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Inginerii Vaier Pop și Aurel 
Cioltea, din bazinul minier al 
Maramureșului, au adăugat lis
tei invențiilor românești încă o 
realizare tehnică de prestigiu : 
controlul operativ și exact al 
cantității de minereu introduse 
pentru măcinarea in morile cu 
bile. Invenția, care este menită 
să contribuie la automatizarea 
procesului de cîntărirc și luare 
a probelor de minereu, urmea
ză a fi generalizată în întreaga 
ramură a industriei noastre de 
extracție și preparare a mine
reurilor neferoase.

(Agerprcs)

Astăzi, sportul nu mai 
oate fi ignorat sau lăsat 
i periferia activităților so- 
iale. El și-a pus în aseme

nea măsură amprenta pe 
societatea contemporană, 
s-a intercalat cu alita si
guranță în cuprinsul noți
unii de civilizație și pro
gres, îneît neînțelegerea 
esenței și destinației sale 
ar putea aduce prejudicii. 
El nu numai că și-a păs
trat și și-a dezvoltat carac
terul pe care l-a avut pro
babil cîndva : acela de a 
transforma în întrecere și 
spectacol popular surplu
sul de energie, de putere 
și sănătate umană, dar a 
devenit și un fel de con
diție a energiei, puterii și 
sănătății în societatea mo
dernă, unind, condiționînd 
și armonizînd cele două 
constituante ale lui. numai 
aparent și impropriu deo
sebite : activitatea de masă 
și activitatea de perfor
manță. Fiind practicat pe 
o scară foarte largă, mai 
ales în rîndurile tineretului 
(aproape că nu există tînăr 
care să nu fie cuprins în
tr-un fel sau altul într-o 
activitate sportivă), iar în-

Duminică, 4 iunie se înscrie 
în calendarul sărbătorilor noas
tre. A fost ziua în care purtătorii 
cravatelor roșii și-au exprimat 
prin cîntec, dans și armonie spor
tivă recunoștința pentru copilă
ria lor fericită, dragostea nemăr
ginită față de patrie și partid. A 
fost o sărbătoare de neuitat, des
fășurată pe meleagurile întregii 
țări, și ecourile cîntecelor, vibra
ția versurilor vor dăinui în su
fletele tuturor participanților.

Dimineața a început cu cere- 
L.onia înălțării pe catarge a dra
pelului patriei. în București, pe 
stadionul Dinamo. la Iași, pe 
Dealul Copoului, în toate școlile 
din orașele și satele țării, în 
timp ce steagul își flutura fal
durile spre vîrful catargului pio
nierii cîntau solemnul imn „Tri
colorul". Apoi, a fost ascultat 
salutul adresat de Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
după care au urmat programe 
artistice și sportive, desfășurate 
în școli. în locurile cele mai pi
torești din jurul satelor și orașe
lor, pe stadioane și în parcuri. 
Și s-au împărțit premiile celor 
mai buni școlari din clasele 
I—IV ; s-a făcut bilanțul unui an 
de învățătură iar cele mai bune 
rezultate, notele de 9 și 10, pre
miile, au fost aduse, omagiu „Zi
lei pionierilor".

...Din centrul orașului Craiova, 
după ceremonialul înălțării dra
pelului, peste 3 000 de pionieri 
s-au îndreptat în sunetele fanfa
rei, spre stadionul „Tineretului". 
Aici au avut loc întreceri sportive 
de fotbal, volei, baschet, handbal 
și jocuri distractive. După pasio
nantele întreceri a urmat festivi
tatea de premiere a celor mai 
buni sportivi din rîndurile pio
nierilor.

...8 000 de pionieri au dat o 
strălucire aparte în această zi, a 
lor, străzilor bătrânului Iași, im- 
primîndu-i voioșia și tinerețea 
lor. După defilarea prin fața tri
bunelor oficiale, pionierii s-au 
îndreptat spre stadionul din Dea
lul Copoului unde 1 200 de spor
tivi, precum și un grup de gim- 
naști ai Liceului nr. 2, și-au în- 
cîntat spectatorii cu armonia și 
precizia mișcărilor lor.

...La Baia Mare, ansamblul 
orășenesc de gimnastică artistică, 
din care fac parte 700 pioniere 
au prezentat pe stadionul orașu-

Grăbiți să trăim, avizi de 
a deveni stăpînii clipei urmă
toare, viața ne silește la para
doxul de a înregistra diurn 
un suspin determinat, de „fu
git irreparabile tempus“... 
Este motivul pentru care ră- 
mtnem recunoscători acelor 
zile ce ne dăruiesc senzația 
ireversibilității, voluptatea că 
sîntem răpiți ireparabilului. A 
fost, fără îndoială, o aseme
nea zi cea de duminică, ziua 
cînd, sărbătorindu-ne fiii, 
purtători ai cravatelor roșii, 
nc-am sărbătorit totodată se
tea de tinerețe, poezia și pu
ritate rămase și intact păstra
te juvenile. Să le mulțumim 
copiilor, dascălilor lor pentru 
tot ce ne-au dăruit cu prile
jul debutului sărbătorii pio
nierilor într-un calendar care, 
de altfel, la noi, în ceea ce 
îi privește pe copii, fiecare zi 
poate fi socotită festivă.

Goarnele și tobele ne-au a- 
nunțat „Ziua pionierilor“ cu 
multă vreme înainte, pregăti
rile și manifestările în cinstea 
sărbătorii acoperind harta în-

x L

trecerile și evenimentele 
sportive fiind urmărite cu 
fidelitate și comentate 
aprins — ca niște lecții 
pline de elocvență — a- 
pare tot mai evidentă da
toria noastră de a-i înțe
lege și de a-i întări rolul 
său de factor educativ.

Foarte mulți consideră 
sportul — cu multiplele 
și diferitele sale domenii 
— drept o școală a cura
jului, a voinței, a tenaci
tății, a fanteziei și inge
niozității, a energiei și 
dinamismului. Dar pentru 
a corespunde unei aseme
nea concepții trebuie mai 
întîi să-și cîștigc prima 
noțiune, aceea âe școala, 
loc în care, înainte de 
orice, se predau acele va
lori care definesc, sau ca
re trebuie să definească 
însăși condiția umană în 
înțelesul ei cel mai înalt : 
cinstea, loialitatea, sinceri
tatea. corectitudinea. Fără 
aceste valori nici nu poate 
fi înțeleasă relația moder
nă dintre sport și socie
tate.

Iată de ce ml s? pare 
că ar fi bine să se discute 
uneori succesele sau insuc
cesele mișcării noastre 
sportive și în raport cu a- 
ceste valori definitorii și 
nu numai ca niște simple 
performanțe sau eșecuri cu 
ocazia cărora se pot di
stribui spontan sau delibe
rat elogii și dojeni. In 
primul rînd pentm că nu 
orice succes este conclu
dent, așa cum nici orice 
eșec nu ne poate duce la 
fatalism. Un succes obți
nut cu mijloace neloiale, 
necorecte, oricît de presti
gios ni s-ar părea poate 
să aibă consecințe mult 
mai grave și mai tulburi 
și mai negative asupra 
mișcării sportive decît 
chiar un eșec dureros și 
de răsunet care se înca
drează însă în regulile ini
țiale și esențiale ale sporti
vității. O echipă care, de 
pildă, obține un titlu înalt 
într-o confruntare inter
națională de juniori sau 
de tineret, dar care a fo
losit numai pentru acest

(Continuare 
tn pag. a IV-a)
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Stadionul Dinamo din Capi
tală a cunoscut duminică o 
revărsare a voioșiei și măie

striei sportive pionierești

Foto: O. PLEC AN
Gazonul proaspăt al stadionu

lui Dinamo din Capitală a fost 
colorat duminică dimineața de 
întreaga paletă a curcubeului : 
cî te va mi? de pionieri și școlari 
au executat în acordurile muzicii 
exerciții ritmice. Mișcările lor 
au sugerat plastic preocupările 
cotidiene ale școlarilor: învăță
tura, activitatea sportivă, jocul și 
drumeția, vacanța cu nesfîrșitele 
ei bucurii. Ultimii demonstranți 
au desenat pe gazonul verde, cu 
trupurile lor delicate, conturul 
unei uriașe cărți; și spectatorii 
au înțeles că pionierii își cunosc 
principala lor îndatorire — *ă 
Învețe, să învețe- bine, să se pre
gătească pentru a fi folositori pa
triei.

Întreprinderea agricolă de stat. Buftea, regiunea București. Me
canizatorul Ion Dobre — unul dintre cei mai harnici mecaniza
tori ai unității a fost surprins de obiectivul fotografic tn timpul 

executării prășitului mecanic la floarea-soarelui.

SUCEAVA (de la 
corespondentul no
stru). în zona indu
strială din Lunca 
Sucevei, in apro
pierea celor două 
combinate, a început 
construcția unei noi 
unități industriale: 
întreprinderea de 
piese de schimb 
pentru utilaje din 
industria construc
țiilor șl a mate
rialelor de con-

unități
Intreprin- 

produce 
schimb 

utilajele

strucție. 
derea va 
piese de 
pentru 
grele ce se folosesc 
pe șantiere : buldo
zere, excavatoare, 
betoniere, macara
le. Obiectivul cu
prinde două secții 
mari: turnătoria și 
hala de prelucrări 
mecanice, iar ca a-

nexe vor fi depozi
tele de laminate, 
lubrefianți, carbid. 
Obiectivul propriu 
zis va fi executat 
în două etape. Pri
ma cu termen 
dare în 
a doua 
anului 
cea de 
pă se 
pină la sfirșitul a- 
nului 1969.

de 
folosință in 
jumătate a 
viitor, iar 

a doua eta- 
va realiza

„De ce nu ești ca-n prima zi ?“ întreabă un 
șlagăr bine cunoscut; întrebare legitimă cînd 
e vorba de sentimente. In domeniul atit de 
schimbător al modei, reproșul ar putea fi 
mai degrabă invers : „De ce ești ca-n prima 
zi ?“... La care răspunsul este, cu sau fără me
lodie, același :"... pentru că asta se găsește în 
magazine !"

Exagerare ? Poate. Nu contestăm

industriei și ale comerțului nostru de a asi
gura varietatea, de a crește atractivitatca 
articolelor, desenelor, culorilor. Dar de la 
rezultatele actuale și pină la satisfacerea ce
rințelor cumpărătorilor mai sînt încă multe 
de făcut. Ne-am încumetat să străbatem dru
mul creație-desfacere, consultînd cele mai 
diverse opinii. Rezultatul face obiectul rîn- 
durilor de față.

„CE-I AFARĂ ZUGRĂVIT... 
înăuntru viu și natural !" O

PAUZĂ ÎNTR-O GAMĂ
INIȚIAL APLAUDATĂ

9
Subliniam altădată că oricît de 

subiectiv ar suna muzica în ure- 
cT ie noastre, limbajul muzical 

. ore legile lui pe care trebuie 
tâ le cunoaștem pentru a le în
țelege.

Experiența popularizării valo
rilor artistice în mase demon
strează, într-adevăr, că o reală

înțelegere a muzicii este legată 
de un îndelungat proces, care 
presupune în primul tind ascul
tarea atentă a capodoperelor ar
tei sonore, iar pe de altă parte 
lecturarea, trecerea în revistă a 
lucrărilor care-ți permit înțelege
rea coordonatelor opusurilor pe 
care le asculți, liniile mari ale e-

voluției arfei muzicale, elemente
le de bază ale limbajului mu
zical.

Cartea despre muzică, mal 
bine-zis carea de inițiere mu
zicală are un rol fundamental în 
procesul educației estetice. O e- 
ficientă activitate artistică de 
masă presupune existența unei

serii de lucrări de popularizare 
capabile să ghideze auditorul 
spre înțelegerea unei piese mu
zicale, să-i înlesnească înțelege
rea linii’or directoare ale operei 
unui compozitor, să-i deschidă 
noi orizonturi spre istoria muzi
cii, să-l îndemne să asculte cît 
mai mult.

Asemenea imperative educativ- 
estetice au trezit de-a lungul a- 
nilor diverse inițiative editoriale 
care au debutat cu simpla tradu
cere a unor lucrări străine și au 
continuat cu o suită de lucrări 
românești, cele mai multe dintre 
ele reunite în cadrul unei colecții
— prestigios numite „Muzica 
pentru toți" și caro s-a bucurat
— (mai mult poate decît oricare 
dintre producțiile editoriale mu
zicale) de un larg sufragiu.

Colecția „Muzica pentru toți" 
a difuzat un impunător număr 
de lucrări, cu totul inegale ca 
valoare, dar, oricum, oferind în 
linii generale un dialog accesibil 
cu masa mare a cititorilor. Cri
teriile tematice, modul de înlăn-

IOSIF SAVA

(Continuare tn pag. a V-a)

e ----------
reclamă făcută să îmbie specta
torii. Dar nimeni, firește, nu se 
mulțumește cu faza intențiilor 
bune. Nici măcar cel ce vizitează 
expoziția țesăturilor create pentru 
anul 1968, recent amenajată în 
incinta Ministerului Industriei U- 
șoare. El are prilejul să admire 
aici o adevărată simfonie de cu
lori, în care fantezia, bunul gust 
ocupă locul pe care-1 merită. Va 
afla că avem creatori talentați 
care nu-și precupețesc efortul și 
imaginația ; va descoperi curajul 
în concepția unor articole și de
sene noi, vibrație, dorința de ine
dit. Apoi se va gîndi: am mai 
admirat și altădată, cu un an-doi 
în urmă, creații care făceau 
bucuria și speranța cumpărători
lor. Dar nu te poți mărgini la 
bucuria că al „văzut“ ceva fru
mos. Pornești să descoperi îm
plinirea. valorificarea inițiative-

cu ideea că 
și armonia

simfonia de cu- 
desenelor și-au

lor,
lori , . . .
mutat sediul în locul destinat lor, 
magazinele. Cele mai multe, din 
păcate, nu-fi pot oferi decît...

UN PORTATIV CU NOTE 
FALSE. Aceasta este impresia 
ce-ți rămîne după discuția cu 
cumpărătorii. Să-i ascultăm pe 
cîțiva :

— în rafturile magazinelor : 
țesături cu desene și culori near
monizate ; nuanțe închise, reci, 
neprietenoase. Unde sînt articole
le cu dungi și flori discrete, cu 
elemente geometrice și cele din 
bogatul nostru folclor care dau o 
notă distinsă tineretului ? (Miha
ela Ionescu, studentă).

— Am început să inividiez... 
manechinele. Pentru ele se găsesc 
țesături de bun gust. Dar pentru 
noi ? în locul culorilor pastelate, 
al pepitului, întîlnim amestecuri 
bălțate... (Sanda Manole — func
ționară) :

— Am vrut să facem cadou 
fiicei noastre, care împlinește 21 
de ani, un material frumos de 
rochie. N-am găsit! Vom încerca 
și la alte magazine l'prof. Ale
xandru Drăgoi și sofia).

Vizităm numeroase magazine 
bucureștene: „Victoria“, „La
vulturul de mare”, „București“. 
„Papagal“, unitățile O.C.L. Tex
tila nr. 43, 54, 71, 110... Pretu
tindeni animație, cereri și multe... 
nemulțumiri. Oare numai ale con
sumatorilor ?

— Zilnic servim sute de oa
meni — ni se spune la „Bucu
rești". Articolul „Zina“ este deo
sebit de solicitat pentru va
rietatea desenelor. Numărul 
celor care pleacă fără 
cumpere 
mare.

desenelor.
care pleacă fără să 

este și el destul de 
Tineretul preferă cu-

LIDIA POPESCU 
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a 111-a) J
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GUSTURILE ÎNTRE

Cercetarea științifică asupra 
evoluției gusturilor în timp, ca 
de altfel chiar ai simpla obser
vație. evidențiază cu ușurință 
că în acest domeniu, mult mal 
devreme decît în nițele, se pro
duc numeroase schimbări. u- 
nele succedindu-se cu o rapi
ditate care le face chiar sus
pecta din punct de vedere al 
valabilității lor Societățile, cla
sele sociale, dar chiar si gene
rațiile sau flecare dintre noi 
cunosc astfel o permanentă reîn
noire din punctul de vedere al 
gusturilor și preferintetar pen
tru anumite valori alr vieții 
Si culturii a căror explicație, 
dincolo do criteriile Generale 
izvorîte din modificările exis
tentei sociale a oamenilor. es‘e 
cîteodntfi destul de greu de Gă
sit sau uneori — în cazurile in
dividuale — pur si simplu 
inexistentă. Caruselul preferin
țelor era uneori atît de ameți
tor îneît — oricît de paradoxal 
ar părea — el a trezit impre
sia nu a unei deveniri continuo 
ci. mai degrabă. a unei situații 
statice, plastic exprimată în 
sceptica formu’ă • „Nu-1 nimic 
nou sub soare" Tn același mod 
se explică si părerea atît de 
des întțlnită după care în acest 
domeniu nu există n’ci un fel de 
sensuri ale unei oarecari de
veniri. că totul ar fi la voia 
mutațiilor bruște și întîmplă- 
toare. guvernate de arbitrariul 
subiectivist.

Ffiră îndoială, leei ale evo
luției rostului sînt greu de tra
sat — mal ales dacă ne refe
rim la viitor — șl cu atît mai 
puțin este posibilă stabilirea 
finalistă a unei ținte pe care 
gusturile $i-8r propnne s-o a- 
tingă în dezvoltarea lor. De
terminarea lor în nltlmă Instan
ță de către existența socială

nu presupune de altfel o ase
menea finalitate existentă apri
ori®, cu atît mal mult ou cit 
în aeest domeniu intervin șl 
numeroși factori spirituali ge
nerali ca și exigențele proprii 
structurii psihice a fiecărei 
personalități.

Șl totuși. în ciuda aparențe
lor. o devenire există șl un 
sens general, poate fi descoperit

în cerc, lucru care s-ar justifica 
prin numeroasele reveniri la 
momente care erau considerate 
istoricește depășite. Astfel, noua 
viată axiologică pc care o cu
nosc valorile arici africane pri
mitive — considerată moartă 
fientru totdeauna — revenirea 
a unele vechi motive ale artei 

populare sau, in domeniul vie
ții cotidiene. reluarea unor 
vechi tendințe In domeniul mo
dei vestimentare, ar fi exemple 
care ar dovedi, de asemenea, 
lipsa de sens a mutațiilor, 
inexistența devenirii. Fără a fi 
partizanii unui finalism abso
lut șl fără a susține neapărat 
că în toate domeniile totul se 
dezvoltă ascendent, trebuie să 
precizăm că asemenea reveniri 
înseamnă rareori o întoarcere 
la același punct el dezvoltării. 
Atunci cînd avem de-a face cu 
valori autentice șl nu cu sim
ple pastișe, operele de artă 
strlns legate de momente Isto-

gusturilor RÎnt, apoi, prea pu
țin preocupați de măsura tn 
care cel cr urinează să recep- 
Icro arta sau să consume bu
nurile culturalo nou produse 
sint pregătiți penfrn aceasta. 
Ignorarea perspectivei in edu
cația estetică tace adesea cnsă 
bună cu fixismul Imobil Ist sau 
cu credința sceptică a lipsei 
oricărei stabilități Noile ten
dințe în domeniul artei cum ar 
fi dodecafonismul, serialismul 
sau aleatorismul în muzică, pop 
si opartul în plastic», noul ro
man în proză sini pica puțin 
cercetate critic pentru a evi
denția în ce măsură ele aduc 
reale înnoiri în mHtcrlc de lim
baj și ca atare sini lăsate la 
voia snobismului care se gră
bește să le preia în bloc, fără a 
putea disocia valorile de non
valori. Dorința de a fl în pas cu 
cuceririle în materie de limbaj 
artistic duce, de altfel, șl pe 
unii artiști la un fals sincro

CARUSELUL
PREFERINȚELOR

de Ion Pascadi

atunci cînd reușim să ne deta
șăm de impresia imediată, de 
moment și reușim să vedem lu
crurile în perspectivă. Stilul 
roman, gotic sau baroc, roman
tismul. realismul sau arta ab
stractă nu vor mai apărea a- 
tunci ca simple mutații întîm- 
plătoare fără nici o explicație 
istorică si estetică, iar gusturi
le și preferințele umane — cu 
toată uriașa lor diversitate — 
vor evidenția și sensuri, direc
ții sau tendințe ale dezvoltării 
lor.

Se spune adesea că o aseme
nea mișcare a gusturilor există 
într-adevăr. dar că ea s-ar face

rlcește depășite ale dezvoltării 
nu se vor mărgini niciodată la 
simpla lor reproducere, ci vor 
tinde întotdeauna să exprime 
vibrațiile contemporane ale sen
sibilității artistice, exigențe 
spirituale actuale. Faptul că 
putem întilni unele consonanțe 
între unele tendințe spre pri
mitivism sau naivitate în arta 
plastică contemporană și arta 
celor mai vechi timpuri nu în
seamnă decît că există unele 
sentimente și trăsături spiritua
le general-umane. iar felul 
în care acestea sînt actualizate 
dovedește fără putință de tă
gadă că ele poartă o amprentă 
concret istorică marcată.

Bine, dar moda ? Aici deveni
rea lipsește cu totul. E adevărat, 
sensuri ale evoluției sînt ade
sea inexistente aici, iar reluă
rile nu sînt altceva decît ex
presii ale dorinței umane firești 
spre noutate (măcar relativă !) 
dar aceasta nu contrazice ideea 
devenirii, ca tendință de an
samblu in evoluția gusturilor și 
preferințelor.

Schimbările în viața econo
mică și politică, dezvoltarea ști
inței și tehnicii, lărgirea orizon
tului spiritual generează ele în
sele nevoia unei asemenea deve
niri și educația estetică trebuie 
să fie extrem de attìnta tocmai 
pentru a pregăti oamenii să le 
întîmpine în mod adecvat. Din 
păcate rigiditatea în materie de 
gust este prea puțin combătută 
cu ajutorul culturii, tot așa cum 
falsul relativism este lăsat u- 
neori să-și facă loc cu ajutorul 
snobismului și scepticismului.

Creatorii și îndrumătorii

nism cu arta universală, făcîn- 
du-i astfel să-și piardă perso
nalitatea și să-și irosească ta
lentul sub povara tiraniei mo
dei. Este drept insă in același 
timp că nici din partea publi
cului nu se observă întotdeauna 
suficientă receptivitate față de 
înnoirile reale, ceea ce evident 
frîneazâ uneori evoluția gustu
rilor.

împotriva unor asemenea si
tuații cel mai bun remediu îl 
reprezintă cultura, spiritul de 
discernămînt bazat pe o atitu
dine critică, însoțit de încrede
rea în perspectivele de dezvol
tare ale spiritului uman. La 
acesta trebuie să se adauge 
neapărat și sentimentul conti
nuității care, recunoscind drep
tul la inovație, in strînsă legă
tură cu tradiția, se va pronunța 
cu fermitate împotriva preju
decății după care acceptarea 
noilor valori trebuie să ducă 
neapărat la negarea celor vechi, 
în fond arta modernă autentică 
și cu cea de factură clasică sint 
complementare ; valorile artei 
fiind Individuale, irepetabile si 
unice nu duc niciodată la sub
sumarea sau anihilarea celor 
dinaintea lor, iar gustul pentru 
noutate nu permite negarea ve
chilor preferințe sau considera
rea lor ca fiind ..depășite“. 
Pupă cum a dovedit-o de atâ
tea ori. practica judecăților de 
gust nu îngăduie nici sentințele 
definitive, nici preluarea meca
nică. lipsită de o înțelegere nu 
numai rațională, dar și afectivă. 
Totul este ca în acest domeniu 
să se păstreze simțul măsurii 
și al perspectivei, deoarece ni-

mic nu «sta mai străin idealu
rilor noastre «statice decît în
cremenirea dogmatică șl curge
rea hpsitâ de orice stabilitate.

Intr-o asemenea viziune asu
pra devenirii gusturilor este 
evident absolut necesară Inte
grarea lor in ansamblul dezvol
tării social-culturale, ca parte 
componentă a noii spiritualități 
umane care se făurește. Insti
tuțiile de cultură, școala șl orga
nizațiile obștești, ca de altfel 
întreaga noastră viață, sînt pă
trunse de acest simț al perspec
tivei și opinia publică reacțio
nează adesea atunci cînd in
tr-un domeniu sau altul el este 
pierdut din vedere.

Ca să dăm un singur exem
plu, ni se pare că în arhitectu
ră și urbanism proiectanțli șl 
constructorii, deși au obținut 
frumoase succese, pierd cîteo- 
dată din vedere faptul că via
ța însăși, nu numai anumite 
preferințe sau dorințe subiecti
ve, dictează necesitatea unei 
permanente viziuni înnoitoare. 
O asemenea viziune ar cere 
atît păstrarea legăturii de con
tinuitate cu tradiția locală (atît 
de des uitată), cit și corespon
dența cu nevoile în perspectivă 
ale omenirii. Ni se pare, de 

, pildă, de neînțeles de ce proiec- 
tanții și constructorii noilor 
cartiere de locuințe scapă din 
vedere o atît de evidentă creș
tere a numărului de mașini 
personale, ca expresie a unui 
nivel de viață din ce in ce mai 
ridicat și în strînsă legătură cu 
nevoile in perspectivă a din ce 
în ce mai mulți oameni. In a- 
celasi sens ni se pare Insufici
entă preocuparea pentru spații
le verzi, locurile de joacă pen
tru copii, grija pentru o cit mai 
rațională amplasare a așeză
mintelor șl instituțiilor de cul
tură. ca și străduința de a asi
gura mijloace de transport co
respunzătoare. în toate aceste 
domenii gusturile și preferințe
le oamenilor sînt legate de ne- B 
voi absolut reale, constatabile 
în modul cel mai obiectiv cu 
putință cu ajutorul unor studii 
sociologice și nu putem înțelege 
de ce cercetarea părerilor con
sumatorilor se face încă atît de 
empiric și sumar. Devenirea 
gusturilor în diferitele domenii 
ale artei este un fenomen des
tul de complex și greu previzi
bil. așa îneît și o anumită 
încetineală a activității de ori
entare și satisfacere a acestora 
este încă explicabilă, dar atunci 
cînd este vorba de un domeniu 
atît de important al vieții co
tidiene și care este relativ ușor 
de studiat în perspectivă, rămî- 
nerea in urmă în prospectarea 
gusturilor nu este permisă.

Dună cum se poate vedea 
problema devenirii în materie 
de gust este extrem de diversă 
și diferențiată, pornind de la 
domenii unde coeficientul de 
previzibil este maxim și sfîr- 
sit cu altele, undo evoluția vii
toare este greu de descifra1. 
Educația estetică nu-și va pro
pune deci să ofere planete de 
papagal privind trecutul, pre
zentul și maî ales'viitorul, dar 
ea trebuie să formeze spiritele B 
în vederea unei receptivități 
critice de perspectivă a evolu
ției gusturilor. împreună cu un 
corespunzător simț al nuanțe
lor...

SECRETARULUI 
îl PLACE SĂ LUCREZE

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
— Nu știu, s-ar putea să ai dreptate. Am omis însă să-ți spun 

că. In cazurile acelea, prima victimă a fost jefuită de acte, iar 
cea de a doua de o hartă și un caiet

Lucian se ridică și se uită la ceas.
— Ce ai de gînd ?
— Te avertizez că vom face o noapte albă... Nu-ți cer să vii 

cu mine. Vrei, ne însoțești, nu vrei, pop să rămîi la hotel și să 
te odihnești...

— Ba vreau să vă însoțesc 1 mă înfuriai eu.
— Bine, o să îmbucăm ceva și pornim la treabă, spuse el parcă 

mai înviorat decît înainte. Hai la braserie...
Ocuparăm o masă. Veni și Frunză. Raportă că totul era în 

ordint- . locotenentul Nichifor cu oamenii săi își luaseră misiunea 
în primire. Lucian se uita într-una la ceas : o invitație, nu prea 
delicată. Ar trebui să ne grăbim.

In jurul orei nouă și jumătate, eram cu toții în mașină. Frunză 
se instalase lîngă șofer.

— Vasilică, dacă ai fi, să zicem, un turist străin, cu ce viteză ai 
pleca la ora asta spre București ? își chestiona Lucian șoferul.

Acesta gîndi cu glas tare
— Va să zică, e trecut de nouă și jumătate... întuneric... luna 

încă n-a răsărit... Șoseaua e bună... nu e aglomerată... cu 80—100 
pe oră...
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Instantaneu la Bruckenthal

Secretarul organizației 
nu se afla in întreprindere. 
A lucrat In schimbul de 
noapte Despre activitatea 
uteciștilor de la întreprin
derea „Lupta pentru pact" 
din Dorohoi putem discu
ta cu ceilalți membri ai 
biroului organizației. Sur
prinzător, însă, la toate în- 
trebările, Constantin Lăcă
tușii și Nicolac Aioancl ri
dică din umeri. Nu știu 
precis cînd a avut loc ul
tima adunare generală a 
organizației, nici despre ce 
s-a discutat , despre acti
vitățile trecute au o ima
gine vagă, (ar despre cele 
viitoare, despre proiectele 
înscrise în planurile de ac
tivitate nici măcar atît. 
Cum înșiși declară, habar 
n-au. Cum e posibil oare ? 
Cei doi tineri sînt doar 
membri ai biroului, în-sâr- 
cinat sa conducă întreaga 
activitate a organizației. 
Dacă ei...

— Știți, explică amin- 
doi de odată, secretarului 
îi place să lucreze de unul 
singur...

Propozițiunea n-o auzim 
pentru prima dală. Am în- 
tîlnit destule cazuri in care 
activitatea săracă, nesatis
făcătoare a unor organiza
ții își află explicația in 
faptul că ea este rezulta
tul unor eforturi singulare, 
al unui număr resfrîns de 
tineri, în faptul că organe
le lor de conducere — bi
roul sau comitetul U.T.C. 
se abat în munca lor de la 
acea prevedere a Statulu- 
lui organizației care arată 
că „Organele U.T.C. își 
desfășoară activitatea pe 
baza principiului conduce
rii colective“, că „hotărî- 
rile și măsurile luate de 
organele U.T.C. trebuie să 
fie rezultatul examinării 
părerilor și propunerilor 
făcute, rodul gindiriț în
tregului colectiv". Am cu
noscut în același timp nu
meroși secretari ai unor 
organizații de bază sau ai 
unor comitete U.T.C. se
ver și pe bună dreptate 
criticați fiindcă privează 
organizația de rezultatele 
frumoase pe care le-ar pu
tea obține prin aceea că 
nu antrenează sau nu țin 
cont de părerile celorlalți 
tineri aleși în conducerea 
organizației, că lucrează 
sectar, de unul singur. De
sigur 0 posibil ca un ase
menea stil de muncă de
fectuos să-și afle cauza 
într-un anume orgoliu, în- 
tr-o anume îngîmfare sau 
pur și simplu în dorința 
secretarului, harnic si con
știincios, de altfel, de a se 
evidenția : cum tot atît de 
posibil este ca explicația 
să stea în lipsa de experi
ență sau de pricepere a 
acestuia.

DAR E OARE ÎNTOT
DEAUNA DE VINA 
SECRETARUL ORGANI
ZAȚIEI ? ȘI NUMAI EL ?

Să revenim la exemplul 
■amintitei organizații din 
Dorohoi. Afirmația tine
rilor Lăcătușu și Aioanei, 
s-a dovedit întemeiată. In
tr-adevăr secretarul lucrea
ză de unul singur. Toate 
treburile ce țin de condu
cerea organizației, de mo
bilizarea tinerilor, de an-

DE UNUL
SINGUR...

— Mulțumesc, Vasilică. Atunci dă-i drumul spre București cu 
90 pe oră...

Am holbat ochii perplex. Valiza îmi rămăsese sus, în cameră, 
la hotel. Nu cumva căpitanul intenționa să ne repezim pînă la 
Bucuiești și, tot în cursul nopții, să ne înapoiem la Constanța ? 
în cazul ăsta, ar fi fost de preferat să rămîn la hotel, așa cum, 
de altfel, îmi propusese Lucian. De repliat însă nu mă mai puteam 
replia.

Ma$ina gonea spre marginea orașului, condusă de o mină pri
cepută. Cînd trecurăm pe lingă punctul de control, Lucian își 
cercetă ceasul. Zise :

— Conform datelor rezultate la autopsie, Nicula Florea a în? 
cetat din viață în jurul orei zece... Frunză, te rog să-i spui lui 
Vasilică unde să oprească...

— 'Nțeles I răspunse locotenentul-major, încîntat de jocul faru
rilor — ici se aprindeau, ici se stingeau, iscînd în beznă umbre 
fantastice. După vreo douăzeci de minute de drum. Frunză îi 
atrase șoferului atenția :

— Uite, Vasilică, acolo, după cel de-al treilea stîlp... lîngă 
copacul acela jigărit... .Așa, băiete, aici...

Mașina frinâ. Privirile căpitanului se opriră pe cadranul ceasu
lui de mină. Ieșirăm din mașină în plin cîmp. Un cer înalt, spuzit 
de stele, îmi aminti de farmecul unor nopți de vară petrecute la 
țară. Bezna caldă era inundată de țiuitul pașnic al greierilor.

Frunză aprinse o lanternă. La lumina ei, am sărit peste un șanț, 
pătrunzând intr-un lan de porumb foșnitor.

— Aici, ne arătă Frunză, a fost găsit cadavrul soldatului. Fas
cicolul de lumină al lanternei căzu pe un loc unde cocenii fuseseră 
frinți.

_  După părerea ta, vorbi Lucian, cam cile minute i-ar fi tre
buit ucigașului pentru ca să-și dezbrace victima și apoi s-o îm
brace din nou ?

_  Ajutat de cineva, ar fi executat operația asta în opt-zece mi
nute. Singur i-ar fi trebuii cJ puțin un sfert de oră. Nu crezi?

_  Sînt de acord cu tine, aprobă Lucian. Și acum, ce crezi, uci
gașul a acționat singur sau a avut un complice ?

— Cred că a avut un complice.
— De acord... Au trecut exact zece minute... Să ne întoarcem

la mașină. -
îi urma: pe cei doi ofițeri în tăcere, ca mtr-o tainica procesiune, 

în mașină. Lucian își chestiona iar șoferul.
— Vasilică, cum o întorci ?
— Simplu, tovarășe căpitan... înaintea noastră, la cîteva zeci de 

metri, se face un drum de țară... O cotesc la stingă și întorc ma
șina.

— Executarea I .
— Tot cu 90 pe oră ? întrebă Vasilică după ce făcu manevra.
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— Da, însă oprești la punctul de control...
Nu trecu nici o jumătate de oră și Mercedes-ul opri la punctul 

de control. Lucian ne propuse să coborîm. II văzui dueîndu-se la 
milițianul de serviciu și legitimîndu-se. Ne făcu apoi un semn să 
ne apropiem. Intrarăm la punctul de control. Milițianul îi puse lui 
Lucian la dispoziție un registru, apoi ieși la șosea lăsîndu-ne sin
guri. Lucian se așeză la o masă și, sub privirile mele curioase și 
ale lui Frunză, mai puțin curioase, se apuca să-l cerceteze.

— Tțțț II făcu eî după un timp și fața i se lumină brusc, ca 
și cînd ar fi făcut o mare descoperire. Știi, mi se adresă el, în ul
tima vreme, pe șoseaua asta, au fost multe accidente mortale, 
Frunză, notează te rog I

— Vă ascult, zise locotenentul-major după ce scoase la iveală 
un carnețel.

— Din oraș către Hîrșova : sîmbătă 27 august, dictă căpitanul, 
la orele 21,45 un „Renault Major“, grena închis, inițialele Dobro- 
gea-745... La orele 21,50, un Fiat-1 300, albastru închis, cu iniția
lele Iași 2 784. La orele 21,55 un Opel-Rekord bej, din străinătate, 
cu inițialele B. M.-63-845. Frunză, băiete, ce marcă de mașină are 
vizitatorul familiei Busuioceanu ? îmi pare că un Opel-Rekord ?

— Exact, întări locotenentul-major.
Lucian tăcu. Mai răsfoi cîteva pagini și începu să-și frece ne

mulțumit bărbia.
— Nu mai înțeleg nimic, murmură el, ca pentru sine, Notează, 

te rog I Din Hîrșova, către Constanța. Sîmbătă seara, 27 august 
orele 22,25, un Opel-Rekord bej, ultimul tip, de astă-dată însă cu 
inițialele H. B.-48-5-36.

Lucian își ridică privirile nedumerite de pe paginile caietului 
și-l privi întrebător pe Frunză. Acesta, înțelegîndu-1 zise :

— Ce, parcă un singur cîine e scurt de coadă 1
— Așa-i, numai că nici una din mașinile străine ieșite între 

orele 21,45 și 22,22 nu s-a mai întors în Constanța... în schimb, 
în oraș, între orele 22,20 și 22,45 n-a intrat decît o singură ma
șină străină, Opel-ul bej.

— Poate că asasinul s-a folosii de o mașină internă, spuse 
Frunză.

— Poate... poate... se răsti Lucian, lovind cu palma registrul 
deschis.

Evident, se enervase pentru că ițele se încurcau din ce în ce 
mai rău. Normal ar fi fost să se ridice de la birou și să abando
neze pista pe care pornise, dar căpitanul, așa cum îmi mărturi
sise, avea principiile și stilul său de muncă. Unul dintre aceste prin
cipii îi dicta să epuizeze ipoteza pînă la ultimele consecințe.

Lucian bătu din nou cu palma peste registru, parcă mai supărat, 
după care se ridică în picioare. Deschise ușa punctului de control 
și-l strigă pe milițian. Acesta veni în pas alergător.

— Telefonează, te rog, punctului de control de la Crucea și în-
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treabă-1 dacă sîmbătă 27 august, între orele 22,45 și 23,15 au 
trecut și pe la dînsul, din spre Constanța, mașinile notate pe pa
gina asta din registrul dumitale. Și dacă spre Constanța, în jurul 
orelor 22—22,30, a trecut un Opel-Rekord bej.

Iu timp ce milițianul executa ordinul căpitanului, eu îmi aprin
sei o țigară. încercam, astfel, cu ajutorul tutunului, să meditez și, 
eventual, să încerc să sesizez ideea călăuzitoare a ofițerului. Nu 
vedeam înaintea ochilor decît aspecte disparate ale unor întim- 
plări disparate... Iar aspectele astea, în nici un chip nu voiau să 
se asambleze pentru a forma, hai să zicem, un dosar intitulat ar
bitrar „trei lovituri mortale“.

— Tovarășe căpitan, raportă milițianul un sfert de oră mai 
tîrziu, Opel-ul-Rekord bej cu inițialele străine B. M.-63-845, care 
a trecut pe la punctul meu de control în jurul orei 21,55, spre 
Hîrșova, n-a trecut și pe la Crucea... Totodată, vă mai raportez 
că punctul Crucea n-a înregistrat în seara respectivă, între orele 
22—22,30 nici un Opel-Rekord bej, de la Hîrșova spre Constanța.

— Rezultă că B.M.-63-845 a dispărut și în locul lui a apărut 
H.B. 48-5-36 ? Cum naiba ? se întrebă Lucian cu glas tare. Pe 
chipul său îngîndurat, înflori un suris victorios. E olar, rosti el 
răspicat. Mulțumesc, tovarășe plutonier. Să mergem I

Ce ar fi putut fi clar în toată tevatura asta, nu prea pricepeam, 
dar în mașină, în drum spre Mamaia, am aflat că Lucian luase 
hotărârea să se ocupe puțintel de senor Bruderman.

— La ora asta ?
— Viața de noapte la Mamaia abia acum începe. Senor Bru

derman locuiește la unul dintre cele mai elegante hoteluri din 
stațiune.., Nu e încă miezul nopții.

Lucian se dispusese brusc, devenise vesel, parcă mai încrezător 
în forțele sale.

— Am chef să dansez, mărturisi Frunză rîzînd.
— Iți arăt eu ție dans... Mi-e că o să dansezi toată noaptea.
— Iar mă sperii, reacționă Frunză.
Pe litoral, viața de noapte era în toi. Mercedes-ul trase în fața 

hotelului „Perla", unde erau parcate zeci de mașini.
— Rămînețj locului, ne indică Lucian.
Se dădu jos și se îndreptă spre hotel. Frunză coborî și el, și 

mă preveni că o să dispară pentru cîteva minute. Trînti portiera 
și pomi spre locul de parcare a mașinilor.

Primul se reîntoarse Lucian.
— Unde e Frunză ?
— Vine imediat, îl scuză Vasilică.
— Rămînem aici ? întrebai eu.
— Da I

(Urmare In numărul de mline)
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trenarea lor la diferite ac
tivități le face el singur. 
Dar ca fac ceilalți doi 
membri al biroului ? Iată 
o recentă acțiune de mun
că patriotică. Participă 
toți tinerii din întreprin
dere. Doar doi lipsesc. Lă
cătușu și Aioanei. Cei doi 
membrii al biroului. Lor 
le revenea sarcina mobili
zării tinerilor, pregătirii 
acțiunii. Găsiseră insă tot 
felul de explicații. Așa se 
întîmplă aproape mereu. 
Și secretarul rezolvă totul 
singur. Fiindcă e nevoit, 
s-o facă. El nu-și poate 
permite să înșele încrede
rea pe care i-qu acordal-o 
tinerii și conștiința datoriei 
față de organizație îl o- 
bligă să poarte pe umerii 
săi și răspunderea altora. 
Cei cu care trebuie să îm
partă răspunderile și înda
toririle abdică de la ele, ne- 
justificînd încrederea cu 
care i-a investit colectivul 
de uleciști. „Așa-i place 
secretarului" — nu e de
cît o încercare de dezvino
vățire. potecă pe care în
cearcă să se tupileze răs
punderea scăzuta, lipsa de 
pasiune, de interes.

Situație identică, pe alt 
plan, la nivelul Comitetu
lui orășenesc Dorohoi al 
U.T.C. „Sînt, ni se spune 
aici, mai mulți membri ai 
comitetului doar cu nu
mele care nu-și dovedesc 
cu nimic această calitate. 
Unii nici măcar la plena
rele comitetului nu mai 
participă de multă vre
me“. După o asemenea 
plenară stăm de vorba cu 

- ,cîții a din obișniiițik „ab
senți". Viorica.v Popes'cu, 
de la cooperativa meșteșu
gărească „Sporul", încear
că mai întîi o scuză („N-am 
putut, secția noastră s-a 
mutat“), apoi alta („M-a 
reținut maistrul"), apoi al
tele care rezistă tot atît de 
puțin verificării. Nimic nu 
i s-a pus împotrivă, cum 
nimic nu i-a împiedicat pe 
cei mai mulți dintre ab
senți să se achite de sar
cina ce le revenea pe li
nie de organizație. A- 
tunci ?

Întrebările firești ce se 
nasc din situațiile relatate 
— care sînt cauzele ce le 
generează ? ce remedii sînt 
posibile ? — ne-au îndem
nat să continuăm investi
gațiile. Concentrate, con
cluziile relevă că încălca
rea principiului muncii co
lective în activitatea unor 
organe U.T.C., abdicarea 
de la îndatoriri a unor ti
neri investiți cu încrede
rea — inițial justificată — 
pe care le-au acordat-o ute- 
ciștii alegîndu-i în organe 
de conducere ale organiza
ției se datoresc în unele 
cazuri, destul de frecven
te, faptului că criteriul de 
repartizare a unor sarcini 
este cel al tăriei „umeri
lor". Dacă un tînăr este 
bun, conștiincios, harnic, 
se întîmplă ca lui să i se 
încredințeze tot felul de 
sarcini. Și, vrînd nevrind, 
se ajunge, ori să nu le facă 
față, ori să i se solicite pe
ste măsuri efortul. Tînărul 
Gheorghe Albu, lucrător 
la întreprinderea de pani
ficație, de pildă, are pe 
puțin 5 funcții în diferite 
organizații dinție care și 
aceea de președinte al co
mitetului sindicatului și de 
secretar al comitetului 
U.T.C. De cinci ani aceeași 
situație, spune el. Nu că 
m-aș considera în vîrstă. 
N-am împlinit decît 28 de 
ani, dar răspund de ges
tiunea unității, am familie, 
copii, sînt elev la liceu, la 
fără frecvență. E dificil.

Așadar, faptul că „n-a

făcut față" la toate soli
citările comitetului orășe
nesc U.T.C., al cărui mem
bru este, nu e doar vina 
lui. Mai mult, Gheorghe 
Albu sugerează, cel din
ții (I) șl o soluție: „Sînt 
atîția tineri, dornici să ac
tiveze, capabili, entuziaști 
care n-au nici o sarcină. 
Unii au poate mai puțină 
experiență, dar aceasta ne 
cîștigă. Atît cu prilejul a- 
lcgerilor, cînd e vorba de 
organele de conducere, cît 
și la încredințarea unor 
sarcini n-ar trebui ca aten
ția să se oprească mereu 
asupra acelorași și acelo
rași tineri, care cu timpul 
înaintează și ei în vîrstă".

In al doilea rind, mun
ca organizatorică nu e 
privită pretutindeni ca o 

" .... .’_7, e-
tineri în 
adunarea 
conferin- 
s-ar fi

muncă vie, dinamică, 
volutivă. Sini 
cazul cărora 
generală sau 
ța organizației 
putut să greșească. în sen
sul că nu a apreciat cu su
ficientă exigență meritele 
și calitățile lor, sau n-a 
dispus de suficiente date 
pentru asemenea aprecie
re ; precum, de asemenea, 
sînt și unii tineri care pe 
parcurs, după alegerea lor 
în biroul sau comitetul 
U.T.C., n-au mai depus e- 
f ort urile, rîvna și pasiunea 
pe care o dovediseră îna
inte și pentru care de altfel 
au și fost aleși. Dar este 
oare absolut obligatoriu să 
așteptăm pînă la viitoare
le alegeri pentru soluțio
narea acestor situații ? în
trebarea e cu atît mai pre
santă cu cît negăsirea răs
punsului adecvat, sau lip
sa de curaj în căutarea 
lui — face ca multe orga
nizații, mai ales de la sate, 
să aibă, prin plecarea ti
nerilor în alte localități, 
pe șantiere, birourile și 
comitetele descompletate 
— în unele cazuri rămî- 
nînd cîte un singur om. In 
unele organizații 
tul că secretarul 
crează de unul singur 
mai este explicabil și 
prin aceea că organele a- 
lese — birourile și comite
tele U.T.C. își uită, în 
multe cazuri, îndatorirea 
statutară de a raporta pe
riodic, de a informa și a 
da socoteala tn fața acelor 
ce i-au ales, de activitatea 
desfășurată, de modul cum 
se achită de sarcina în
credințată. In organiza
țiile U.T.C. din orașul Do
rohoi în care s-au semnalat 
astfel de situații nici 
măcar unul dintre cei 
care nu-și prea justifică 
cinstea de a face parte din 
organul de conducere a- 
les, al organizației n-a fost 
pus în discuția vreunei a- 
dunări generale, a uteciș
tilor, în fața cărora tre
buie să răspundă. După 
cum nu s-a întîmplat încă 
(deși ar fi fost cazul să se 
întîmvle) ca să i se ceară 
vreunui membru al comi
tetului orășenesc să infor
meze asupra modului cum 
răspunde acestei calități, 
prin ce și-o afirmă în or
ganizația în care muncește 
sau cu alte prilejuri. Bi
roul comitetului orășenesc 
se declară nemulțumit de 
unii tineri care nu-i ajută, 
dar uită că rolul unei în
semnate părți din mem
brii comitetului e re
dus la aceea de a fi pre- 
zenți la cîte o plenară, de 
a asculta, și în unele ca
zuri de a vota, un plan sau 
altul.

ION BELDEANU 
corespondentul 

„Scipteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

Una dintre cele mai frumoase artere de circulație din tară : șo
seaua care face legătura cu hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu- 

Dej" de pe Argeș
Foto : AGERPRES



TELEVIZIUNE

ACTUALITATEA
Manuale
școlare

sub tipar
Co tew*# 0 introducerii-----  _ -------------- de- 

tenului artistic fi istoriei artei In 
liceele de cultură generală din 
țara noastră, Editura didactică 
și pedagogică tipărește în tne- 
zent primul manual de acest gen, 
tare pa fi utilizat de elevii cla- 

a X7-a, în următorul an de 
Invâfâniint. El cuprinde elemen
te de desen artistic și decorativ, 
studii după natură, arta lumii 
ttntice. arfa bizantină, arta Re- 
tinșferii. barocul. arta secolelor 
XIX și XX, arta românească de la 
începuturile ei și pină în prezent.

Pentru liceele de muzică și 
pedagogice, ca și pentru școlile 
de artă de opt ani, redacțiile de 
specialitate ale editurii bucureș- 
tene au realizat, de asemenea, noi 
manuale școlare „Teorie și $ol- 
fegii". ..Muzică vocală” și „Isto
ria artei românești”. Se mai află 
In tipografic prima colecție de 
solfegii, realizată de compozitori 
și profesori care predau în îned- 
țămîntul muzical din țara noastră, 
destinată claselor V—VIII ale 
școlilor de muzică. Sub semnă
tura lui Mircea Neagu și Mircea 
Vlada. ea oferă elevilor intere
sante exerciții de lectură muzi
cală inspirată din folclorul româ
nesc.

Luni dimineață a 
părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre 
Frankfurt, Mircea 
Angelescu, președin
tele Uniunii Asocia
țiilor Studenților din 
România, care, la 
invitația Uniunii Na
ționale a studenților 
germani, va 
o vizită în 
ca Federală 
maniei.

efectua 
Republl- 
a “Ger-

dimineața a 
Capitală mi- 
justiției al

s&rbAtoarea

MARȚI 6 IUNIE

18,00 în direct Blocul A-13 proprietate personală. 18,30 
Pentru copii. A fost o dată... Povestirile „Acul și barosul" și 
„Drobul de sare“ de Ion Creangă. Povestește artistul poporu
lui Al. Giugaru. Filmul : Prințul miez de nucă. 19,00 Pentru 
tineretul școlar: 1001 de întrebări. 19,30 Telejurnalul de 
seară 19,50 Buletinul meteorologic. 20,00 Aventurile lui 
Robin Hood. 20.30 Cabinet medical T. V. 20.50 Orfi.șe și- 
orașe. 21,00 Istoria teatrului universal. (Emisiunea a XXVI-a). 
Teatrul italian. Prezintă conf. univ. dr. Ovldiu Drimba. Exem
plificări din : o „Nostra Dea" de Massimo Bontempelli ; 
„îmbrăcați pe cei goi" de Luigi Pirandello. 22,00 Panoramic. 
22,45 Telejurnalul de noapte.

Dimitriu, ministul 
justiției, Stelian Nl- 
țulescu, președintele 
Asociației juriștilor 
din Republica Socia
listă România, pre
cum și de Jozsef 
Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare la 
București, șl membri 
ai ambasadei.

verse localități din 
țară, fftcînd popasuri 
la monumente 
rice, de 
cum și la 
ective de 
dustrial.

isto- 
artft, pre- 
unelc obi- 
interes in PIONIERI LOR

li
să

Luni 
sosit în 
nistrul , 
■Republicii Populare 
Ungare, dr. Korom 
Mihalv. care face o 
vizită în țara noas
tră la invitația Mi
nisterului Justiției, 
pentru un schimb 
de experiență în do
meniul respectiv.

Pe aeroportul Bă- 
nrasa, oaspetele ma
ghiar, împreună 
persoanele care 
însoțesc, a fost 
tîmpinat de

Stațiunile de pe 
toral au început 
găzduiască, pe lingă 
oamenii muncii din 
țară, șl numeroși 
turiști venlți de pes
te hotare. în această 
lună sînt anunțați să 
sosească în afară 
de turiști indivi
duali. excursioniști 
din Belgia. Franța, 
~ “ a Germaniei, 

Olanda și

cu 
îl 

în- 
Adrian

R. F. 
Italia, 
țări.

Alte 
turiști 
străbate cu autocare 
șl autoturisme pro
prii itinerarii turis
tice care leagă di-

grupuri 
străini

alte

de 
vor

Luni dimineața a 
sosit în Capitală o 
delegație de activiști 
al Asociației de prie
tenie sovieto-romă- 
nă. condusă de A. G. 
Țukanova, vicepre
ședintă a Asociației, 
care va face o vizi
tă în țara noastră la 
Invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S.

în aceeași zi, mem
brii delegației au 
făcui o vizită la 
Consiliul General 
A.R.L.U.S.. unde au 
fost primiți de Ma
rin Florea-Ionescu, 
vicepreședinte al 
Consiliului, și de alți 
membri ai conduce
rii Consiliului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

frumoase exerciții. I-au urmatlui
concursurile de atletism, întrece
rile de fotbal, tenis de cîmp și 
handbal care s-au 
luminarea „Cupei 
celor mai merituoși 
rindurile copiilor.

încheiat cu 
pionierilor" 

sportivi din

La lumina 
de tabără

focului

Frumoasele manifestări artis
tice, care s-au desfășurat în în
treaga țară, au exprimat în cîn- 
tec, joc și vers copilăria fericită, 
sentimentele de adîncă dragoste 
ale pionierilor pentru partidul 
care le-a asigurat-o.

...La Constanța, în portul tuns-

în jocuri populare, au aplaudat 
pe cei mai merituoși.

...Cele mai bune formații ale 
școlilor craiovene au susținut un 
impresionant spectacol artistic, la 
lumina reflectoarelor, pe stadio
nul din localitate. Aplaudați de 
peste 6 000 colegi de-ai lor, micii 
artiști s-au întrecut pe ei înșiși 
punînd în valoare frumusețea 
dansului și portului oltenesc, a 
versurilor și cîntecelor strămo
șești.

...Un mare număr de pionieri 
din raionul Brad, regiunea Hu
nedoara, și-au dat întîlnire în 
localitatea istorică Țebea, unde 
au organizat o frumoasă serbare 
culturală. Au vizitat secularul 
gorun al lui Horia și au depus 
buchete de flori la mormîntul lui

Avram Ian cai. La Sarmizegetusa, 
pe platoul amfiteatrului roman, 
a avut loc un montaj literar mu
zical, formă de evocare a trecu
tului istoric al acestei localități 
— fosta capitală a Daciei ro
mane. La Alba Iulia, Hunedoara, 
în comuna Dobra și în alte loca
lități din regiune, au avut loc 
serbări care s-au încheiat cu ve
sele carnavaluri pionierești.

■A-
A fost o sărbătoare de neuitat, 

care a marcat începutul unei noi 
tradiții. Ea se va repeta în fie
care an și în fiecare an i se vor 
adăuga noi și noi străluciri iz- 
vorîte din fantezia, talentul și 
căldura dragostei pionierilor față 
de patria noastră socialistă.

„Ziua pionierilor" a coincis, ieri, 
cu bilanțul școlarilor din clasele 
mai mici. Premianților 
părinții, colegii li s-au 

in bucurie.

dascălii, 
alăturat

SIMPOZION INTERNAȚIONAL

Luni dimineața au început lu
crările celui de-al II-lea simpo
zion internațional de tehnologie 
și utilaj agricol, organizat la 
București de Federația interna
țională a asociațiilor de apicul
turii — Apimondia.

La acest simpozion, prezidat de 
prof. dr. G. Townsend, președin
tele Comisiei de tehnologie api
colă a Apimondiei, iau parte oa
meni de știință, specialiști și 
practicieni din 16 țări, printre 
care Austria, Canada, Cehoslova
cia, R. F. a Germaniei, Iugosla-

via, Marea BritRnie, Polonia și 
Uniunea Sovietică.

Participant» au fost salutați 
de Nicolae Barbu, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii, și de prof. dr. V. Har- 
naj, președintele Apimondiei și 
al Asociației crescătorilor de 
albine din țara noastră.

• tic Tomis, a avut loc într-un ca
dru feeric, pe mal, pe dig și în 
bărci luminate carnavalul și fo
cul de tabără al pionierilor din 
oraș. Seara, o impresionantă re
tragere cu torțe spre piața Inde
pendenței. la care au luat part© 
peste 9 000 copii, a încheiat ma
nifestările dedicate „Zilei pio
nierilor".

...Focul de tabără a fost aprins 
și la Palatul Pionierilor, și la lu
mina sa copiii Capitalei au cîntat 
și au spus povești, s-au întrecut

PRETUIR» E
(Urmare din pag. I)

tregii țări, însumînd milioane 
de ore furate primăverii aces
teia și restituite apoi, înnobi
late, prin febra spectacolelor, 
prin ardoarea întrecerilor 
sportive, prin pasiunea și mi
gala desenului, picturii, lucru
lui manual.

Sîmbătă după-amiază, în 
prezența conducătorilor de 
partid și de stat, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut loc vernisajul Expozi
ției de desene și pictură a 
pionierilor și școlarilor, găz
duită de sălile Muzeului Sima. 
Inalții oaspeți, oprindu-se în
delung în fața multora dintre 
cele aproape 500 de lucrări — 
selecționgte din peste 1 600 
ajunse la etapa pe țară a u- 
nui larg concurs — au apre
ciat călduros creațiile copii
lor, emoționante poeme plas
tice, relevînd exuberante vi-

ziuni ale fericitei vîrste, ve- 
ghiate, în România socialistă, 
de o exemplară iubire, de o 
generoasă grijă. Prezența ace
lorași înalți oaspeți 
poi salutată în sala 
Republicii, la un 
spectacol pionieresc, 
solemne, versuri 
dansuri exuberante au trans
format scena — și, deopotri
vă, milioane de case în care 
spectacolul a fost urmărit pe 
ecranele televizoarelar — în
tr-o simbolică și definitoare 
pentru colectivitatea noastră, 
lume a bucuriei de a fi copil, 
a bucuriei de a privi cu 
ochii larg deschiși, temerar și 
demn, viitorul.

Duminică, în sfîrșit, din 
zori și pînă spre seară, sute 
de scene, zeci de stadioane 
din orașe și sate au fost în 
stăpînirea copiilor, iar ceea 
ce ne-a fost dat să aplaudăm 
pe stadionul clubului Dina-

a fost a- 
Palatului 
splendid 
Cîntece 

înaripate,

mii demo — măiestria a 
școlari gimnaști și atleți, pro
misiunile a două echipe de 
pitici fotbaliști — nu vom 
uita multă vreme și, proba
bil, multă vreme, întîlnirea 
cu un pionier ne va reîmpros
păta imaginea unduitoare a 
lanului de floarea-soarelui, 
imaginat de un exercițiu, sau 
a binecunoscutului „Pele din 
Titan", elevul de la liceul 38 
care a marcat un gol de o 
frumusețe cum n-avea să 
ne mai aducă, după-amia
ză, cuplajul de pe stadionul 
„23 August”.

Încă o dată, vă mulțumim, 
copii, mulțumim învățători
lor și profesorilor voștri. Ziua 
voastră ne mai îmbie cu ecoul 
ei în care descoperim, toți și 
de altfel fără nici o dificul
tate, sentimentul că, la orice 
vîrstă, izbutim să fim tineri.

Și ca să rămînem astfel, ne 
însoțește și această duminică...

SPARTACU8
— film pentru ecran panora
mic —
rulează la Patria (orele 9 ; 
12,45 ; 16,30 ; 20,15).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Republica 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15;
Festival (orele 8,15; 
13,15; 15,45; 18.30; 21).

PENTRU UN PUMN DE 
.ARI

— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
București (orele 8,30; 10,30;
12.45 ; 15 ; 17,15 : 19,30 ; 21,45).

DOCTOR PR/XTORIUS
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45).

RAIDUL VARGAT
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

MONTPARNASSE 19 
rulează la 
12,15; 15;

FATA LUI 
rulează la
13.45 ; 16 ; . .

CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45).

ALUMINIUL — O UZINA DE 
LAPTE — UNELTELE GlNDI- 
RII — JUCĂRII — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC — ȘOPÎRLA — 
DACĂ TRECI RIUL SELENIU 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 in continuare).
ANGELICA MARCHIZA ÎNGE
RILOR, MINUNATA ANGELI
CA

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8,30—
19.45 în continuare).

ANGELICA ȘI REGELE
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9; 
11,15; 15,30; 18; 20,45), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

IN NORD SPRE ALASKA
— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16.15; 18.45; 21).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

RIO CONCHOS
— cinemascop —

rulează la înfrățirea (orele 
10; 16: 18; 20).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Excelsior (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 
Modern (orele 9,30; 11,45; 15;
17,15; 19,30; 21,30).

FRENCH CANCAN
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45),
Melodia (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18.45; 21).

TOM JONES 
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,45).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,45: 16; 18,15; 2(1.30).

PARISUL VESEL
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop —
rulează la Arta (orele 9; 11*15; 
14; 16.15; 18,30; 20,45).

JANDARMUL DIN 8AINT 
TROPEZ

— cinemascop —
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Rahova (orele 
15,30; 18).

COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 8,45; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30),

OLD SCHATTERHAND
— cinemascop —
rulează la Flamura (orele 9; 
11,30; 15,30; 18; 20,30).

VIZITA 
rulează la 
15.30; 18;

SAMBA 
rulează la 
17,45).

DRAGĂ BRIGITTE
— cinemascop — 
rulează la Drumul Sării 
le 15,30; 17,45; 20),

FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,30).

URME ÎN OCEAN 
rulează la Crîngași 
15,30; 18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA 
SAINT-FIACRE

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

ONORABILUL STANISLAS 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 19,30).

JUDEX
rulează la Cosmos (orele 15,30ț 
18; 20,30).

(orele 
21,30), 
10,45;

DO-

centrai (orele 9,30; 
18; 21).
BUBE
Doina (orele 11,30;
18,30 ; 21).

APLAUDATA

Colentlna (orele 15;

(ore-

(orele

(orele

Volga (orele 11,45;
20,30).

de cărfi de ini- 
umple un gol 
în literatura de

(Agerpres)

HAU OM,
DOMNULE ! (Urmare din pag. 1)

Nu știu dacă în-

cJiiar așa, dar tot e

tmar pianistPROMISIUNI
GRIGORE• CONCERT ȘCOLAR

T

înscrierile se fac intre 1—30 iunie 1967 între orele 8—14 
la secretariatul școlii str. Preciziei nr. 12, raionul 16 Februa
rie (capătul tramvaiului 25) Militari telefon 31.55.81,

Examenele se dau intre 1—10 iulie la următoarele obiecte ;

anunță că școlarizează absolvenți ai școlii de 8 (7) ani pentru 
următoarele meserii :

Acum, de tind cu progra
mul de muncă revizuit in 
ideea maximei eficiențe, am 
primit o sumedenie de tele
foane. Unul era de la un ac
tor care-mi povestea schim
barea petrecută pe la maga
zine (mai stă lumea și la ser
viciu 1). Am scris despre el. 
Altul era de la o femeie ca
re, ' văzînd că mă preocupă 
problema, a vrut să-mi co
munice un fragment de dia
log auzit pe stradă între altă 
femeie și un bărbat.

— De ce nu te duci la di
rector ? întrebase femeia ca
re discuta cu bărbatul.

— Eh, pînă-l găsesc, mereu 
plecat, mereu ședințe...

— Lasă, tovarășe, nu fi ne
serios, du-te că-l găsești ori- 
tind. Acum nu mai pleacă de
cît cînd îl cheamă ministrul... 
iar cu ședințele...

Bună! 
tr-adevăr se vor fi întîmplînd 
lucrurile 
un fapt.

Alt telefon, de la un ingi
ner care răspunde de o fa
brică într-o mare uzină.

— Vino, domnule, și stai 
titeva ore la mine.

Nici pe el nu-l prea găseai 
totdeauna, m-am gîndit că 
poate îl deranjează obligația 
de a-și vedea numai de trea
bă 8 ore... N-apuc însă să iau 
loc în fotoliu și să deschid 
gura spre a afla ce dorește, 
că se deschide ușa și intră se
cretara cu o foaie de hîrtie.

— Tovarășe inginer - șef, 
dactilografa întreabă dacă să 
bată adresa pe birt ia asta mal 
albă, sau pe o hîrtie ca asta, 
mai galbenă ?

— Dumneata ce crezi ? i-a 
cerut, calm, inginerul păre
rea.

— La urma urmei, tovarășe 
inginer, n-are nici o impor
tanță. Ce mi-e una, ce mi-e 
alta...

M-am uitat la secretară. 
Vorbea foarte serios, convin
să profund de adevărurile pe 
care le spunea. Se uita le ea 
si inginerul. Medita. A zis:

— Hm I, ...Hm! ...Zău,
n-are nici o importanță ?

— Num... ! Ce importanță, 
spuneți și dv. ?

— Atunci de ce-ați venit la 
mine ? / a început el aproape 
să strige. De ce ?

Femeia s-a ofensat și a ie
șit cu un „vai!” subînțeles, 
retras in plămîni.

— Vine, domnule, de două
zeci de ori pe zi la mine cu 
toate prostiile, cu toate ni
micurile, să mă întrebe dacă 
vreau lipici marca cutare sau 
cuta...

In clipa aceea, peste cuvîn-

tul neterminat, a țîșnft zbîr- 
nîitul telefonului. A ridicat.

— Da... Eu... Șaibe pentru 
care piesă ? ...Am înțeles
...Și ?... Dar ce doriți P ...La 
ce întreprindere se fabrică 
șaibele astea ?... La toate 
trei P ...Și putem lua de la 
oricare ? ...Da ? ...Și ce vrei 
dumneata de la mine ? ...Să-ți 
spur. de la care ... Dumneata 
ce propui ? Indiferent ? ...Nu, 
zău, n-are nici o importanță ? 
...Atunci ... ? I

A urmat un țipăt, iar; un 
țipăt cu glas scăzut, dar con- 
țin'tnd o durere ca de cuțit 
înfipt în rărunchi.

Abia a pus receptorul jos 
și a zbîrnîit altă sonerie, pe 
altă „linie".

— Da ...Bună Costele ...Ce 
să fac, uite, treabă ...N-ai ce 
face ?

Bine de tine, eu am ...Nu, 
nu mă supăr ...Colegi, da ... 
Eh, ani frumoși erau ăia ... 
Studenția, da ...He, he ... (că
tre mine, negru, gest de om 
căruia-i vine să-și ia timpii). 
Da ... Da, da ... (a depărtat 
receptorul, nici nu mai as
cultă, zice doar „da, da").

Pe ceas : 20 de minute a du
rat povestea !

Am stat acolo o zi. Mai bi- 
ne-zis m-a ținut el. Ca să mă 
încarc de nervi, să-mi vina și 
mie să explodez, să scriu ce
va împotriva acelora care din 
cinci in cinci minute dau, în
tr-un fel sau altul, buzna pes
te om zîmbind „simplu”: 
mare lucru o vorbuliță, o în
trebare, un telefon, o suges
tie ?

Eu însă mi-am adus amin
te de-o conferință la care, in
vitat, Camil Petrescu (lucra
pe atunci din plin la romanul 
„Un om între oameni”) a ve
nit furios. Cerîndu-și scuze a 
spus o poveste. Odată, un me
canic de accelerat care por
nise la drum deschis și care 
folosea toate energiile mași
năriei, s-a trezit că, in plin 
timp, i-a făcut cineva semne 
să oprească. A scrîșnit din 
fierărie șt a stopat.

— Ce s-a întîmplat ? l-a 
întrebat el.

— Nimic ...Îmi răsucisem o 
țigară și voiam un cărhunaș...

— Și pentru asta oprești ac
celeratul ?

Omului i-a venit să sară 
peste el din vîrful terasamen- 
tului. Dar celălalt s-a mirat 
sincer:

— Cum, domnule, tocmai 
dumneata, care ai un cuptor 
întreg de cărbuni, te superi 
că ți-am cerut foc pentru o 
țigară P Rău om trebuie să 
fii, domnule 1

EUGEN FLORESCU

____________ /

La lumina jocului de tabără începe programul artistic...

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR, 
DIRECȚIA GENERALA A PREFABRICATELOR 

GRUPUL ȘCOLAR AL ÎNTREPRINDERII PREFABRICATE 
DIN BETON BUCUREȘTI MILITARI

— Operator prefabricate ;
— Prelucrător — montator — piatră marmură granit
— Ceramist ceramică fină ;
— Lăcătuș mecanic industria prefabricatelor ;
— Frezor-montator-mortezor ;
— Izolator construcții ;
— Lăcătuș mecanic utilaje construcții.

— Limba română scris și oral
— Matematică scris și oral.
Elevii pe timpul școlarizării primesc gratuit cazare, hrană, 

echipament și rechizite școlare.

țuire a titlurilor, periodicitatea a- 
parițiilor, spiritul redactărilor e- 
vidențiază însă o serie de caren
țe care reduc eficiența unei suite 
de lucrări cu un profil prioritar 
educativ. Trecerea în revistă a 
titlurilor vădește înainte de toate 
lipsa unui criteriu de selecție te
matică, de urmărire a unui cri
teriu pedagogic.

„Muzica pentru toți" a găzduit 
astfel, sub emblema ei, atît cărți 
de inițiere cît și mici eseuri sin
tetice asupra unor fenomene mu
zicale (ca studiul despre „Sona
tă" de M. Nicolescu cu totul de
parte prin ținuta sa analitică și 
nivelul de tratare de un ciclu de 
lucrări de popularizare) dar și lu
crări pe diverse teme a căror uni
că similitudine cu titlul colecției 
este numărul redus de pagini.

Carențele unității tematice sînt 
datorate în al doilea rind unor 
lipsuri de planificare editorială, 
în condițiile creșterii eforturilor 
instituțiilor artistice pentru răs
pândirea valorilor artistice nu pot 
fi permise pauze editoriale care 
se prelungesc cu anii. La servi
ciul de popularizare a Editurii 
Muzicale am fost zilele acestea 
informați că ultima lucrare a co
lecției „Muzica pentru toți", și 
deci ultima carte de inițiere mu
zicală, a apărut în 1964 cu toate 
că de atunci principalul nostru

for editorial pe tărim muzical a 
difuzat zeci de lucrări pe cele 
mai diverse teme din care multe 
exemplare (datorită lipsei de stu
diu științific a cerințelor editoria
le) zac și acum în rafturile li
brăriilor.

In sfîrșit, valențele educative 
ale lucrărilor de popularizare ti
părite de Editura Muzicală sînt 
reduse prin numărul cu totul in
fim de lucrări închinate special 
unei opere de inițiere. Din tota
lul titlurilor difuzate în ultimii 
10 ani ( și la activitatea Editurii 
Muzicale s-a adăugat aceea a E- 
diturii Tineretului care a avut 
meritorii realizări în această di
recție), fișierele bibliografice n-au 
înregistrat decît două lucrări de 
inițiere estetică.

Tocmai de aceea s-ar putea a- 
firma că majoritatea lucrărilor a- 
părute pînă acum în Editura Mu
zicală, monografii, eseuri, lucrări 
de sinteză, n-au avut întotdeauna 
o largă audiență datorită lipsei 
unor lucrări de inițiere care să 
construiască „primele drumuri" 
spre comorile artei sunetelor.

Organizat cu maximă rapidita
te un asemenea ciclu menit a fi 
o largă introducere în ^rta mu
zicală ar trebui să cuprindă, după 
părerea noastră, o serie de micro- 
lucrări care să prezinte elemente
le limbajului muzical (să expli
ce, de pildă, bazele melodiei, 
ritmului, armoniei, polifoniei, in-

strumentației), să dea suma de 
date pentru înțelegerea principa
lelor forme și genuri muzicale, 
elementelor caracteristice ale cu
rentelor și personalităților care au 
ilustrat și ilustrează istoria mu
zicii și în sfîrșit, să pună la în
de mina fiecărui tînăr suma de 
informații discografice, bibliogra
fice, pedagogice pentru organi
zarea colectivă sau individuală a 
unui ciclu de audiții care, ince- 
pînd de la stabilirea unor rela
ții dintre muzică și celelalte arte 
și terminînd cu dimensionarea 
creațiilor dominante ale contem
poraneității, să ofere posibilitatea 
unei largi și adinei investigații in 

artei 
reper- 
națio-

diverse zone ale istoriei 
muzicale, reperele marelui 
toriu muzical universal și 
nai.

Elaborată într-o ordine 
cios gîndită din punct de 
pedagogic (ar trebui

judi- 
vedere 

consultați 
pentru aceasta nu numai presti
gioși muzicieni ci și toți acei 
care au dobîndit în ultima vreme 
o experiență valoroasă, în popu
larizarea muzicii), redactate cu 
grija găsirii unui stil, unui lim
baj care să apeleze la imaginile 
literare, artistice proprii tinerilor 
de cele mai diferite preocupări, 
o asemenea suită 
țiere muzicală ar 
de mult așteptat 
educație estetică.

ultime luni de sta-Tn aceste 
giunc muzicală, de multe ori ba
nalizate de programe lipsite de 
ineditul primelor audiții sau de 
interpretări cu totul obișnuite, 
au apărut zilele acestea strălu
citoare lumini.

Fapt cu totul interesant, com
pensațiile ne sînt de astădată o- 
ferite de manifestările dedicate 
unui gen ani în șir pe ne
drept neglijat în sălile de con
cert : muzica de cameră.

Eforturile organizatorilor vie
ții artistice bucureștene s-au do
vedit salutare. Din mulțimea an
samblurilor născute din dorința 
instrumentiștilor de a cultiva un 
gen dificil dar cu Imense sa
tisfacții pentru interprețl și pu
blic se decantează mereu valori 
noi, se creează premlzele unor 
manifestări periodice care să 
sondeze și să dăruiască publicu
lui izvoarele uriașei literaturi 
dedicate genului.

Zilele acestea, o nouă forma
ție a sosit ia o primă și promi
țătoare confruntare : Orchestra 
de cameră fără dirijor a Radio- 
televizlanii.

prim concert-ma- 
Zvorișteanu, un

Animați de 
estrul Radu __
grup de pasionați instrumentiști 
și-au sudat eforturile pentru a 
alcătui o formație asemănătoare 
ansamblurilor veacurilor 17 și 
18.

Departe de a avea doar far
mecul unei reconstituiri istorice, 
formația este impecabil alcătui
tă pentru a ne oferi în viitor 
toată gama de lucrări a epocii 
intrate în istoria muzicii 
numele de preclasicism.

Tn acest prlm-concert, piesele 
lui Bach, (Fuga în Ia minor, o 
Arie în transcripția iul Max 
Reger și Concertul pentru vioară 
în la minor) Suita I-a din „Cră
iasa zînelor“ de Purceii, mote- 
tul „Exaltate, Jubilate" al lui 
Mozart și „Marea Fugă" de Be- 
ethoven au avut adîncimea, li
niștea, poezia marilor gluvae- 
ruri muzicale.

Îndelungata practică de or
chestră a fiecărui interpret, o 
exemplară capacitate de inte
grare, au fost vizibile de la pri
ma notă.

sub

Omogenizarea sonoră, respec
tul față de textul partiturii, flu
idul unei unități conceptuale au 
caracterizat evoluția instrumen
tiștilor.

Momentul culminant al aces
tui recital de valori clasice a 
fost „Marea Fugă“ de Beetho- 
ven.

Programul, ținuta interpretă
rilor ne dau certitudinea formă
rii și consolidării unui ansamblu 
care poate avea un rol deosebit 
în condițiile în care își va pro
pune prezențe periodice în via
ța muzicală a Capitalei.

★

Estradele radio-ului și televi
ziunii, sălile de festivitate școla
re și chiar marile săli de con
certe ale Capitalei ne-au dăruit 
în ultimii ani bucuria intîlnirli 
reprezentanților viitoarei gene
rații de soliști al țării. Asemenea 
prime contacte cu estradele con- 
certistice ne-au conturat totdea
una dimensiunile unor remarca
bile talente cărora viața muzi
cală le-a conferit sau nu, mal 
tîrzlu autenticitate.

Am fost însă în zilele acestui

sfîrșit de an 
unui spectacol 
de obișnuitele 
Instrumentale : toți elevii 
mului liceu de muzică al țării 
și-au lăsat instrumentele și s-au 
întrecut într-un concert coral 
demn de marile tradiții ale for
mațiilor noastre.

Pe grupe de clase, sub condu
cerea prof. A. Motora-Ionescu, 
Nic. Nicolescu și C. Romașcanu 
— elevii muzicieni au investigat 
o vastă zonă a literaturii corale 
naționale și universale, au „re
creat" momente de vibrantă va
loare artistică.

Cu totul remarcabil ni s-a pă
rut aportul celor mai mici. Un 
reputat muzician șl pedagog, 
prof. Ana Motora-Ionescu, a 
monstrat ce Imense resurse 
muzicalitate, de inteligență 
tlstlcă, pot sălășlui Intr-un 
samblu de copii care ar merita 
o anumită periodicitate In întll- 
nirile cu publicul.

școlar martorii 
cu totul deosebit 
recitaluri vocal- 

pri-

de- 
de 

ar- 
an-

IOSIF SAVA

„Dan Grigore este 
un talent autentic și 
cu mari promisiuni" 
— jată ce scria presa 
noastră în 1961 cînd, 
în vîrstă de numai 
18 ani tânărul pianist 
obținuse un impor
tant premiu la a 
doua ediție a Festi
valului „George E- 
nescu". După acest 
succes el continuă 
studiile la Conserva
torul bucureștean un
de își îmbogățește re
pertoriul, dobândind 
sub îndrumarea prof. 
FI. Musicescu o re
marcabilă maturi
tate.

Am reținut, recent, 
ultimul său recita! în 
care Dan Grigore a 
reușit să ne convin
gă în mare măsură 
asupra posibilităților 
sale interpretative. în 
redarea sa, Sonata în 
si minor de Liszt, a

căpătat o tălmăcire 
convingătoare, relie- 
fîndu-ne elan roman
tic, patos grav și pro
fund dar și momen
te de un riguros opti
mism.

Nu de mult, reci
talul său de la 
Cannes a fost elo
gios apreciat de presa 
de specialitate. Pro
gramul a cuprins un 
coral de Bach, Im- 
promtu și moment 
muzical de Schubert, 
Rapsodia nr. 6 de 
Liszt, două piese de 
Debussy, miniaturi 
de Miliail fora și 
Paul Constantinescu. 
Dan Grigore — scria 
presa franceză — 
poate să cînte de la 
clasici la romantici, 
de la Bach la De
bussy, iubind în ace
lași timp tot ceea ce 
execută. Are o velo- 
citate și o tehnică

impecabilă dar are 
în același timp un 
tușeu aerian.

Zilele trecute Dan 
Grigore a apărut ca 
solist al Orchestrei 
Cinematografiei, in
terpretând concertul 
în do minor de Rah- 
maninov — o muzică 
cu larg suflu roman
tic. Cîntul lui Dan 
Grigore a dovedit o 
stăpinire a tehnicii 
dificile a acestei lu
crări, uneori însă cu 
tensiuni sonore ce se 
cereau estompate.

Așteptăm viitoa
rele apariții ale tî- 
nărului pianist dorin- 
du-i aceleași succese 
și în abordarea re
pertoriului preclasic, 
care să-l familiari
zeze în mai mare mă
sură cu capodoperele 
limbajului polifonic.

ALINA MUȘATV.



ZILNIC • Știri insem’ 
nări comentarii 

• Știri însemnări corn 
entarii # Știri însemnări

Deschiderea

Petre Bîajovici în R. A. R
Cehoslovac

(Agerpres). — 
al Nafiunilor

Tineretului

VIETNAMUL SUD :
Luptător din rîndul forțe
lor patriotice in timpul unei 

acțiuni

a intrat în

(Agerpres). — A- 
transmite că pos- 
Mecca a anunțat 

Arabiei 
Iordania

Orientul
CAIRO 5 (Agerpres). — Agen

da FRANCE PRESSE anunță 
'â postul de radio Cairo a trans- 
nis următorul comunicat al Co- 
nandamentului suprem al for- 
elor armate ale R.A.U. : „Azi 
iimineață la ora 9, Izraelul a 
leclanșat o agresiune terestră și 
ieriană de mare amploare îm
potriva R.A.U. Avioanele izrae- 
iene au efectuat raiduri asupra 
inui număr de aeroporturi mili
are în Sinai. Canalul de Suez 
i asupra unei baze aeriene din 
ipropiere de Cairo. Pe pămînt 
orțele izraelicne au declanșat 
mmeroase atacuri pe toate fron- 
urile. In prezent un atac ae- 
ian se desfășoară asupra locali- 
ății Charm el Cheikh (la intra- 
ea în golful Akaba)“.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — 
Igenția U.P.I. anunță că un pur- 
ător de cuvînt militar oficial 
lin Tel Aviv a declarat luni că 
ntre forțele blindate și forțele 
ieriene ale R.A.U. și ale Izrae- 
ului continuă o bătălie înverșu- 
tată Ia frontiera de sud a țării, 
n declarația purtătorului de 
uvînt se afirmă : „începînd de 
uni dimineață pe frontul de sud 
u loc lupte grele între forțele 
»lindate și aeriene egiptene 
are au acționat împotriva Izrae- 
ului și forțele noastre care au 
ntrat în acțiune pentru a le stă- 
tili".

Surse militare au declarat că 
giptenii se îndreaptă în mod 
izibil spre nord de-a lungul 
oastei Mediterane. Forțele ae- 
iene ale Izraelului se îndreaptă 
pre sud.

AMMAN 5
:enția Reuter 
ul de radio 
ă forțele armate ale 
iaudite au intrat în 
pentru a lupta alături de frații 
rabi împotriva Izraelului'*.

CAIRO 5 (Agerpres). — După 
um anunță agenția FRANCE 
’RESSE ..Republica Arabă Uni- 
ă a informat oficial pe preșe- 
Lintele Consiliului de Securita- 
e că Izraelul a declanșat o a- 
jesiune împotriva R.A.U. efec- 
uînd raiduri aeriene asupra ae- 
oporturilor și ca forțele arma- 
e ale R.A.U. sînt în prezent în 
urs de a respinge această agre- 
iune" se arată într-un comuni- 
at difuzat în Ministerul Afa- 
erilor Externe al R.A.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (A- 
:erpres). — Agenția U.P.I. a- 
nnță că ambasadorul IzTaelului,

Framîntările

din Nigeria
Ambasada S.U.A. din Lagos a 

cerut tuturor cetățenilor ameri
cani să părăsească cit mai repe
de cu putință teritoriul provin
ciei orientale a Nigeriei, transmi
te agenția UNI 1ED PRESS IN
TERNAȚIONAL. Această hotă- 
rire a fost luată ca urmare a 
{aptului că. potrivit declarației 
ambasadorului american, Nigeria 
pare să se afle în pragul unui 
război civil. Trupe ale guver
nului de la Lagos au ocupat po
ziții de-a lungul liniei de demar
cație dintre teritoriul provinciei 
orientale și restul Nigeriei.

Pe de altă parte agenția U.P.I. 
semnalează că rezidenții străini 
din provincia estică continuă să 
fi evacuați în masă. Guvernul 
federal a dat un avertisment serios 
tuturor companiilor și oamenilor 
de afaceri străini, cerindu-le să 
nu plătească taxe „guvernului“ 
de la Enugu (capitala provin
ciei orientale). Avertismentul 
constituie un nou pas al genera
lului Gowon — șeful guvernului 
militar de la Lagos — pe calea 
izolării financiare și economice 
a provinciei estice. Transporturile 
și telecomunicațiile cu estul au 
fost deja suspendate.

Gideon Rafael, t informat luni 
dimineața pe președintele Con
siliului de Securitate. Hans Ta- 
bor (Danemarca) despre faptul 
că „Egiptul a atacat Izraelul în 
aer și pe sol".

Un purtător de cuvînt al am
basadei Izraeliene a afirmat 
însă că Izraelul nu a cerut 
„deocamdată" convocarea de 
urgență a Consiliului de Secu
ritate.

AMMAN 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția 
FRANCE PRESSE, forțele ar
mate iordaniene au fost plasate 
sub comandamentul egiptean. O 
dată cu introducerea legii mar
țiale, la Amman s-a anunțat că 
Saad Joumaa, primul ministru al 
Iordaniei, a fost numit guverna
tor militar al țării.

DAMASC 5 (Agerpres). — Po- 
trivit agenției FRANCE PRESSE 
un comunicat al comandantului 
șef al forțelor armate ale Repu
blicii Arabe Siria difuzat pe pos
tul de radio Damasc a anunțat: 
„Avioanele noastre bombardează 
orașele și pozițiile strategice ale 
inamicului. Siria 
luptă".

NEW YORK 5 
Secretarul general 
Unite, U Thant, și Hans Tabor 
(Danemarca), președintele în 
exercițiu al Consiliului de Secu
ritate, au avut luni dimineața 
consultări telefonice cu alți mem
bri ai Consiliului, în vederea 
unei reuniuni urgente a aces
tuia.

BELGIA : In orașele bel
giene se desfășoară demon
strații și mitinguri în care 
populația cere încetarea a- 
gresiunii americane in Viet
nam. în fotografie : aspect 
de la o astfel de demon
strație care a avut loc zi

lele trecute la Bruxelles

CAIRO 5. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite: 
Continuindu-și vizita în R.A.U., 
Petre Bîajovici, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
și persoanele care îl însoțesc 
au sosit duminică la Assuan. 
Oaspeții români sint însoțiți de 
Hassan Sobeah, președintele 
organismului pentru recupera
rea terenurilor deșerte, precum 
și de Mircea Nicolaescu, am
basadorul României la Cairo. 
La sosirea pe aeroportul din

Congresului
Uniunii

O rizibilă grabă marchează demersurile britanice privind ade
rarea bătrînului Albion la „mica Europă" n celor șase. De la în
ceput, a surprins precipilarea cu care Londra a depus, înainte do 
dala așteptată, cererea formală de ndcrnro In Bruxelles. Insistența 
cu care Wilson a acționat pentru obținerea aprobării parlamentu
lui înainte de vacanța reglementară a fost pusă în legătură cu 
reuniunea la nivel înalt a C.E.E. de la Roma. Mal precis, depu
nerea devansată a cererii engleze a fost interpretată ca o presiune 
calculată asupra celor șase parteneri ni Pieței comune pentru a-i 
determina să ia o hotărire concretă, rapida, asupra doleanței for
male, oficial exprimată, a Marii Britanii.

După conferința de prc«ă a președintelui de Gaulle a devenit 
clar că șansele unei rapide admiteri a Angliei în C.E.E. sînt mi
nime. Iar după reuniunea „la nivel înalt" din capitala italiană 
perspectivele îndeplinirii doleanțelor engleze au rămas la fel do 
nebuloase. Propunerea Belgiei do n se trece imediat la negocie
rea admiterii Britanici nu a fost sprijinită de vest-germani și 
italieni. în același timp, teza franceză despre neccsitatfea unei pre
alabile „clarificări profunde și îndelungate" a celor șase în pri
vința evoluției Pieței comune, înainte de primirea unor noi membri 
a fost acceptată tacit de majoritatea partenerilor C.E.E.. Ceea 
co înseamnă, practic, o nmînaro de durată, dacă nu sine die a 
admiterii Angliei în Piața comună.

Premierul Wilson nu numai că nu se arată dispus să se lase 
antrenat într-o lungă așteptare, dar parc să apeso și mai decis pe 
accelerator. El a afirmat a doua zi după conferința de presă de 
la Elysce și a repetat-o imediat după reuniunea celor șaso de la 
palatul Famesinn. „Nu dorim — a subliniat primul ministru bri
tanic — să no angajăm într-o interminabilă rundă do negocieri“.

In fapt nu este vorba numai de o chestiune de dorință. Wilson 
nu-și poate permite să se angajeze într-o lungă așteptare Ia por
țile Pieței comune. Sondajele de opinie publică au scos în evidență 
puternica opoziție internă față do idecn aderării la Piața comună, 
aderare comportind serioase povori și lovituri pentru nivelul do 
trai nl maselor din Anglia. Și, bineînțeles, existența unei asemenea 
opoziții nu creează guvernului britanic o atmosferă propice pentru

Assuan, oaspeții români 
fost întîmpinați de Madkor 
Elez, guvernatorul provinciei, 
și de alte persoane oficiale.

In cursul dimineții, oaspeții 
români au vizitat macheta și 
șantierul barajului înalt, im
portant obiectiv economic al 
R.A.U. Hasan-Zaky, directorul 
organizației pentru construcția 
barajului, a furnizat unele 
date asupra stadiului ac
tual al lucrărilor, subliniind 
importanța barajului pentru 
viața economică a țării. Apre
ciind eforturile întreprinse de 
R.A.U. pentru dezvoltarea sa 
economică spre binele în
tregului popor, Petre Bîajovici 
a urat succes constructorilor 
marelui obiectiv. Totodată, vi
cepreședintele român a făcut 
cunoscut gazdelor unele din 
realizările țării noastre în do
meniul energetic și îndeosebi 
construirea marelui nod hidro
energetic și de navigație de la 
Porție de Fier.

In continuare s-a făcut o 
vizită la Uzina de îngră
șăminte chimice, oaspeții ro
mâni fiind primiți de Taha 
Zaky, președintele companiei. 
Guvernatorul Assuanului a o- 
ferit la hotelul New Cataract 
o masă în cinstea vicepreședin
telui român. După-amiază au 
fost vizitate noile cvartale de 
locuințe ale orașului, precum 
și insula Kitchiner unde se a- 
flă o frumoasă colecție de ar
bori și flori tropicale.

In sala Sporturilor din Fra
ga s-au deschis luni dimineață 
lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac. La lucrări par
ticipă numeroși delegați din 
partea organizațiilor de tine
ret, precum și o delegație a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
în frunte cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Printre delegațiile străine 
participante la congres se 
află și o delegație a Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist din Republi
ca Socialistă România, con
dusă de Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C.

angajarea unor lungi tratative. Motivul principal al grabei lui 
Wilson rezidă însă, pare-se, în precaritatea poziției Londrei în 
dialogul ei cu „cei șase“. Premierul britanic ar dori să profite de 
conjunctura mai bună prin care trece actualmente balanța de plăți 
engleză pentru a negocia aderarea la Piața comună. Noua redu
cere a taxei de scont a Băncii Angliei și anunțarea rambursării 
înainte de termen a jumătate din împrumutul contractat în 1964 
la F.M.I. au urmărit tocmai demonstrarea unei „sănătăți econo
mice“ de natură să creeze poziții mai bune negociatorilor bri
tanici. Manevra rapidă apare cu atît mai presantă cu cît, în po
fida încrederii afișate în întărirea lirei sterline, situația economică 
a Marii Britanii nu încetează să se deterioreze. Experțli londo
nezi apreciază că spre sfirșitul acestui an se vor impune noi mă
suri de „redresare economică". Se așteaptă o restrîngere a investi
țiilor și o nouă creștere a șomajului. „Este aproape sigur — re
marcă reputata publicație engleză ECONOMIST — că în perspec
tivă nu prea îndepărtată pozițiile Angliei în negocierile cu C.E.E. 
vor fi mai slabe decît astăzi. Măsurile severe care s-ar putea im
pune în toamnă pe frontul economic vor face ca și imposibilă 
orice tentativă de discuție chiar și cu acele țări ale Pieței comune 
cele mai dispuse să accepte prezența britanică“.

Un indiciu al dificultăților economice prevăzute este și anun
țarea majorării cu 10 la sută a prețului energiei electrice, ceea 
ce, evident, va mări costul producției în ansamblul industriei bri
tanice. Unul din principalii factori ai sporirii costului energiei 
electrice îl constituie prețul ridicat al cărbunelui englez pe care’ 
termocentralele trebuie să-l achiziționeze. Problema cărbunelui 
mai exact, a prețului ridicat al cărbunelui englez în comparație 
cu cel „comunitar" riscă să devină unul din obstacolele cele mai 
serioase ale intrării Angliei în C.E.E. Aceasta din cauză că ajus
tările în cadrul C.E.C.O. promit să fie mult mai dificile decît cele 
din cadrul Pieței comune industriale propriu-zise.

Astfel stînd lucrurile, precipitarea britanică apare de înțeles. 
Ea urmărește atît mascarea dificultăților de fond ale economiei 
britanice cît și folosirea actualului moment cînd pozițiile nego
ciatorilor englezi sînt ceva mai bune.

EM. RVCÄR

în vîrstă de peste 
Congo (Kinshasa) au

Referendum

Rezultatele alegerilor
din landul Saxonia european In care propun ține

rea unei conferințe a tuturor 
statelor europene în problema 
securității și colaborării pașnice 
în Europa.

în landul vest-german 
Saxonia Inferioară au a- 
vut loc duminică alegeri 
pentru desemnarea par
lamentului local.

Rezultatele oficiale publicate 
în cursul nopții indică o scădere 
a numărului voturilor acordate 
Partidului social-democrat și 
Partidului liber-democrat, unele 
progrese realizate de Uniunea 
Creștin-Democrată și intrarea, 
pentru prima oară in landtagul 
Saxoniei Inferioare, a deputaților 
partidului de dreapta național- 
democrat. Deși pierd șapte man
date social-democrații rămin 
principala forță in acest land. Ei 
au obținut 66 de mandate 
(43,1 la sută din totalul vo
turilor), în 

mocrații au

66
i din 
timp ce creștin-de- 
cîștigat un mandat

pentru a atinge un total de 
deputați. Liber-democrații 
pierdut patru mandate, rămîntnd 
cu zece deputați. In sfirșit, par
tidul național democrat a obți
nut șapte la sută din voturi și 
zece mandate.

Observatorii interpretează re
zultatele alegerilor din Saxonia 
Inferioară ca un indiciu al redre
sării creștin-democraților, după 
unele insuccese înregistrate spre 
sfirșitul perioadei de guvernare a 
cabinetului Erhard, și ca o nouă 
dovadă (după cea oferită de ale
gerile din Renania Palatinat de 
la 23 aprilie) că „marea coaliție" 
nu aduce, cel puțin pe plan elec
toral, beneficii social-democrați- 
lor. Partidul național democrat 
nu a realizat performanțele 
care le doreau conducătorii

Cetățenii
18 ani din 
început duminică să se prezinte 
în fața urnelor pentru a-și de
pune votul în cadrul referendu
mului constituțional ce are loo 
în această țară. Potrivit știrilor 
transmise din Kinshasa, prima 
zi a referendumului, care se va 
încheia la 16 iunie, a cunoscut 
o mare afluență a populației.

Dacă referendumul se va în
cheia printr-un succes al noii 
constituții — cum de altfel se 
așteaptă majoritatea observato
rilor — Congo va deveni o re
publică prezidențială .

ȘAHUL Iranului. Maho- 
mmed Reza Pahlavi împreună 
cu soția, care au efectuat o vi
zită oficială în R. F. a Germa
niei au sosit la Paris. Șahul se 
va întîlnl cu președintele Fran
ței, Charles de Gaulle. El va 
pleca apoi la Montreal, unde va 
vizita expoziția universală, 
după care va vizita Washingto
nul.

SCOTLAND-YARD-UL a mal 
făcut un pas în cercetarea ma
relui furt comis la 1 mai a. c. 
asupra furgonetului băncii 
„Rothschild" din Londra. După 
arestarea 
anunțată 
londoneză 
într-o turnătorie 
(localitate în apropierea 
niței italo-elvețiene), mai mul
te lingouri de aur. Proprie
tarul turnătoriei le 
în urmă cu cîteva __
rugămintea de a Ie topi și de a 
aștepta noi ordine". Surprins, a-

a trei complici — 
recent — poliția 
a găsit duminică, 

din Chiasso 
gra-

primise 
zile „cu

cesta a anunțat poliția cantona- 
lă, care la rîndu-i a sesizat 
Scotland-yard-ul. Deplasat la 
fața locului, un inspector al po
liției britanice a indentificat 
lingourile fără însă a le preciza 
numărul. Cei trei indivizi care 
expediaseră aurul au fost ares
tați în împrejurări ce nu sînt 
precizate. Alte șase lingouri, de 
aceeași origină, au fost găsite și 
puse sub sigiliu la Geneva.

o DUMINICA scara au 
sfirșit la Tallin, capitala Estoni
ei, tradiționalele „Zile ale păcii“ 
la care au participat partizani 
ai păcii din Danemarca, Fin
landa, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Norvegia, Polonia, 
Suedia și Uniunea Sovietică. 
Participanții la „Zilele păcii“, 
care s-au desfășurat sub lozinca 
„Să transformăm Marea Baltică 
într-o mare a păcii", au adresat 
nn apel tuturor oamenilor de 
bună credință de pe continentul

o ȘEFUL regimului rasist de 
la Salisbury, Jan Smith. a făcut 
cunoscut guvernului britanic că 
ar fi dispus să reia negocierile 
cu Marea Britanie, pentru a 
ajunge la o reglementare pe 
baza principiilor definite cu pri-

lejul întrevederilor dintre el și 
primul ministru Harold Wilson 
pe bordul crucișătorului Tiger“.

Smith a subliniat că o hotărî- 
re trebuie luată înainte ca Rho
desia să se declare republică 
(guvernul de la Salisbury are de 
multă vreme această intenție). 
Cercurile bine informate din 
Londra, relatează agenția Fran
ce Presse, consideră că este în
doielnic că Marea Britanie va 
da curs propunerii lui Smith.

o INTR-UN raport dat publi
cității de către Uniunea inter
națională a gazului se arată că 
în 1966 în întreaga lume a fost 
consumată o cantitate de 750 
miliarde metri cubi gaz natural, 
ceea ce înseamnă un nou record 
în acest domeniu. Se apreciază 
că în anul acesta consumul de 
gaz natural în lume se va ridi
ca la 800 miliarde metri cubi.

$1 celei electro- vll- 
Sta-

1965 
în-

sporlrea pro
de argint, iar 

a interesa 
monopoluri 

acest
Vedere panoramică a expoziției de aviație șl spațială organizată la Paris pe aeroportul 

Bourget

„Foamea" de argint

Sutele de mii 
automate, aparate 
pentru mărunțiș din 
S.U.A., vor fi ,.con
damnate la moar- 
:e“ ? O recentă de
clarație a ministrului 
american al finanțe
lor. Henry Fowler, a 
provocat neliniște in 
rindul companiilor 
producătoare de a- 
semenea aparate. 
Cauza ?

Scăderea stocurilor 
de argint deținute de 
Administrație a im
pus luarea unor mă
suri urgente. S-a ho- 
tărit, astfel, să se in
terzică exportul „me
talului alb“. Firmele 
care se află pe teri
toriul S.U.A. vor pu
tea folosi argintul în 
..afacerilor lor" cum- 
părindu-1 numai de

ia trezorierla ameri
cană.

Argintul are o că
utare din cc în ce 
mai mare. Aceasta se 
datorează în primul 
rind dezvoltării In
dustriei destinate cu
ceririi spațiului cos-

mic ,
nice. Scăderea stocu
rilor americane de 
argint de la 65 000 
tone in 1959. Ia mai 
puțin de 18 000 în 
prezent, a stirnit în
grijorarea cercurilor

din preajma N.A.S.A. 
Continuarea reduce
rii cantităților de 
argint — opiniază a- 
ceste cercuri — ar 
putea duce la unele 
întîrzieri în progra
mele spațiale ameri
cane. Specialiștii au

cestui metal. De 
acest proiect au 
ceput complicațiile. 
In Statele Unite se 
află în circulație mo
nede din argint. O 
eventuală sporire a 
prețului Ia argint ar 
putea favoriza re-

cupru și 
nichel. Prin topirea 
monedelor retrase, o- 
ficialitățilc america
ne au dorit să-șl 
sporească stocurile 
de argint. Operațiu
nea începută în 
se prevede a fi

propus 
ducțlel 
pentru 
marile 
extractive în __
business, oficialități
le le-au promis o 
sporire a prețului a-

eonverslnnea mone
delor aflate în circu
lație la noua valoa
re majorată.

In cele din urmă 
■-a trecut la înlocui
rea monedelor de 
argint cu altele din

cheiată în anul 
tor. Abia atunci 
iele Unite vor putea 
majora prețul argin
tului.

Dar problema nu a 
fost rezolvată decit 
parțial. Ce soartă

avea aparatele 
de mărunțiș din me
trouri, automatele 
construite pentru a 
„încasa“ bani numai 
de argint ? Industria 
automatelor va intra 
în conflict cu cea e- 
lectronică sau a uti
lajului cosmic ?

Urmările nu întîr- 
zie să se facă resim
țite nici pe piața ca
pitalistă a argintului. 
Bursa din Londra în
registrează deja des
faceri masive de ar
gint. Scopul acestor 
tranzacții este de a 
revinde argintul, 
după majorarea pre
țului pe piața ameri
cană.

„Operațiunea ar
gint“ este în curs de 
desfășurare.

IOAN TIMOFTE

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-163“. La 
bordul satelitului este instalat 
aparataj ștlințifio destinat con
tinuării cercetării spațiului cos- 
mio în conformitate cu progra
mul anunțat de agenția T.A.S.S. 
la 16 martie 1962. La bord mal 
există un sistem radio pentru 
măsurarea cu precizie a ele
mentelor orbitei, un sistem ra- 
diotelemctrio pentru transmite
rea pe Pămînt a datelor cu pri
vire la funcționarea instalațiilor 
și aparatelor științifice. Apara- 
tajul satelitului funcționează 
normal. Informațiile parvenite 
sint prelucrate de centrul de 
coordonare și calcul.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Solntell", Telelon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafia „Casa Soîntell“.
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m. CE INVITAȚII ADRESAȚI AMATO
RILOR DE DRUMEȚIE?

Interlocutorii noștri au 
început, vorbindu-ne des
pre „Inițiative 1967“. 
Transcriem câteva dintre 
ele, așa cum au fost enu
merate de tovarășa V 
ronica Ilie — secretar 
comitetului regional 
U.T.C. Ploiești.

— O tabără turistică 
Harța gu, într-un local

la 
. , ce

dat elevilor de întreprin
derea forestieră din loca
litate. .Aici, elevii, auto- 
jospodărindu-se, vor face 
excursii in împrejurimile 
foarte pitorești, se vor o- 
dihni și distra ;

— O ștafetă cu tema : 
..Pe urmele lui Caragiale". 
Participanți — membrii 
cercurilor literare din Plo
iești, Tirgoviște, Rm. Să
rat, Cîmpina. De fapt, 
ștafeta este alcătuită din- 
tr-un complex de acțiuni: 
expediții științifice, colec
tive de studiu, concursuri, 
dramatizarea unor schițe și 
povestiri. Ștafeta se va fi
naliza către sfârșitul va
canței în festivaluri „Ca
ragiale“ organizate în 
te orașele și centrele 
raion ;

— Două întîlniri 
unghiulare în Munții 
cegi: la prima vor parti
cipa elevi din Buzău, Cis- 
lău, Rm. Sărat, în a 
doua elevi din Ploiești, 
i'eleajen, Tirgoviște. Se 
vor evidenția rezistența 
fizică, capacitatea de o- 
rientare, cunoștințele de 
geografie, istorie, geologie. 
Dar se va verifica și spiri
tul de echipă, camarade
ria. Intîlnirile se vor în
cheia cu petrecerile de ne
uitat în jurul focului de 
tabără ;

toa- 
de

tri- 
Bu-

— Cîteva acțiuni de 
mai mică amploare dar 
care vor purta amprenta 
specificului anumitor lo
calități : la Tirgoviște fi
nalizarea concursului înce- 
Î>ut în timpul anului șco- 
ar „Portul, dansul și cin- 

tccul pe plaiurile târgoviș
tene“ și montajul literar 
„Poeți care au cintat rui
nele Tirgoviștei" ; la Cîm- 
pina concursul „Ce știm 
despre Hașdcu și Grigo- 
rescu" ; expoziții folclorice 
pe baza materialelor adu
nate de elevi în orașele 
Rm. Sărat și Buzău.

— In seara zilei de 
August, la orele 19,80, 
toată regiunea se vor 
prinde imense focuri de ta
bără în jurul cărora elevii 
vor prezenta frumoase 
programe artistice.'

După cum se vede, „o- 
bligația“ acestei vacanțe 
este — In aer liber I

In regiunea Ploiești vor 
funcționa 19 cluburi ale 
elevilor, sub auspiciile că
rora se poate organiza toa
tă gama de activități spe
cifice vacanței. Ele nu sînt 
o noutate ; au funcționat 
și în anii trecuți, deși e 
cam pretențios spus „au 
funcționat", pentru că cele 
mai multe s-au autodizol
vat din lipsă de partici- 
panți. Iar participanți n-au 
avut din lipsă de activi- • 
tăți. Un cerc vicios, care a 
compromis, într-un fel, 
ideea de club. Am reținut

23 
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Se discuți, șl se va mai dis
cuta multă vreme despre natura 
relațiilor cititorului cu poezia,
ale privitorului cu pictuia
ș.a.m.d. întotdeauna discuțiile a- 
cestca acceptă tacit un punct de 
vedere comun (ca punct do pic
tare și de sosire) : arta este des
tinata omului din a cărui existen
ță se inspiră. Desigur, arta este 
umană. Mai ales prin aceea că se 
adresează oamenilor, că îi invită 
(chiar dacă o operă sau un autor 
nu țin la asta) la un dialog, îi 
obligă chiar să aibă o atitudine. 
Dar din această destinație pre
cisă unii trag automat concluzia 
că pentru a fi așa, 
o operă trebuie să și 
ajungă la oricare 
consumator iar a- 
ceastă ajungere o 
numită de obicei 
accesibilitate, de 
fapt o dorință dc a 
înghiți pe nemeste- 
catc un obiect ca 
oricare altul. Alt
minteri, dacă n-ar 
exista o asemenea 
simplistă judecată, 
cum ar mai fi po
sibil să fie decretată 
de către unii, cîte- 
odată și în scris, 
domnia atotdescuie- 
toare a bunului 
simț comun, cheie 
la îndemîna oricui 
pentru a deschide 
la primul gest ușa 
,.produselor" artistice ? încrede
rea oarbă în bunul simț — con
fundat din neatenție sau neștiință 
cu bunul gust — pare a fi cre
zută de unii apanajul justeții 
situării relației amintite. Ei 
spun așa : desigur, arta nu este 
o lecțiune a cărei înțelegere ime
diată depinde numai de o bună 
dicțiune, sigur că o pregătire cul
turală anume este strict necesară, 
gustul este educabil prin instruc
ție intensă, ș.a.m.d. Cu toate a- 
cestea, sună partea a doua a ra
ționamentului acelorași inși, nu 
putem lăsa cititorul la discreția 
fanteziei imagistice a unui poet,

să zicem, dificil și, nu putem, de 
aceea, învinui cititorul de ne
înțelegerea gustului snob al 
poetului ermetic. Și din nou, în
crederea oarbă în bunul simț in
failibil. A pleda prea mult și zgo
motos și cu aplomb decrctator 
încrederea în bunul simț care nu 
c suficient în din ce în ce mai 
multe împrejurări e, după opinii 
noastră și simplist și nociv'. Cind 
există un efort pe toate planurile 
dc a depăși bunul simț comun 
(care nu poate, evident, lipsi do 
la temelia atitudinii noastre, dar 
nici nu poate deveni unitate de 
măsură a valorii artistice), cînd

ACCE-
SIBILI-
TATEA

normativul cotidian al fiecăruia 
reflectă exigență din ce în ce mai 
mare, a te împlătoșa în armura 
bunului simț refractar nu asimi- 
lant înseamnă a cobori, practic, 
ștacheta exigenței. Aleg cel mai 
discutat — cînd nu, cel mai or- 
colit — poet : Nichita Stănescu. 
Nimeni n-a spus — cu excepții 
de o rea credință întristătoare — 
că poetul n-ar avea un talent re
marcabil. Dar poetul nu pare a 
fi tot una cu poezia și atunci ta
lentul o dată afirmat poezia poate 
să sufere asaltul demolării. Ar-

C. STÂNESCU
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De ce sînt uneori aproximative

UNITĂȚILE DE MĂSURĂ
Ă MUNCII ?

în procesele de producție, 
existența unor norme de muncă 
reale, motivate din punct de ve
dere tehnic au o importanță 
deosebită în perfecționarea con
tinuă a producției. Prin caracte
rul lor stimulativ, normele cu 
motivare tehnică permit desco
perirea de noi rezerve de creștere 
a productivității muncii, de re
ducere a prețului de cost, consti
tuind un mijloc eficient de îm
bunătățire a organizării muncii. 
Iată de ce, stabilirea normelor de 
muncă într-o corelare perma
nentă cu gradul de tehnicitate 
în continuă evoluție, cu capaci
tatea sporită de lucru a munci
torilor, reprezintă în momentul 
de față o sarcină principală a 
unităților industriale.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
- ' '■ ■ _ __ :___ ■ ■ -, __ -V' . . .<____ ■■ ' :____

MODESTIE $1 SUCCES 
premial al societății — medio
critățile zgomotoase, excentricită
țile de suprafață și oricum deloc 
atentatoare la moravurile și alcă
tuirea socială existentă.

Numai socialismul — și este 
unul din meritele sale indiscuta
bile — și-a propus să respecte 
cu sfințenie în viața practică 
măsura dreaptă a lucrurilor. 
Principiul fundamental al retri
buției materiale și morale — fie-

După cum se știe, pe ansam
blul industriei, peste 90 la suta 
din totalul normelor îl reprezintă 
normele cu motivare tehnică. 
Ne-am oprit în analiza noastră 
asupra acestei probleme la două 
întreprinderi: Uzina de piese 
auto Colibași și C.I.L. Pitești. 
Am căutat răspuns la două în
trebări : în ce măsură sînt extinse 
normele tehnice ? Se iau întot
deauna în considerație posibili
tățile reale de care dispun cele 
două unități industriale la fun
damentarea normelor ?

La C.I.L. Pitești, normele cu 
motivare tehnică sînt extinse nu
mai în proporție de 80,7 la sută. 
Situația este însă și mai puțin 
corespunzătoare la nivelul sec
țiilor : 24 la sută la plăci fibro- 
lemnoase, 60 la sută la mobilă, 
64 la sută la binale.

După cum se observă, o situa
ție complet nemulțumitoare. Evi
dent că în asemenea condiții nu 
se poate vorbi de cîntărirea 
exactă a posibilităților de execu
ție a diferitelor operații.

De fapt, la C.I.L. Pitești nor
mele republicane reprezintă doar 
2,4 la sută din totalul norme
lor și sînt, de obicei, aplicate 
asupra unor lucrări de mică im-

portanță (încărcarea și descărca
rea buștenilor).

— Normele statistice locale — 
ne spunea tovarășul Gh. Stă- 
nescu, șeful serviciului organi
zarea muncii din combinat, se 
dovedesc a fi largi, neavînd mo
tivare tehnică. La secția binale, 
de exemplu, 36 la sută din volu
mul de muncă are la bază norme 
statistice, care în nici un caz nu 
sînt dinamice, necorespunzînd 
înzestrării tehnice a combinatu
lui.

Că este așa, ne-o demonstrează 
analiza îndeplinirii normelor de 
producție. Din numărul total de 
muncitori care lucrează în acord 
22.1 la sută (U.P.A. Colibași) și 
11,3 la sută (C.I.L. Pitești) de
pășesc normele în proporție de 
150 la sută. La ambele unități 
numărul muncitorilor care înde
plinesc normele între 130—150 
la sută este aproape de două ori 
mai mare decît al celor care în
deplinesc normele de producție 
în proporție de 110 la sută. A- 
ceasta în condițiile în care 
există și depășiri de norme de 
peste 160 la sută.

P. BRATU
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La G. A. S. Popești-Leordeni- 
îcrc, se recoltează necontenit... 

frumusețe

Modestia a fost asimilată pre
ceptului pedagogic de a fi cu
minte, adică a fi lipsit de excen
tricități, de a refuza spiritul de 
frondă juvenilă, de bravadă și 
ieșirea dintr-un anumit anonimat 
oricum și oriunde. într-o accep
ție specială noțiunea a fost apli
cată individului lipsit de velei
tăți, de virtuți de ordinul excep
țiilor, dar nu mai puțin și ae 
retrimitere în anonimat a valori
lor altfel — dovedite istoric — 
pozitive, expresii a unei geniali
tăți care nu poate fi refuzată. 
Sistemul aplicabilității sale a va
riat istoric și social. De regulă 
tratamentul a fost aplicat drastic 
spiritului inovator — în știință, 
artă, viața socială — care repre
zintă în general nu numai un 
mod nou de a privi și rezolva 
marile probleme ale existenței, 
dar și crepusculul societății în 
care se isca noua expresie. O 
întreagă canonadă de defăimare

s-a abătut asupra acestor valori 
încercând — fără a putea să o- 
prească cursul istoriei — să mi
nimalizeze, în numele unei mo
destii răstălmăcite sau conform, 
intereselor de clasă, afirmarea 
noilor valori.

Un tratament strîmb a fost a- 
plicat și sferei de realizare a suc
cesului. Valorilor autentice li s-a 
refuzat cu consecvență succesul 
fiind propuse — prin sistemul

căruia după capacitatea și mun
ca sa — a restructurat funda
mental însăși sfera de realizare 
a succesului promovînd și un 
mod realist de a delimita modes
tia de infatuare, fapta de dema
gogie, seriozitatea de spectacu
losul publicitar. Dar ar rămîne 
o simplă frază lirică credința că 
această repunere în drepturi a 
fost operată de socialism în nu
mele unui umanitarism rupt de

If! CUNOȘTI

realitatea noastră imediată, de 
scopurile supreme ale colectivită
ții : progresul accelerat spre o 
viață ascendent-prosperă. Singu
rul criteriu de a sancționa pre
mial modestia și succesul nu poa
te fi decît aportul la realizarea 
obiectivelor sociale, convingerea 
verificată cu scrupulozitate că a- 
ceastă faptă, această comporta
re aduce un cîștig real colectivi
tății.

Dacă genialitatea, vîrfurile ex
cepționale, refuză programarea 
obișnuită, nu-și pot găsi expresie

V. ARACHELIAN I 
(Continuare în pag. a lll-a) |

PE ȘANTIERUL RAFINĂRIEI

DIN PITEȘTI
PITEȘTI (de la co

respondentul nostru).
La șantierul 4 al 

rafinăriei Pitești a în
ceput montajul prime
lor instalații ale com
plexului de reformare 
catalitică și aromați- 
zare. In parcul rezer
voarelor de păcură es
te în curs asamblarea 
unui rezervor de

10 000 m.c., iar la in
stalația pentru extra
gerea și rafinarea aro
matelor a fost ridicată 
prima coloană de frac
ționare. La instalația 
de reformare catalitică 
se pregătește montajul 
primului vas de hidro
gen și a coloanelor 
pentru separarea xile-

nilor. Lucrări intense 
se desfășoară și la 
construcția platforme
lor de pompe și apa
rate, la cele 5 instala
ții ale complexului de 
reformare catalitică, 
precum șt la fundațiile 
parcurilor rezervoare
lor de recepție și in
termediare.

TOVARĂȘUL DE MUNCĂ ?

Șosea internațională 

de-a lungul litoralului

A fost deschis 
punctul de trecere a 
frontierei de 6tat 
Vama Veche-Manga- 
lia. pentru autovehi
culele care circulă pe 
drumul internațio
nal F. 95. Această șo
sea străbate de-a 
lungul litoralului 
Mării Negre, terito
riile țării noastre, 
gulgariei șl Turciei.

desfă- 
___ _ condiții 

bune a traficului ru
tier, unitățile de re
sort ale Ministerului 
Transporturilor Au
to, Navale și Aerie
ne au executat pe 
porțiunea de traseu 
de pe parcursul ță
rii marcajul orizon
tal al părții carosa-

In vederea 
șurării in

bile ți au montat in
dicatoare de dirijare 
și avertizare. De a- 
semenea, au fost am
plasate panouri care 
cuprind indicarea lo
calităților mai im
portante de pe ruta 
respectivă. SÎDt în 
curs de amenajare 
mai multe locuri de 
parcare pentru auto
vehicule.

In epoca noastră expresia „tovarăș de muncă" 
reprezintă o noțiune aflată în sfera cotidianului. 
Le alături tuturor treburilor profesionale și uneori 
chiar și celei aflate după orele de muncă. Și ast
fel devine axiomatic faptul că omul căruia i te 
adresezi cu aceste cuvinte trebuie să-ți fie bine 
cunoscut.

Cu cîteva luni de zile în urmă, la Galați, pe 
șantierul marelui combinat, căutam un om că
ruia îi rătăcisem numele în cutele memoriei. Am 
început să întreb în stingă și în dreapta. „Care, 
Gheorghe, băiatul ăla înalt de la seral „Nu, 
nu știu dacă e la seral", „Atunci o fi Matei, e 
unu" blond, vorbește cu o tehniciană de la bi
roul 11“, „Atunci poate e Nobert. E un tip cu 
alură sportivă. A făcut specializare la Hunedoa
ra. E prieten bun cu electronistul de la blocul 
de comandă". „El este!" (Mi-am amintit că fuse
se la Hunedoara). „Atunci să te conduc, e tova
rășul meu de muncă".

La Argeș înaintea punerii în funcționare a hi
drocentralei, am vizitat uzina subterană. O cetate 
de basm ia care feeria culorilor minerale ale mo
zaicurilor sint contrapunctate de existenta me
canismelor fine cu ace mai subțiri ca firul de 
păr. Un cadru care te tnfioară și prin prezența 
apei gata să se năpustească cu o forță uriașă 
asupra turbinelor. In acest cadru (totul era gata 
pentru punerea în funcțiune), am întîlnit oameni 
care alergau de colo, colo. „Caut pe maistrul 
principal de la montaj“. „Tovarășe Niculescu; 
mai întrebați, vă spune oricine". „Căutați un băr
bat care învîrtește pe degete un lanț cu chei". 
„Grabiți-vă la sector, își face formele, pleacă la

V. CONSTANTINESCU
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VIAȚĂ DE OR GA N I Z A Ț I E
După rfteva zile de dis

cuții cu numeroși tineri 
muncitori și funcționari 
din portul Constanța am 
avut un moment de deru
tă. Te de o parte, cei mai 
mulți din ei repioșau ac
tivității de organizația lip
sa de atre-tivitatr, de cli-

leanu. Victor Bălan, retro • 
Abagiu) din organizația 
U.T.C. lîmplărir. ne-a re
latat următorul episod : în 
timp ce vopseau o macara, 
doi băieți an stropit cu 
pensulele o lat« care tre
cea prin apropirrea lot. 
Corn porta rea aceasta a

n/șfr mor/r/e etalon. Șl 
astfel, apare șablonul care 
are, desigur, avanii 
a fi comod. Dai e 
prntni cft înlătură 
gîndirii profunde, 
că uniformizează, 
zează, înlătură lot

versitale. își exprimau în trezii o reacție promptă
satisfacția față de ceea ce în rindi 1 celorlalți.
se întreprinde n organiză - A fost un prilej nî-
ția lor in mod ri cel mai merit p 'ntru preluarea a-
deschis. Chiar tineri din 'acții într-un ca-
conducerea o ganizațuloi dru oig anizal. pentru ex-
se arătau sîncc r nrnmlțu- tinderea discuțiilor care se
miți de ceea •e fierait purtau izolat, pentru ori
erau convinși ă nu oferă entarea lor pe un făgaș e-
tinerilor lumir înterrsan- dmaliv fnlositor tuturor.
te, atrăgătoare. Pe de altă (Ghcorg io Ncagu, secrota-
parte, discuțiile ne-au re- rul orgamzației U.T.C.
levat încă un aspect : a- 
ceiași tineri care acuzau 
de sărăcie activitatea or
ganizațiilor din care fac 
parte nc-au oferit o adevă
rată demonstrație de fan
tezie, de idei interesante, 
o risipă de sugestii. Un 
paradox deci. Intr-un fel, 
inexplicabil Punînd față 
în față lucrurile, am avut 
impresia existenței a două 
drumuri care, în mod nor
mal, așa cum o cer legile 
organizației noastre, ar fi 
trebuit să se contopească. 
Nu se contopeau. Imagi
nația. fantezia tinerilor, 
dorințele lor care puteau 
fi exprimate precis, care 
se puteau transforma în 
acțiuni pline de vitalitate 
ale organizației rămîneau 
de o parte. Dincolo de 
toate acestea începeau e- 
foiturile în gol ale unor 
birouri și comitete U.T.C. 
De ce nu se întîlneau a- 
ceste două drumuri, 
să fie 
dențe

care 
cauzele acestei ca- 
în contratimp ?

„De unde să știu 
eu, ce vor tinerii?“

La întrebarea „Ce cu
noașteți despre dorințe
le tinerilor, ce credeți că 
vor să discute în adunări
le generale, ce preferințe 
au pentru alte acțiuni ale 
organizației ?*' adresată to
varășului .Al. Militam, 
secretar al organizației 
U.T.C. din secția întreți
nere am primit următorul 
răspuns :

— De unde să știu eu 
ce vor să discute tinerii ? 
De unde să aflu ?

In portul Constanța sînt 
totuși, foarte mulți secre
tari care cunosc preocupă
rile, dorințele tinerilor, 
care știu să le afle. Cum 
o fac ? Iată cîteva moda
lități, explicate de ei în- 
risi.

— Procedeul aplicat cu 
precădere în organizația 
noastră pentru consultarea 
tinerilor este acela al 
schimbului de opinii în a- 
dunarea generală. In fe
bruarie au fost făcute a- 
tîtea propuneri de teme 
pentru adunarea generală 
încât ne-a fost greu după 
aceea să stabilim în ce 
ordine să le discutăm. Dar 
cred că e mai bine să în- 
tîmpin o asemenea greuta
te, decît să bîjbîi în cău
tări infructuoase (N. Mă
ciucă, secretar al organiza
ției U.T.C. Siloz).

In alte organizații din 
port, cum ar fi cele de la 
Romtrans, reparații nave 
și utilaje portuare, ma
nipulări mărfuri sau de pe 
nave, rolul esențial în sta
bilirea unor teme pentru 
adunările generale în orga
nizarea unor acțiuni îl 
are discuția liberă, spon
tană cu tinerii, în grup 
sau în parte, în legătură 
cu un fapt de viață, o în- 
tîmplare cunoscută, petre
cută în timpul producției 
sau în afara ei. Un grup 
de tineri (Grigore Sece-

— Mi re înlîmplă ade
seori. fin oprit de cîte 
unul din cei 400 de ute- 
ciști cnre fac parte din or- 
eanizațiile de la manipu
lări mărfuri. Nu de puține

laiul de 
comod, 
miezul 
pentru 
nplati- 

ce nu 
încape în tipaiul îngust al 
minimei sale rezistențe. De 
pe urma aplicării acestor 
modele, care nu se schim
bă cu anii, apar plictisea
la și sentimentul insatis
facției tinerilor ori de cîte 
ori aduci vorba despre 
viața do organizație.

lata ..foloasele" practice 
alo șablonului așa cum se 
desprind ele din aprecieri
le cîtorva tineri.

— Cind se apropie adu
narea generală și secretâ
nd nu mai știe ce să facă, 
are de ales între două so
luții = sau ne aduce amin
te, printr-un referat, de 
normele de tehnica secu-

de experiență se și Impune 
după părerea noastră. In 
desfășurarea lui credem că 
ar trebui să se pornească 
de la premisa că :

• în aoeaslă direcție 
există în pori numcroa.se 
organizații in care s-a acu
mulat o experiență demnă 
dc hiat în seamă.

• organizațiile U.T C. 
de pe nava („Pitești", „Ba
cău" ele.) au da împărtă
șit, după cîte nc-am dat 
seama, observații valoroa
se (evident, viața pe mare 
se desfășoară in forme 
specifice dar nu e de loc 
greu să găsești acțiunilor 
organizate pe nare un co
respondent pe uscat.)

• viața ac organizație 
nu este o ședință plicticoa
să șl fără sfirșit ci un 
complex de acțiuni cu ca
racter educativ ; aceste ac
țiuni trebuie gîndite, chib
zuite astfel, incit pornite

Cum luăm „pulsul//

SecretAiiihii organizației 
U.T.C. Administrativ i se 
sugera, într-o discuție, în
tocmirea unor buletine de 
anchetă care să (ie date 
apoi tinerilor. Cel în cauză 
respingea procedeul ca pe 
ceva nefiresc, greoi, difi
cil și puțin eficient. Pe 
bună dreptate. Gîndirea 
tinerelului este dinamică, 
și acceptarea unei formu
lări« li ei ar veni în contra
dicție cu acest dinamism. 
Tineretul își manifestă 
simplu și deschis preferin
țele sau inaderența la ceea 
ce 1 se oferă și formele 
prin caro îi consultăm tre
buie să corespundă simpli
tății și sincerității lor 
structurale.

Atitudinea tinerilor față 
de acțiunile organizației 
este conținută, adeseori, 
în faple mărunte.

— Ne putem da scama 
de calitatea muncii noas
tre cu tinerii după aspecte 
dintre cele mai simple. La 
urma urmei, aplauzele 
deschise în adunarea ge
nerală ca și muțenia, sînt 
judecăți de valoare. (Flo- 
rea Erimia, secretarul co
mitetului U.T.C. Port).

Foarte adevărat. Să fim 
deci, atenți la indicațiile 
acestui barometru al sensi
bilității colective.

VIAȚA 
LA 

CASTEL
Paradoxal, motivul comediei e 

războiul — situație extraordinară 
care generează atitudini extraor
dinare. Filmul lui Jean Paul Ra- 
ppeneau ironizează două posturi 
extreme : și refuzul de a „recu
noaște" războiul dar și zelul a- 
celora care-l iau drept profesiune.

Trei oameni pașnici s-au de
cis să nu fină seama de eveni
mente : s-au închis intr-un vechi 
domeniu, au agățat pe poartă 
placarda „Proprietate privată" și 
au iluzia unei existențe într-ade- 
văr „private". Jerome face pomi
cultură și joacă — magistral — 
biliard, mama sa cînlă la pian 
după vechi partituri, reușind să 
facă abstracție de plafonul în 
ruină care-i cerne continuu mo
loz pe claviatură Jerome se sim
te bine în pijama și halat cu 
brandenburgtiri, Mărie își inspec
tează domeniul în cămașa de 
noapte încărcată de dantele. Dar 
„domesticitatea" lor e o impro

vizația : domeniul e Ipotecat și 
apoi a intrat intr-un proces lent 
dar necruțător de. demolare. 
Chiar și protagoniștii au parcă 
aerul că se joacă : involuția apă
rată de Jerome cu pretinsa pla
ciditate, de mama sa cu pretins 
orgoliu are ceva nu numai ilu
zoriu, dar chiar rizibil, de care 
s-ar părea că — în foarte mare 
taină — „castelanii" sini con- 
șfienți. Aici e una din subtilită
țile filmului: în a sugera cu tul
burătoare finețe că la origineo a- 
cestei reducții umane e ceva ne
cunoscut, ceva serios, poate chiar 
grav — nu lașitatea, nici chiar 
prudența — ci un fel de refuz 
al violenței și suferinței, o foarte 
umană nevoie de liniște.

Dar pașnicul castel este înglo
bat brutal în zona războiului : 
placarda „Proprietate privată", 
invocarea prelinsei amiciții cu 
Von Busch nu intimidează deloc 
camioanele gigantice și mitralie
rele foarte active ale nemților. 
Un grup de soldați este încarti
ruit in castel tocmai în momen
tul în care și aliații se deciseseră 
să utilizeze domeniul pentru de
clanșarea atacului antigerman.

„Dușmanul" devine pentru ca
stelani o realitate imediată 
prilej pentru realizatorii filmului 
de a persifla miturile militaris-

OPINIEI
COLECTIVE ?

ori am auzit de la ei, 
cu ocazia discuțiilor, su
gestii din cele mai intere
sante pentru organizarea 
unor acțiuni atrăgătoare : 
vizitarea unoi nave aflate 
în port, convorbiri cu co
mandanții de cursă lungă, 
diferite excursii în regiune. 
(Romulus Țigănașu, mem
bru în comitetul U.T.C. 
manipulări mărfuri).

Deci, pentru a afla ce 
vor tinerii, fiecărui birou 
sau comitet U.T.C. îi stau 
la îndemînă nenumărate 
modalități. Nu rămîne de
cît să aleagă pe cele mai 
bune și să consulte efectiv 
tinerii : în felul acesta 
descoperind cu siguranță 
ceea ce exerciți o atracție 
deosebită asupra tuturor.

Dăunătoarea 
comoditate a 

șablonului
Ancheta întreprinsă 

ne-a relevat încă un para
dox. Incercînd să desprin
dem cauzele care fac să 
nu se apeleze la opinia ti
nerilor cînd sînt stabilite 
acțiunile organizației, am 
fost lăsați să înțelegem că 
instruirile ar face parte 
din lanțul acelor cauze. 
Cum așa ? Doar instruiri
le au tocmai menirea să 
limpezească, să explice, să 
arate, să înarmeze. A- 
tunci ? Pentru că, au su
bliniat mai mulți din cei 
cu care am discutat, de 
obicei la aceste instruiri în 
loc să fie popularizat 
exemplul bun, explicîndu- 
i-se mecanismele, în loc să 
i se facă înțelese princi
piile și melodica, sînt pre
zentate, sub nomenclatura 
schimbului de experiență,

rității muncii, de îndepli
nirea sarcinilor de produc
ție și de ridicarea califică
rii profesionale, sau răsfo
iește un plan mai vechi și 
alege de acolo o temă care 
i se pare lui mai intere
santă. (Elena Conduleț, 
Ahmet Ibraim, organizația 
U.T.C. întreținere).

— Procedăm cîteodată 
ca după țintar. Discutăm 
același material sau ace
eași temă cu toții. Dacă
umblă zvonul că la noi.
la Administrativ, sau în 
altă organizație s-a pre
zentat un material despre 
care zice lumea că e bun, 
vine cineva, tratează, îm
prumută pentru 24 de ore 
materialul și gata, consi
derăm problema rezolvată. 
(1. Tânase, organizația 
U.T.C. Administrativ).

Alți tineri ne-au spus 
că obiceiul acesta de a în
tocmi planuri „după ure
che" se soldează cu pro
puneri nesigure de tipul : 
„vom viziona un film e- 
ducativ" sau „vom face o 
excursie" etc, ceea ce în 
fond, reprezintă niște ex
presii goale, forme lipsite 
de un fond precis.

Discuțiile purtate evi
dențiază însă faptul că, 
în portul Constanța, feno
menele acestea de șabloni- 
zare și formalism nu trec 
neobservate. După cîte am 
fost informați comitetul 
U.T.C. al portului intențio
nează chiar să organizeze 
un schimb de experiență 
pentru înlăturarea rutinei 
din munca unor secretari 
și a unor birouri prin ex
tinderea consultării tineri
lor în legătură cu tot ceea 
ce ar trebui să întreprindă 
organizația. Inițiativa e 
bună. Un asemenea schimb

din inițiativa tinerilor, să 
se sprijine unele pe cele
lalte, să conlucreze, să se 
completeze cu finețe, ur
mărind scopuri precise.

Firește, astfel de acțiuni 
nu pot fi fabricate în șe
dințele de birou. Ele nu 
sînt confecții, ci idei năs
cute de gîndirea colectivă, 
de preferința comună, care 
pină la urmă, se dovedește 
a fi și o necesitate a tu
turor. Sondajul opiniei co
lective devine, astfel, un 
instrument de lucru abso
lut indispensabil. Trebuie 
să învățăm să-1 facem.

Consultarea tinerilor 
presupune efort. Dar nu 
unul birocratic. El nu poa
te fi trecut în plan cu ter
men și responsabilități, nu 
este o operație care să se 
facă o dată sau de două ori 
pe lună. Sondajul presu
pune receptivitate, sensi
bilitate, o observație con
tinuă, o atenție mereu 
trează. Consultarea tineri
lor constituie o atribuție 
atentă a tuturor organelor 
U.T.C., de la secretarul 
organizației de bază și 
piuă la secretarul comite
tului orășenesc U.T.C. De 
aceea, va fi poate mai bine 
dacă schimbul de experi
ență despre care vorbeam 
ar renunța la cadrul de 
reuniune organizatorică 
gravă și, poate, chiar la 
materialul preambul care 
spune, de obicei, mai pu
țin decît pare că spune. 
Să fie lăsați oamenii care 
au de spus ceva, să spună 
pur și simplu. Căci ceea 
ce așteptăm de la o astfel 
de întîlnire care vehicu
lează idei, este să genera
lizeze exemplul bun. Abia 
după aceea se va vedea 
dacă scopul acesta, odată 
propus, va fi înfăptuit pas 
cu pas.

MIRCEA TACCIU

A CCESIBILITA TEA '
(Urmare din pag. I)

gument suprem : inaccesibilita- 
tea. Concluzie : lipsă de conți
nut. Consecință : cititorii ocolesc 
un text dificil sau se pronunță 
incriminînd textul la prima lec
tură. Un cititor preferă revista 
„Rebus" unei astfel de poezii, — 
iată consecința ! Teoria inaccesi- 
bilității se dovedește însă, la o 
sumară cercetare, o practică acce
sibilă. Iar singurul rezultat al li
mitării sondării unei opere doar 
cu antenele scurte ale bunului 
simț poate fi îndepărtarea unei 
părți a publicului de acea operă 
înainte ca acesta să fi fost stimu
lat să o vadă, să o citească, să o 
pipăie el însuși. Repetată, o ase
menea experiență convertește 
psihologia consumatorului din- 
tr-una propice în opusul ei, 
refractară Argumentul cu „chi
nuirea" cititorului pentru des
cifrarea unor vorbe goale 
poate fi cîteodată un blam 
pentru ceh care-1 produce. El în
suși, înainte de a se chinui pare 
a-și recunoaște neputința. Și cum 
accesibilitatea pare a fi înțeleasă 
ca principiu, ne pomenim cu pă
reri care, datorită unei tratări 
otova, nediferențiate, îndepărtea-

ză spiritul consumatorului de e- 
xercitarea efortului intelectual.

Accesibilul intră în joc doar 
atunci cînd e util, deci numai 
atunci cînd există o materie (în 
cazul nostru un conținut, o orga
nizare sau o dezorganizare a a- 
cestuia), indiferent că o recu
noaștem sau nu. Altminteri acce
sibilitatea e o vorbă goală. Pre
zența conținutului face posibilă 
discutarea accesibilității lui. Ceea 
ce trebuie să pretindem operei 
este acest conținut iar dacă exa
mene foarte serioase și avizate 
nu-1 constată atunci putem vorbi 
de inaccesibilitate ? Inaccesibili- 
tatea cui, a vidului ? în realitate, 
cel care nu poate ajunge la un 
conținut ascuns — și tot conți
nutul artei este așa deși parc a 
striga ! — este întotdeauna tentat 
nu atit să-l anuleze cît să-l com
promită. Urmează, după această 
logică, acuzația ir accesibilității. 
Evident, nimeni nu va înțelege 
din toate acestea că puzderia de 
versuri proaste care se mai pu
blică va putea fi adăpostită de o 
astfel de situare a mult discuta
tei probleme a accesibilității. 
Neavînd conținut ideatic sau 
afectiv ele sînt, în fapt, inacce
sibile și rămîn ceea ce sînt : 
expresii ale mimării talentului

autentic și au șanse să înșele pe 
cititor cîtă vreme acesta nu va 
fi obișnuit să accepte că nu toate 
talentele, mari sau mici, sînt ac
cesibile deși ele par accesibile. 
A ști un număr de versuri 
din Eminescu — lucru bun, 
desigur — nu înseamnă deloc a 
te situa — doar prin aceasta — 
pe lungimea de undă a înțele
gerii marelui poet. Altminteri, 
foarte ușor ajungem la teza ac
cesibilității poetului contribuind 
dacă nu Ia aplatizarea creației lui 
în orice caz la sporirea iluziei 
cititorului comun că totul poale 
fi accesibil fără efort special, și 
acesta întemeiat pe o cultură co
respunzătoare.

Se înțelege că ar fi absurd să 
se deducă din toate acestea o 
pledoarie „mascată’ pentru un 
anume tip de creație, absconsă, 
ermetică, alambicată sm cine mai 
știe cum. Este vorba doar de 
înțelegerea, și mai ales accepta
rea, receptării creației cu un efort 
intelectual corespunzător demni
tății ei care nu stă, doamne fe
rește, în nuditatea ei (cum par 
a mărturisi cîte unii dintre cei 
care înțeleg și aplică eronat teza 
accesibilității) ci în natura ei a- 
dîncă, dincolo de straturile care 
o învelesc și o apără de impudica 
privire superficială. Operele ade
vărate se nasc dintr-o tensiune 
ireductibilă, dictată de nevoia de 
a comunica oamenilor ceea ce ei 
înșiși nu știu despre ei sau știu 
înlr-un chip superficial. A le în
vinovăți de inaccesibili late este 
ca și cînd le-ai pretinde să se 
nască moarte. Demonstrația ne
cesară în toate cazurile nu e a 
lipsei de accesibilitate ci a pre
zenței sau absenței acelui conți
nut către care rîvnim neîncetat. 
Paradoxal este însă că uneori 
nostalgia profund umană a con
ținutului (proprie oricui) devine, 
în atingere cu opera concretă, 
mediocră furie a neînțelegerii. 
Pentru că o carte, ca și un ta
blou sau o simfonie sînt accesi
bile ipotetic oricui respectă dem
nitatea creației învățînd să se a- 
propie de ea. De la dispoziția 
umană pentru receptarea artei la 
procesul foarte dificil de însușire 
autentică a acesteia e numai un 
pas, dar unul de uriaș.

I

Pierre Brasseur, într-o secvență 
din film.

Tulcea se oglindește in apele 
Dunării

mului. Maiorul Klopslock (Carlos 
Thompson) este tipul gradatului 
perfect — dotat exemplar pentru 
toate împrejurările, un adevărat 
triumf pedagogic: Klopstock 
strălucește deopotrivă în arta m- 
litară și în biliard, în bunele ma
niere ca și în calități atletice, știe 
muzică chiai și o „a>s amandi" — 
limpede și câitsgo 
săi sînt la fel de 
trec de la 
de cameră 
din nou la 
cord și în 
Așa incit — 
după toate
casa în care cu o clipă înainte 

Ise stiăduisetă să fie oaspeți de- 
săvîrșiți și pun mitralierele și 
dinii pe urma frumoasei gazde 

Ipină adineauri adulate.
Dar „intimitatea" cu dușmanul 

bruschează indolența castelanilor: 
I Mărie își reneagă soțul, preferin-

du-i un „erou al Rezistenței“, 
apoi Jerome însuși își pierde 

I răbdarea, se apucă de... eroisme. 
I Bravura i-o readuce pe Mărie.

Cei doi fac o intrare triumfală în 
! Paris — pe tancurile eliberatoare.

aclamate de mulțime. Numai Q 
Jerome, cu un scampolo negli- 

Ijent înodat pe piept, are aerul 
unui turist cumsecade, mai preo- 

Icupat de valize decît de triumf.
„Viața la castel" nu e o come

die lipsită de pretenții. Simbolis
mul situațiilor, simplu, na'v 

I chiar, trimite totuși la niște re
flecții străine de orice frivolitate. 
De altfel și inteligența interpre- 
ților (remarcabilă realizarea lui 
Philippe Noiret în Jerome) cre
ează o duplicitate a personajelor 
care întărește impresia unei se
crete gravități.

Jar Catherine Deneuve (Mărie) 
e absolut seducătoare. Prima 
„victima“ a farmecului ei e în
săși camera — adevărată privire 
adoratoare mărturisind prin mo
dul de a „vedea" niște resurse 
lirice tulburătoare. Poate momen
tul de cea mai pură poezie, e ge
nericul, în care imaginea, absolvi
tă de orice alte obligații, se poa
te concentra asupra chipului Ca- 
therinei Deneuve, se poate incin
ta de frumusețea ei, o poate 
transfigura pină la neverosimil.

categorică. Soldații 
„universali“ : 

mitralieră la muzica 
sau la bucătărie, și 
mitralieră in timp re- 

verfcctă disciplină, 
la ordin — asaltează 

regulile strategiei

ILINA GRIGOROVICI

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

M-am dat jos din mașină. Mi se făcu dintr-o dată frig. Din 
spre mare,, sufla o boare rece. Luminile clădiriloi alcătuiau o con
stelație artificială topind strălucirea astrelor de pe adîncul boitei.

— Unde naiba s-a dus ? se înfurie Lucian.
— E frumos aici, încercai eu să-i abat atenția» dar imediat se 

ivi și Frunză. Nu-i dădu căpitanului timp să-l dojenească. Ra
portă :

— Am trecut în revistă mașinile parcate.
— Și ?
— Am găsit un Opel-Rekord bej, cu inițialele B.M., dar cu 

numărul 55—63—6.
_  E Opel-uJ lui senor Bruderman. Am aflat de la serviciul de 

recepție al hotelului.
— Deci, deocamdată, trei Opel-Rekord de culoare bej, cu ace

leași inițiale, dar cu alte numere. lai Opel-ul lui Bruderman n-a
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trecut în noaptea de 27 august nici pe la punctul de control 
Constanța, nici pe la punctul de control Crucea.

— Știu, îl repezi căpitanul, mîniat că socotelile îi fuseseră ia
răși răsturnate... Mergem sus, la bar, ca să facem cunoștință cu 
senor Bruderman... E acolo, cu familia...

— Cum o să-l recunoaștem ?
— Am aranjat eu totul...
Acum chiar că nu-1 mai înțelegeam pe Lucian. De ce oare mai 

stăruia pe o pistă moartă ? Se lămurise doar că mașina lui Bru
derman nu avea nici un amestec în asasinarea grănicerului I Mi 
se părea absurd și neconvingător ca un cetățean însoțit în va
canță de familia sa să se apuce de crime.

Barul avea plafonul descoperit. Pe ring, dansul era în toi. O 
orchestră de chitare electrice își demonstra virtuozitatea. Figura 
celui de la baterie domina figurile celorlalți orchestranți. Ni s-a 
găsit o masă. Ne-am așezat și am comandat cîte un coniac „Mil- 
cov". Ciocnirăm. Frunză, după ce bău, făcu observația :

— E trist să intri într-un local fără o femeie 1
Lucian se prefăcu a nu-i fi auzit cugetarea. Mirosea coniacul 

și urmărea obosit perechile de dansatori.
Cînd orchestra tăcu, perechile de dansatori se retraseră pe la 

mese.
— Ui tați-vă după piccolo... acela care vine dinspre orchestră, 

ne îndeamnă Lucian.
II văzui și eu. Un puști de vreo paisprezece anî, se strecura 

cu abilitate printre mese, ca într-un slalom neobișnuit. Se opri, 
se aplecă, ridică o sticlă, o cercetă în zare, apoi o puse la loc și 
se depărtă.

— Iată și familia Bruderman, rosti Lucian după ce înghiți un 
strop de coniac.

La masa unde, pentru un moment, se oprise acel piccolo, și 
care se găsea la vreo zece metri de noi, lîngă o coloană îmbră
cată în pătrățele de mozaic, erau așezate trei persoane — un 
bărbat și două femei. Bărbatul trăgea dintr-o havană și asculta 
îneîntat relatările tinerei femei din dreapta sa — pesemne, fiica. 
Era trecut de cincizeci de ani, gras, chel, cu o expresie de om în 
stare să creadă tot ce i se povestește. Purta un costum alb, ușor, 
din șantung. Femeia din stingă — senora Bruderman — părea 
de aceeași vîrstă cu soțul. Era mai degrabă plinuță decît grasă... 
Asculta și ea, iar din cînd în cînd rîdea amuzată, privind instinctiv
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în dreapta și în stìnga. Chipul tinerei povestitoare nu se putea 
zări fiind așezată cu spatele spre noi ; îi vedeam umerii frumoși, 
tunsoarea scurtă, băiețească. O familie obișnuită să-și organizeze 
escapadele împreună. Și din nou mi se păru absurdă insistența cu 
care căpitanul Lucian se îndrepta către această familie armo
nioasă.

Masa cu pricina căzuse sub focul privirilor noastre. Lucian 
tăcea. Frunză făcea și el pe mutul. Sorbeam coniacul și mă gîn- 
deam că aș fi procedat, totuși, mai înțelept dacă aș fi rămas în 
camera mea de la hotel. Deodată, încremenii cu păhărelul de 
coniac în mînă...

— Ce-i ? Ce s-a întîmplat ? Mă întrebă Lucian care ședea cu 
fața spre mine.

Găsii cu greu, din pricina tulburării pe care o încercam, cu
vintele.

— Uite... în spatele tău...
— Cine-i ? întrebă el calm.
— Căpitanul vasului „Santa Lucia".
Lucian se uită peste umăr. Căpitanul se oprise în ușa barului. 

Era singur. își roti privirile prin local, căutînd ceva sau pe cineva. 
Stătu așa o vreme cu pipa în gură, apoi plecă.

— îl lași să plece ? întrebai eu.
— De ce nu ? sări Frunză înveselit de uimirea mea.
— Păi, cum așa ? ! ?
Lucian îmi răspunse în felul său : își întoarse din nou ochii 

către masa familiei Bruderman. Acum, povestea capul familiei, 
desenînd în aer cu havana fumegîndă tot felul de contururi. Fiica 
rîdea — îi vedeam jocul umerilor.

Tare aș fi vrut ca în clipele acelea să fiu în sufletul și în min
tea căpitanului Lucian I De altfel, ce documentare mai e și asta, 
dacă nu te poți furișa nevăzut în forul intim al eroului ? I

— Domnilor și doamnelor, răsună glasul metalic al unui chita
rist, orchestra „Chitarele nopții" vă invită la dans. Invitația răsună 
de trei ori în trei limbi diferite.

„Chitarele nopții" atacară un tango lent. Dansatorii se ridicară 
de la mese și se îndreptară spre ring. Frunză începu să bată în 
masă cu degetele, în ritmul melodiei. Dansa, în gînd, visător, 
Lucian îl aduse repede pe pămînt.

— Frunză, băiete, termină-ți coniacul... Iei un taxi, te duci la 
colonelul Petrescu... Iți cer ca, într-un timp fulger, să-mi afli dacă
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în evidența mașinilor străine, sosite prin O.N.T, figurează și 
cele două Opel-uri misterioase.

— Cum, încă în noaptea asta ?
Lucian se uită la ceas și-l corectă.
— Ai dreptate 1 A început o nouă zi.
— ’Nțeles I Unde ne întîlnim ?
— La hotel. Dacă dorm, mă trezești...
Frunză goli dintr-o înghițitură coniacul, dădu să se ridice.
— Ia priviți, ne atrase el atenția, senorita Bruderman e invitată 

la dans... N-ar fi fost rău s-o fi invitat eu... Plecă trăgind ee 
ochiul la perechile îmbrățișate de pe ring.

Intr-adevăr, un bărbat tînar, blond, cu o statură atletică. îm
brăcat într-o haină albastră și pantaloni albi, o invitase pe fiica 
lui Bruderman la dans.

— O să plecăm și noi, mă anunță Lucian. Glasul îi trăda 
oboseala.

— Ce trebuie să înțeleg prin hotărîrea asta, că ai renunțat Ia 
sfînta familie Bruderman ?

— Nici eu nu știu, recunoscu Lucian cu o sinceritate brutală.
Duse coniacul la gură și-l sorbi strîmbîndu-se ; nu-i plăceau bău
turile tari. Mă obsedează într-una întrebarea : — unde au
putut să dispară uniforma și actele lui Nicula ? înțelegi, știi ce-i 
aia obsesie ? Hai să achităm nota și să plecăm. „Chitarele nopții 
îmi calcă pe nervi...

— Te uită, căpitane, senorita Bruderman, îl anunțai eu pe Lu
cian, se întoarce la masă singură, în toiul dansului.

— Văd și eu.
Tînăra se așeză pe scaun, se aplecă spre tatăl ei și îi povesti, 

pesemne, cele petrecute pe ring. Domnul Bruderman deveni, din
tr-o dată, grav.

— Să mergem I zise Lucian.
In stradă, îl luai pe Lucian de braț și-l întrebai :
— Ești tare necăjit ?
— Am toate motivele, recunoscu el.
— De ce ?

— Ți-am mai spus, presimt o afacere tare murdară...
Răcoarea nopții ne mai învioră un pic. Am urcat în mașină.
— La hotel, Vasilică I

(Urmare în numărul viitor)
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