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PSIHO
LOGIA

1. Există o psihologic a sfîrșitului dc an școlar? Cum 
poate fi ea definită? Care sint clementele ci pozitive, 
care sînt elementele dăunătoare?

2. Ce deosebiri se remarcă între modul dc a munci 
ACUM, al elevilor, fată de trimestrele anterioare? Se 
poate vorbi do un stil de muncă specific în acest ultim 
trimestru ? Care sînt componentele lui ?

3. Părinții privesc cu același interes acum activitatea 
școlară a copiilor lor ? Ce determină creșterea sau scă
derea interesului lor în această etapă de sfîrșit de an 
școlar. ?

4. Trimestrul III este propice activităților extrașcola- 
re ; ce fel de actn/.tăți se pot organiza ?

Pe aeroportul Băneasa, înainte de plecarea delegației
Foto -.AGERPRES

SFÎRȘITULUI
DEAN

7 A
Am intima convingere că sînt 

mii de tineri care ar fi în stare 
să numească momentele de de
but ale unor interpreți de muzica 
ușoară mai mult sau mai puțin 
celebri, să relateze amănunte 
interesante despre orchestre re
numite, despre anumite specta
cole. Muzica ușoară este, evi
dent, pentru tineret un miraj și o 
pasiune. Dovada ? Să numesc 
doar cele peste 100 de solicitări 
din partea unor tineri de a par
ticipa la concursul „Pentru cel 
mai hun interpret de muzică u- 
șoară” organizat la una din serile 
ziarului, să mai amintesc că o 
parte erau din provincie. Sau poa
te faptul că din 11 milioane de 
discuri vîndute după 1960, la 
noi, 40 la sută cuprind melodii 
de muzică ușoară. Nu este acesta 
un semn al statorniciei unei pa
siuni ? Este cu atît mai necesa* 
să discutăm despre muzica u- 
șoară cu cit, cu toată populari-

Â
APLA-
UDA

tatea de care se bucură, mai sînt 
voci, citeodată perseverente, ca- 
re-i contestă aproape și dreptul la 
existență. Purtătorii acestor voci 
se află, mi se pare, In situația 
dramatică a medicului care pune 
imperturbabil diagnosticul, să 
spunem, de ulcer~ duodenal la 
un om care a îiiceiaf să trăiască 
de cîteca ore, datorită erorii ini
țiale de a nu i se fi luat pulsul 
la timp.

Cînd mii de tineri sînt pasio
nați de muzică ușoară, a da ne
gativ din cap sau a lansa grimase 
expresive dacă se vorbește de ea 
înseamnă- a face eroarea de 
a nu ține scama de realități. Cu 
atît mai mult este necesar să 
discutăm despre rosturile muzi
cii ușoare, despre locul și rolul 
ei. Desigur, nu poate produce o 
bună impresie lînărui încătără- 
mat în copci, cu bluză roșie ur
cată sus pe gît, tînărul care cutre
ieră parcurile cu ghitara dar nu 
lucrează nicăieri, fiind „meloma
nul" întreținut de familie. Dar 
trebuie înțeleși și apreciați tine-

NICOLAE DBAGOȘ
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Există, indiscutabil, 
o psihologie specifică 
sfîrșitului de an șco
lar — au afirmat pe
dagogii cu care am 
discutat. Ea poate fi 
asemuită cu psiholo
gia existentă în viața 
fiecărui om la hotarul 
dintre un an și altul 
al muncii și vieții. 
Psihologia de final de 
an școlar conține, prin 
urmare, un aspect po
zitiv întrucît generea
ză o intensificare a 
activității, creează a- 
cel cadru în care te 
simți obligat să depă
șești propriul rezultat 
anterior. Această stare 
de spirit trebuie J.ăsa- 
tă să se manifeste, cu 
amendamentul de a 
nu da intensificării ac
tivității școlare turnu
ra „asaltului“. Pentru 
ca, o altă fațetă a a- 
cestei psihologii este 
tocmai pericolul de a 
declanșa fenomene 
negative : vînătoarea 
de rezultate, de pro
cente, cu prețul scă
derii exigenței și, im
plicit, al realizării u- 
nor rezultate fără du
rabilitate. E nevoie — 
aprecia prof. Petre 
Bucșa, director al li
ceului „Ady-Șincai"

acum 
muncească 

mult calm, 
că nu agi- 
nu panica, 
datoriile ne-

Trebuie, într-ade- 
văr învinse mentali
tăți încă existente — 
potrivit cărora trimes- I 
trul III este al „re- | 
tușurilor". S-a recu- t 
noscut, astfel că exis- > 
tă un stil de muncă ț 
specific trimestrului r 
ultim de școală. Ele- f 
vii, în ce privește a- L 
cest stil, au fost gru- r 
păți astfel : cei buni, t 
care sînt constanți în t 
învățătură, și acum | 
fac efortul să-și men- l! 
țină pozițiile cîștiga- f 
te, să dovedească că E 
situația dobîndită nu k 
a fost accidentală ; cei L 
cu rezultate mediocre, m 
care fac minimul ?- 5 
iort, să se mențină la r-, 
linia de plutire, cei h 
slabi, care, într-o lup- t 
tă de ultimă ora, în- 
cearcă să-și rezolve i; 
situația la învățătură. K 
Categoriile n-au fost | 
atît de greu de alcă- £ 
tuit: ele există de (• 
mult în viața școlii, i 
dar aceasta nu în- p' 
seamnă că noi trebuie r 
să ne împăcăm cu 
gîndul că de cînd $

— ca tocmai 
să se 
cu mai 
pentru 
tația, 
rezolvă 
plătite școlii. învăță
turii. Natural, calmul 
trebuie să aibă supor
tul unei activități an
terioare, trainice dar 
chiar în situația în ca
re există serioase sem
nale critice transmise 
de trimestrele I și II, 
alarma de ultimă oră 
n-are nici o valoare. 
Lucid, cu tact, cu 
multă gîndire, trebuie 
bine consolidate pozi
țiile cîștigate și efec
tuate retușuri ale re
zultatelor slabe la în
vățătură, numai avînd 
certitudinea că ele 
sînt radicale. Este un 
punct de vedere în
temeiat, căci nimănui 
nu-i este de folos — 
nici școlii, nici elevu
lui și nici părinților — 
să „salvezi" situații 
precare Ia învățătură, 
tișurind perpetuarea 
de la un an școlar la 
altul a unor rezultate 
discutabile din punct 
de vedere calitativ.

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a Ill-a)

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, va face o vizită priete
nească la Budapesta.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Maxim Berghianu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Janos

Fazekaș, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Cbivn Stoica, 
Ghcorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, dc membri și membri 
supleanți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R.. vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Con
siliului dc Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
dc instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost de față Argyelan San- 
dor, însărcinatul cu afaceri ad-

interim al R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit 
conducătorilor de partid și de 
stat buchete de flori.

★
La. sosire, pe aeroportul Feri- 

hegy din Budapesta, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
tovarășii Janos Kadar, prim-se- 
crctar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc, Zoltan Komocsin, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Antal Apro. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc, dr. Miklos Aj-

tai, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc, Ka- 
roly Nemeth, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Budapesta, Janos Petcr. minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Ungare, dr. Cyorgy Csanadi, mi
nistrul transporturilor și comuni
cațiilor, Jozscf Vince. ambasado
rul R. P. Ungare la București, 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față membrii Am
basadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta. Un grup de 
pionieri a oferit oaspeților bu
chete de flori.

(Agerpres)

Televiziune
in munții Apuseni

La Săvești, în raionul 
Brad, a fost dat în folosință 
un releu de televiziune. 
Noul translator, avînd o pu
tere de 50 wați, primește și 
retransmite în condiții bune 
programul stației dc televi
ziune din București, în loca
litățile din această parte a 
Munților Apuseni. Numeroși 
cetățeni din orașul Brad și 
din satele învecinate și-au 

la amena- 
de acces

adus contribuția 
jarea drumurilor 
spre releu și la executarea 
altor lucrări.

-
MĂSURAȚIÎNTONE
ii m u nĂAii

Zilele calde, din ultima peri
oadă au favorizat în Dobrogea, 
dezvoltarea plantelor. Grînele 
dese, înalte pînă la brîu, sînt 
gata să dea în spic. Și, în timp 
ce se fac ultimele pregătiri pen
tru recoltat, forțele — oameni și 
mașini sînt dirijate spre întreți
nerea culturilor prășitoare.

In general, ritmul de lucru este 
corespunzător stadiululi de dez
voltare a plantelor. Pînă sîmbă- 
tă seara. în regiune se executase 
prașila întîi mecanică pe o su
prafață reprezentînd 97,2 la sulă 
din cea cultivată cu floarea-soare
lui. Gospodăriile de stat din re
giune și cooperativele agricole 
din raionul Negru Vodă și din 
raza orașului Constanța termina
seră complet această lucrare. Au 
fost, în același timp, prășite mari 
suprafețe cultivate cu porumb ; 
mai bine de jumătate mecanic și 
în proporție de 36,1 la sută ma
nual.

Un raid întreprins în raionul 
Tulcea a scos la iveală o seamă 
de neajunsuri -privind organizarea 
muncii și folosirea capacității de 
lucru a mașirilior. Sîmbătă seara 
cooperativele agricole din acest 
raion au terminat prașila întîi 
mecanică pe cele 4 453 hectare 
cu floarea-soarelui; cîteva uni
tăți mai aveau de executat, pe 
suprafețe mici, prașila întîi ma
nuală.

La porumb însă, între prașila 
întîi mecanică și cea manuală s-a 
creat un decalaj foarte mare.

Din cele 11597 hectare cultivate 
cu această plantă fuseseră pră
șite mecanic 7 746 hectare și 
numai 2 880 manual. Șase coo
perative agricole — Treslenic, 
Telița, Agighiol, Dunavăț, Mah- 
mudia și Murighiol — cu .supra
fețe totalizînd 2190 hectare cu

Dacă
ar avea 

anul
patru
veri...

porumb, nu prășiseră manual 
nici un hectar, cu toate că me
canizatorii executaseră această 
lucrare pe 1 060 hectare.

Trecerea unui număr mare de 
zile de la executarea prașilei me
canice la cea manuală duce la di
minuarea efectului pozitiv al pri
mei, buruienile, de pe rînd, infes-

LA CABANA DEZILUZIILOR Noi locuințe muncitorești 
construite la Roman

tînd rapid întregul loc. Pentru 
prevenirea unor asemenea influ
ențe negative asupra recoltei, este 
imperios necesară o măsură mult 
prea bine cunoscută: mobiliza
rea în aceste zile — nu mai Ur
ziți — a tuturor țăranilor coope
ratori la lucru și organizarea 
exemplară a muncii la prășit.

Și executarea mecanică a lu
crărilor de întreținere ridică pro
bleme ce se impun rezolvate cu 
urgență.

— Nu există o concordanță în
tre dotarea tehnică a brigăzii de 
tractoare și epoca optimă de în
treținere a culturilor prășitoare — 
ne relata inginerul Traian Smeu, 
de la cooperativa agricolă din 
Cataloi. I a 470 hectare cu po
rumb și 335 hectare cu floarea- 
soarelui, brigăzii de tractoare, 
care lucrează la noi, i-au fost 
repartizate doar două prășitoare.

— Dacă ar fi trebuit să ne li
mităm doar la mașinile cti care 
S.M.T.-ul a dotat brigada — ne 
relatează președintele cooperati
vei agricole din Lăstuni — nu ter
minam prașila întîi mecanică 
nici la 10 iunie. In graficul 
de lucru ol acestei campanii, 
S.M.T. M. Kogălniceanu și-a pla
nificat să ne execute prașila întîi 
în 22 zile. Cu această viteză, pen
tru executarea a patru prașile 
nc-ar trebui două veri. Am reușit 
să fim la zi cu lucrările pentru 
că ne-a ajutat gospodăria de stat, 
împrumutîndu-ne șase cultiva
toare. La ei multe mașini stau 
degeaba. Fermele întreprinderii 
agricole care s-au organizat acum, 
vor da, cum este normal, dispo
nibile aceste utilaje și probabil 
că ele vor pleca de aici. Ce vom

ION ȘERBU

Raid prin magazinele

cu articole de sport și turism

• Concurs de orientare fără 
busolă.

• Cînd cismarii nu sînt turiști I 
Și viceversa

• (Pictori nedoriți în Carpați). 
Nu stricați peisajul

® Corturi în cutii de chibrituri

Civilizația tehnică, concen
trația urbană au rupt legătu
rile omului cu natura. De aci, 
o tot mai multă nevoie de tu
rism, formula tot mai agreată 
a campingului, a „întoarcerii 
Ia natură“. Chiar și la modul 
de week-end. Duminica își 
lărgește astfel orizonturile. 
Drumurile estivale își recapă
tă pulsația.

Așadar cu ce pornim la 
drum ?

— Vă putem oferi o pere
che de bascheți, un pulovăr, 
șort... Hanorace nu avem, nici 
pantaloni de doc.

Oglinda din cabina de probă 
a magazinului „Cabana“ nu 
era prea îneîntată de echipa
mentul meu. _ _

Despre calitatea, diversita
tea, varietatea echipa
mentului, a materialelor 

pentru sport și turism am son
dat părerea cumpărătorilor (și 
a necumpărătorilor) întîlniți 
timp de o zi la cele trei ma
gazine de specialitate din Ca
pitală.

Mulți au relevat produse 
practice, durabile, rezistente la 
intemperii, fabricate în țară. 
Există o gamă mai variată 
de pulovere, pantaloni supra- 
elastici, mobilier pentru cam
ping, truse și garnituri de vase 
care se suprapun, reșouri de 
voiaj, pantofi. Dar, acest prim 
„popas“ uneori dezamăgește.

— Caut de luni de zile un 
hanorac impermeabil. Relonul 
nu mă satisface. (Ing. Nicolae 
Ionescu),

— Nu găsesc o gheată ușoa
ră de munte, chiar și cu talpă 
sintetică dacă este bine lipită. 
Pretenție justificată de o în- 
tîmplare din ultima excursie : 
am fost nevoit să-mi leg talpa 
de bocanc cu sfori. A fost o 
duminică ratată. (Mircea Do- 
brițan, linotipist).

— Un prieten de la Petro
șani m-a rugat să-i cumpăr o 
pereche de cizme lungi pentru 
pescuit. O fi crezînd omul că 
nu vreau să-l servesc. (Meica 
Tiberiu, student).

— în planul organizației 
noastre U.T.C. avem înscris un 
concurs de orientare turistică. 
Cum să-1 faci fără busole ?

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

(Continuare in pag. a IlI-a)



AZI ANCHETE »ROMAN FOILETON •ARTICOLE

fW lumea î
I

„se spală“ pe munì... ;
Avem în fată adresa nr. 

21 814 8..XI.1W5 prin care Fabri
ca de celuloză si hirtie Talns- 
Constanța solicită Direcției Ge
nerale Industriale a Hhtiei și 
Celulozei iD.G.I.lI C.) din Mi
nisterul Industriei Chimice, spri
jinul in vederea redistribuirii în 
sector a unor utilaje care nu fost 
declarate de către Banca de In
vestiții ca fiind ..disponibile". 
Valoarea acestora se ridici la 
peste 2 270 000 lei.

De unde provin, de Fapt, aces
te utilaje „disponibile" ? Sînt 
mașini și instalații prevăzute în 
proiect să fie montate, dar care, 
datorită unor schimbări de solu
ții sau a modificării ulterioare a 
tehnologiei de fabricație, nu-și 
mai găsesc utilizarea în procesul 
de producție. Aceste valori ma
teriale, în marca majoritate im
portate. nu numai că prin ne
funcționare nu-și transmit valoa
rea asupra produsului finit, dar 
prin depozitarea lor se degra
dează.

— Din anul 1962 — ne spu
nea inginerul TITUS ENĂ- 
CHESCV, șeful serviciului in
vestiții de la F.C.H.-Palas — 
plătim dobinzi penalizatoare 
pentru filtrele celulare tip D. 
importate și care, neputînd fi 
montate la Znmcști, au fost re
partizate fabricii noastre. Filtre
le înlocuite au costat 1 200 000 
de lei. Do fiecare dată, noi îna
intăm direcției generale situații 
cu utilajele disponibile, dar nu 
se is nici o măsură.

Intr-adevăr. în întocmirea de 
situații și adrese nu s-au cru
țat eforturile. Dovada ? Fabrica 
a înaintat în 1965, în afara a- 
dresei pe care am amintit-o mai 
sus. alte 6—7, toate în atenția 
tovarășului director general N. 
Turtureanu. Dar tot toate au 
fost uitate.

— Vinovatul principal — ne

(Circuitul unor adrese și 
scrisori între Fabrica de 
celuloza și hirtie Palas- 
Ccnslanța și Ministerul 
Industriei Chimice, care 
n-a... scurtcircuitat pe 

nimeni pînâ acum)

■pune VAI.ERIV BĂDARAU, 
contabilul șei al F.C.II. —• este 
Institutul de proiectări. Prin 
schimbările repetate în proiecte, 
s-a ajuns In această situație ca 
părți importante de utilaje să nu 
mai pontă fi montate și să de
vină disponibile. Pentru astfel 
de utilaje am plătit numai în 
anul 1966 peste 55 045 de lei, 
dobinzi la credite restante. în 
trimestrul intîi nm plătit sub 
formă de penalizări, încă 5 600 
de lei.

Am stat de vorbă cu tovară
șul inginer VAS1LE GIURCAN 
— șef de proiect la Institutul 
de studii, experimentări și pro
iectare pentru industria celulo
zei. hîrtiei, fibrelor artificiale și 
valorificare a stufului (I.P.C.F.S.) 
București.

— Fabrica de celuloză — ne 
spunea dînsul — a intrat în 
funcțiune în anul 1960. Mașina 
de hîrtie (unul din utilajele care 
au disponibile o scrie de între
rupători tripolari) a intrat în 
funcțiune în 1965. Dacă inițial 
fabrica a fost contractată pen
tru producerea semicelulozei, 
după punerea în funcțiune s-a 
constatat că nu mai este nece
sară fabricarea semicelulozei și 
s-a trecut la fabricarea celulo
zei. Instalațiile de spălare a 
semicelulozei (deci și a filtrelor 
celulare tip D n.a.) erau mai 
puțin pretențioase față de cerin
țele tehnologiei de fabricație a

celulozei. A trebuit să aducem 
din import 3 filtre de spălare (de 
capacitate mai marc de 31,4 
m.p.). Cele înlocuite au fost tre
cute în rezervă si urmnu sn se
redistribui« în sector (la între- ■ 
prinderile din aceeași ramură I 
industrială, n.a.).

— Noi — ne spune tovarășa 
ing. FLOR1CA DINUȚ — șeful I 
serviciului investiții din Direcția ■ 
generală a celulozei și hîrtiei — . 
ținem o evidență strictă a uti- I 
lajclor disponibile și ne nreocu- ■ 
păm în mod deosobit de cele _ 
nemontatc. pentru a Ie redis- fi 
tribui în alte fabrici. ■

— Putem afla și noi răspun- . 
sul măcar la două din adresele I 
trimise de fabrica de la Palas ? H 
(este vorba de adresele 21 314 > 
din S.XI.1965 și 8 384 din ’ 
20.JII.1966). _

Tovarășa inginer Dinuț nu le B 
găsește. (Se mutase între timp 
cu birourile și erau undeva... la B 
arhivă I).

— în definitiv — ne spune 
dînsa — important o să plasăm R 
utilajele disponibile, să Io ga- G 
sim întrebuințări corespunzătoa
re și nu să răspundem In adrese. I

De acord. Dar rezolvă minis- “ 
temi aceste probleme ? Direcția - 
operativă a Băncii de Investiții B 
din Constanța (prin minnta în- 
cheiată la 1 aprilie), a constatat 
că fabrica deține utilaje tehnolo- B 
gicc devenite ..disponibile" în » 
valoare de 1 225 663 de lei și că _ 
utilaje în valoare de 832 650 (a- B 
dică aproape 70 la sută) sînt Q 
achiziționate din import.

Partidul a atras nu o dată a- E 
tenția asupra răspunderii și gri- « 
jii cu care trebuie cheltuite fon- _. 
durile valutare în vederea amor- | 
tizării lor în termen cît mai f 
scurt. în cazul utilajelor contrac
tate pentru Fabrica de celuloză | 
și hîrtie Palas Constanța » 
(cele devenite disponibile) toată 
lumea — de la proiectant pînă H 
la minister — se „spală" pc “ 
mîni. Este de necrezut că utila- g 
je contractate în anul 1965. deci g 
la nivelul tehnicii actuale, să B 
nu-și găsească întrebuințarea în 
nici una din fabricile de hîrtie 0 
mai vechi din țară. Dar cei ■ 
în drept (proiectantul și Minis- „ 
temi Industriei Chimice) nu au h 
întreprins studii și cercetări în B 
această direcție.

PETRE G. BRATU |
E3 L'.vA*<yi htafedUJ GS^SS

Folosirea productivă a 
timpului de lucru consti
tuie una din condițiile /în
tăritoare ale creșterii pro
ductivității muncii și a fo
losirii utilajelor la întreaga 
lor capacitate. în fotogra
fe : Elena Almășan una din
tre fruntașele Fabricii de 
stofe de mobilă București 

Foto: AGERPRES

„ZESTREA" 

LABORATORULUI 

ȘCOLII A CRESCUT
Laboratorul Școlii tehnice de 

maiștri agricoli din Oradea, cu
prinde puține materiale di
dactice. Sub îndrumarea ingine
rului Eugen Ivănescu. elevii a- 
nului doi și-au propus ca în 
acest trimestru să sporească 
„zestrea“ laboratorului cu piese 
executate în cadrul orelor de 
practică. Acum laboratorul cu
prinde multe mecanisme și sis
teme ale tractorului, secțiuni ale 
pompei de injecție de la motorul 
U 650. Elevii au confecționat 
pupitre de comandă pentru 3 
motoare, au copiat planșe etc.

AUGUSTIN DIȚU 
ION BOBOȘ 

elevi

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

iv. IPOTEZE
ȘI IARĂȘI IPOTEZE

La orele nouă, exact după trei ore de somn, Lucian mă trezi. 
Cînd deschisei ochii, îl văzui lingă mine : era vesel, proaspăt, 
de parcă ar fi dormit toată noaptea.

— Scularea !... îmi strigă smulgîna cearșaful de pe mine. 
N-am venit aici ca să dormim. Hai, hai, scularea... Un duș, și 
la treabă.

— încotro ? căscai eu nemulțumit.
— O să vezi...
— Iarăși faci pe misteriosul ?
— Lasă reproșurile...
— Nu mîncâm nimic ? I
— Supraoamenii n-au nevoie de hrană.
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îmi făcui la repezeală un duș rece și, In timp ce mă îmbrăcam, 
îl întrebai în șoaptă:

— ..Santa-Lucia“ mai e în port ?
— E... n-a dispărut încă, îmi răspunse tot în șoaptă.
— Mergem să-l vedem ?
— Deocamdată, nu. Mai bine spune-mi cum stai cu inima ?
— Nu înțeleg întrebarea.
— Lasă c-ai s-o înțelegi îndată.
Am coborit la braseria hotelului. Acolo am luat o gustare. 

Sorbind din cafea, îl cercetam pe Lucian pe furiș. Calmul său 
mă uimea ; l-aș fi vrut ceva mai înfrigurat, mai neliniștit. Avea 
doar de dezlegat enigma a trei crime. El însă avea aerul unui 
om sosit pe litoral să se distreze. Glumea, îmi atrăgea atenția 
ori de cîte ori, pe lingă noi, aluneca felin cîte o femeie frumoasă. 
Nu era căsătorit. Eu însă, înri-una din cărțile mele, îl însurasem 
cu o soră medicală, ceea ce l-a amuzat teribil. „Ca mîine-poi- 
miine, mă scoți la pensie 1", a glumit el, atunci, pe seama liber
tății scriitorului de a se juca cu destinul eroilor săi.

— Apropo, unde e Frunză ? întrebai. Te-ai văzut cu el ?
— E aici. Am vorbit cu dînsul la telefon.
— Nu vrei să-mi spui unde mergem ?
— Oho, ești mai curios ca o femeie I rîse el.
— Să știi o dată pentru totdeauna : scriitorul e mai curios 

decît o femeie. Unde mergem ?
In loc să-mi răspundă. Lucian mă sfătui să beau un coniac.
— Haide, bea I N-o să-ți strice...
Aveam senzația că ofițerul voia să se joace cu mine... că aștep

tase clipa... un joc care-i făcea plăcere. Băui un coniac. Bău și 
el. Apoi, părăsirăm braseria fără să ne mai spunem o vorbă. 
Mașina ne aștepta. Ne-am așezat, ca și în ajun, pe bancheta din 
spate.

— încotro ? întrebă șoferul.
— La morgă, Vasilică 1 Știi drumul ?
Vorbise liniștit, ca și cum i-ar fi cerut sâ ne ducă la restau

rantul „Perla“. Simții că Lucian mă iscodește cu coada ochiului 
și, de astă-dată, avui certitudinea că-și rîde de mine.

— La morgă ? I îmi scăpă fără voie întrebarea.
— Ce te miri așa ?
Ei da, de ce mă miram ? Ce-aș fi putut să-i răspund ? Aș fi 

avut un răspuns, dar îmi venea peste mînă să-l rostesc • „Căpi
tane, n-am fost în viața mea la morgă". Iar el, pe semne, bănuise 
ceva cînd mă îndemnase la braserie să beau un coniac.

— Deocamdată, zise Lucian parcă mi-ai fi ghicit gîndurile, 
n-am cum să-ti ofeT un alt itinerar
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TELEVIZIUNII JCRt9NICA

Crto este cea mai simplă și deci cea mai 
plăcută mișcare a spiritului nostru critic ? 
După părerea mea — cea mai simplă și 
deci cca mai plăcută mișcare n spiritului 
nostru critio este ironia sistematică la adre
sa muzicii ușoare și prin extensie la adresa 
emisiunilor muzical-distractive, distractiv- 
educative și educativ-distrnclive. Plăcerea 
în acest domeniu atinge voluptatea, iar din 
voluptate se merge pînă la sadism. La reu
niuni tovărășești, la un pahar, în cerc in
tim, sau numai în doi — omul „spiritual" 
începe o so defini prin remarca tăioasă sau 
ceva mal subțire privind ultima „aiureală" 
cn soliști de muzică ușoară văzută la tele
vizor. Glumele se țin lanț, șarja c excesivă 
— prin urmare, neinteresantă. Și e prea fa
cilă pentru a nu fi suspectă. în aceste con
diții a te lansa în apărarea nu a unei ase
menea emisiuni în întregime ci a unei sec
vențe — și nu din milă dar din spirit do 
dreptate —e o curată aventură. Mai ales 
că tocmai cînd te-ai hotărit s-o faci, vine 
spre tino un refren cam așa : „Studenți și 
studente < învățăm și iubim / Visuri mari 
făurim / mult succes tuturor". E cel puțin 
la fel de puternic ca : „Mai respiri puțin 
moloz dat vezi viața-n roz", în orice caz 
nu e sub : „Ai greșit o dată, ai să mai gre
șești, ai iubit o dotă, ai să mai iubești". în
lemnești. nu mai vrei să aperi nimic, uiți 
dreapta idee a lui Perpessicius dintr-o veche 
„mențiune critică" — nu există poem nau
fragiat din care să nu se poată salva un 
vers. Dar în aceeași clipă, în aceeași emi
siune a cărei soartă nu te mai interesa — 
apare ceva frumos, ceva bine gîndit, cu 
haz, cu inspirație, și în tine se trezește Don 
Quijote-ul etern, gata la cel mai mic semn 
să plece la luptă în folosul celor iubiți și 
caraghioși, gata să apere un fleac, un fir 
de iarbă sau un fir de păr ca pe-o redută. 
Trecerile acestea brusce de la disperare la 
elan, în cadrul aceleași emisiuni muzical- 
distractive, se numesc, elegant, inegalități. 
Toți oamenii sînt egali, dai unii sînt mai 
egali decît alții — zicea un gînditor fran
cez, observînd lumea cu sarcasmul necesar. 
Tot așa, mai toate emisiunile de televizi
une sînt inegale, dar unele sînt mai inegale 
decît altele. Probabil că acestea sînt cele 
mai interesante, fiindcă aici ideile foarte 
bune se ascund sub straturi dense de idei 
foarte... — mă rog I — dînd naștere inega
lității. Nu e rău însă să ne obișnuim a în
locui plăcerea veșnicei persiflări cu aceea 
— mult mai substanțială — a descoperirii 
unei idei foarte bune în masa unor idei așa 
și așa.

Sîmbălă seara, în „Repetițiile pentru va
canță" ale lui Lazarov și Anagnoste — e- 
misiune, firește, inegală — au fost cîteva

minute foarte..., multe momente așa și așa. 
și cel puțin două Idei excelente. Minutele 
țineau de umor, de umorul obișnuit în fața 
căruia Lazarov nu știe deocamdată să se 
opună sau măcar să-l ocolească printr-un 
decupaj ingenios. Textul vorbit — spre 
deosebire ae ccl cîntat — nu c punctul 
forto al meseriei sale, scenetele de expre
sie verbală nu-l inspiră. Ca atare, am asis« 
tnt fără să zîmhlm la o scenetă antihiro- 
cratică și la imitarea nesărată a unor cuv 
noscuți actori puși să transmită — doamne, 
cîtă fantezie I — meciuri do fotbal. N-a

GALI-

Radu Cosașu

răsărit nimic, orice băiat mai șugubăț știm 
că poate să facă precum Birlic și Giugaru. 
Și nu-ți trebuie studii superioare de este
tică pentru a admite că imitația — oricîtă 
veselie produce — e treapta cea mai de 
jos a umorului. A mai fost un nou episod 
cu Tanța și Costel. Cred că din toată po
vestea pornită și dusă un timp cu atîta 
haz. nu se mai poate extrage nimic. Mina 
— cel puțin deocamdată — pare moartă, 
tot ce iese la suprafață e steril. Automatis- 
mele celor doi s-au epuizat, au mai rămas 
doar automatismele actorilor — acel „mă" 
devenit celebru a lui Cotescu, gestul ini
mitabil al Cocăi Andronescu aranjîndu-și

părul și rujul pe buze — care nu pot sal-. , 
prea multe. Probabil că retopirea materia 
lului extras într-o comedie de sine stătă 
toare ar duce la un nou succes.

Momentele așa și așa, momentele muzi 
calc, nici unul stiăkicil. nici unul sub ono 
rabil, ne-au adus tâluși un regizor dtii ce 
in cc mai disciplinat cu sine insult, mai 

, puțin dispus la facilitate $i trîatilcrismv 
f chiai dacă consecvența in acest dumerii ii 
nu c totală. Tr» orice caz sc Sforile la La
zarov — unul dintru puținii .fl^tri regizori 
de televiziune care făc* teUriizinne. singu
rul care deocamdată s-a impus cu bine 
peste hotare — o mai mare încredere în 
plastică, în mișcarea plastică și o neîncre
dere salutară !n ceea 6c aș nnrni, forțat, 
„mișcăreala" cu excesele ci spre bufonadă 
și neserios, scăpate nu știu ele ce și sini- 
bătă. Nu știu de de — e un fel de a spune. 
E o problemă a gustului, a siguranței în 
gust — meserie îndelungată și grea pentru 
orice regizor, mai ales pentru unul cu fan
tezie, care încă îșl mal permite să nu simtă 
că lingă un cadru riguios echilibrat, plin 
de expresie, e incompatibilă o stupidă hîr- 
joană cu baloane între oameni mari.

Excelentă) a fost însă ideea poeziilor lui 
Sorescu — două poezii pentru copii pe 
care mai.’jfcu seamă oamenii mari le pol 
pricepe, poezii scrise în stilul perfid ino
cent al poetului. Dacă nu mă înșeală me
moria telegenică, era prima oară cînd într-o 
emisiune „ușoară" intra un poel dificil, de- 
pașindu-se lirica lui Topîrceanu. conside
rată multă vreme ca limita maximă de in
telectualitate a muzical-distractivului. Fi
rește că inegalitatea era frapantă : cum pu
tea să stea umorul fotbalistic alături de 

t umorul lui Sorescu ? Am impresia că și ac- 
itorii, Florin Piersic și Carmen Galin, erau 

, 'prea conștienți de situația imediată — să 
' spui versuri inteligente care-ți cer sâ ur
mărești drumul unui gînd între două sce
nete care-ți interzic gîndirea. Am trăit un 
moment frumos i doi buni actori luptîn- 
du-se cu poezia bună, s-o stăpînească, s-o 
jlomine, prinzîndu-i tonul și zborul. Nu, 
nu era ușor, dar acest succes trebuie apă- 
Vat și consolidat, Poate că extinzînd supra
fața poetică pînă la Sorescu, Geo Dumi- 
trescu, Ion Alexandru, Ana Blandiana, Ion 
Gheorgbe (și numele necesar a fi rostite nu 
se epuizează aici) — în recitaluri indepen- 

i dente sau în emisiuni de mare succes — 
concepția despre lirism a studioului nostru 

' va lichida unele inegalități. Np ar avea de 
pierdut nici poezia, nici televiziunea.

A APLAUDA
(Urmare din pag. I)

Vedere din Bușteni asupra lanțului Bucegilor

Am preferat să tac. Mă prefăcui interesat de străzile Constan
ței, de mulțimea ce se îndrepta spie plajă. Ziua era superbă, cu 
un cer adînc, străveziu. Prin geamul deschis simțeam briza să
rată a mării și, pentru un moment, îmi păru râu că îmi pierdeam 
timpul pe drumuri, în loc sâ mă bucur de soarele litoralului.

— Am ajuns l ne anunță șoferul pe neașteptate.
O teamă de-a dreptul infantilă îmi strînse inima. în pragul 

clădirii, ne întîmpină un bărbat trecut de cincizeci de ani, scund, 
puțin cocoșat, în halat alb. Ne întinse o mînă subțire și umedă, 
recomandîndu-se :

— Doctor Mărculescu 1 Vă rog, poftiți. Ni s-a telefonat și vă 
așteptam.

Doctorul ne conduse într-o sală răcoroasă, cu ciment pe jos, 
cu pereții îmbrăcați în faianță albă. Singura fereastră a încăperii 
era acoperită cu un stor decolorat. Mă izbi în nări mirosul tare 
și ascuțit al formolului și-mi stăpînii anevoie greața. într-un colț 
al încăperii, se afla o masă îngustă și prelungă, acoperită cu un 
cearșaf. Sub cearșaf se contura linia unui trup omenesc. Deoarece 
privirile lui Lucian se îndreptară într-acolo, doctorul găsi cu cale 
să ne dea explicații. Nu avea vocea pițigăiată, cum o au de obi
cei cocoșații, ci groasă și răgușită :

— E o tînără, o studentă din oraș. S-a sinucis, a înghițit 
Ciclobarbital... Din dragoste... Idioata I conchise el revoltat și 
își înfundă mîinile în buzunarele adînci ale halatului. Vreți s-o 
vedeți ?

— „Nu I" era cît p-aci să izbucnesc, dar, în aceeași clipă, ci
neva deschise o ușă și împinse înăuntru o masă asemănătoare 
cu cea din colțul sălii.

— II aduce, preciza doctorul.
Emoția mă înmărmuri : un sanitar bătrîn împingea spre noi 

o masă pe rotile, acoperită tot cu un cearșaf.
— Tudorică, se adresă doctorul sanitarului, ia ridică tu storul 

de la fereastră, sâ se vadă mai bine.
Storul odată tras, lăsa să năvălească în sală lumina caldă a soa

relui. Lucian înaintă spre masă. Doctorul apucă cearșaful de col
țuri ; descoperi, nespus de încet, cadavrul unui tînăr. Aș fi vrut 
să-mi întorc privirile, dar o forță irezistibilă mă țintuise locului. 
Victima „ghiulelei-bumerang" zăcea întinsă pe spate, cu mîinile 
pe piept, într-o stranie așteptare. Părea că așteaptă un gest mi
raculos ca să deschidă ochii, să clipească, să se ridice în capul 
oaselor, să zîmbească tuturor plină de recunoștință. Dar gestul 
întîrzia.
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Ca prin vis, îl văzui, pe Lucian, apleeîndu-se asupra mortului 
și cercetîndu-1 cu minuțiozitate. Părea că-1 interesează fiecare 
amănunt al cadavrului. Fusese frumos tînârul acela cu trăsături 
bărbătești, energice. Era îmbrăcat simplu — cu o pereche de 
pantaloni înguști și cu o cămașă cadrilată, decolorată de soare. 
Gulerul răsfrînt lăsa să i se vadă pe piept un smoc de păr 
negru. Picioarele îi erau încălțate cu o pereche de sandale vechi.

Nu îndrăzneam să mă clintesc din loc. Cămașa mi se lipise de 
spinare Eram sigur că Lucian uitase de mine. Deodată, în tă
cerea sălii, auzii vocea răgușită a doctorului:

— Lovitura a fost mortală... S-a declanșat cu o forță ne
obișnuită. Moartea a survenit fulgerător.

— Dumneavoastră ați efectuat autopsia ? se interesă Lucian.
— Da, eu...
— Aș vrea să mă uit la concluziile dumneavoastră.
— Chiai acum ?
— Nu, nu chiar acum. Mai întîi, v-aș ruga să dezbrăcați ca

davrul.
— Tudorică 1 strigă doctorul.
Am o fire emotivă. Mi-am dat seama că ar fi mal cuminte 

să ies la aer. Eram gata să înfrunt cu stoicism privirile ironice 
ale căpitanului. Și, în timp ce Tudorică-sanitarul ridica mortul 
de parcă ar fi vrut să-1 ajute să se dea mai repede jos de pe 
masă, mi-am luat inima în dinți și am anunțat:

— Ies în curte să fumez o țigară.
Doctorul mă măsură cu o căutătură batjocoritoare, dar nu în

drăzni să-mi comenteze hotărîrea. Lucian mă aprobă printr-un 
semn scurt al capului. leșii în curte, amețit. Briza mării îmi veni 
în ajutor, risipindu-mi din nări mirosul nesuferit de formol. Mă 
refugia! sub un salcîin, la umbră, și-mi aprinsei o țigară. Figura 
de ceară a cadavrului mă obseda. O vedeam peste tot ca pe o 
mască mortuară. Fumam cu sete și încercam privind, fără voia 
mea, masca de ceară a mortului, să-mi descifrez propriile simță
minte. Mai văzusem în viața rnea cadavre, făcusem doar frontul. 
Și dintr-o dată, mortul acela mă intimidă, ba mai mult, mă în- 
spăimîntă. Fumam țigară după țigară și-mi spuneam că voi 
deveni ținta ironiilor căpitanului Lucian. Și pe bună dreptate.

Nu l-am auzit cînd s-a apropiat de mine. Am tresărit ușor doar 
atunci cînd mi-a pus mina pe umăr și a rostit cu tristețe :

— E un militar I
Mă răsucii spre dînsul șl mă lăsa! privit intens, cu o adîncă 

și sinceră mîhnire.
— De unde știi ? murmurai eu.

(Urmare în numărul de mîine)

- 18 -

rli care sînt exemple la locurile 
lor de muncă, care adaugă pasi
unii lecturii, vizitării muzeelor 
pe aceea de prieteni ai muzicii 
ușoare. Fiindcă, pentru adevă
ratul prieten al melodiilor, indi
ferent în ce ritm ar fi alcătuite, 
acestea nu sînt doar simplu de
conectant ci o formă ce i se ofe
ră pentru a se exprima pe sine, 
optimismul său, setea de viață, 
adeziunea intimă la ritm. Sînt și 
unii tineri — și-i cunosc pe cîțiva 
— ajunși la atitudinea unui sno
bism de jos nivel, care nu pierd 
un spectacol de muzică ușoară 
nu pentru că și-ar fi făcut idoli 
din cîțiva interpreți, că ar fi capti
vați de cîteva melodii ci pentru 
că vor să se expună public, să se 
frămînte pe scaune, și, mai ales, 
să se arate la curent cu moda de 
nu știu unda, exprimîndu-și ad
mirația prin fluierături. Poate se 
cere puțin Violentată expresia si 
numite fără menajamente fluie
răturile la spectacole un mod epi- 
dermlc de--manifestare a incul
turii, a provizoratului spiritual. 
(Rflspunztnd, parcă, observației 
noastre, o cititoare din Turnu-Se- 
verin ne trimite o scrisoare plină 
de indignare pe care a resimțit-o 
văzînd că moda țipetelor și fluie
răturilor în mijlocul spectacole
lor artistice a ajuns, aduse de 
vînt, și în orașul său). Mă aso
ciez, ■ deci-, observației ironice a 
cuiva care eticheta tendința de a 
imita a unora cu o expresie ce 
parafraza o cunoscută replică 
din Caragiale ■ „Avem și noi 
englezii noștri". S-ar putea citi și 
„snobii noștri".

Cornel Fugara, dirijorul orche
strei Sincron, spunea la o masă 
rotundă organizată de ziarul 
„Scînteia tineretului" că el și 
colegii săi „nu au nevoie de flu
ierături prin care să li se apre
cieze talentul, că se mulțumesc 
cu aplauzele, cu acest omagiu 
suprem și civilizat". Este într-a
devăr o. modalitate tradițională 
de apreciere a evoluției artiștilor, 
în spiritul temperamentului spec
tatorului român, indiferent de 
vîrstă, a spiritului nostru care, 
sînt convins, se va dovedi întot
deauna potrivnic fluierăturilor ca 
mijloc de elogiere publică a mun
cii, a talentului. Poporul nostru 
astfel s-a obișnuit să-i aplaude pe 
cei care-i oferă satisfacții estetice. 
E o tradiție a gustului care tre
buie respectată șt păstrată.

S-ar cere poate numite mai pe 
larg în dezbateri de conținut 
exigențele ce trebuie așezate 
la baza receptării melodiilor de 
muzică ușoară — uneori lipsite de 
melodicitate și nerv sau minate 
de versuri fade, de cuvinte ce se 
adună în sfinte banalități, ce eșu
ează în exclamații anoste. S-ar 
cuveni rostite și exigențele pe 
care trebuie să și le impună inter
pretul muzicii ușoare. S-ar cuveni 
mai ferm amintite și cerințele 
privitoare la etica, la ținuta lui.

Unii pentru a-și motiva atitu
dinea stridentă pe care o adoptă 
în receptarea muzicii ușoare, al
ții in interpretarea el fac apel la

nu știu ce filme, la ritmul unor 
melodii occidentale. Cred că 
este limpede care este explicația 
zbuciumului și neliniștei demen
te, isteriei unora din cintecele la 
care se recurge ca la niște imba
tabile argumente. Ele își au iz
vorul nu numai în temperamentul 
unui popor ci și în climatul vie
ții sociale. Cintecul este o stare 
a timpului, iar în țara care i-a 
născut sau care-i cultivă pe unii 
interpreți, pe Hallyday, de pildă, 
neliniștea tragică este, evident, 
un rezultat al realităților sociale. 
Certitudinea noastră, de aici, cere 
altfel de cîntece și altă modali
tate de a le aprecia. Imitatorii 
fără discernămînt ai idolilor altui 
sol vor dispare ca rezultai al 
neaderenței produselor lor vocale 
la realitatea noastră. Căci lumea 
unui festival de muzică ușoară 
din occident (la unele am văzut, 
de altfel, mulți interpreți cu o 
remarcabilă ținută scenică), a- 
parține altor realități sociale. 
Este lumea ce naște drame 
grave ca aceea a celebrei, 
adulatei, frumoasei, plinei de 
viață Dalida, care „a vrut 
să moară intrind voluntar în
tr-o noapte în care credea că 
nici o forță umană nu o va mai 
putea trage la suprafață" A a- 
celei faimoase Dalida care s-a 
hotărit să se sinucidă după ce, 
la Festivalul cîntecu'.ui de la 
San Remo, Luigi Penco, un 
tînăr compozitor italian, autorul 
cîntecului pe care ea îl interpre
tase („Ciao, amore, ciao") se îm- 
pușcase cu un foc de pistol, lă- 
sînd o scurtă scrisoare : „După 
ce am consacrat cinci ani din 
viața mea pentru a scrie cîntece 
frumoase fără vreun rezultat, 
după ce juriul nu a crezut că 
trebuie să-l rețină pe ultimul 
este mai bine să o sfîrșesc cu 
viața mea". E greu de stabilit 
cît s-a datorat în gestul Dalidei, 
nerpilor slăbiți ai vedetei, cît 
inimii de femeie, nota un cro
nicar. Tentativa de sinucidere 
nu i-a reușit și medicii au sal
vat-o marții, probabil cu un grav 
traumatism. A rămas însă scri
soarea ei, „care explică soarta 
artistului — fie el și celebru — 
într-o orînauire diferită de cea 
în care trăim noi. Ea scrisese că 
„suferise destul din cauza vieții 
și a nedreptății oamenilor față 
de cîntecele sale".

Este una din multele drame 
pe care le-a oferit muzica u- 
șoară în occident. De ce am a- 
mintit-o ? Pentru a sublinia și 
astfel obiectivitatea existenței 
unui destin diferit al muzicii u- 
șoare, în funcție de condițiile 
sociale, pentru a sublinia incom
patibilitatea imitației servile și a 
pleda pentru personalitatea de
plină în receptarea și lansarea 
muzicii ușoare, în aprecierea ei, 
invitîndu-i pe tineri la a medita 
asupra unor ferme criterii este
tice în Intîlnirea cu muzica u- 
șoară, în aprecierea ei. A aplau
da, a ști sâ aplauzi înseamnă a 
te respecta pe tine însuți. A flu
iera (fie și admirativ) la un spec
tacol înseamnă a-ți acorda un 
calificativ deloc măgulitor.
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CHIAR DACĂ FOTOGRAFIA... 1
> pdrim In fala pa- 

jlui dc onoar- al Fi
nirii Române de bum- 

îc. .Ve privesc dona
tei $i cinci de chipuri 
inere pe care se poate 

citi cu ușurință mindria 
de a fi printre ...frun
tașii urinei.

Facem cunoștință cu 
cițiva dintre ei.

In secția dublare o fn- 
tîlnim pe OCT AVI A 
CRISTESCU. Ochii por
tretului capătă culoare, 
zimbetul glas și stăm de 
vorbă cu o fald a cărei 
expresie și vioiciune fo
tografia a fost- pare-se, 
incapabilă s-o trans
mită. S-a calificat acum 
trei ani la locul de 
muncă, își amintește 
perfect toate amănuntele 
începutului. De încurajă
rile si ajutorul colegilor 
(nu știe acum de ce, dar 
atunci li era oarecum 
teamă că-i va fi greul 
ține bine minte, ca și 
tind acum le-ar auzi, cu
vintele pe care i le-au 
adresat utetiștli, mai
strul la adunarea aceea 
generală a organizației 
tind au fntrebat-o : „La 
ce te gindești Octavia ?" 
A urmat apoi cursul de 
ridicare a calificării. 
Prinsese gust de mese
rie. Planul îndeplinit 
lună de lună, apoi de
pășit. Octavia, mai tî- 
nără în meserie detit 
mulți alții, țintește locu
rile din frunte.

— Ți-a fost greu ?
— Cîtc-odată, de ce să 

mint. Numai că întot
deauna am găsit alături 
un sprijin, cel al tovară
șilor de muncă, al orga
nizației noastre U.T.C.

Chipul interlocutoarei, 
ne rezerva insă sur
prize. L-am mai reîntâl
nit odată, de data asta 
fară-_ hsklAL si -f ără- frix~ 
tura de basma albă care 
sc incăpățina să ascundă 
bogăția de păr castaniu. 
In brigada artistică, so
listă de muzică ușoară...

In atelierul mecanic, 
în salopetă și concentrat 
asupra unei piese, recu
noaștem pe încă unul

din tinerii de la panou. 
Este locțiitorul secreta
rului U.T.C. al secției, 
fruntaș dc peste doi ani. 
Este un pasionat al 
cărții tehnice, frecvent 
vizitator al bibliotecii, el 
însuși posesor al unei 
bogate biblioteci perso
nale.

— Am început de la 
un concurs, inițiat de 
organizația noastră
U.T.C., „Cine știe me
serie". Am citât toată 
bibliografia indicată. 
Mi-a plăcut. De atunci 
am căutat mereu alte 
cărți.

Organizafia noastră 
inițiază multe activități 
prin care ne ajută să 
fim la curent cu noută
țile.

Mult mai tînăr ca în
fățișare detit vîrsta pe 
care o declară, aproape 
că nu se deosebește de 
cei doi elevi ai școlii 
profesionale pe care-i în
drumă. Lucrînd cu ei zi 
de zi își dă seama mai 
ușor dc neajunsurile pe 
care aceștia le întâmpină 
Si se străduiesc împre
ună să le elimine, ceea 
ce îl antrenează și-l o- 
bligă în același timp să 
le fie un exemplu per
manent. Și între cei trei 
nu rareori poți sur
prinde discuții despre o

lucrare sau alta : „Ei, 
ți-a plăcut ? Vrei șt altă 
carte ?...“

Pasiunea, are forța ei 
de transmisie...

Sint numai cîteva rfn- 
duri care s-ar putea a- 
dăuga, și nu fără mulțu
mire, portretului sub 
care scrie GHEORGHE 
GHEȘCU și care com
pun cîteva frînturi din 
drumul său spre panoul 
de onoare al uzinei.

Pe utecista ȘTEFA
NI A BUZOI ANU o re
întâlnesc în secția fi
nisaj explicînd ceva 
unei tinere absolvente a 
școlii profesionale. A- 
flăm că și ea a fost ca
lificată la locul de 
muncă acum patru ani. 
După un an a devenit 
fruntașă și de atunci 
păstrează acest titlu. 
Mărturisește că în acest 
succes hotărftoare este 
îndrumarea pe care a 
căpătat-o în acești ani 
fnsușindu-și experiența 
muncitoarelor mai vîrst- 
nice.

— La noi întâlnirile cu 
muncitorii fruntași sînt 
ceva obișnuit. Inițiin- 
du-le. organizația U.T.C. 
ne oferă prilejul să a- 
flăm metode noi. să cu
noaștem experiența, ini
țiativele folosite fn di
ferite secții.

Una dtn cele mai dis
cutate teme —organiza
rea locului de muncă.

Învățămintele des
prinse la aceste întâlniri 
le-a valorificat din plin. 
Ștefania a reușit astfel 
să evite întreruperile de 
la lucru, să utilizeze la 
maximum timpul de 
producție. In același 
timp e o propagandistă 
harnică a tuturor iniția
tivelor a celor mai va
loroase experiențe. Con
sideră că este o datorie 
a sa de membră a comi
tetului U.T.C. al între
prinderii.

Printre numele ce su
bliniază fiecare portret, 
două nasc, evident, un 
semn de întrebare : 
LEFTER MARI A și 
LEFTER FLOREA.

Nedumerirea noastră 
este repede risipită. Deși 
tineri, soții Lefter sint 
cunoscuți fn toată fila
tura ca vechi fruntași. 
Oricine ne poate vorbi 
despre ei. Preferăm să 
o facă ei singuri.

Tovarășa Lefter, pe 
care o găsim lucrînd în 
acest schimb, ne spune :

— Fotografiile noastre 
sînt de ani de zile la pa
nou. E un fapt cu care 
ne mîndrim. Cum am 
reușit această perfor
manță ? Poate pentru că

ne iubim mult meseria, 
poate fiindcă ori de 
cite ori avem vreun ne
caz ne sfătuim și ne a- 
jutăm unul pe celălalt, 
poate pur și simplu pen
tru că ne știm alături 
și avem încredere in 
noi. Aș putea răspunde 
prin multe, foarte mul
te exemple. Un lucru 
este sigur: în cazul 
nostru, familia așa cum 
am înțeles-o noi ne-a 
susținut, ne-a stimulat.

S-a depărtat, nu îna
inte de a ne ruga sd 
revenim.

Sintem din nou în 
fața panoului. De acea
stă dată ne privesc prie
teni. Și abia acum ne 
dăm seama de un lucru 
pe care nu-l observasem 
de la început : Numărul 
portretelor întrece pe 
cel al fotografiilor. In 
cele 25 de chipuri sint 
săpate trăsături ale u- 
nui portret care este și 
el prezent (poate mai 
pregnant ca oricare al
tul) : ce al organizației 
de tineret. Un portret 
conturat în linii simple, 
dar sigure de fiecare a- 
mănunt prin care tinerii 
fruntași al uzinei își 
explică drumul lor spre 
panoul de onoare.

MIHAELA 
CEAICOVSCHI

In ordine — eroii reportajului: OCTAVIA CRISTESCU, GHEORGHE GHEȘCU, ȘTEFANIA BUZOIANU, FLOREA Șl

Va JURIALUL 
nSTBüCTORULÜl

U.T.C.

Rîndurilc co urmează nu au, 
din motive explicabile, cursivi
tatea unui articol. Ele reprezintă 
cîteva din gindurile unui instruc
tor U.T.C., carc-și desfășoară ac
tivitatea în raionul Tr. Scverin 
— Vasile Isludor. Nc-a fost re
comandat !a respectivul comitet 
raional ca niimărindu-sc printre 
instructorii teritoriali cu rezul
tate dintre cele mai bune în 
muncă. Opiniile sale au, așadar, 
nu numai temeiul unei experiențe 
bogate, ci și garanția pe care nu
mai rezultatele practice, concrete, 
o pot da unor idei, unor păreri.

— Deci, care sînt, după păre
rea dumneavoastră, „secretele"

POFTIȚI

ȘEZĂTOARE

MARIA LEFTER
Foto: C. CONSTANTIN

succesului în munca unul Instruc
tor U.T.C. ?

— Mă voi referi la un „secret" 
care, după părerea mea, nu con
diționează doar succesul activis
tului care muncește la țară, ci 
însăși activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la sate, forța ei de a- 
tracție și de înrîurire asupra ti
nerilor. Și voi începe prin a re
lata cîteva întîmplări.

Eram mereu criticat, într-o 
vreme, ba pentru turism, ba pen
tru duminicile cultural-sportive. 
Ni se spunea, mă refer și la alți 

colegi, că nu ne preocupăm destul, 
în parte era adevărat, dar cel 
puțin tot atît de adevărat era 
că și ceea ce realizam nu ne re
flecta decît într-o mică măsură 
stăruințele. în toate organizațiile 
de care răspundeam comitetele 
U.T.C. încercau să facă, își pro
puneau, dar acțiunile inițiate nu 
reușeau pretutindeni să trezească 
interesul tinerilor, să se bucu
re de participarea lor largă. 
Mărășeștiul, un sat din co
muna Baia de Aramă este unul 
din aceste locuri. A încercat or-

(Urmare • din pag. I) 

și pînă acum, în secțiile 
Uzinei „Progresul" au a- 
vut loc 160 de asemenea 
dezbateri (40 pe lună). 
Faptul că între timp ti
nerii uzinei au mai ab
sentat 3 000 ’de ore e mai 
puțin important. Dezba
teri să’ se țină: Și* s-au ți
nut... Dacă sînt eficiente 
sau nu, dacă au vreun rost 
sau nu. asta nu mai con
tează. Principalul este că 
sarcina dată de comitetul 
orășenesc U.T.C. în gene
ral s-a... îndeplinit. Iată 
dar că magicul dicton. „în 
general stăm bine" are de 
cele mai multe ori aspec
tul unei perdele, dincolo 
de care superficialitatea 
dospește în crisalida sen
timentului de automulțu- 
mire. cultivat de comite
tul orășenesc U.T.C. și 
ridicat la rangul de „stil 
de muncă 1

ADEMENI-

TOAREA

FLOARE

A DEMAGOGIEI

Un alt domeniu asupra 
căruia tovarășii activiști 
ai comitetului orășenesc 
U.T.C. — instructori $i 
secretari — au insistat că 
în general se stă bine îl 
constituie munca de edu
care 'moral-cetațenească 
a tinerilor brăileni. Drept 
pentru care, intr-un refe
rat prezentat la una din 
ședințele de birou ale co
mitetului orășenesc U.T.C. 
se subliniază • ..Imbunâtă- 
țindu-și permanent stilul 
de muncă și metodele în 
acest domeniu de activi
tate. în colaborare cu ce
lelalte organizații de 
masă.
„...Organele yi organiza
țiile U.T.C. au acordat o 
atenție sporită educă
rii tinerilor in spiritul unei

atitudini demne în fami
lie, în societate, folosind 
in acest scop forme și me
tode variate, cu multă efi
ciență in rindul categorii
lor de tineri cărora le 
erau adresate“

în general cuvinte fru
moase, foarte frumoase 
chiar. Te aștepți, firește, 
ca dincolo de ele să întâl
nești o preocupare pe mă
sura lor, fapte, argumen
te, menite să le susțină, 
să le confere sens și va
loare. Te aștepți... Dar la 
cite lucruri frumoase nu 
te aștepți parcurgînd ase
menea rinduri sau ascul- 
tînd pledoaria înflăcărată 
a primului secretar, a al
tor activiști ? Să dăm la 
o parte, însă, acest înve
liș sonor și să apelăm la 
un „referat" mai exact 
Dosarele organelor de 
miliție înregistrează zeci 
de cazuri de infracțiuni 
comise de uteciști (dintre 
care mulți sub 18 ani) de 
la începutul anului și 
pînă acum. Tot în aceas
tă perioadă, în școli au 
apărut adepți ai „infaili
bilului" „Fantomas", „re
crutați" dintTe cei mai ti
neri elevi.

Lucrurile încep, astfel, 
să se limpezească. Fața 
cuvintelor frumoase păleș
te. Comitetul orășenesc 
U.T.C., însă, e mulțumit 
și se bucură pentru că, ci
tez : „am reușit să orga
nizăm o consfătuire cu ti
nerii pe tema : „Cum să 
ne îmbrăcăm în diferite 
ocazii“ urmată de o „pa
radă a modei" sau că „în 
marea majoritate a orga
nizațiilor noastre de tine
ret (95 la sută) s-au ținut 
una. două și chiar trei 
expuneri" care „au cu
prins probleme teoretice 
interesante“. Iată, așadar, 
In ce constă intensa preo
cupare a comitetului oră
șenesc U.T.C. E lesne de 
dedus disproporția care 
s-a creat între ceea ce 
există în realitate, ceea ce 
se întimplă în viața și ac
tivitatea unor tineri de 
aici și ceea ce oferă, 
drept remediu și stimul, 
comitetul orășenesc.

Atunci însă cînd trebuie 
să raporteze, lipsa de 
preocupare sau de price
pere a unora dintre acti

viști este -mascată prin- 
tr-un ciudat slalom prin
tre vorbe mari, rostite 
de la o tribună înaltă, 
așa de înaltă, că nu 
mai zărești auditoriul 
căruia te adresezi. Este 
cu siguranță, aceasta, 
o nouă fațetă a îneîntăto- 
rului răspuns : „In general, 
stăm bine 1“.

„EXISTĂ... DAR 

LIPSEȘTE CU
DESĂVÎRȘ.'RE..."

Totuși, uneori, activiștii 
comitetului orășenesc 
U.T.C. admit ideea că mai 
sînt și lipsuri. Stimulați 
însă la discuție, la expri
marea de opinie, aceștia 
îmbrățișază imediat lozin
ca : „N-avem condiții, to
varășe, n-avem. Și dacă 
n-avem, ce să facem noi ? 
în tot orașul Brăila nu 
există o casă de cultură a 
tineretului“. în zadar te-ai 
strădui să le reamintești 
că activitatea pe care or
ganizațiile U.T.C. sînt che
mate s-o desfășoare presu
pune și altceva în afara 
existentei unei case de 
cultură. Tu vorbești, tu 
auzi. Numai după mari 
insistențe, ți se reproșează 
„Dar noi am făcut, totuși, 
ceva". Și urmează o înși
ruire a cîtorva seri dis
tractive, simpozioane, 
excursii. Nu acest lucru, 
este însă important în 
discuția de față (deși, în 
paranteză fie spus, nici 
anularea lui nu este posi
bilă) ci optica din un
ghiul căreia privește a- 
ceastă îndatorire comite
tul orășenesc U.T.C. Sur
prinde total neplăcut 
modul în care unii acti
viști relatau despre o ac
țiune sau alta : „Le-am

făcut (tinerilor) o seară 
distractivă : le-am dat o 
reuniune ; le-am luat bi
lete la teatru; i-am dus 
în excursie“. Este lesne 
de sesizat această particu
lă LE : Ic-am făcut, le-am 
luat. LOR, desigur. Niciu- 
nul n-a răspuns : „Am fă
cut împreună cu tinerii..., 
i-am antrenat la realiza
rea..., tinerii au făcut“. 
Aceasta, dintr-o viziune 
complet greșită asupra 
respectivului domeniu de 
activitate : în relația ac
tivist — utecist, comi
tetul orășenesc U.T.C. 
îi privește pe tineri ca 
simpli spectatori la acțiu
nile de petrecere a timpu
lui liber, ca invitați de o- 
noare la manifestări orga
nizate special pentru el. 
Niciodată tinerii n-au fost 
priviți (și nu s-a reacțio
nat în consecință) ca rea
lizatori ai acestor acțiuni. 
Or, într-o asemenea pers
pectivă, desigur că pe u- 
merii activiștilor comite
tului orășenesc al U.T.C. 
apasă o sarcină grea. Co
mitetul orășenesc U.T.C. 
Brăila pierde din vedere 
un amănunt de maximă 
importanță : consultarea
tinerilor, stimularea ini
țiativei lor — în orice do
meniu. Și cu atît mai 
mult se impune respecta
rea acestei sarcini, atunci 
cînd vorbim despre tim
pul liber al tinerilor. Pen
tru că, oricîtă putere de 
muncă ar avea activiștii 
comitetului orășenesc, ori
cîtă fantezie niciodată nu 
vor putea da cele mai 
bune soluții unor proble
me atît de complexe, fără 
a-i consulta, a-i atrage la 
realizarea acțiunilor pe 
cei peste 19 000 de ute
ciști ai orașului. Această 
sarcină, însă, a fost pri
vită cu ușurință de către 
activiștii Comitetului oră
șenesc Brăila al U.T.C., cu 
superficialitate. Și atunci, 
chemați să dea socoteală, 
să răspundă concret — 
sentimentul de automul- 
țumire al comitetului oră- 
yeneso U.T.C. l-a pui la

adăpostul cauzelor obiec
tive.

TIMP SĂ FIE, 

CĂ ÎN REST...

Una din sarcinile, din 
atribuțiile comitetului o- 
rășenesc, de care depinde 
desfășurarea unei activi
tăți bogate în organizații
le U.T.C., o constituie in
struirea cadrelor de con
ducere din organizații, 
înarmarea lor cu metode 
de muncă, cunoștințe pri
vind organizarea și desfă
șurarea acestei activități. 
In acest sens, e de datoria 
comitetului orășenesc să 
asigure climatul propice 
Iierfecționării, să stabi- 
ească circuite prin care 

experiența bună să circu
le nestingherită și expresiv 
de la o organizație la al
ta. în îndeplinirea acestei 
sarcini există aceeași pă
rere, că rezervele au fost 
epuizate, că s-a făcut tot 
ce se poate — și tre
buie — să se facă. Și în 
această privință, la Brăila 
se spune: „In general 
stăm bine“. Iată-ne însă, 
la instruirea secretarilor 
din luna mai. Ordinea de 
zi se arăta interesantă. 
Cițiva secretari informau 
asupra unor aspecte im
portante ale muncii de 
organizație ; a), felul cum 
sînt duse la îndeplinire 
măsurile Plenarei C.C. al 
U.T.C. din 16 ianuarie ; 
b). preocuparea comitete
lor U.T.C. pentru buna 
folosire a timpului liber; 
c). preocuparea comitete
lor U.T.C. și a organiza
țiilor de bază privind 
buna desfășurare a adu
nărilor generale, stringerea 
cotizației și tinerea evi
denței membrilor, crește
rea rîndurilor organizației.

Desfășurarea instruirii, 
conținutul de idei și expe

riența transmise au fost 
însă extrem de sărace. La 
primul punct au luat cu
vin tul doi secretari de co
mitete U.T.C. (Gheorghe 
Ciobanu și Aurel Bănică) 
de la care, în afară de 
cîteva fraze generale, teo
retice o risipă de vorbe 
mari nu s-a prea putut 
înțelege nimic altceva. La 
punctul al doilea din pro
gram, unicul vorbitor a 
prezentat o informare care, 
așa cum am ascultat-o, 
putea aparține oricărei or
ganizații U.T.C. din țară. 
Privitor la cel de-al trei
lea punct tovarășul Nicolae 
Dumitru, secretar al co
mitetului U.T.C. de la 
întreprinderea șantiere 
construcții-montaj, a fă
cut o prezentare teoretică 
a sarcinilor organizației, 
prevederilor statutului și 
diferitelor instrucțiuni, de 
la tribuna unei experiențe 
dobîndită cu ani în urmă, 
și rămasă din păcate la a- 
celași nivel.

Au mai urmat două, trei 
întrebări palide, așa, ca să 
fie, și cu asta, basta. în 
continuare, obișnuita pre
zentare a sarcinilor de vii
tor, făcută expozitiv, plat, 
asupra tuturor domeniilor 
de activitate ale organiza
ției U.T.C. Cuvenitele con
cluzii și cu aceasta : pe 
luna viitoare, tovarăși I

Se pune firesc întreba
rea : Unde în altă parte 
se poate (și trebuie) dis
cutat cu seriozitate și 
competență despre activi
tatea secretarilor, a comi
tetelor U.T.C. respective, 
despre experiența bună a 
unei organizații — dacă 
nu aici, în cadrul acestor 
instruiri, cărora pe drept 
cuvînt li se mai spune și 
„zile ale secretarului" ? 
Cum se face că o astfel 
de instruire — menită să 
ajute pe participanți săa- 
ducă un plus de experien
ță și maturitate pentru 
continua îmbunătățire a 
muncii organizației — a 
rămas o reuniune de la 
care cei invitați au plecat 
cu ceea ce au venit, sau

cel mult cu regretul unui 
timp prețios irosit. N-a
veau, oare, ce-și împărtăși 
secretarii U.T.C. cu acest 
prilej ? Să vedem.

...Despre activitatea co
mitetului U.T.C. de la 
Șantierul naval, la co
mitetul orășenesc U.T.C. 
se știe cîte ceva. (E drept 
în general, pe de-asupra 
lucrurilor, dar se știe). Se 
știe că aici se desfășoară 
o activitate serioasă, că 
organizația U.T.C. a tine
rilor constructori de nave 
posedă o valoroasă expe
riență în mai toate dome
niile de organizație. Am 
discutat cu tineri de aici, 
cu tovarășul ROMGET- 
DACUS PODEANU, se
cretarul comitetului U.T.C. 
Impresia cu care te des
parți de acești tineri este 
aceea că aici se muncește 
bine, continuu, cu perseve
rență. Seriozitatea, pasiu
nea, tactul pedagogic sînt 
atribute ce caracterizează 
stilul de muncă al acestui 
comitet U.T.C. Și nu este, 
desigur, unica organizație 
cu experiență demnă de a 
fi cunoscută. Paradoxal 
rămîne, însă, faptul că a- 
ceastă experiență n-a de
venit un bun și al altor 
organizații U.T.C. din în
treprinderile orașului. „S-a 
vorbit în general la cîteva 
instruiri despre acest lu
cru" — se dezvinovățea 
un tovarăș secretar al co
mitetului orășenesc. Dar 
dacă acele instruiri au 
decurs ca cea la care am 
participat — atunci de
geaba s-a mai vorbit. 
Așa cum s-a vor
bit — în general, așa a și 
prins — nimic! Cum nu 
se întîmplă pentru prima 
oară, infailibilul în general, 
stăm bine — menit să 
aducă o doză în plus de 
mîngîiere și automulțumi- 
re — și-a găsit ecou și 
în îndeplinirea importan
tei sarcini de pregătire a 
cadrelor, de înarmare a 
activului U.T.C. cu cele 
mai bune metode de mun
că.

Așadar, în general, stăm 
bine !

La capătul acestei in
vestigații în activitatea și 
stilul de muncă al Comi
tetului orășenesc Brăila 
al U.T.C. ai sentimentul 
amar al unui drum sărac, 
lipsit de atracție și supă
rător. Și cine poartă vina 
acestei amărăciuni, dacă 
nu însuși respectivul 
comitet U.T.C., care a 
pavat cu astfel de lespezi 
drumul ? Pentru că, infa
ilibilul în general înseam
nă în urma unei atari a- 
nalize : necunoașterea te
meinică a sarcinilor, ne- 
studierea profundă a rea
lității căreia te adresezi, 
superficialitate în aborda
rea problemelor de interes 
major, lipsa de concor
danță între ceea ce tre
buie să faci și între ceea 
ce în fapt realizezi, în ul
timă instanță. înseamnă, 
așadar, un defectuos stil 
de muncă, bazat pe culti
varea sentimentului dolo
fan de automulțumire, acel 
sentiment care-i dă omu
lui falsa impresie că și-a 
făcut datoria cu vîrf și în
desat, iar acum, așezat 
satisfăcut lîngă „sacul" 
plin ochi cu activitate, nu 
așteaptă altceva decît lau
de sau, cel mult, o ușoară 
compasiune. Este un sen
timent, o trăsătură care an
chilozează, care te face să 
devii miop la propriile 
lipsuri și la propriile ca
lități, chiar atunci cînd 
manifești sincer dorința 
să le înlături pe cele din
ții și să le valorifici pe 
celelalte. O atitudine care, 
alimentată continuu, ca
pătă un înveliș dur, re
zistent la oricare agenți 
corosivi.

Se impune, așadar, o in-
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tervenție chirurgicală se
rioasă. profundă. Infailibi
lul „ÎN GENERAL, STĂM 
BINE" — atunci cînd e 
menit să acopere doar o 
gravă lipsă de preocupare, 
trebuie scos cu rădăcină 
cu tot.

ganizația de aici să inițieze cî
teva acțiuni, să organizeze cî
teva duminici cultural-sportive. 
M-am străduit să ajut comitetul 
organizației să dea acestor ac
țiuni o anume frecvență. N-am 
reușit. Mai bine zis, aceste acti
vități concepute în forma obiș
nuită n-au „prins" aici. M-am 
frăminlal mult, am purtat ne
numărate discuții atît cu tinerii 
cit și cu vîrstnicii din sat. Pe 
măsură ce-i cunoșteam mi se 
lămureau parcă și punctele „ne
vralgice" ale activității organiza
ției U.T.C. respective, ale pro
priei mele activități.

în sat se făceau cîndva adevă
rate pelerinaje la un izvor din 
pădurea de la Ponoare, ale 
cărui ape, se zice, ar fi avut în- 
tr-un trecut îndepărtat, calități 
termale. Acum nu Ie mai au. 
Obiceiul do a merge, o dată pe 
an, la acest izvor a rămas însă, 
ca o plimbare la un loc pitoresc, 
atrăgător. Mai cu teamă că nu 
ne va reuși, mai cu gîndul că 
vom fi criticați pentru nerespec- 
tarea indicațiilor metodice pri
mite la instruiri, împreună cu co
mitetul U.T.C. am invitat tinerii 
la o asemenea plimbare. Ei se 
duceau, firește, și mai înainte, 
dar fiecare dnd apuca, nu orga
nizat. Acum îi invitam să mear
gă toți odată. Spre surprinderea 
noastră oarecum, n-a lipsit un 
tînăr... Am continuat. Și astfel, 
o veche tradiție a devenit o ac
țiune a organizației. La izvor se 
cîntă, se rìde, se face sport, se 
dansează I Deci tot o duminică 
cultural-sportivă, îmbinată în a- 
celași timp cu o drumeție, numai 
că, sădită pe o tradiție, pe un o- 
bicei al locului. Ea reușește acum 
să atragă tinerii fără efortul de 
mobilizare pe care ar fi trebuit 
să-l depunem altfel. Așa s-au în- 
tîmplat lucrurile și cu „măsura
tul oilor", o „sîmbră" locală de 
alte proporții care, recreată, «di
mensionată la cerințele educative 
ale organizației noastre, a devenit 
o acțiune de largă participare a 
tinerilor din toate organizațiile 
care fac parte din sectorul meu.

Cred, de aceea, că specificul 
local, tradițiile și obiceiurile di
feritelor locuri ar trebui avute în 
vedere în întreaga activitate a 
organizației. Cred că asta s-ar în
scrie pe linia acelei cerințe pe care 
a formulat-o al VUI-lea Congres 
al U.T.C. privind diversificarea 
și diferențierea activității de or
ganizație. Fiecare sat are tradi
țiile sale și e un lucru bine cu
noscut că acestea sînt rodul unei 
selecții îndelungate, al unei veri
ficări — întinse uneori de-a lun
gul multor generații, și tocmai 
de aceea ele găsesc ecou în sufle
tul oamenilor. Pe de altă parte 
este de asemenea știut că omul 
satului fie el tînăr sau vîrstnic nu 
primește așa, dintr-o dată, tot ce-i 
oferi, fără să chibzuiască bine și 
fără să se convingă de utilitatea 
lucrului făcut. La sat nici moda 
nu se schimbă cu una cu două. 
Și multe lucruri care „merg" la 
oraș, nu prind la țară. Mă gîn- 
desc ca de aceste lucruri n-ar fi 
rău să ținem cont în activitatea 
noastră. Și prin această prismă, 
nu mi s-ar părea de loc nepotrivit, 
sau rău, ca înseși formele princi
pale ale activității de organizație 
să difere de la oraș la sat. Un 
aspect care ne dă multă bătaie de 
cap e antrenarea tinerelor, mai 
ales a celor căsătorite, la activi
tățile organizației. Chiar partici
parea lor la adunările generale 
constituie adeseori o problemă 
dificilă. Cu toate astea și ele simt 
nevoia să se adune laolaltă, să 
discute, să pună, cum s-ar spune 
„țara la cale". Ba la o clacă, ba, 
la o șezătoare. De ce atunci, oare, 
la adunările generale... ? Expli
cația am putea-o descoperi în- 
tr-un mic amănunt. La aceste 
întîlniri care au loc ba la o fată, 
ba la alta, și mai ales în peri
oada de iarnă, cînd lucrările în 
cîmp s-au rărit, tinerele nu 
vin așa, doar ca să stea de vor
bă. Una vine cu ghergheful, alta 
cu furca, a treia cu sculul de 
lînă... Se cîntă, se discută, se 
rìde, dar în același timp mîinile 
lucrează. Sînt mișcări reflexe. 
Timpul își găsește astfel o du
blă valorificare. Tînărul de la 
sat e deprins de mic să pună 
preț pe timp.

Pornind însă de la acel mie 
amănunt, ținînd de specificul sa
tului, am încercat să-mi închipui 
cum ar arăta o discuție, o dez
batere pe o temă de interes ge
neral a uteciștilor, într-o comună, 
desfășurată într-un fel asemănă
tor tradiționalelor șezători. Mi 
s-a părut că sînt posibile în 
acest cadru și atît de dorita dez
batere, și combativitatea și atmos
fera tinerească. Iar tinerii par
că n-ar mai sta țepeni în bănci, 
și nici fetele cu palmele spriji
nite solemn pe genunchi. Iia, 
ghergheful și celelalte ar aduce 
un plus de firesc. S-ar întimplă, 
poate, că la Izvorul de Ia Ponoa
re : n-ar lipsi nici un tînăr.

M. TACCTU
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— Ce zici colega de această mașină simplă 
ti modernă de spart geamuri P

între Simon Templar și Hulub 
E-o deosebire clarâ-n general : 
Primul joacă-n filme, după cit 
Celălalt pe muchea Codului Penal.

Cam astfel, cred, că 
Găsită-n Cartea Facerii (Geneza).

Mihai B. de la Fabrica de postav Azuga — 
urmărilor al consumului specific - de-i A- 
sătorit, duce o viață imorală de logodnic de 
profesie Printre argumentele sale de seduc
ție, intră șj motocicleta :

AZI

Nu e zi de la dumnezeu în 
care să nu vorbim, intr-o ocazie 
sau alta, despre unul sau despre 
altul zicind că e băiat bun. 
Băiat bun... Ce înseamnă a fi 
băiat bun ? Cred că nimeni nu 
știe precis. A dat cineva defini
ția ..băiatului bun“, s-a ocupat 
cineva sâ stabilească principiile 
după care acordăm această dis
tincție ? Nu. Căci un desăvirșit 
și inadmisibil haos teoretic dom
nește în această problemă com
plexă și contemporană. Se va în
cumeta măcar cineva sâ se apuce 
s-o lămurească înlr-o bună zi ? 
Să sperăm că da. Eu, cu pu
terile mele, nu pot da un alt a- 
jutor decât sâ pun la dispoziția 
celor interesați povestea unui caz 
pe care l-am cunoscut personal 
și de pe urma căruia se poate 
trage, dacă nu o concluzie, cel 
puțin o învățare de minte.

Pe respectivul băiat l-am cu
noscut cu cîțiva ani în urmă, 
cind a venit nu știu de unde în 
serviciul nostru ca salariat Era 
blond foc. frumușel foc, simpatic 
foc, optimist foc. isteț foc. Nu 
știam ce învârtise înainte, dar la 
noi venise cu ștampila de „ri
dicat în munca“.

Trebuie spus că ne-a făcut tu
turor de la început, o părere 
excelentă. Toți am răsuflat ușu
rați : iată în sfîrșit printre noi 
și un băiat simpatic, un băiat 
vesel, pentru că între noi fie 
vorba, cam toți eram lipsiți de 
umor. După ce s-a prezentat ca 
fiind un băiat de viață și ne-a 
zis fiececăruia „tu“, ne-a invitat 
pe toți la un șpriț care s-a pre
lungit pînă noaptea tîrziu.

în timpul respectivului șpriț, 
spre mirarea și invidia celorlalți, 
simpaticul nostru coleg s-a ata
șat în mod vizibil și insistent de 
inine. „Nu știu de ce, imi spu
nea el la ureche gîdilindu-mă 
plăcut, dar mă simt foarte ata
șat de tine, tu ești cel mai sim
patic dintre toți, îți jur pe viito
rul meu. Vreau să fim prieteni, 
să mă ajuți și pe mine să intru 
in temă cu problemele, cu oa
menii, să-mi spui care sînt băie
ții buni, care javre pentru că 
dintre toți, pe cuvântul meu, tu 
ești cel mai simpatic și de tine 
m-am simțit atras de la prima 
ochire". După care m-a pupat 
pe amîndoi obrajii, iar eu, fire 
slabă, m-am simțit de-a dreptul 
măgulit de prietenia lut Iată că 
a doua zi prietenia noastră luă 
forme și mai emoționante, iar 
colegii deveniră și mai geloși : 
adică de ce mă alesese oare toc
mai pe mine ca prieten ? De ce ? 
Mi-a mărturisit-o ‘chiar el în a- 
ceeași zi. Intr-un colț întunecos 
al culoarului : „Măi, fratele meu 
Mielu fasta era vorbă de-a lui) 
tu ești băiat bun, ai suflet de 
aur, te-am radiografiat eu de la 
început nu mă înșel, ție pot să-ți 
spun totul că nu mi-e jenă. 
Fă-mi |i mie lucrarea asta pe 
care mi-a dat-o șeful. Aș face-o

eu, că nu mi-e lene, dar nu mă 
pricep. Auzi, fii atent și să nu 
sufli la nimeni nimic. Eu sînt 
complet tămîie în problemele 
voastre, am venit aici cu o pilă 
de la fostul meu șef. Dar fii 
atent să nu răsufli pentru că șta- 
bu e informat câ sînt zmeu în 
meserie, iar eu nu știu nimic, 
sînt lemn, pe fericirea mea, dacă 
nu mâ ajuți sînt în pom, mă a- 
runcă ăștia afară ca p-o măsea 
defectă“.

Și spunea toate astea cu atîta 
sinceritate și cu atîta franchețe 
îneît am considerat că ar fi o 
crimă să nu-1 ajut. Și l-am a- 
jutat : i-am făcut eu lucrările. Și 
i le-am făcut bine, pentru că mă 
pricepeam, eram cel mai bun din 
serviciul respectiv. Curînd spriji
nul meu a devenit o obișnuință, 
în fiecare zi făceam și treburile 
mele, și treburile lui, evident

fără să observe nimeni. E drept, 
mă mai ajuta și el pe ici, pe 
colo, mai precis ședea lingă mine 
ca să mă îndemne la treabă. 
„Fratele meu Mielu, lucrează mai 
atent, suflete, ca sâ mă afirm și 
eu, că tu ești afirmat". La sfîrși- 
tul lunii, într-adevâr, a fost foarte 
lăudat și, cum era un băiat al 
dracului de simpatic și frumușel, 
a și intrat pe sub pielea șefului. 
Era mort după el. S-a întîmplat 
să facem și o excursie în colectiv, 
excursie in care el a cucerit de
finitiv întregul nostru colectiv 
prin umorul, buna lui dispozi
ție, prin cîntecele pe care le-a 
cîntat la chitară, prin giumbuș
lucurile pe care le-a făcut.

Și așa au trecut cîteva luni în 
care băiatul cel bun și blond se 
ridica în ochii tuturor, fără să 
se observe că urca pe spinarea 
mea. Dar s-a întîmplat că eu a 
trebuit să plec în concediu. „Ce 
faci ?“ l-am întrebat „Lasă că 
mă descurc. Ileana e moartă 
după mine, dacă o rog, duce și 
globul pămîntesc în spinare“. 
Așa s-a și întîmplat. Apoi a dus 
„globul“ în spinare o altă fată, 
Stela, care era și ea îndrăgostită, 
apoi l-am mai ajutat și eu, și iată 
că a trecut un an de cind venise 
la noi și de cînd toată lumea îl 
considera „băiat bun“, simpatic 
și deștept și așa se făcu că șeful 
(care îl simpatiza de nu mai

Dicționarul obiectelor cunoscute sub numele de cuvinte

CHimilL I

Acum două săptămini am publicat capitolul XV 
din ,,Dicționar". Sàptàmina trecută am publicat 
capitolul XXVII. E timpul așadar să ținem seama 
dc logica ') și sâ public capitolul I.

Dicționarul, la a cărui întocmire ma străduiesc 
de \ renie îndelungată nu izvorăște dintr-o idee 
originala ; aceasta, nu numai pentru ca. după cum 
se știe *) „nimic nu-i nou sub soare" și c.i „totul 
s-a spus" ), ci mai cu seama din pricina lui Flau
bert. Intr-adevăr, autorul Doamnei Buvais a pur
ces încă din veacul al nouăsprezecelea la alcătuirea 
unui Dicționar al ideilor primite •). colecționînd, 
așa cum alții string fluturi sau mărci poștale, 
ideile pe care contemporanii săi le căpătau in dai 
din copilărie și care sporeau p.- drum odată cu 
școala, biserica, armata, căsătoria, afacerile, con
versațiile de salon, gazeta și ininormintările. pînă 
se preschimbau intr-un bagaj bine garnisit de 
formule, certitudini și răspunsuri la întrebările, 
cam încărcate, ale vieții. Din pacatc Flaubert n-a 
izbutit sau n-a apucat să-și desăvîrșească între
prinderea. lăsîndu-nc doar cîteva pagini, adică c 
parte dintr-un mic infinit. Dintr-un infinit care in 
plus, ca și cum infinitul n-ar fi suficient, se află 
într-o mișcare infinită. Intre timp, secolului nouă
sprezece i-a urmat secolul douăzeci și acesta s-a 
îngrijit să-și echipeze fiii cu formulele necesare 
pentru străbaterea, in condițiuni cit mai confor
tabile, a timpului. De aceea, inițiativa lui Flauwert 
3 fost urmată, „dicționarul“ cunoscînd felurite e- 
diții. forme și redactări în țări felurite.

Dintre acestea cel mai simpatic mi se parc a 
fi tomul francezului Pierre Daninos. intitulat : 
..Le Sacassin", „nou tratat de idei primite etc." 
Cum a pornit umoristul la înjghebarea noului ma
nual ? Dacă André Siegfried — mărturisește el — 
nu mi-ar fi scris intr-o zi prin 195-1 : dumneata ar 
trebui sâ ne dai o nouă formă a ideilor primite, 
fără îndoială că n-aș fi îndrăznit nicicind să scriu 
această carte".

Subsemnatul 5) n-a fost îndemnat la elaborarea 
dicționarului de vreo personalitate marcantă, ci 
de către niște prieteni care, dorind a deveni per
sonalități, se muncesc întru căutarea unui mic 
dicționar oricind și peste tot utilizabil. De ce însă 
un dicționar al „obiectelor cunoscute sub numele 
de cuvinte" ? E foarte simplu '■). Trăim o vreme 
cînd efortul cerebral al individului este ajutai 
(era sâ spun „înlocuit“) de mașini perfecționate 
care dau răspuns in cîteva secunde la probleme 
necesitînd altminteri o uriașă și istovitoare încor
dare a circumvoltiunilor. De pildă, în domeniul 
matematicilor aproape că nu mai trebuie să înveți 
tabla înmulțirii sau mînuirea logaritmilor (mâ 
gindesc. în această ordine de idei, ce bine mi-ai 
fi prins intr-a cincea dc liceu o mică mașină dc 
calcul sub pupitru, in locul fițuicii prinse cu e- 
lastic sub mîneca hainei).

Or. nu e cazul să procedăm la fel și cu alte 
îndeletniciri pînă mai deunăzi cerebrale, eliberînd

inteligența de eforturi Inutile cum ar fi acela 
a căuta, născoci sau naște cuvinte ? Da. Inutil 
Pentru că aceste vorbe de care avem nevoie 
viața de toate zilele există de fapt în afara noas
tră in chip dc lucruri. Totul e să Ic culegi, să le 
alegi și să le utilizezi în mod sistematic.

Cind mă intilncsc cu prietenul meu Costică pe 
bulevardul Maghcru, in țața la „Patria" și spun :

— Cc mai faci Costică ?
Iar el îmi răspunde :
— Ce să fac ? (sau „ceac-pac", „cu viața", sau 

„nu așa de bine ca dumneata" 8).
Noi procedăm, fără a ne da seama, la un schimb 

de obiecte, dc parcă cu i-aș fi oferit o țigara „Sna- 
gov". in vreme ce el imi întinde un chibrit aprins.

Cind după meciul cu Elveția, același prieten zi
cea :

— Era de așteptat. (Și după o tăcere :) Asta-i 
fotbalul nostru...— el nu formula o idee, ci sco
tea din buzunarul creierului obiectele — cuvinte 
de rigoare.

Pornind de la această realitate, dicționarul nos
tru iși propune, așadar, sâ soluționeze și sâ ordo
neze pe capitole diferite cuvinte care asemenea 
unor obiecte invizibile circulă în aer. acasă, pe 
stradă, la serviciu, la teatru, la ședința sindicală, 
pe stadion. în tramvai.

Astfel incit atunci cind. Ieșind grăbit pe ușă 
te duci la cinema, nevastă-ta întreabă :

— N-ai uitat nimic ?
— Nu...
— Cheile... Să nu rămînem pe dinafară.
— Le am.
— Batista, ceasul, biletele.
— Uite-lc-aici.
— Bani ?
— Thm.
apoi, speriat :

— O clipă, mă-ntorc numaidecît.
— Vezi ? Ce-ai uitat ?
— Cuvintele.
*). E vorba, bineînțeles, de logica mea.
2) . Vezi Ecleșiastul.
3) . Vezi toată lumea.
4) . Traducerea este imposibilă dar cum s-ar pu

tea altfel tălmăci „des idées reçues ?".
5) . Sau „mai sus iscălitul" : depinde de locul 

unde paginatorii ziarului îmi vor așeza numele ; 
deasupra articolului, dedesubt ori poate în dreap
ta sau in stînga. De unde se vede iarăși că nu 
întotdeauna se poate conta pe cuvinte (supărător 
de mobile de la o vreme la unii oameni) și că 
e absolut necesar să posezi citera expresii 
partout. De pildă : „aici iscălitul“.

®). Foarte simplu — fiind, firește, un 
simplu de a vorbi.

7). Iar de la inutil la dăunător...
s). Această din urmă formulă fiind 

de umor, folosit din ce în ce mai rar. 
vată elegantă pe care n-o porți în fiecare zi.

foarte

Tovarășul președinte al cooperativei 
Arta încălțămintei"
Pe baza comenzilor 193 și 1994, unita

tea nr. 21 din Piața Amzci a executat 
două perechi de pantofi pe care, cei doi 
solicitanți, cu toată bunăvoința, nu au 
reușit să-l încalțe.

Dacă nu se pot executa pantofi pe mă
sura piciorului, și cum știut este că fie
care picior are o măsură, dv. ce măsuri 
luați ?

r r ADRESA DV
Către

Tovarășul președinte al Sfatului 
popular al comunei Lungulețu, raionul 
Răcari

In legătură cu tărăgănarea lucrărilor 
la construcția școlii generale nr. 2, dv ne 
spuneți că vinovați sînt constructorii și 
forurile superioare.

Sfatul popular raional e de părere că 
principalul răspunzător sinteți dv. in 
stoc știm că aveți suficiente materiale 
de construcții, nu știm cum stați cu sto
cul de... răspundere.

putea pentru că toată ziua era la 
el în birou, și-i spunea bancuri, 
și-i făcea vizite pe-acasă, și-i fă
cea și curte unei nepoate de-a 
lui care cam abia aștepta să se 
mărite) îl promovă și-l făcu șef 
de serviciu, adică șef peste mai 
mulți oameni care își știau la 
perfecție meseria, în timp ce el 
habar n-avea. Numai noi, cîțiva, 
știam adevărul, dar ce ne zi
ceam „lasă că-i băiat bun, de ce 
să-i facem nu ?“.

Dar iată câ odată, fiind che
mat ia minister urgent in locul 
țelului, care era plecat, băiatul 
nostru cel bun a fost obligat 
să-și dea pe loc avizul in calitate 
de specialist pe un proiect ex
trem dv important și astfel di
rectorul general a avut fericita 
ocazie sâ vadă cu ochii iui că 
respectivul este o nulitate care 
putea sâ ducă întreprinderea de 
ripâ și l-a dat pur și simplu pe 
ușă afară. S-a făcut o ședință, 
s-a spus adevărul despre el, i 
s-a făcut un control mai sevei 
asupra tuturor dedesupturilor și 
s-a aflat că făcuse cu încă un 
băiat bun de la noi o afacere 
din care le ieșise cîte un „Wart
burg lux" și iată-1 ajuns și în 
fața justiției.

Iar noi, în ședința în care a 
fost discutat cazul lui, l-am fă
cut praf, fără nici un pic de 
milă. Mai ales eu, căci am vor
bit primul și am spus adevărul 
de la un capăt la altul. Adică 
l-am desființat.

La sfîrșit, prietenul meu, „băia
tul cel bun", s-a apropiat de 
mine și mi-a zis îngropîndu-mă 
de viu în disprețul care îi țîșnea 
din priviri :

— Măi fratele meu Mielu, ești 
o mare secătură. In loc să mă 
aperi, tu mă demaști. Te credeam 
băiat bun și, cînd colo, ești un 
turnător ordinar. Află că n-ai 
reușit să mă distrugi, că 
simpatic și sînt băiat bun, 
să mă descurc.

Oare s-o fi descurcînd și-a- 
cum ?

‘ 9 A. W. Hoffmann,
* unul din cei ce au
► pus bazele coloranți-
k lor pornind de la a-
* mine, avea obiceiul să
► spună in legătură cu
k compușii aromatici:
, „Benzenul are un
► miros specific, greu de
’ descris. O doamnă
, mi-a spus odată că
► această substanță mi-
k roase a mănuși ude.
, Cum savantul folosea

► povestea în toate îm-
k prejurările, un stu-
, dent obraznic a stri-

► gat cuvintele „a mă-
* nuși ude" încă înainte
, ca Hoffmann să le fi
► rostit. Profesorul s-a
► întors atunci mirat și
, l-a întrebat: „O cu-
► noașteți și dumnea-
k voastră pe această
, doamnă a<‘

TALENTE
Sub acest titlu ne-am propus să pu

blicăm încercările umoristice ale unor 
tineri cititori. Atunci cind numărul ce
lor care ne vor trimite lucrările lor va 
fi mult mai mare le vom pune la dis
poziție toată rubrica.

Azi vă prezentăm două caricaturi ale 
elevului VLAD GHEORGHIU de la 
Școala tehnică de arhitectură și con
strucția orașelor din
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> • Celebrul chimist
c german Bayer preda
C chimia la München.
> Cu puțin timp înainta
c de începerea cursuri-
'► lor, intră în amfitea-

► tru unde îl găsi pa
‘ asistentul său în fața
► unui aparat din sticlă.
► — Așa /... Ce tre-
► buie să obținem aici P
► întreabă Bayer.
► — Cloroform — răs-
► punse asistentul.
► — Și crezi că o să
► meargă ?
k — A I nu vă faceți
, griji, domnule profe-
► sor, In balon am și
’ pus cloroform.
, • Un student care
► nu cunoștea de loc
’ materia a „căzut"
k pentru a doua oară la
► examenul ce-l dăduse
’ pentru a intra la Fa-
, cultatea de medicină.
► Îndurerată, mama
’ sa s-a dus la președin-
k tele comisiei de exa-
► minare spunîndu-i:
k „Fiul meu mi-a lăsat
, o scrisoare în care mă

► avertiza că dacă nu
’ va fi admis se va îm-
, pușca în inimă".

► Atunci, președintele
‘ i-a răspuns : „Nu vă

► impacientați, fiul
► dumneavoastră nici
’ nu știe unde este

► inima".

Clientul meu, aici 
față, dlntr-o eroare inex
plicabilă tîril pe banca 
acuzaților, este ne-vi-no- 
vat ! N-o spun eu, mar
torii apărării, pe care vă 
rog să binevoiți a-i cita, 
au afirmat aceiași lucru 
la fiecare examen : „Ești 
nevinovat, băiete" ! spu
neau ei, și aveau drepta
te... Băiatul acesta este 
incapabil să comită un de
lict. El nu e In stare să 
pună mina nici pe un 
creion, să-și ia notițe.,.

DOI SFINȚI

compor-

Hulub Mihai, poreclit „Sfintul". în vîrstă de 
22 de am. este elev al școlii de califi« are 
[.M B. Craiova. El are o alarmantă 
tare huliganică.

Fiind Adam in dispoziție proasta 
Și vrind să-l veselească puțintel 
Intrat-a Domnul cu cuțitu-n el 

luatu-i-a a 13-a coastă 
care-a prefăcut-o 
primul om să nu

Blajin și moale oa un 
aluat, el e ușor influcn- 
țabil. Spuneți-i numai : 
du-te și plimbă-te în Ciș- 
migiu ! O va face docil, 
îndemnați-! : dă o raită 
pe la Șosea ! Și-o să dea 
mai multe... Șuptlți-i la 
ureche : dormi. puișor, 
nani. nani... Va dormi 
pînă la prînz. Dacă se 
plictisește un amic, el îl 
va însoți la cinema. Dacă 
la poker nu există ai pa
trulea, el se va sacrifica.

Ce-l puneți oare dum
neavoastră în sarcină a- 
cestui student ? Cele cîte-

va zeci de restanțe ? Dar 
ele sînt adunate migălos, 
cu abnegație, de-a lungul 
anilor... Vechimea lui în 
amfiteatre ? Cel nouă ani, 
petrecuți aici ? Dar ce 
poate fi mai nobil decit 
dîrzcnia lui ? De ce a ră
mas restanțicr de atitea 
ori clientul meu ? El este 
un timid și-un martir al 
modestiei. Dragostea lui 
față de colegi este atit de 
mare, incit dacă primește 
careva un 10 înaintea lui, 
cînd îi vine rîndul tace. 
De ce să pună profesorul 
într-o situație penibilă ?

Analizînd atent în spirit critic 
Am calculat consumul său specific 
Privind campania de cucerire 
Legată de problema leminină : 
O sută kilograme de benzină 
La zero miligrame de iubire.

TILCUL LEGENDELOR

Acum mi-e clar de ce soția vrea 
Să
La
La
La
Să
Ca
Să

stea necontenit in preajma mea 
teatru, circ, sau cinematograf 
zahana (să nu fac leafa praf) 
munte sau la mare, cică-i bine 
aibă grijă cit mai mult de mine, 
nu cumva in dispoziție proastă 
pierd din intîmplare altă coastă.

MIRCEA PAVELESCU

Ce notă i-ar mai putea da 
lui ? Unsprezece ? Nu 
există !... Și atunci el tace 
din modestie, din condes
cendentă pentru profeso
rul lui iubit, din dragoste 
colegială, din atitea alte 
motive...

Pe acest mare neînțe
les vre(l să-l condamnați 
dumneavoastră ? Pe acest 
copil nevinovat, care stă 
acum pe banca acuzaților 
și imploră cu lacrimi per
late in ochii mari — cum 
implora mal ieri decanu
lui o reexaminare — in
dulgența dumneavoastră ?

Iată, întregul auditoriu 
plinge de mila lui... Plîn- 
ge mămica la rector, plin, 
ge tușa Aglaia la decan, 
plîng toate neamurile la 
minister...

De aceea vă cer cu gla
sul tremurat de milă, de 
compătimire, achitațl-l pe 
clientul meu ! Dați-I li
bertatea mult visată, da- 
ți-i voie să zburde vesel 
pe pajiști !

Achitați-I de anii de 
facultate, că tot încurcă 
locul...

FLORIN IONESCU 
student


