsta 
ei, ar fi mai sănătos să ție re
gim. Sînt arhisuficiente două 
coșulețe cu merinde pe săptă- 
mînă.. poftim, să zicem trei.

— Știi că-i o idee ? Ei și ce

i-am

de apoi. Ii duci tu coșulețu! 
și...

— Eu ? De ce să i-1 duc eu ?
— Nu cumva vrei s-o trimeți 

tot pe Scufițica ? Crezi că s-a 
isprăvit cu lupii din pădure ?

— Dar nu-i vorba de lupi. Ai 
uitat că lunea e zi de conciliu 
la breasla armurierilor și că 
nu trece o miercure fără sâ 
avem de judecat două-trei vră
jitoare ?

— Lasă, lasă, ripostă acru 
doamna Scufița Roșie. Știu eu 
cît cidru se consumă la con- 
ciliile voastre de luni. Cît des
pre miercuri, prefer să nu dis
cut de față cu copilul de vră
jitoarele alea fîșnețe pe care 
le judecați voi... Și sîmbăta ce 
cusur are, mă rog ?

— Sîmbăta ? Sper că după o 
săptămînă de muncă — da, da,

sarabanda și pavana, știi ce 
pași nostimi au ? Iar sîmbăta 
— în loc să strig ca tine 
„Hai Cidule I Hai, Balduin de 
Flandra 1“ — dă-mi voie să as
cult un concert de trubaduri. 
Nu, dragă, pe mine nu conta 
să car de mîncare maică-ti. La 
vîrsta ei...

Scufița Roșie nu mai ascultă 
continuarea. La vîrsta ei, 
naivă ca orice copil, credea că 
la vîrsta ei, bunicii i se face 
foame în fiecare zi Așa că luă 
coșulețul cu merinde și o porni 
la drum. Nu-i mai era frică de 
lupi. Se obișnuise cu ei.

Deși am fost necontenit convinși că metoda de Investigație 
psihoanalitică rămîne o fascinantă ipoteză, cu fabuloase reper
cusiuni in domeniul artei, de o foarte discutabilă eficientă In 
terapeutică, credem că nu putem explica psihologia unuia din 
cei doi eroi ai povestirii de față — e vorba de Stropha, devotatul 
asistent al profesorului Katta — fără un sondaj in zonele pro
funde, abisale, ale vieții sale sufletești, fără o cercetare mi
nuțioasă a acelui tenebros ocean de controverse derutante, nit 
mit, cu un termen generio și de specialitate, subconștient. Fiu 
unic al unei familii cu numeroși copii, Stropha află din 
mai fragedă copilărie că e fiu de țăran. Cum nimeni nu r. 
spus niciodată că e și fiu de țărancă, Stropha ajunse la cor 
cluzia că n-a avut niciodată o mamă» fapt care îl traumati i, 
pentru tot restul vieții.
Frustrat, angoasat, alienat, luă de Ia început în piept vicisi

tudinile unei existente vitrege. Astfel, între șapte și treisprezece 
ani, deci, la o vîrstă cînd alți copii se bucură de toate mîngîie- 
rile, fu, pe rînd, ucenic de croitorie, docher, camerman, dober- 
man, thomasmann, bancher sau directorul unei importante a- 
genții de navigație fluvială, fără ca nici una din aceste îndelet
niciri să-i asigure o minimă satisfacție morală, singura condiție 
a unei reale și adinei realizări.

Urmă o lungă perioadă, la fel de tristă și de zbuciumată, o 
epocă de singurătăți șl de eșecuri, de tentative și inițiative 
ratate. Se gîndi — și nu vom da decît un singur exemplu — 
să se facă fachir. Nimeri însă o conjunctură economică nefe
ricită : lipseau cuiele de pe piață. Ros de melancolii, ame
nințat de o mizantropie prematură, luă decizia să se căsăto
rească. Intîmplarea —• să nu ignorăm rolul hazardului — făcu 
să cunoască o primadonă, o cîntăreață de operă, posesoarea 
unei voci excepționale, de un timbru unio. Muri într-un accident

Aventurile profesorului
KATTA si ale asistentului

său STROPHA
de AUREL BARANGA
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De cînd îl știu, tot cu nasul pe sus umblă...
Desen de MARIN CREȚU 0

ROBOTUb
Ședința începuse la ora 7,30 

și, cu toate că acum era trecut 
de 12,00, nu era încă nici o spe
ranță ca șeful să „tragă" con
cluziile sau să „ridice" ceea ce 
începuse dimineața.

Am uitat să spun că ședința 
avea loc în biroul șefului secției 
„Papă-banii-statului", de la în
treprinderea „Terra". Era pentru 
a opta oară cînd șeful lua cu- 
vîntul: „Am creat noi șoarecele 
cu clopoței ? L-am creat I Am 
dat noi naștere pisicii cîntătoare ? 
Am născut-o I Cine e creatorul 
felinarului cu gaz „secolul XX" ? 
Noi I Și, apoi, cratița cu patru 
toarte, tigaia brună, tava eloxată 
cine le-a făcut ? Bîtul ? Nu, noi 
tovarăși, cu imaginația noastră e- 
fervescentă. noi, care cu munca 
și creația noastră venim în aju
torul gospodinelor. Avem și noi 
neveste, tovarăși, sau care nu a- 
vem neveste avem mame, mătuși 
sau așa ceva, și știm cît timp 
se pierde cu gospodăria. Deci, să 
facem ceva care să le vină în aju
tor. Dar ce ?" „Sa facem o ma
șină de aragaz care să mestece 
și mîncarea, să nu se ardă", își 
dădu cu părerea Vasile Plăcin- 
taru. „Și cu asta ce-am făcut ? 
Ne trebuie ceva mai complicat» 
ceva mai automat". „Să facem o 
pisică care să toarcă lînă, cîne- 
pă. bumbac". Propunerea lui Ion 
Cotoi, chiar și cu argumentul : 
„venim în sprijinul femeilor de la 
țară“, n-a ținut.

„Nu vă mai stoarceți creierul, 
că am găsit", sări ca ars șeful 
serviciului. „Vom face un robot, 
un robot care să rezolve toate 
treburile casnice". „De acord, dar 
cum rămîne cu calitatea felinare
lor, știți, avem reclamații", se a- 
mestecă și Dumitru Ochiînpatru, 
fost CTC-ist. „Ce felinare, tova
rășe ? Tn București ai nevoie de 
felinar ? Facem robot și gata".

Și a început munca de docu
mentare, de proiectare etc. După 
un an, robotul era gata. Iar șe
dință, iar ia cuvîntul șeful ser-

viciului : „Spuneți-im ce face ro- 9 
botul ?“ „Ce să facă, bine. Pînă 
acum a făcut o pagubă
300 000 lei". „Am întrebat ce tre- “ 
buri gospodărești rezolvă ?“ „Păi, 
face mîncare, leagănă copii, spală 
rufe și toacă morcovi". „Și pă- 
stîrnacul cine să-l toace ? Biata 
gospodină, ai ? Dar paltonul bar- W 
bățului cine să-1 pună în cuier ? 
Tot ea, săraca. Dar vasele, da; 
vasele cine să le spele ?... Pisica ? ™ 
Nu, categoric nu I Treburile a- 
cestea să le rezolve robotul" 
„Da, dar are deja 10 000 kg" 
„Ce contează încă 5 000 ku^ 
în plus".

După alte șase luni, robotul 
era gata. Cîntărea 15 000 de kg 
și păpase 500 000 lei. A fost su
pus la probă. Chiar în incinta a 
fabricii a fost improvizată o bu-" 
cătărie cu toate cele necesare, a- 
poi robotul a fost băgat în priză. £ 
Șeful serviciului s-a oferit să facă 
pe soțul care se întoarce de la 
muncă. Firesc, robotul trebuia să 
ia paltonul și să-1 pună în cuier. 
Dar, dintr-o eroare de... dispozi-^ 
tive, robotul și-a declanșat insta
lația de bătut ouă. Dacă cei care^ 
vegheau lîngă robot nu l-ar fi ® 
scos din priză, șeful nu mai scăpa 
decît omletă. Apoi a fost pus să £ 
facă treburile gospodărești. Dar, 
neinițiat, robotul a spart toate 
vasele, a înghițit morcovii, a rupt^ 
rufele și, în sfîrșit, a aruncat ara
gazul pe fereastră. Supărat, șeful 
serviciului „Papă-banii-statului" aW 
propus ca robotul să fie simpli
ficat. Și i s-a scos, rînd pe rînd, dh 
cîte un dispozitiv. In fond ce, 
bărbatul nu-șl poate pune singur 
paltonul în cuier ? Gospodina nu 9 
poate spăla vase, curăța morcovi, 
spăla rufe etc ? a

Așa s-a făcut că, pînă la ur-" 
mă, robotul să funcționeze nu
mai cu dispozitivul automat de A 
spart nuci: 1 kg în opt ore de 
muncă. E drept, cam puțin, dar^ 
spartul nucilor se face mecanizat.®

Dacă ești șef, un șef cît de 
mic, dar șef, atunci e impo
sibil să nu ai de-a face cu 
Neneacumsecade .Intoarce-te 
brusc / E în spatele tău, 
așteaptă să-ți cadă mănușa, 
cheile, creionul, o bucată de 
hîrtie, să o ridice repede și 
să ți-o înmîneze ca pe o o- 
frandă. E în spatele tău, 
așteaptă să-l bagi în seamă.

Neneacumsecade e omni
prezent. Nu numai la servici, 
dar pe stradă. în tren, la 
munte, la mare, e în spate
le tău e la o jumătate res- 
?ectuoasă de pas în urmă, 
și ia concediu o dată cu 

tine, face gripă o dată cu 
tine, dar gripa lui nu e o 
gripă obișnuită, ci o „gripă 
luată de la șeful" Nu apuci 
bine să deschizi gura să te 
plîngi de ceva că el te-a și 
aprobat așa e, tocmai obser
vase și el anomalia asta, 
chiar voia „să te informe
ze"... Nu apuci să ai nevoie 
de ceva, că acel ceva apare 
discret, pe masa ta. Pentru 
că știe cînd ți se termină 
bateriile tranzistorului, știe 
cînd trebuie să-ți plătești te
lefonul. Are însemnate pe o 
agendă zilele de naștere ale 
tuturor membrilor familiei 
tale, să nu uiți cumva doar 
ești prins în atîtea pro
bleme.,.

Neneacumsecade nu e lin
gușitor, nu e slugarnic, nu... 
E pur și simplu Neneacum
secade. De cele mai multe 
ori e mai în vîrstă de cît

tine, nu-ți vine să-l repezi, 
nu-l poți refuza. îl ~ lași în 
plata domnului, ce să-i faci, 
asta-i situația, există oameni 
și oameni, dar în subcon
știentul tău el rămîne totuși 
N eneacumsecade...

Intoarce-te brusc: Nenea- 
cumsecade te privește, te 
admiră, cînd te uiți în ochii 
lui nu-ți vezi propria imagi
ne micșorată îl vezi pe Na
poleon.

In fond, de ce e Nenea
cumsecade atît de cumse-

rile lui, și uită-te mai atent: 
ai să vezi că nu face nimic, 
că n-a pus mîna pe ceva de 
luni, de ani de zile poate, 
deși pare întotdeauna ocu
pat aferat, suprasolicitat.

De multă vreme Nenea
cumsecade doarme la umbra 
ta, ia salariu la umbra ta, a- 
vansează la umbra ta,

Intoarce-te brusc și cînd 
Neneacumsecade se va ridi
ca în picioare, părînd că e 
gata să sari în foc pentru

I
I
I
I
I
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Ide avion. Dezolat, în amintirea ei se apucA de filatelie, dar ri
mase, cum era și de așteptat, neconsolat.

Și astfel, viața lui Stropha se consuma zadarnic, dîndu-i sen
timentul inutilității, cea mai insuportabilă servitute marală la 
care poate fi condamnat un om. In această epocă, de care mai 
tîrziu avea să-și aducă aminte cu un legitim fior de spaimă, 
avu norocul, nesperat, să-1 întîlnească pe profesorul Katta, a 
cărui fiaimă devenise de mult universală, cu o operă tradusă în 
mai multe limbi și în fața justiției. Stropha avu, din prima 
clipă, revelația covîrșitoarei personalități, strivitoare, fără în
doială, și greu de suportat, a savantului, dar realiză, în același 
timp, că numai în umbra marelui profesor și împărtășindu-se 
din vasta lui experiență, multilaterală, enciclopedică, avea șansa 
să izbutească.

Katta, de asemenea, își dădu seama că Stropha are stofă, 
ceea ce îl determină să-1 și croiască, atunci cînd viitorul său 
asistent îndrăzni să-1 contrazică, neprincipial și cu argumente 
nefondate. Deși începutul colaborării fu, după cum se vede, 
dificil, o trainică prietenie se înfiripă între ei, comuniune sufle
tească pe care anii n-au făcut decît s-o cimenteze. Și astfel, 
se născu prima lor lucrare • „Metodă economică, închinată fa
bricilor de porțelanuri, pentru fabricarea Talerelor . cu două 
fețe", inovație ce se bucură de o primire mal mult decît en
tuziastă, dovadă răspîndirea pe care o cunoaște astăzi acest 
fabricat, în toate domeniile de activitate.

Și totuși, această descoperire a constituit numai un modest 
început față de cele ce urmau să vină foarte curînd.

Era o seară de toamnă, aromată de dulci nostalgii, cînd, plim- 
bîndu-se pe sub castanii ruginii ai orașului, după o lungă tă
cere, semn al unei proiunde meditații, Katta izbucni cu vehe
mența sa nepotolită :

— Stiopha, intuiești dezastrele caro ne amenință ?
— Nu, maestre, replică, intimidat, ca de obicei, asistentul.
— Evident că nu intuiești, de vreme ce întreg efortul dumi- 

tale intelectual se consumă în futilități, vacuități și gratuități. 
Și după o scurtă pauză, cu o respirație gîfîită:

— Sîntem pîndiți de primejdii mortale Stropha, iar cea mai 
cumplită dintre toate, cea mai perfidă și mai îndărătnică e mo
notonia. Da, da. ăsta e adevărul : stereotipia vieții noastre co
tidiene. Privește în jur : aceleași chipuri, fii atent: toate tro
leibuzele urmează un traseu fix și fatal, de cînd ne naștem și 
pînă murim, stăm sub teroarea celor patru puncte cardinale. 
De ce numai patru, Stropha, de ce ? Fiindcă, de pe vremea feni
cienilor am acceptat să fim sclavii busolei ? Și astfel se născu 
celebrul lor eseu : „Despre monotonie — marea nefericire a ci
vilizației contemporane", în care cei doi autori au propus — 
primii — înmulțirea punctelor cardinale de la patru la șaispre
zece, cu mutarea periodică a celor clasice de la locul lor : nordul 
în locul estului și a sudului pe poziția vestului, ca o metodă pro
filactică și activă împotriva plictiselii.

Studiul avu un succes colosal și din pricina felului cum a 
fost realizat: profesorul Katta a scris consoanele, iar Stropha, 
vocalele. Acest mod de lucru avea însă, și un dezavantaj : a- 
portul profesorului fiind mult mai mare, Katta încasă drep
turile, iar Stropha strîmburile.

(VA URMA)
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IFLORIN IONESCU

vînt chiar 
diseară fără 
pentru că 
nu e Ne-

I
I
I

I
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cade ? De ce vorbesc de el 
copiii tăi cărora le-a procu
rat globuri de plastic pentru 
pomul de iarnă, de ce-l cu
noaște soacra ta căreia i-a 
reținut încă de la ora patru 
bon de ordine la policlinică, 
de ce soția ta care ieri se 
plîngea că nu se găsesc cio
rapi ajurați, azi nu se mai 
plînge, dar te întreabă, în 
treacăt, dacă Neneacumseca- 
de nu poate primi încă o 
sută lei în plus la salariu...

Pentru că Neneacumseca
de nu e cumsecade și atît, 
nu e doar subalternul tău și 
atît. Uită-te o dată în lucră-

tine, fă-i un semn să sară : 
și nu va sări. Pentru că n-ai 
monopolizat tu scaunul de 
șef. Pleci tu. vine altul. 
N eneacumsecade va fi Ne- 
neacumsecade la umbra lui.

Dacă ești șef, un șef cît 
de mic. dar șef, uită-te bine 
în jurul tău: ai să-l desco
peri pe Neneacumsecade. Și 
fă-i vînt! Fă-i 
dacă vei rămîne 
bilete la operă, 
N eneacumsecade 
neacumsecade nici pe banii 
lui, și nici pe ai tăi.

în tainele muzicii ușoare, 
ajungînd după îndelungi 

căutări...

I 
I

GH. NEAGU

Voi biți puțin mai încet, oamenii au plătit I 
Desen de G. BADEA

Băiatul mergea pe-o stra
dă și nu era decît el și 
strada.

Și ieși în cîmpie și nu era 
decît el și cîmpia.

Și începu o ploaie și nu 
era decît el și ploaia.

Și un bărbat îi spuse că se 
poate adăposti lingă el sub 
ramurile dese ale copacului.

Și nu era decît el și ce
lălalt.

Adică toată lumea.
Desene de GH. SASARMAN

UAAOR
• Un scoțian face 

o importantă donație, 
la o operă de cari
tate. Dar a doua zi 
un om sună la ușă.

— Mulțumesc, dom
nule pentru cecul pe 
care ni l-ați trimis și 

a care ne va permite 
" să facem multe bine

faceri. Totuși, tre- 
® buie să vă semnalez 

o mică omisiune din 
• partea dv. Sînteti 

fără îndoială distrat, 
iar ați uitat să sem- 

A nați acest cec...
— Nu este vorba 

de distracție, spuse 
® scoțianul. în materie 

de generozitate, tin 
să rămîn cît mai dis
cret.

MEMO

RABILE
• Un scoțian merge 

la restaurant, coman
dă o stridie și înghi
te din nefericire o 
perlă care îi perfo
rează intestinul. Vă
duva sa, urmînd dri
cul, mărturisește, unei 
prieten.

— Ce bine că a 
înghițit perla aceea 1 
Altminteri n-aș fi pu
tut plăti înmormînta- 
rea...

recădea ta copilărie...

• Bravul Mac 
Therson, scoțian de 
viță veche 
om atît de 
încît a pus 
căriile sale 
pentru ziua

uneste 
econom 

toate fu- 
deo parte 
când va

• Trei scoțieni tra
versează strada și u- 
nul din ei este călcat 
de o mașină. Ceilalți 
doi decid să meargă 
să-i anunțe îngrozi
toarea veste soției 
sale. Sosesc în fața 
casei defunctului și 
o femeie le deschide.

— Ce doriți, dom
nilor ?

— Dv. sîntețî doam
na văduvă Mac In- 
tosh ?

— Mac, Intosh, da, 
«pune domna, dar vă
duvă nu !

— Ah I Credeți ? 
Pe cît pariem ?

ANUL
ORIZONTAL: 1) Centrul 

mișcării revoluționare de la 
1848 în Moldova — Poet ma
ghiar, participant la revolu
ția din Transilvania. 2) Au
torul romanului „Un om in
tre oameni", a cărui figură 
centrală este N. Bălcescu — 
... Pumnul. 3) Supranume al 
lui Al. Golescu, secretar al 
Guvernului provizoriu de Ia 
București — Publicist român, 
membru corespondent al A- 
cademiei (1857—1904). 4) Foaie 
de tablă — Profesor al lui 
N. Bălcescu de la Colegiul 
„Sf. Sava“ — Afirmație. 5) 
Fluviu în Italia — Prima și 
ultima literă — Vas de pă- 
mînt — Povară de porumb. 
6) Hain — Diferiți (pop.). 7) 
întrebare — Mare patriot, 
istoric și gînditor democrat- 
revoluționar român, figura 
cea mai înaintată a revolu
ției de la 1848. 8) Arbori — 
Toc gol ! — Fire. 9) Servește 
— Omagii aduse eroilor — 
Udrea Sandu. 10) Doamna 
moților — Lei! — Ocol. 11) 
La despărțire — Primele vo
cale — „Craiul munților",

I 8 4 3
conducătorul revoluționarilor 
lin Munții Apuseni. 12) Lo
cul unde s-a dat eroica luptă 
de la 13—15 septembrie 1848, 
unde o companie de pom
pieri condusă de căpitanul 
erou Zăgănescu a ținut piept 
puhoiului otoman (2 cuv.).

VERTICAL : 1) Eroină care 
în fruntea maselor a elibe
rat guvernul revoluționar a- 
restat — Pas riveran. 2) Zeul 
cu arcul — Revoluționar pa
șoptist, personalitate politico- 
culturală contradictorie. 3) 
Țară unde, fiind exilat, s-a 
stins din viață N. Bălcescu 
în 1852 — Nume feminin. 4) 
Instrument cu coarde — A 
iubi (pop.) — Punct sportiv. 
5) Piese de baransament — 
Prenumele eroinei de la 1 
vertical — Pronume. 6) Sat 
de la vărsarea Oltului în Du
năre, unde, la 9 iunie 1848, 
mase de țărani au aprobat 
programul revoluției — Pă- 
mînt — Alexandru. 7) Iarbă 
braziliană — La loc — De
semnat prin vot. 8) In pu
tere ! — Unul dintre condu
cătorii revoluției de ia 1818

din Țara Românească — Că
măși din portul popular. IC) 
Porție — Bec ! — Pantalon 
țărănesc. 11) Munte în Elve
ția — A suna prelung — Se 
împlinesc 120 de ani de la 
marele eveniment istoric. 12) 
Constituit — Au participat, 
alături de celelalte puteri 
străine, ostile revoluției, la 
înăbușirea acesteia. 13) Plan
tă textilă — Istoric și publi
cist român, participant Ia re
voluția de la 1848 din Țara 
Românească.

TOMA MICHINICI
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Vizita secretarului general al Mișcării 

Naționale a Revoluției, președintele

Republicii Congo,

Alphonse Massamba-Debat
(Urmare din pag. Z)

marea uzină ploieșteană pro
duce astăzi întreaga gamă de 
agregate necesare forajului de 
msre adîncime, utilaje ce se 
bucură de mare competitivi
tate pe piața mondială.

După ce au vizitat unele 
din secțiile uzinei, oaspeții au 
asistat, pe platoul de montaj 
general, la o demonstrație de 
urcare Și coborîre a unei ins
talații de foraj la adîncimi 
mari, de tipul 3 Dh-200 — ins
talații ce se caracterizează 
printr-o mare mobilitate, si
guranță și rezistență în ex
ploatare.

Părăsind uzina ploieșteană, 
președintele Alphonse Mas
samba-Debat a felicitat căl
duros pe metalurgiștii între
prinderii. El a consemnat în 
cartea de onoare : vizita noa
stră a fost foarte bogată în im
presii. Muncitorii și inginerii 
români pot să fie mîndri de 
realizările lor. Plecăm din a- 
ceastă întreprindere impre
sionați de ce poate realiza c- 
fortul și geniul omului.

De la Ploiești, coloana ofi
cială de mașini s-a îndreptat 
spre Brașov.

Aici au fost vizitate uzinele

de autocamioane, unde oaspe
ții congolezi și persoanele o- 
ficiale care îi însoțesc, au fost 
întimpfnați de Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comi
tetului județean Brașov al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, Ion 
Mărcuș, prim-vicepreședinte, 
Constantin Cîrțînă, primarul 
municipiului Brașov, și de 
alte oficialități locale.

La invitația directorului ge
neral al uzinelor brașovene, 
ing. Gheorghe Trică, președin
tele Alphonse Massamba-De- 
bat și celelalte persoane ofi
ciale au vizitat unele sectoare 
de producție, unde au primit 
ample explicații privind bio
grafia . autocamionului româ
nesc. In secția montaj-general, 
unde autocamionul cu numă
rul de fabricație 143300 lua 
startul pornind spre pistele 
de încercare, oaspeții au fost 
informați că în prezetit la fie
care 9 minute un autocamion, 
purtînd marca uzinei, pără
sește banda de montaj.

La întrebarea președintelui 
Republicii Congo, gazdele in
formează că autocamioanele 
produse la Brașov, adaptate 
pentru diverse condiții de te
ren și climă sînt exportate în

țări din Europa, Africa, Ame
rica Latină și Asia.

tnainte de plecare, secreta- A 
rul general al Mișcării Națio
nale a Revoluției, a consemnat 
următoarele în cartea de o- 
noare a uzinei: „Munca ce se ® 
desfășoară în această uzină a- 
rată în mod evident imensele 
progrese realizate de poporul a 
român prieten, sub conducerea “ 
luminată a Partidului Comu
nist Român. £

Trăiască clasa muncitoare 
din România I*

Coloana de mașini oficiale, £ 
străbătînd apoi principalele 
străzi ale orașului de la poa- 
Iele Tîmpei, s-a îndreptat spre W 
Poiana Brașov.

în onoarea președintelui £ 
Alphonse Massamba-Debat, to
varășul Gheorghe Pană, a o- — 
ferit aici un dejun în saloa- V 
nele Restaurantului sportu
rilor. In timpul dejunului, a 
Gheorghe Pană și Alphonse 
Massamba-Debat, au toastat A 
pentru prietenia dintre 
poarele celor două țări.

în cursul după-amiezii, 
peții congolezi au părăsit 
șovul, plecînd 
spre București.

po-

oas-
Bra- 

cu mașinile

EXPERIMENTAREA NOULUI SISTEM 
DE SALARIZARE Șl MAJORARE A SALARIILOR

Ca urmare a prevederilor hotă- 
rfrii Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
5—6 octombrie 1967, cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea salariilor, 
"onsiliul de Miniștri a adoptat 

recent o hotărîre prin care apro
bă experimentarea, într-un număr 
restrîns de unități economice din 
principalele ramuri și sectoare de 
activitate ale economiei națio
nale, a tuturor elementelor nou-

RESTRUC
TURĂRI
(Urmare din pag. 1)

în producție, conținutul său 
noțional, a fost restrueturat. 
Entuziasmul, fără să cedeze 
primatul valorilor morale so
licitate de faptele construc
tive, are nevoie astăzi de o 
necesară însoțire a științei și 
deprinderilor profesionale. 
Așa cum nu poți fi poet ră- 
mînînd crescător de capre, 
nu poți fi azi erou în pro
ducție fiind analfabet al pro
fesiei.

Problema nu este deloc 
minoră și merită să facă o- 
biectul unei dezbateri largi 
Ia care rindurile de față nu 
sînt decît o modestă prefață. 
Implicațiile practice fac loc 
confuziilor. Nevoia de ieșire 
din anonimat, dorință fireas
că a tinerilor, intră, uneori, 
pe o pistă greșită. Un tînăr 
constructor — cazul este li
mită — încercînd sau mi
nțind curajul. sare de 
pe un bloc pe altul, ca sâ 
dovedească celorlalți îndrăz
neala sa, face o mișcare gre
șită și căderea s-a dovedit 
fatală. Un altul, într-o fa
brică, ambiționindu-se spre 
succese cu orice preț, în ciu
da necunoașterii mașinii ia 
care lucra se accidentează. 
Se găsesc unii care-i califică 
abnegația drept eroism dar 
pe care alții îl explică pe 0 
bună dreptate ca o necu-1 
noaștere a utilajului și, în 
plus, grosolană încălcare a 
protecției muncii. Mai sînt 
colective de muncă în care, 
prin nerespectarea ritmului 
optimizat al producției, ră- 
mînerea în urmă este lichi
dată, deseori numai ca inten
ție, prin interjecții „mobili
zatoare", sleind și mașinile 
și oamenii. E vorba de un 
fals eroism și implicațiile 
mitului eroului industrial 
sînt suspectabile aici. Erois
mul industrial este astăzi, în 
primul tind, entuziasmul lu
cid în care imprudența și 
imobilitatea profesională tre
buie divulgate, ca false eroiș- 
me. Cu alte cuvinte ca teri- N 
bilisme păgubitoare.

lui sistem de salarizare, conco
mitent cu majorarea salariilor.

Măsurile prevăzute în hotărîre 
urmăresc realizarea unei mai 
strînse legături între salariile an- 
gajaților și cantitatea și calitatea 
muncii efectiv prestate, astfel în- 
cît, o dată cu ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc să 
se obțină o eficiență economică 
sporită a activității lor.

Pe baza acestei hotărîrî, la 1 
iunie a.c. s-a început experimen
tarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor într-un nu
măr de 29 întreprinderi din in
dustria ușoară, industria alimen
tară, industria poligrafică și din 
industria locală.: Experimentarea 
va fi extinsă, începînd de la 1 
iulie a.c., la un număr de 20 în
treprinderi din industria petrolu
lui, industria materialelor de con
strucții, industria prelucrării lem
nului, exploatării forestiere și sil-

vicultură, urmînd ca apoi, treptat, 
pe baza unui grafic aprobat de 
Consiliul de Miniștri, noul sistem 
de salarizare să fie aplicat în mod 
experimental și la un număr de 
întreprinderi din celelalte ramuri 
și sectoare de activitate.

Așa cum prevede hotărîrea ple-

Interior de la Fabrica de confecții din Craiova

Manifestări consacrate
anului revoluționar 1848

Cu prilejul celei de-a 120-a ani
versări a revoluției de la 1848 în 
țările române, vineri după-amiază 
la Academia de științe social-po- 
litice „Ștefan Gheorghiu" — de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. — a avut 
loc un simpozion, organizat de 
Facultatea de Istorie a mișcării 
muncitorești.

Au fost prezentate comunicări- 
A le : „Caracterul unitar al revolu

ției române de la 1848", de conf. 
Aron Petric, prorector al Acade- 

ț miei; „Condițiile internaționale 
în care s-a desfășurat revoluția 
română", de lector Ion Oros ; 

£ „Personalitatea lui Nicolae Băl- 
cescu în revoluția din țările rd- 
mâne" de doctorand Iulian Cîr- 

O țînă; „Rolul generalului Gheor-

Membrii delegației din Marea 
• Britanie, în frunte cu ministrul 

tehnologiei Anthony Wedgwood 
Benn, însoțiți de Petre Nicolae, 
primarul municipiului Constanța, 

@ au vizitat vineri dimineața sta- 
țiunea Mamaia și bju^eu! «ubeo- 

W logic. Ei au făcut, de asemenea, 
a o vizită la sediul Consiliului 

popular al municipiului ConStan- 
£ ța unde au avut o convorbire cu 

reprezentanți ai conducerii or-

narei Comitetului Central, pe 
baza experimentării în aceste în- V
treprinderi se vor verifica solu
țiile adoptate, se vor aduce îm
bunătățirile necesare și se vor 
supune spre aprobare conducerii 
de partid și de stat propunerile 
în vederea extinderii experimen
tării noului sistem de salarizare și 
a majorării salariilor la nivelul 
fiecărei ramuri a economiei națio
nale eșalonat pînă la sfîrșitul a- 
nului 1969, urmînd ca noul sis
tem de salarizare să fie definiti
vat în 1970 — ultimul an al ac
tualului cincinal.

Absolvenții școlii generale de 8 ani în vîrstă de pînă Ia 18 ani 
din mediul rural au posibilitatea să se pregătească pentru coope
rativele sătești înlr-una din specialitățile contabil, merceolog și 
meseriile — vînzător în magazine sătești, vînzător în librării să
tești, ospătari, bucătari, cofetar-patiser, croitor confecții pentru 
bărbați, croitor confecții pentru femei, cizmar, brutar, cojocar zu
grav, tinichigiu, tîmplar, coafor și frizer, prin școlile organizate 
de Centrocoop.

Concursul de admitere va consta în probe scrise și orale la 
limba română și matematică din materia prevăzută pentru cla
sele V-VIII.

Pentru informații suplimentare și înscrieri candidați! se vor a- 
dresa cooperativelor de consum sau uniunilor județene ale co
operativelor de consum în raza cărora domiciliază.

ANUNȚ
GRUPUL ȘCOLAR FORESTIER BUCUREȘTI 
str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 9 Sectorul III — București 
Anunță ținerea examenului de admitere în anul I la ȘCOALA 
PROFESIONALĂ DE UCENICI ȘI UCENICE LA LOCUL 
DE MUNCĂ între 1—12 iulie 1968 pentru meseriile TÎMPLAR 

DE MOBILĂ și ARTICOLE TEHNICE.

Pot candida absolvenți ai școlii elementare de 8 (7) ani între 
15—18 ani împliniți în cursul anului 1968 (1 ianuarie —• 31 de
cembrie).

înscrierile se fac pînă Ia 30 iunie 1968 prin următoarele în
treprinderi : Iprofil București, Iprofil Tehnica Lemnului Bucu
rești, Iprofil Butoiul, Iprofil Mîzil și C.I.L. București — Pipera.

Informații suplimentare se pot lua de la întreprinderile care 
au sarcina să recruteze, sau de la secretariatul școlii, zilnic între 
orele 8—14 la telefonul 35 56 60.

Vizita tovarășului 
Emil Bodnaraș 
în R P. Ungară

ghe Magheru în apărarea revo
luției", de lector Âristide Varghi- 
da ; „Aportul studenților în pre
gătirea ideologică și desfășurarea 
revoluției pașoptiste", de asistent 
Gheorghe Sbîmă; „Oglindirea 
tradițiilor revoluției de la 1848 în 
viața politică românească în a 
doua jumătate a secolului trecut", 
de lector Elena Năstase; „Con
cepția lui Lucrețiu Pătrășcanu 
privind revoluția de la 1848", de 
lector Constantin Mocanu ; și 
„Procesul istoric al înfăptuirii 
programului de Ia 1848 în Româ
nia", de conf dr. Mihai Fătu.

Au luat parte cadre didactice, 
cercetători, doctoranzi, cursanți 
postuniversitari, studenți.

ganeloi locale de stat. în timpul 
vizitei, oaspeții s-au interesat de 
condițiile asigurate turiștilor ro
mâni și străini veniți să-și petrea
că concediul la mare, de perspec
tivele de dezvoltare a stațiunilor 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negrei

La amiază, delegația britanică 
s-a înapoiat în Capitală.

la fotbal ?“
I. Indicați scorurile finale ale

(Agerpres)

INFORMAȚII
• La invitația Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român, vineri după-amiază au 
sosit în Capitală tovarășii Gian
carlo Pajetta, membru al Direc
țiunii și al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Italian, și 
Carlo Galluzzi, membru al Direc
țiunii, șeful secției externe a 
P. C. Italian.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții italieni au fost în
tâmpinați de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

• Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Marii Britanii, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Sir John Chadwick, a vorbit, 
vineri seara, la posturile noastre 
de radio și televiziune.

® Ministrul agriculturii al O- 
landei, Pierre Lardinois, și-a 
continuat vineri, împreună cu 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii. vizita în județul Constan
ța. în cursul dimineții, ei au 
fost oaspeții lucrătorilor între
prinderii agricole de stat „Nep- 
tun" și ai celor de la Combi
natul avicol al întreprinderii a- 
gricole de stat .,Mihail Kogal- 
niceanu“.

După-amiază, ministrul olan
dez și președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii s-au 
înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

La invitația Comitetului Cen
tral al P.M.S.U., între 5 și 7 iunie, 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de priete
nie în R. P. Ungară. Cu acest pri
lej, tovarășul Emil Bodnaraș a 
avut un schimb de păreri cu to
varășul Zoltan Komocsin, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., referitor la 
problemele actuale ale relațiilor 
dintre cele două partide și țări 
frățești, ale mișcării comuniste și

★

Vineri la amiază s-a înapoiat de 
la Budapesta tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., însoțit de 
tovarășul Dumitru Lazăr, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., a făcut o vizită de 
prietenie în R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

muncitorești și situației interna
ționale.

La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă deschisă, 
cordială, tovărășească, au pârtiei? 
pat tovarășii Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al șefului secției 
relațiilor externe a C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta, precum și Gyenes An
dras, adjunct al șefului secției 
externe a C.C. al P.M.S.U.

★

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
La plecarea din Budapesta, pe 

aeroportul Ferihegy, au fost de 
față Komocsin Zoltan, membru 
al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.. Gyenes An
dras, adjunct al șefului secției 
externe a C.C. al P.M.S.U. Au 
fost, de asemenea, prezenți Du
mitru Turcuș, ambasadorul țării 
noastre la Budapesta, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Prelungirea concursului 
de reportaje „TINERI 
Al ZILELOR NOASTRE 4

Uniunea Ziariștilor din Republica Socialistă România, în 
colaborare cu Comitetul Contrai al Uniunii Tineretului Co
munist a organizat un concurs de reportaje cu tema : „TI
NERI AI ZILELOR NOASTRE". Concursul urma să se înche
ie la sfîrșitul lunii mai.

Avînd în vedere propunerile a numeroși tineri gazetari care, 
pentru a putea participa la concurs, au solicitat prelungirea 
duratei acestuia, factorii organizatori au hotărît ca ultimele 
reportaje să fie primite pînă la data de 1 iulie.

Concursul este deschis tinerilor ziariști (limita de vîrstă 
fiind de 30 ani) membri ai Uniunii ziariștilor din întreaga 
țară, care lucrează în presă sau în Instituții de presă.

Fiecare concurent poate participa la concurs cu cel mult 
3 (trei) reportaje apărute în perioada februarie—iunie a.c. în 
publicația la care lucrează ori în oricare alta, sau difuzate 
prin radio.

Aceste reportaje vor fi dedicate vieții și activității tinerilor 
constructori ai socialismului, abnegației cu care aceștia parti
cipă la edificarea socialistă a patriei.

Reportajele pentru concurs (cele apărute în presă — decu
pate, iar cele difuzate prin radio — dactilografiate, purtînd 
data trimiterii și viza redactorului șef) se vor trimite direct 
de către autori pe adresa : Uniunea ziariștilor. București, 
Calea Victoriei 163, cu mențiunea „PENTRU CONCURSUL 
DE REPORTAJE".

Corespondență din Roma, de la trimisul nostru

special FĂNUȘ NEAGU

Cea mai înaltă săptămînă a 
fotbalului european, care se ca 
încheia mîine seară, pe stadio
nul Olimpic din Roma, pare a 
fi intrat de pe acum în istorie. 
O monedă franceză de 10 franci 
bătută în 1906 și avînd imprima
te pe o fața Crucea de Lorena, 
iar pe cealaltă trei figuri simbo- 
lizînd libertatea, egalitatea, fra
ternitatea, au impus echipa Ita
liei pe primul plan al gloriei, dar 
aici, nimeni nu mai vorbește des
pre noroc, ci numai despre mă
reție. Este normal, norocoșii au 
totdeauna memoria scurtă. Și 
iată că finala monedei de argint 
a aprins toate mințile (pe lîngă 
cei 200 de ziariști acreditați în 
timp, au apărut în cetatea eter
nă încă 100) și vorbele au din- 
tr-o dată Sunet metalic și alchi
miștii din cele două federații —• 
iugoslavă și italiană — pomenesc

de ziua de aur, și fiecare jucător 
stă cu o mină pe poarta raiului 
și cu un picior în groapă. Vîr- 
tejul aurului. In caz de cîștig, 
iugoslavii vor primi cite un mi
lion și jumătate de dinari, iar ita
lienii cite 5 milioane de lirete. 
Astea-s cifrele oficiale. Dar, eu 
știu că există și un fluviu sub
teran al aurului.

Antrenorii se abțin să facă pro
nosticuri. Mitici al Iugoslaviei, 
supranumit omul de fier din 
zona Dunării, anunță doar că 
tinerii lui jucători se vor bate 
pentru victorie cu ambiția ce n-a 
încercat-o niciodată bătrîna gaz-

Vă pricepeți

•
 celor trei partide de o impor
tanță covîrșitoare pentru confi-
gurația clasamentului : 

V Petrolul — Steaua
Progresul — F.C. Argeș

• A.S.A. Tg Mureș — St. Ro
șu Brașov.

£ Pentru fiecare răspuns exact 
a se acordă cîte 10 puncte.
™ II. în care din cele șapte par

tide ale etapei se vor acorda lo- 
vituri de pedeapsă de la 11 me
tri ?

Pentru fiecare răspuns exact 
țP se acordă cîte 10 puncte.

Tot duminică se încheie și 
Concursul nostru de pronosti- 

A curi sportive „Vă pricepeți la 
fotbal ?“ Sîntem înaintea unui 
ultim lot de peste 1 800 de epis- 

• tole care, cu regularitate după 
fiecare duminică cu fotbal, 
ne-au fost adresate din toate 

A colturile țării. Lectura lor, în- 
țelegînd prin aceasta nu numai 
stricta înregistrare a răspunsu- 

• rilor exacte, este impresionan
tă. Dintr-un sondaj parțial al 
răspunsurilor la întrebările ge- 

• nerale rezultă că 49,06 la sută 
din tinerii corespondenți au 
creditat, înaintea returului, cu 
titlul de campioană echipa 

A Steaua, iar 45,59 la sută ău a- 
cordat șansele piteștenilor. Doar 
5,35 la sută sperau într-o sur- 

• priză din partea formației fa
vorite. în privința promovări-

lor. Politehnica Iași a întrunit 
90,25 la sută din pronosticuri iar 
Vagonul Arad, care a cîștigat 
detașat seria, numai 67,29 la 
sută. Performanțele Politehnicii 
Galați și Crișului Oradea au 
fost prevăzute de numai 20,13 și 
respectiv 23,89 la sută.

în clasamentul golgeterilor 
48,11 la sută din concurenți l’-au 
desemnat cîștigător pe Adam.

Va aduce ultima etapă mo
dificări substanțiale acestor pre
viziuni ? Oricum, participarea 
numeroasă la concursul nostru 
rămîne o 
dragostei, 
ranțelor.

dovadă. A pasiunii, a 
dar mai ales a spe-

VIOBEL BABA

monedei
DEMNE
dă, iar Valcareggi al Italiei, 
care la Napoli a sărutat pataca 
de argint, și a plîns de bucurie, 
declară că elevii lui vor face să 
se știe în lume că Roma este un 
nume care cîntă. în Forum Ita- 
lico, la poarta stadionului Centa 
Milla, tifossi veniți din toate o- 
rașele Italiei (numai Napoli a tri
mis 25 000) au înălțat, din pla
caj și dantele, o statuie reprezen- 
tînd-o pe zeița Fortuna la poalele 
căreia, pe un altar de pietre, 
azi noapte au ars imense ruguri 
din crengi de pin. Băieți cu chi
tarele aruncate pe după gît, au 
cîntat și au aruncat în foc mo
nezi franceze — ofrandă zeilor și 
mai ales schimbătoarei zeițe a 
norocului — și sute de vestale 
moderne, în pantaloni sau mini- 
gona, au dat culoare și frumu
sețe spectacolului.

Italienii vor juca fără Rivera 
și fără Bercelini — în locul lor 
urmează să apară Guarnieri și 
Lodetti — iar iugoslavii fără 
Osim. Pentru cine se va arăta 
Venus din apele acestei mări de 
patimi, este greu de prevăzut. 
Italienii își pun toată nădejdea 
în Domenghini, un colos dl re
zistenței și al spiritului de sacri
ficiu și, deopotrivă, în publicul 
lor fără egal în Europa. Mazzola, 
idolul milanezilor, va trece și el 
pe banca rezervelor, cedînd postul 
lui Anastas, de la Catania, o ve-

detă în vîrstă de 20 de ani, care 
afirmă insolent că centrul de 
greutate al fotbalului s-a mutat 
în sud. „Sandrino, spune el, își 
iubește genunchii ca o femeie din 
Florența; eu i-aș fi făcut pe na- 
politani, dacă jucam, să-și dea 
foc de bucurie și la haine și la 
păr".

Iugoslavii, aureolați de victoria 
asupra campionilor mondiali — 
victorie care l-a năucit pe Ram
sey — vin la bătălia decisivă cu 
marea forță a tinereții. Cei care 
au urmărit meciul de la Florența 
susțin că antrenorul Mitici aduce 
un suflu nou în fotbalul euro
pean.

Multimilionarul Helenio Herre
ra, care a aruncat fotbalul sub 
compresoare, după expresia napo
litană, spunea la începutul tur
neului final al Cupei Europei că 
singura echipă intrată norocos 
între cele 4 mari este Iugosla
via. După meciul de la Floren
ța, a schimbat tirul: „Zona Du
nării este născătoare de mira
cole".

Dă, doamne, să-i fie gura po
leită cu aur.

Azi, la Roma, plouă și trăzneș- 
te la două minute. După luni de 
zile de secetă, după săptămîni în 
care sirocco-ul bătînd dinspre 
țărmul Africii a presărat nisip 
peste livezile de portocali și pil
curile de pini funerari, umbrind 
morminte de împărați, acum 
plouă vijelios. Sub canonada tu
netelor, în fața hotelului aud 
cum vînzătorii de ziare strigă ne
contenit : „Squadra Azzura I 
Forzza Italia".

Despre Anglia și U.R.S.S. — 
cei doi mari învinși de miercuri, 
care vor trage mîine pentru lo
curile 3 și 4 — cîte o vorbă, și 
aia printre picături.

Ah, monezile de arginti
Roma, 7 iunie.

Final mini- 
dramatic

Ultimul act al campionatului 
de fotbal urmează să dea, d,umi- 
nică, răspunsurile definitive. Vom 
cunoaște echipa campioană, vom 
ști cu exactitate configurația „ba
rajului". Ei și ? La ce ne putem 
aștepta ? Ce importanță are fap
tul că va cîștiga Steaua sau F. C. 
Argeș, că va retrograda Steagul 
roșu, Progresul sau A.S.A. Tg. 
Mureș devreme ce, din toate a- 
ceste 14 formații cuprinzînd cel 
puțin cîte 11 titulari nu avem mă
car un „nume" în stare să facă 
o figură onorabilă în reprezenta
tivă ? Întreaga competiție și, mai 
ales, ultima etapă cu toate promi
siunile ei de veritabil spectacol 
dramatic au scăzut vertiginos în 
interes. Plictisul de miercuri a în
cheiat, de fapt, campionatul.

Ultima etapă programează me
ciurile Petrolul—Steaua, Progre
sul—F.C. Argeș, „U". Cluj—Di
namo București, A.S.A. Tg. Mu- 
reȘ—St. roșu Brașov, Dinamo 
Bacău—Farul, Rapid— „U" Cra
iova și U.T.A.—Jiul Petroșeni.

Așadar, duminică, vom ști: 
Steaua sau F. C. Argeș, A.S.A. 
Tg. Mureș, Progresul sau Steagul 
roșu. Ei și ?...

V. R.

PB SCURT

Pronosticul ziarului nostru
pentru concursul Pronosport 

nr. 23, etapa din 9 iunie 1968
Petrolul — Steaua 
Progresul — F.C. Argeș 
,,U“ Cluj — Dinamo Bucu

rești
U.T. Arad — Jiul 
Dinamo Bacău — Farul 
A.S.A. Tg. Mureș — Stea

gul roșu
Rapid — „U“ Craiova 
Foggia — Livorno 
Lazio — Bari 
Lecco — Modena 
Perugia — Venezia 
Potenza — Palermo 
Verona — Genoa

x
X

1
x
1

2
1
1

x
1
1
2
1

9 La Moscova, s-a disputat 
primul meci al finalei „Cupei 
campionilor europeni" la volei 
feminin, dintre echipele Dinamo 
Moscova și T.S.K.A. Moscova. 
Victoria a revenit, cu scorul de 
3—0 (15—11. 15—5, 15—3), for
mației Dinamo Moscova.

Returul acestei întîlniri se va 
desfășura la 13 mai la Moscova.

• Astăzi (de la ora 17) și mîi
ne (de la ora 15), pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța, se va 
desfășura dubla întîlnire inter
națională de atletism dintre se
lecționatele masculine și femi
nine ale orașului București și 
Koln (R. F. a Germaniei).
• Duminică, 9 iunie, se va 

disputa ultima etapă a campio
natului categoriei A la fotbal, 
în Capitală vor avea loc două 
meciuri, după următorul pro
gram : stadionul Giulești, ora 
17,30 : Rapid București — Uni
versitatea Craiova; stadionul 
Republicii, ora 17,30 : Progresul 
București — F. C. Argeș. In 
țară se vor desfășura următoa
rele partide : Petrolul Ploiești — 
Steaua București ; Universitatea 
Cluj — Dinamo București ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Steagul 
roșu Brașov ; Dinamo Bacău — 
Farul Constanța ; U.T. Arad — 
Jiul Petroșeni.



TELEGRAMĂ
Doamnei ETHEL KENNEDY

1147 Chain Bridge Road, 
Me. Lean — Virginia nr. 22 101

Vestea pierderii suferite de încercata dumneavoastră familie — 
și o dată cu ea ide poporul american —- ne-a întristat profund, 

în aceste clipe de adîncă durere, provocata de asasinarea so* 
țului dumneavoastră, senatorul Robert F. Kennedy, eminent om 
politic, fruntaș al vieții publice americane, vă rog să primiți cele 
mai sincere condoleanțe și expresia sentimentelor de compasiune 
din partea mea, a soției mele și a poporului român.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Omagiu lui R. F. Kennedy
NEW YORK 7 — Trimisul

special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu transmite: în deschiderea 
ședinței plenare de vineri dimi
neața a Adunării Generale a 
O.N.U., președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Genera
le, ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, a 
făcut o declarație în care a oma
giat memoria lui Robert F. Ke
nnedy.

„Sîntem cu toții zguduiți — 
a spus Corneliu Mănescu — de 
vestea dureroasă a încetării din 
viață a lui Robert Kennedy.

în cursul bogatei sale vieți po
litice, ocupînd posturi de înaltă 
răspundere în guvernul Statelot 
Unite, în momentul în care con
stituia pentru fratele său, John 
Fitzgerald Kennedy, un sprijin 
apropiat, ca și atunci cînd a can
didat el însuși la președinția Sta
telor Unite, Robert Kennedy a 
promovat în acțiunile sale res
pectul față de idealurile de pace, 
de combatere a prejudecăților, a 
discriminării și inegalității, de 
comprehensiune și cooperare in
ternațională. Tragica sa moarte, 
deplînsă în țara mea ca și în 
atîtea alte părți ale lumii, nu 
este singura încercare a unei fa
milii ce dă într-un răstimp scurt 
două jertfe pe arena vieții poli
tice.

Ea nu este nici singura împre
jurare în care poporul american 
și lumea întreagă sînt ^zguduite 
de întreruperea brutală,a firului 
unor vieți închinate binelui pu
blic.

în fața unor fapte menite prin 
tragismul lor să rupă vălul iner
ției și indiferenței, sîntem îm
pinși la a medita asupra tarelor 
și elementelor care viciază me
canismul de desfășurare a isto
riei contemporane, a căilor de 
înlăturare a obstacolelor ce stau 
în fața progresului, libertății .j» 
egalității. ,,Copacul pe care fur
tuna îl prăvale în fața noastră ne 
face să ne întrebăm cine sîn- 
■fem", spune poetul american Ro
bert Frost. Reflecția asupra căi
lor pe care le mai avem de par
curs pînă la instaurarea unui cli
mat de respect al omului, de 
participare nestingherită și ne
amenințată la viața publică na
ționala și internațională, de era
dicare a surselor de neliniște și 
încordare, de asigurare a dreptu
rilor fundamentale, indiferent de 
culoarea pielii, credința religioa
să sau filozofia politică — este 
deosebit de actuală aici la Orga
nizația Națiunilor Unite al cărui 
țel suprem este promovarea pă
cii și progresului, prin eforturile 
tuturor.

Permiteți-mi să exprim de aici 
de la această tribună, sentimen
tul nostru de adîncă compasiu
ne mult încercatei familii, con- 
doleanțele noastre față de auto
ritățile politice ale statelor Unite 
și pentru întregul popor ameri
can".

în continuare, președintele A- 
dunării Generale a dat citire te
legramei de condoleanțe pe care 
a adresat-o doamnei Ethel Ke
nnedy.

Participanții la lucrările ședin
ței plenare a Adunării Generale 
a O.N.U. au păstrat apoi un mo
ment de reculegere în memoria 
lui Robert Kennedy.

Tn cursul aceleiași ședințe a 
Adunării Generale a luat cuvtn- 
tul reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Arthur Gold
berg, care a mulțumit președinte
lui Adunării Generale pentru o- 
magiul adus memoriei senatoru
lui american. „Cuvintele rostite 
de președinte, în numele Adu
nării Generale, au generat recu
noștința sinceră a guvernului Sta
telor Unite și poporului ameri
can" — a declarat A. Goldberg.

El a dat citire apoi telegra
mei adresate de doamna Robert 
Kennedy președintelui Adunării 
Generale a O.N.U., Corneliu 
Mănescu.

„Vreau să vă mulțumesc din 
adîncul inimii, domnule pre
ședinte, pentru tributul pe care 
îl aduceți soțului meu de la tri
buna Adunării Generale ti Națiu
nilor Unite. „Aș aprecia foarte 
mult dacă ați binevoi să transmi
teți membrilor Națiunilor Unite 
mulțumirile tuturor membrilor 
familiei mele pentru numeroase
le declarații de simpatie făcute 
de Națiunile Unite". Aceste de
clarații de afecțiune și respect 
pentru soțul meu, care era con
vins că Charta Națiunilor Unite 
trebuie să devină o realitate pen
tru toate popoarele lumii sînt o 
sursă de o mare consolare pen
tru mine și pentru toți membrii 
familiei noastre".

Un mare juriu alcătuit din 
22 de persoane — 14 femei și 8 
bărbați — a început vineri au
dierea martorilor pentru întoc
mirea dosarului de punere sub 
acuzare a lui Sirhan B. Sirhan, 
asasinul senatorului Robert 
Kennedy.

Criminalul se află în prezent 
într-o celulă de „maximă secu
ritate" a infirmeriei închisorii 
din districtul Los Angeles, 
unde primește îngrijiri medi
cale. El a fost supus de către 
medicul Marcus Graham, unui 
examen de psihiatrie. Un gar
dian neînarmat se află împreu
nă cu Sirhan în celula închi
sorii.

• IN CURSUL zilei de vineri, 
primarul general al Municipiu
lui București, Dumitru Popa, a 
vizitat cartiere noi de locuințe 
ale Vieaaei, construcții social- 
culturale și o fabrică de panouri 
prefabricate. Peste tot, oaspetele 
român a fost întîmpinat cu 
prietenie.

în timpul acestor vizite, to
varășul Dumitru Popa a fost 
însoțit de Felix Slavik, vicepri- 
mar al Vienei.

• LU1ND cuvîntul în Skup- 
știna Federală. întrunită în ve
derea dezbaterii unor proble
me economice, Mika Șpiliak, 
președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, a 
declarat — după cum mențio
nează agenția Taniug — că gu
vernul continuă discuțiile cu 
organizațiile republicane în 
problemele litigiului cu studen
ții. acordîndu-le atenția cuve
nită.

LA GALERIA DE ARTĂ „II 
Bilico" din centrul Romei s-a 
inaugurat expoziția personală a

Un grup de patrioți sud-vietnamezi in timpul unei misiuni de lupt»

LUPTELE 
DE LA SAIGON

Vineri dimineața, detașa
mentele Frontului Național 
de Eliberare au continuat, 
pentru a cincea zi consecu
tiv, atacurile cu rachete și 
mortiere asupra capitalei sud- 
vietnameze, anunță agențiile 
de presă.

Circa 16 rachete ale patrio- 
ților au lovit centrul Saigonu- 
lui. Cîteva rachete au căzut 
la numai 100 metri de cartie
rul comandantului S.U.A. din 
Vietnamul de sud, iar altele 
la numai 800 metri de Pala
tul prezidențial. Agențiile de 
presă subliniază că acesta 
este cel de-al 21-lea atac cu 
rachete lansat de patrioți asu
pra Saigonului. în urma ex
ploziilor în centrul orașului 
au izbucnit incendii. Perime
trul lovit de artileria F.N.E. 
cuprinde arondismentele 1,2 
și 3 alte capitalei.

După o puternică pregătire 
de artilerie, patrioții sud-viet
namezi au atacat în diminea
ța zilei de vineri o poziție a 
pușcașilor marini americani 
la 7 kilometri sud-est de ma
rea bază americană de la 
Khe Sanh. în timpul atacului 
a fost doborît un elicopter 
american, 13 militari ameri
cani au fost uciși

Situația in Franța
se normalizează

Viața și-a reluat, joi, cursul a- 
proape normal în Franța. Marea 
majoritate a uzinelor și fabricilor 
și-au reluat lucrul, transporturile 
urbane au funcționat ca deobicei, 
școlile primare și-au primit elevii 
la cursuri, bursa din Paris s-a re
deschis. Transportul feroviar se 
desfășoară într-un trafic sub cel 
obișnuit, deoarece condițiile obi
ective din aceasta ramură nu 
permit reluarea traficului normal 
decît în ritm lent, pînă la rein
trarea în normal. Serviciile de 
poștă lucrează din plin, dar can
titatea imensă de corespondență 
acumulată în timpul grevei nu 
poate să ajungă la destinație de
cît într-un oarecare timp. Servi
ciile municipale lucrează pretu
tindeni, băncile și-au redeschis 
ghișeele, aprovizionarea se efec
tuează normal.

Unele sectoare rămîn însă imo
bilizate de grevă. Este vorba, în 
primul rînd, de metalurgie, in
dustria de automobile și aeronau
tică, construcțiile navale și o 
parte a industriei chimice. în a- 
ceste sectoare, aproximativ 
2 000 000 de lucrători continuă să 
se afle în grevă, deoarece patro
natul refuză să satisfacă reven-

dicările lor. Rămîn închise încă 
liceele și colegiile, precum și in
stitutele de învățămînt superior.

INTERVIUL PREȘEDINTELUI
DE GAULLE

tînărului pictor rpmân 
Nicodim. Sînt expuse pei
saje și diferite lucrări pe te
ma „Păsările și fluturii".

„Sînt satisfăcut de primele 
contacte pe care le-am avut la 
Beirut cu conducătorii ciprioți 
turci", a declarat Glafkos Kle- 
ridis, președintele Camerei Re
prezentanților din Cipru, refe- 
rindu-se la convorbirile preli
minare dintre reprezentanții 
comunităților turcă și greacă 
din Cipru, consacrate exami
nării divergențelor dintre cele 
două comunități. în același 
timp, Kleridis a precizat că, 
după părerea sa, soluționarea 
problemei nu poate fi realiza
tă într-un viitor apropiat.

GUVERNUL Sudanului a fost 
remaniat la numai cîteva zile 
de la formarea sa, anunță a- 
genția M.E.N, Schimbările 
guvern au intervenit în 
divergențelor manifestate 
principalele partide ale

în 
urma 
între 

coali-

ți ei guvernamentale privitoare 
la distribuirea portofoliilor în 
noul cabinet format de premie
rul Mohammen Ahmed Mahgo- 
ub. Potrivit agenției citate, au 
fost redistribuite portofoliile 
ministerelor învățământului, co
merțului și resurselor animali
ere.

REPREZENTANTUL perma
nent al Republicii Congo (Kin
shasa) pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite a adresat 6 scri
soare președintelui Consiliului 
de Securitate în care denunță 
noile acte agresive săvîrșite de 
colonialiștii portughezi împo
triva integrității teritoriale și 
independenței țării sale. Docu
mentul menționează că la 21 
mă,- avioane militare portu
gheze au pătruns în spațiul ae
rian al Republicii Congo, îm
prăștiind manifeste provocatoa
re. Guvernul Republicii Congo, 
încheie scrisoarea, protestează 
energic împotriva tuturor acte
lor de încălcare și imixtiune a 
colonialiștilor portughezi, acte 
care contravin principiilor Car
tei O.N.U.

PARIS 7 (Agerpres). — Pre
ședintele de Gaulle a acordat vi
neri seara un interviu televizat în 
cadrul căruia a răspuns unor în
trebări privitoare la situația in
ternă din Franța. El a confirmat 
că la 29 mai a fost tentat să se 
retragă, dar a hotărît totuși să 
rămînă în fruntea statului. După 
ce și-a expus părerile asupra ori
ginii și caracterului recentelor e- 
venimente, președintele s-a re
ferit la schimbarea care trebuie 
să se producă, în opinia sa, în 
„condiția omului în cadrul civi
lizației moderne".

întrebat asupra remanierii gu
vernamentale și în special asu
pra schimbului de titulari la por
tofoliile externelor și economiei, 
generalul de Gaulle a arătat că, 
în condițiile interdependenței 
dintre economie și relațiile ex
terne remanierea se explică foar
te bine".

Vorbind despre mișcarea stu
dențească, președintele a recu
noscut „caducitatea, neputința de 
a se reforma, prăbușirea, în ciu
da valorii intelectuale foarte 
mari a multora dintre profesori", 
a universității franceze. „Nu 
există nici o îndoială că această 
universitate trebuie reconstruită 
complet", a spus vorbitorul. „Tre
buie, ca refacerea și funcționa
rea universității să se desfășoare 
cu participarea profesorilor și 
studenților săi, a tuturor profe
sorilor și studenților săi, cu alte 
cuvinte ca ei să fie cu toții di
rect interesați și ca reprezentanții 
lor să fie desemnați de toți".

Președintele a relevat, răspun- 
zînd altei întrebări, că fosta A- 
dunare Națională „a avut încă de 
la alegerea ei vocația de a fi 
dizolvată". El a vorbit despre 
slăbiciunea majorității guverna
mentale, „ipotecată în interiorul 
ei de jocul personal sau dizident 
a trei, patru sau cinci persoane". 
Generalul de Gaulle a declarat 
că „nici o consultare nu a avut 
o asemenea importanță naționa
lă" ca alegerile de luna aceasta, 
de care, a spus el, „depinde în 
realitate totul". Președintele a 
făcut cunoscut că referendumul 
ce urma să aibă loc la 16 iunie 
se va desfășura „la timpul său și 
într-o formă corespunzătoare".

Pregătiri 

electorale 

în Suedia 
în Suedia încep pregătirile în 

vederea alegerilor generale, care 
vor avea loc în luna septembrie, 
în competiția electorală sînt anga
jate cinci partide : Partidul So
cial Democrat, care deține pute
rea de 36 de ani și patru partide 
de opoziție — comunist, liberal, 
conservator și de centru. Semna
lul campaniei electorale îl vor da, 
încă în cursul acestei luni, social- 
democrații, liberalii și centriștii, 
care se vor întruni în cadrul unor 
conferințe ale partidelor lor pen
tru a elabora tactica electorală. 
La Stockholm se apreciază că re
zultatul acestor conferințe poate 
avea un rol hotărîtor pentru o- 
rientarea alegerilor. Fundalul po
litic-social pe care se va proiecta 
campania electorală îl constituie 
politica externă a guvernului so
cial-democrat, care a condamnat 
— deși indirect — războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam, regimul 
militar grec, rasismul din Rhode
sia, războiul civil din Nigeria. O- 
biectivele principale ale campa
niei electorale le vor oferi însă, 
potrivit cercurilor politice suede
ze, aspectele sociale, care pledea
ză în defavoarea partidului de 
guvemămînt. Unul din factorii 
care rețin atenția principală este 
creșterea șomajului, înregistrată 
în primele luni ale anului și miș
carea studențească de protest 
care a urmat. Probleme hotărî- 
toare pentru campania electorală 
sînt, de asemenea, considerate 
cele ale crizei de locuințe și ale 
politicii fiscale. Toate acestea 
vor constitui ținte de atac pen
tru partidele de opoziție în cam
pania electorală, care se anunță 
îndîrjită.

Declarația 

guvernului 

cehoslovac
PRAGA 7 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., gu
vernul R. S. Cehoslovace a dat 
publicității o declarație cu privi
re la reabilitări, în care se relevă 
că potrivit principiilor expuse în 
programul guvernului, una din 
sarcinile sale constă în lichidarea 
urmărilor deformărilor grave care 
au avut loc în domeniul justiției. 
Totodată, se subliniază că în pro
cesul reabilitării nu poate fi vor
ba de negarea legalității socialiste 
și că nu vor fi revizuite acele 
acte, care au rezultat din caracte
rul de clasă, fiind justificate din 
punctul de vedere istoric al lega
lității revoluției socialiste. Nu este 
vorba de anularea hotărîrilor a- 
doptate în cadrul ordinei de 
drept socialiste, ci de îndreptarea 
greșelilor produse în practica a- 
plicării legilor existente, în con
tradicție cu principiile și spiritul 
acestora. Prin urmare, subliniază 
declarația, în domeniul penal vor 
fi revizuite hotărîrile prin care au 
fost condamnate ca dușmani ai 
construirii socialismului persoane 
cărora nu li se poate imputa că 
au încălcat interesele societății 
socialiste. Bazele proiectului de 
lege privitor la reabilitări va fi 
supus dezbaterii comisiilor și se
siunii Adunării Naționale.

ARHIVE
SECRETE (XVII)
La 3 mai, în grădina cance

lariei a apărut un grup de ge
nerali sovietici din statul ma
jor al frontului. Trecînd pe lîn
gă groapa betonată aflată în 
grădină, acolo unde nemții 
transportau cadavrele celor u- 
ciși în timpul bombardamente
lor sau a tirului de artilerie a- 
supra cancelariei, unul dintre 
generali a exclamat:

— Iată-1!
In uniformă, cu mustăcioară, 

cadavrul semăna de la distanță 
cu Hitler. A fost scos din groa
pă și, deși s-au convins că nu 
este Hitler, totuși, au început 
cercetări. Au fost aduși oameni 
din anturajul lui Hitler, pentru 
identificare. Toți spuneau ace
lași lucru :

— Nu, nu este el !
Acest bărbat mort, în tunică 

militară și cu mustăcioară, cu 
ciorapi cîrpiți, a zăcut în sala 
cancelariei pînă cînd, un fost 
consilier al ambasadei sovietice 
la Berlin a sosit cu avionul de 
la Moscova, confirmînd că nu 
poate fi vorba de Hitler. Și, to
tuși, acest cadavru a dat naș
tere legendei despre „dublurile" 
lui Hitler. Cadavrul a fost foto
grafiat, filmat...

4 mai. Ziua cheie. în grădină, 
Iul Ciurakov, unul din soldați! 
detașamentului care trecea prin 
grădina cancelariei, i-a atras 
atenția o groapă provocată de 
bombă, în stingă intrării în 
„Fuhrerbunker", dacă stăteai cu 
fața spre el. Pămîntul în groapă 
era moale, nebătătorit și parcă 
în fundul gropii se zărea ceva 
care semăna cu o pătură cenu
șie. Ciurakov a sărit in groapă 
și, în cîteva minute, se afla în 
fața cadavrelor arse ale unui 
bărbat și unei femei. Alți trei 
soldați l-au ajutat să le scoată

clarat astfel că, cele două ca
davre au fost înmormântate în
tr-o groapă de obuz. Rattenhu- 
ber a adăugat că i s-a cerut să 
aducă un steag pentru a înveli 
corpul lui Hitler, dar nu a mai 
putut găsi. Mengeshausen, oon- 
firmînd aceste declarații, a a- 
rătat că el a săpat de fapt groa
pa. Cele două cadavre care nu 
erau în întregime consumate de 
foc și puteau fi încă recunoscu
te — au fost îngropate cam la 
1 m adîncime. Mengeshausen a 
fost ajutat de un alt soldat — 
Glanzer.

în concluzia medicală a comi
siei sovietice, care a examinat 
cele două cadavre, se mențio
nau următoarele : „O importan
tă descoperire anatomică puțind 
fi utilizată pentru identificarea 
persoanei sînt maxilarele, cu un 
număr mare de punți artificiale, 
dinți, coroane și plombe". Ur
ma apoi descrierea lor amănun
țită. Medicii au scos maxilarele, 
le-au preparat din punct de ve
dere anatomo-patologic, obiec
tivul fiind confirmarea exper
tizei medicale. O cutie în care 
se aflau... maxilarele lui Hitler 
însoțea în permanență grupul 
de informații sovietic.

O vizita la clinica Charite. 
Profesorul Eicken — otorino- 
laringolog, explică ofițerilor so
vietici că prof. Blaschke a fost 
dentistul personal al lui Hitler. 
Adresa acestuia era Kurfiursten- 
damm 213 și, printr-o adevărată 
minune, apartamentul prof. 
Blaschke era întreg. Dar omul 
căutat plecase Ia Berchtesgaden 
înaintea încercuirii Berlinului. 
Singura speranță era sora, care 
lucra la cabinetul Blaschke — 
Fraulein Heusermann. Ea locuia 
în apropierea fostului ei profe
sor — Pariserstrasse 39—40 ap. 1

IDENTIFICAREA

Redacția noastră a primit oaspeți din 
Finlanda: pe membrii delegației Ligii Ti
neretului Democrat. Conducătorul delega
ției, Pekka Saarnio, vicepreședinte al Li
gii, a profesat gazetăria astfel îneît am 
avut o agreabilă întîlnire, ca între... con
frați. întrebările sale, din care desprin- 
deam nostalgii reportericești, s-au referit 
la preocupările redacției, legăturile cu ci
titorii, modalitățile publicistice utilizate și 
n-au ocolit chiar probleme de grafică. 
Amabil, cu o volubilitate pe care ziariștii 
o îndrăgesc, Pekka Saarnio ne-a acordat, 
apoi, un interviu.

concentrată cu deose
bire în orașe dar prin
tre membrii săi se gă
sesc mii și mii de ti
neri de la sate.

Pekka Saarnio rele
vă, în continuare, că 
Liga exercită o puter
nică influență politică 
asupra unor largi cate
gorii de tineret prin 
luările sale de poziție 
în toate problemele de

ne a Ligii. Printre ac
țiunile mai mari se în
scriu organizarea de 
manifestări prin care să 
se exprime solidaritatea 
cu poporul vietnamez, 
boicotarea turismului 
spre Grecia, pregătiri
le pentru Festivalul 
Mondial al Tineretului 
și Studenților etc.

— Am citit în mul
te comentarii despre o

Saarnio. Dar fenome
nul nu s-a ref^ctat 
doar în fața urnelor. 
Unele organizații cu 
antecedente pe care 
le-aș numi burgheze ca 
Uniunea Națională a 
Studenților sau Uniu
nea elevilor din clase
le superioare vădesc o- 
rientări noi, progresis
te. Grupări cum sînt 
Comitetul de solidari-

oadă de demolare a u- 
nor tradiționale valori 
burgheze. Dar, din pă
cate, acțiunile tineretu
lui nu au fost, tot
deauna, cel mai bine 
organizate și de aceea 
nici rezultatele nu sini 
pe măsura a ceea ce 
generația tinără ar fi 
dorit. înregistrăm unii 
pași înainte impor
tanți : de pildă, se dis*

prima dată Ia urne 
300 000 alegători ti
neri. Orientarea lor va 
fi un prețios indiciu al 
tendințelor din rîndu- 
rile generației tinere, 
grație căruia vom pu
tea măsura dacă depla
sarea spre stingă este 
mai profundă sau ține 
doar de condițiile de 
viață momentane. Par
tidele încep să înțelea-

L-am rugat, mai în- 
tîi, pe oaspete să ne 
vorbească despre Liga 
Tineretului Democrat 
din Finlanda. Pekka 
Saarnio a subliniat fap
tul că organizația sa 
are bogate tradiții de 
luptă și că este forma
tă mai ales din tineri 
muncitori (cu mult 
peste jumătate din to
talul efectivelor de 
membri). Fac parte din 
organizație tineri ce 
lucrează în întreprin
derile industriale, mun
citori forestieri, lucră
tori din serviciile pu
blice etc. în anii din 
urmă s-au înregistrat 
modificări în ceea ce 
privește compoziția or

ganizației, punîndu-se 
accentul pe recrutarea 
de membri din rîndul 
tinerilor ce muncesc ca 
funcționari sau în în
treprinderi comerciale, 
sectoare în care se 
semnalaseră rămîneriîn 
urmă. Deși prin tradi
ție este o organizație 
a tineretului muncito
resc, Liga cuprinde 
numeroși elevi și stu- 
denți. Un exemplu bun 
în această privință este 
organizația districtuală 
Uusimaa (care cuprin
de Helsinki și împre
jurimile). In această 
organizație activează 
pe lîngă tinerii munci
tori și mulți studenți. 
Activitatea Ligii este

bază, prin dezbaterile 
pe care le inițiază pe 
cele mai diferite teme. 
Organizația desfășoară 
variate activități, cele 
politice fiind predomi
nante. In prezent, du
pă cum menționa in
terlocutorul nostru, se 
desfășoară o discuție 
intensă în legătură cu 
problemele vieții inter

DEPLASARE SPRE STINGĂ
Pekka Saarnio, vice-președinte al Ligii Tineretului Democrat, 

despre tendințele din rîndul tinerei generații din Finlanda

deplasare către stingă a 
tineretului finlandez. 
Cum se exprimă a- 
ceastă deplasare ?

— Atracția pe caro 
forțele de stingă o e- 
xercită asupra genera
ției tinere a fost evi
dențiată în mod deo
sebit în cursul ultime
lor alegeri parlamenta
re —- spune Pekka

tate cu lupta poporu
lui vietnamez și Comi
tetul boicotului împo
triva Greciei găsesc 
sprijinul larg al tinerei 
intelectualități, al artiș
tilor. Teatrele studen
țești din toată țara ri
diculizează „sfintele 
principii" ale burghe
ziei. în societatea fin
landeză trăim o peri-

cută în parlament pro
blema înnoirii școlii de 
toate gradele iar tine
rii au dobîndit dreptul 
de vot de Ia 20 de ani 
(înainte luau parte Ia 
alegeri doar cei ce au 
împlinit 21 de ani). în 
octombrie se vor des
fășura alegeri comuna
le. Cu acest prilej se 
vor prezenta pentru

gă că politica trebuie 
apropiată de tineri. 
Problema este, însă, 
mult mai complexă : ce 
anume se oferă tinere
tului ?

Interlocutorul nostru 
a subliniat, după a- 
ceea, că formarea gu
vernului de coaliție a 
avut repercusiuni pozi
tive și în mișcarea de

tineret, înmulțindu-se 
contactele cu tineretul 
social-democrat și de 
centru. în general, 
menționa Saarnio, rolul 
Ligii Tineretului De
mocrat a crescut, in
fluența sa lărgindu-se 
efectiv.

O ultimă întrebare 
s-a referit la impresiile 
din România.

— Impresiile noastre 
din România sînt 
foarte bune și spun a- 
ceasta cu deplină sin
ceritate, nu pentru că 
s-ar obișnui compli
mentarea gazdelor. Am 
constatat o experiență 
surprinzătoare în sen
sul cel mai pozitiv, am 
întilnit o societate so
cialistă în plină dezvol
tare, cu multiple înfăp
tuiri, cu o atitudine 
realistă față de marile 
probleme. Avem boga
te impresii care ne o- 
feră nenumărate teme 
de reflecție. Plec din 
România entuziasmat...

EUGENIU OBREA

din groapă. Fuseseră descoperite 
cadavrele Iui Hitler și Eva 
Braun.

La 5 mai a fost scris actul 
constatator, care s-a aflat și el 
peste 20 de ani în arhivă. Actul 
stabilea : „...în apropiere de lo
cul unde au fost descoperite 
cadavrele lui Goebbels și al so
ției sale, lîngă bunkerul perso
nal al lui Hitler au fost găsite 
două cadavre arse — unul de 
femeie, altul de bărbat. Cada
vrele sînt foarte arse și fără 
unele date suplimentare nu pot 
fi identificate...". Alături de ele 
— cadavrele a doi cîini, dintre 
care unul a fost recunoscut ca 
fiind Blondi, cîinele lui Hitler.

Faptele începeau să se lege 
între ele.

Dar — lucruri la fel de grele 
erau în perspectivă și anume 
recunoașterea și identificarea 
precisă a celor două cadavre.

O primă tentativă are toc cu 
ajutorul Iui Mengeshausen. El 
declarase că poate indica locul 
exact unde fuseseră aruncate 
cele două cadavre și acoperite 
în grabă cu pămfot! Lt-colonelul 
Klimenco și un grup de soldați 
s-au îndreptat împreună cu 
Mengeshausen spre cancelarie. 
Și, într-adevăr, Mengeshau
sen a 'orientat grupul spre groa
pa de bombă de unde cu cîteva 
zile înainte fuseseră scoase cele 
două cadavre. Un nou docu
ment aflat în arhivele sovie
tice :

„Berlin, 13 mai. Subsemnațil 
lt-colonel Klimenco, soldații O- 
Ieinik, Ciurakov, Noraș, Mial- 
kin împreună cu martorul Menr 
geshausen Harry am examinat 
astăzi locul unde au fost înmor- 
mîntate cadavrele Reichscance- 
larului Adolf Hitler și al soției 
sale...". Actul era însoțit de nu
meroase fotografii făcute în a- 
cea zi.

Dar era oare acesta argumen
tul hotărîtor ?

Ancheta engleză terminată în 
1945 nu a dispus nici de depo
zițiile celor luați prizonieri de 
sovietici, nici de documentele 
de arhivă. De abia peste 10—11 
ani s-au putut adăuga unele 
fapte noi la dosarul Intelligent 
Service-ului. Hans Baur, Harry 
Mengeshausen, Heinz Linge, 
Johann Rattenhuber și Otto 
Guensche au tost eliberați din 
închisoare și au fost din nou 
chestionați — de data asta de 
Trevor-Roper — asupra împre
jurărilor morții lui Hitler.

Linge și Rattenhuber au de-

Heusermann a fast găsită și» 
cu ajutorul ei începe să devină 
posibilă operația identificării, 
în cartoteca prof. Blaschke fi
gurau toate vîrfurile naziste — 
Himmler, Ley, Dietrich, Goeb
bels etc. Printre ele și fișa den
tară a lui Hitler, dar fără a 
avea anexate radiografii den
tare. Singura alternativă posi
bilă era că acestea s-ar putea 
afla în celălalt cabinet al pro
fesorului Blaschke, situat în 
clădirea cancelariei. Mai ales 
că — după cum afirma Fraulein 
Heusermann — în ultimele zile 
fuseseră pregătite coroane den
tare pentru Hitler, care nu fu
seseră montate.

Și, într-adevăr, radiografiile 
dentare ale lui Hitler erau la 
locul lor — în cartoteca para
lelă, pe care Blaschke o avea 
în cabinetul de la cancelarie. 
Și alături de ele, coroanele ne
montate ale lui Hitler.

Identificarea a început ~ prh 
descrierea din memorie, făcută 
de Fraulein Heusermann, a dan
turii Iui Hitler. Totul era notat 
cu grijă. Apoi Heusermann a 
stat de vorbă cu experții so
vietici. Documentul întocmit de 
aceștia menționează: „Cetățea- 
na Heusermann Kathe a descris 
în detaliu starea dinților lui 
Hitler. Descrierea ei coincide 
cu datele anatomice ale cavi
tății biicale a cadavrului de băr
bat ars necunoscut". In fine 
Fraulein Heusermann a exami
nat și maxilarele, confirmînd 
concluzia expertizei.

Același lucru l-a făcut și 
Fritz Echtman, care executa lu
crările de proteză pentru Hit
ler. Și el a descris din me
morie dantura Iui Hitler.

Ancheta luase sfîrșit. Dovezile 
incontestabile au fost expediate 
la Moscova.

Și acum — să stabilim conclu
zia finală. Actul comisiei me
dicale sovietice, condusă de lt. 
colonelul serviciului medical 
F. I. Skaravski, a conchis, Ia 8 
mai :

„în gură s-au descoperit bu
cățele de sticlă, reprezentînd 
părți ale pereților și fundul unei 
fiole subțiri... Moartea a surve
nit în urma otrăvirii, unor com- 
ponenți de cianură*’.

Deci, Hitler a murit otrăvit.
Dar, atunci, focul de revolver 

ce reprezenta ?
Era momentul în care Linge 

îndeplinea ultima dorință a stă- 
pînului său. Focul de revolver 
pe care l-a tras, a atins-o și pe 
Eva Braun. Dar el era îndrep
tat asupra unor cadavre.

SERGIU VERONA

Consultările 
de la Roma

ROMA 7. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Președintele Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, și-a continuat vineri con
sultările cu principalii lideri po
litici italieni în vederea desem
nării personalității care să for
meze noul guvern. Pînă în pre
zent, și-au expus punctul de ve
dere șefului statului actualii și 
foștii președinți ai Camerei de- 
putaților și Senatului, foști pre
ședinți ai republicii și ai consi
liului de miniștri, șefii grupuri
lor parlamentare ale unor partide.

în general, personalitățile pri
mite de către președintele Sara- 
gat au fost rezervate în aprecie
rea perspectivelor rezolvării cri
zei de guvern. Din declarațiile

lor reiese că democrat-creștinii și 
republicanii se pronunță pentru 
refacerea coaliției anterioare de 
centru-stinga. Partidul socialist- 
unificat, care a adoptat hotărîrea 
de a se retrage din această coa
liție, vede ieșirea din impas în 
constituirea unui guvern „mono
color", adică format numai din 
democrați-creștini, care ar obține 
sprijinul lor și al altor formațiuni 
în schimbul angajamentului de a 
înfăptui cîteva reforme impor
tante. Partidul Comunișt Italian 
consideră că trebuie alcătuit un 
guvern care să se sprijine pe toa
te forțele de stingă și care să fie 
capabil să rezolve cele mai pre
sante probleme ale țării.
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