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VASILE RÂVESCL 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

de producție a 
organizatorică, ală-Orațul patriarhal de altădată, Pttețtiul, este astăzi 

unul din puternicele centre industriale ale țăru.

de

drum ul practicii 
incapacitate

MAGIA CHIMIEI
NUS-.A TERMINAT

Preistoria magică a chimiei s-a 
numit „alchimie". Secole de-a 
rindul marele vis al alchimiștilor 
l-a constituit, „piatra filosofală", 
panaceumul universal al reacții
lor chimice — în prezența căruia 
plumbul cel mai ordinar se me
tamorfoza în aur curat. Ceea ce 
n-au reușit alchimiștii, au reușit 
însă chiișdștii.

Piatra filosofală a chimiei mo
derne se numește SINTEZA și 
ea a dus în România contempo
rană la o adevărată geografie a 
chimiei. Primul oraș nou pe har
ta țării, Victoria, aducea cu nu 
prea mulți ani în urma prologul 
concertului chimic al anului 1967-, 
unde pe teritorii în care altădată 
nu se petrecea nimic, au răsărit 
florile argintii ale coloanelor de 
sinteză ale combinatelor chimice. 
Alături de legendarul stejar al 
lui Ștefan cel Mare de la Bor- 
zești se țese noua legendă a mi
racolelor chimizării petrolului la 
Săvinești, Roznov, Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Pe malul 
Dunării, în fostele teritorii bin- 
tuife de ciulini, se înalță combi
natul chimic de la Tumu Măgu
rele iar la Năvodari, pe locurile 
unde rodea numai pelinul aspru, 
uzina de superfosfați și acid sul
furic a adus pe străvechiul pă
mînt dobrogean magia mereu 
nouă a chimiei. Acestora li se 
adaugă Ișalnița Ungă Craiova, 
Brazi lîngă Ploiești, Combinatul 
chimic de la Pitești, „Azomureș", 
Uzina de produse sodice Govora, 
Combinatul de mase plastice Iași, 
„Policolor" București, Combina
tul de fibre artificiale Brăila, 
fiind numai citeva din locurile 
în care intre anii 1950—1965 au 
fost construite 140 noi întreprin
deri chimice sau secții de fabri
cație, în care se realizează peste 
6 000 produse, adică aproape 
toate reperele de bază ale pro
ducției mondiale modeme. Rit
mul de creștere al producției in
dustriei chimice — superior tu
turor celorlalte ramuri — a fost 
de 21 la sută în 1966 și de peste 
20 la sută în prima jumătate a lui 
1967, ca urmare a investițiilor pe 
care statul socialist le-a acordat 
dezvoltării continue a acestei im
portante ramuri industriale (31,9 
miliarde pentru cincinalul ac
tual).

In anul 1970, pe porțile com
binatelor chimice vor ieși 83000 
tone fibre sintetice, 241 000 tone 
mase plastice și rășini sintetice, 
60 000 tone cauciuc sintetic și 
3 800 000 tone îngrășăminte sub
stanță brută, care reprezintă o 
creștere de 3,1 ori față de nivelul 
inului 1965. In cuvîntarea rostită

la consfătuirea pe țară a lucră
torilor din industria chimică, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R. arăta 
printre altele: „Industria chimi
că are un rol din ce în ce mai 
important în viața economică a 
țării, îndeosebi în producția bu
nurilor de consum, a îngrășămin
telor și insectofungicidelor cerute 
de modernizarea agriculturii". 
Intr-adevăr, datorită atenției de 
care se bucură ramura producă-

toare de îngrășăminte a indus
triei chimice din partea conduce
rii statului și partidului, agricul
tura românească va beneficia în 
anul 1970 de aportul a 114 kg 
substanță activă pentru fiecare 
hectar ele suprafață arabilă (față 
de 34 kg ale anului 1965).

Am vizitat nu de mult cea mai

(Continuare în pag. a V-a)
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CURTEA

DE AKES

doamna Des- 
i, la începutul Vea- 
n al XVI-lea. pe

fecsu cosi zid părărit 
și neisprăvit. Biserica 

Curtea de 
Arres a fost srmțxtl la 
15 acsgESt 1517. Dar 
arin la 5 ani după 

gnerele acestuia. Radu 
de b Afumați. se în- 
eriește si sî.'irjeascâ 
■xsera începută de îna- 

tasoi «in Daca le- 
nda msmește câ 
serica a fost ridicată * 

de singe a 
Manoie, nu 
puțin adevă- 

docom torul a in- 
in această lucra- 

foeduri serioase, 
rice că la otita ne

voie ajunsese cînd zi
dea Mănăstirea Arge
șului, incit Doamna 
și-a vîndut nu numai

tc-aleta cea prețioa- 
«i dar chiar yj cer- 
cea* (spune istoricul 
grec Dkxurie Foti- 
do). Atit truda mește
rilor ât să cheltuiala 
mărinimosului fonda
tor au concurat la înăl
țarea acestei nestemate 
podoabe a arhitecturii 
românești, unică în lu
me. încă de la sfinți
re, a impresionat pe 

' cei care au văzut-o și
continuă să stârnească 
și astăzi o nestinsă ad
mirație.

SCURT CIRCUIT"
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Bat, de 450 de ani clopotele Argeșului... Cu 
timpanele a zeci de generații auzim sonorizînd 
chemările lor, numeroase ca firele de iarbă ale 
acestui pămînt, chemări de’naltă cinstire și 
dreaptă pomenire a acelora ce-au fost, înaintea 
noastră, ziditorii de temelii ai României.

Ca moldovenii ridicați sub bolta de piatră a 
bisericilor lui Ștefan. în altarele cărora ard de 
veacuri făcliile dreptății naționale, copiii de 
dinvale de Carpați au crescut în umbra Tisma- 
nei, Horezului, Coziei și Argeșului, buchete de 
piatră luminată pe un hotar cu vrednicie îm
bogățit și apărat de voinici fără seamăn. Pen
tru acești copii, unii demult trecuți, ca valurile 
mării duse fără întoarcere, alții, bărbați în floa
re- azi, și Cozia și Argeșul și toate celelalte lă
cașuri vechi au depășit de mult simplul semn al 
închinăciunii naive. Cînd veneam în preajmă, 
sub zidurile din marmură de Albești, sfînt între 
sfinți era aci domnul care-a întins arcul și-a 
cărui săgeată n-a trecut de fruntarii, ci s-a 
așezat, cum spune legenda, lîngă țnima țării, pe 
care poate doar netrebnicii o pot uita și- părăsi.

Săgețile noastre, cîte le-am avut, n-au pretins 
hoțește la bucuria nimănui, ci la dreptatea lo
cuitorilor acestui pămînt și nu o dată, ca aci, 
la Argeș, ele au jucat dublul rol — al apărării 
mîndriei de-a fi, și-al desemnării dș trepte noi 
pentru viitorime. Aceste săgeți n-au avut mă
car vanitatea prostească întîlnită prin fumurile 
de aiurea ale veacurilor ; dimensiunile mănăsti
rii dau măsura mîinii meștere, dar stăpînită de 
modestie, capabilă să facă minuni pe locul unde 
lucrează.

după 
ploaie

de Fănuș Neagu
Nu mai plouase de două luni. Sau de două luni și jumătate, 

în plină vară, cîmpia se cufundase într-o toamnă lungă, neîn
țeleasă șl grea. Treceau dintre bălți, vîslind spre miazănoapte, 
lișițe, în cîrduri cenușii — și țipătul lor era de nămol uscat și 
de fulgi arși.

Din geamul casei noastre, eîmpia, umblată de vîrtejuri de 
praf, se ducea tristă sub valuri de căldură. Tata răzuia seîn- 
duri cu rindeaua, tăcut și încruntat, salcîmii sunau clătinați 
de-un vînt alb, desprins de pe fața lunii, și nucul, căzut cu co
roana pe pridvorul casei dădea o umbră subțire, fără mireasma 
amară care te face să te gîndești la nunți și la plecări ciudate 
care nu se împlinesc niciodată.

Și iată că într-o seară (la începutul acestui august), în ceasul 
cînd se bate ușor clopotul de la biserica dintre două sate și 
cînd, spun bătrînii, peștii se răsucesc în albia rîului și pornesc 
să bea din izvoare și gonesc fără oprire, fiindcă în zori trebuie 
să fie înapoi în apropierea Dunării, pe cer, deasupra Rîmnicu- 
lui, au început să sară fulgere. Morișca de lemn din creasta 
porumbarului s-a zbătut, luînd în piept norii ce se ridicau de
parte, seara s-a adunat brusc în ea, adîncă și plină de aștep
tare, și de sub maluri rupte, lustruită de lăstuni și mirosind a 
bozii și caș, s-a pornit să sufle un altfel de vînt, iscat de pă
sări bune și necunoscute.

Apoi a venit noaptea și numai fetele s-au dus în așternuturi, 
amețite de pelinul cu care-și freacă picioarele și părul. Și pe 
cînd ele visau porți umbroase și flăcăi trecînd călări prin întu
neric, stîlpii pridvorului nostru, în care atîrnă funii de ceapă 
și de usturoi și grinzile de lemn de deasupra unde vor fi, în 
septembrie, clădării de struguri, au trosnit ușor, și un cîntec 
moale, amestec de șoapte de frunză și de ierburi șuierînde, s-a 
așezat în pămînt. Ploaia suna pe tablă și pe geamuri, foșnea în 
salcîmi și se învălmășea în crengile nucului — și lipit de stîlpul 
pridvorului, tata, mirosind a lemn și a lut din cîmpie, asculta 
înfiorat și tăcut. Stinsesem lumina — și din hotarele Moldovei, 
trecînd prin vadul larg cît o țară a Bărăganului, fulgere se 
deschideau în arc albastru și toată nemărginirea vuia în clo
cotul apelor. Și pe fiecare prispă, nevăzut, ședea, asemeni tatei, 
un țăran, ascultînd ploaia și bucurîndu-se — o bucurie primor
dială, solemnă și netăinuită. L-am chemat în casă și n-a vrut 
să vină și știam că niciunul dintre ei nu se va clinti din mar
ginea ploii pînă nu vor fi siguri că apele au pătruns adine pă- 
mîntul uscat vreme de-atîtea săptămîni. Această veghe care 
seamănă a credință, — și este credință, secretă înfrățire cu pă- 
mîntul — s-a prelungit pînă tîrziu. Eu am adormit, învăluit în 
răcoare și în miros de pepeni galbeni, și în zori, cînd m-am tre
zit, pămîntul fumega și-n răsărit se așeză o lumină crudă și 
veselă. In drum, copii în picioarele goale, frămîntaUj noroiul, 
emeile se strigau peste gard, fără o treabă anume, ci numai

(Continuare în pag. a V-a)
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Fotografia noastră redă o imagine a unuia 
obiectivele construite in ultimii ară, Fabrica 

negru de fum.

ARĂTURI
DE VARĂ

GALATI (de 
la coresponden
tul nostru» :

O dată 
terminarea 
cerișului, 
canizatorii 
țăranii 
ratori din 
giunea Galați au 
intensificat rit
mul arăturilor 
de vară. Din 
situația opera
tivă existentă 
la consiliul a-

CU 
se

me
ți 

coope- 
re-

gricol regional 
rezultă că ară
turile de vară 
au fost execu
tate in toată 
suprafața pla
nificată. Astfel, 
in cooperativele 
agricole de 
producție au 
fost arate 
174 000 hectare 
iar în unitățile 
agricole de 
stat circa 59 000 
hectare.

VINA

e

sTBdenții instit utelor tehnice de învățămînt su
perior ae află ia febra colocvii lor de practică. Pentru cei din 

al IV-lea. semnificația eve nimentului cuprinde și emoția 
i retatapreeri, prta abs olvirea facultății, în inima pli- 

aparatură a uz inelor. Emoția se întîlnește ori- 
aeolo 

fin comoditate și 
ie sale normale.

Te: nwcgcrrii Luduș — nume 
de rezoca-.'â — dicționarul e- 
cocxxr.-e; aauccaie contempora
ne. Intrăm in d.nlioteca aflată 
la etajul t, arix*. de un anunț 
care trădează cosesia organiza
torică a coctttrsomaniei: Bi
blioteca este ri:h_sâ pentru in
ventar. IeapruDutizn cărți doar 
pentru concursul „Prieten al 
cârti tehnice*. H cunoaștem pe 
inginerul Bodogay Peter și ne 
interesăm de studenții energeti- 
cieni ai Institutului Politehnic 
București. afiați aici în practi
că. Răspunsul este derutant...

— Au fost stuienți™ Mai sînt, 
mi se pare—

Ride semnificativ. în timp 
ce formează un număr de tele
fon.

— Mai sînt studenți ? Nu pe 
acolo, pe la noi. la automati
zări... Nu sînt— Bine...

Este ora IX Tovarășul ingi
ner nu cunoaște durata progra
mului zilnic de practică. „Amă
nuntul* acesta este necunoscut 
și în secția exploatare termo-

pare să spună ing.mecanică,
Vasile Cocoș :

— Studenții aveau un pro
gram. Mi se pare că între ore
le 8 și 14...

Ciudat. Afirmațiile ingineru
lui Ion Niță, de la serviciul in
specția tehnică, însărcinat de 
întreprindere cu problemele 
practicii studenților, sînt cu to
tul și cu totul pline de sigu
ranță :

— Programul zilnic al prac
ticii s-a stabilit între orele 8— 
14. Rolul nostru a fost să or
ganizăm practica pe diferite 
secții și sectoare în timp. S-a 
luat legătura cu inginerii șefi 
de secție și servicii. Am făcut, 
în prima zi, o prezentare a cen
tralei...

— Acesta a fost rolul... De
osebit de complex. Ne-ar inte
resa ce s-a realizat.

AL. DUMITRACHE

(Continuare în pag. a V-a)

Studenfii anului IV, de la Facultatea industrie 
ușoară-Iași, în practică la secția Filatura de 

lînă pieptănată București

UN ORAȘ
TRAVERS

Așezat Ia confluența nuri
lor Rhon și Saon, la poalele 
colinei Fourviere, Lyon-ul 
are o istorie bogată, origina
lă, ale cărei începuturi vin 
din era imperiului roman. 
Cele 20 de secole ale orașu
lui îți vorbesc astăzi prin ves
tigii renumite, prin tradiții 
recunoscute în Iunie. Trecutul 
mai îndepărtat sau mai apro
piat — ale cărui mărturii le 
întâlnești la tot pasul, se îm
pletește armonios și discret 
cu un prezent dinamic, cu e- 

CARE
EAZA

SECOLELE

NU-I A TELEVIZIUNII

CI A LIPSEI DE IMAGINAȚIE
Tot mai mulți activiști cultu

rali reclamă „neloialitatea" 
concurenței pe care le-o impun 
instituțiile profesioniste, în spe
cial televiziunea. Insuccesul mul
tor manifestări organizate în ca
drul caselor de cultură este aco
perit cu această invariabilă scu
ză. In același timp, practica 
muncii culturale nici nu încear
că forme noi, ea redueîndu-se, 
cu excepția activității artiștilor 
amatori, doar la conferințe. Ceea 
ce ar fi nou ca mijloc de infor-

mare, deși se pare că este folo
sit doar ca mijloc de atragere, 
rămîne proiecția unor filme ar
tistice sau documentare, care să 
completeze, ori nu, în cadrul u- 
nei acțiuni conferința.

în ce ar consta aceste forme 
noi, capabile să facă din casa 
de cultură locul care să concen
treze atenția tineretului ? De la 
bun început trebuie precizat că 
nu poate fi vorba de o activitate 
de masă în afara cunoașterii ce
rințelor și preocupărilor „benefi

ciarilor" programului pe care-1 
oferă aceste case de cultură. Și 
asta nu la modul formal ca atunci 
cînd, plecînd de la adevărul „ti
neretul e dornic să știe cît mai 
multe", se justifică nu o diversi
tate de teme ci se bibliografiază 
articole din ziare și reviste ori, în 
cel mai bun caz, se recapitulează 
o tablă de materii de manual 
școlar.

înainte de a discuta despre fe
lul cum ar trebui să fie organi-

zată o asemenea activitate, să 
vedem premizele existente.

„Nu s-ar putea oare vorbi de 
un vad cultural, de anumite con
diții care să justifice în primul 
rînd o anumită atmosferă propi
ce și, dacă se poate spune așa, 
cererii și ofertei în munca cultu
rală ?“ Constantin Brăescu, teh
nician, exemplifică : „Un aseme
nea vad cred că-1 are, spre 
exemplu, palatele de cultură 
care adăpostesc în majoritatea 
cazurilor mai multe instituții

culturale : biblioteci, muzee, pi
nacoteci. Dar „spațiul" destinat 
activității de masă propriu-zise 
într-un asemenea cadru ră
mîne adeseori nefolosit. Ce oferă 
programul acestor activități 
nu-mi satisface nici-o curiozi
tate..."

Magda Moșneaga, metodistă, 
„într-un întreg an, excluzînd

TUDOR STANESCU

| fortul de modernizare ce ur
mărește să pună și mai pu
ternic în lumină istoria, tra
dițiile multiseculare. De alt
fel, localnicii vorbesc cu mîn- 
drie despre „cel mai tânăr 
oraș vechi al Europei". în- 
tr-adevăr, aici, pe locul așe
zării Lugudunum, se află 
teatrul roman, de pe a cărui 
scenă în aer liber și într-un 
decor natural poți auzi, seară 
de seară, în perioada festi
valului lyonez, replicile unor 
autori contemporani, acorduri 
muzicale noi.

Pe malul Saonului, dincolo 
de cheiul Romain Rolland, 
se păstrează unul din cele 
mai frumoase și mai întinse 
ansambluri arhitectonice ale 
renașterii franceze, remarca-

I. MITRAN

(Continuare în pag. a Ii-a)
(Continuare îri 

pag. a VI-a)



RĂSPUNDERI
MĂRUNTE?

»

AZI ARTICOLE ©REPORTAJE

NOUTĂȚI 
ARHEOLOGICE

Cel mai bun răspuns în 
legătură cu inactivitatea 
unor active extrabugetare 
am început să-1 primesc 
după ce mi-am pus între
barea : nu cumva mem
brii acestor colective sînt, 
încă de mai înainte, sor
tiți unor eforturi mărun
te yt nesemnificative, nu 
cumva li se dau niște sar
cini mai puțin importan
te, arătînau-li-se astfel de 
la bun început o anumită 
lipsă de încredere care nu 
e deloc de natură să-i sti
muleze ? Iar discuțiile 
purtate cu activiștii 
U.T.C. au confirmat în 
mare măsură această pre
supunere. La Cluj mi se 
spune: „Instructorii noștri 
nesalariați au și ei repar
tizat cîte un sector, mai 
mic desigur decît cei sa
lariați". Iar la Tîrgu-Mu- 
reș, de asemenea : „Acti
viștilor extrabugetari li s-au 
dat în seamă organizațiile 
mai mici: D.S.A.P.C., Ra
dio, U.R.C.C., I.C.I.L. 
De organizațiile mari răs
pund direct instructorii 
salariați".

Se creează în felul a- 
cesta o categorie originală 
de „răspunderi mărunte*', 
predestinată parca să fie 
privită fără interes, ca un 
fel de a cincea roată la 
căruță. Pentru că se în
tâmplă încă un lucru cu
rios : activiștii extrabuge
tari lucrează intr-un loc 
dar „răspund” de alte or
ganizații, unde mai întîi 
trebuie să aibă timp să se 
deplaseze, fiindcă trebuie 
s-o facă în afara timpului 
lor de muncă.

Cei mai mulți activiști 
se străduiesc totuși să se 
achite de aceste „răspun
deri”, fac ce fac și se duc 
din cînd în cînd pe la or
ganizațiile lor. Am fost 
interesat să știu și ce anu
me fac acolo. Și am aflat 
fără greutate. Augustin 
Cozma (IPROF1L — Tg. 
Mureș): „Răspund de or
ganizația de la I.R.V.L.F. 
O organizație de 15 
membri. M-am dus de 
vreo două ori pe la ei. 
Dar de o lună n-am mai 
fost deloc". Vasile Rusu 
(Atelierele R.M.R.-Cluj) : 
„Mă duc la cele două or
ganizații o dată — de două 
ori pe lună$r De obicei 
stau cîte o oră — o oră 
jumătate. Mă uit peste 
planurile lor de muncă, 
particip la cîte o adunare 
generală, la o ședință de 
birou. Cam atât". Opresc 
aici șirul mărturisirilor 
pentru că aproape toate 
sînt la fel. Ceilalți inter
locutori au spus și ei că, 
de regulă, trec prin orga
nizații o dată, cel mult 
de două ori pe lună, stau 
cîte o oră, timp în care 
nici n-ar putea face altce
va decît să se uite peste 
„documente" și să dea 
cîteva indicații generale.

Adevărul este însă că 
vina nu o poartă în nici 
un caz activiștii respec
tivi. Nu numai că ei n-ar 
putea face mai mult, dar 
nici nu li se cere altceva 
din partea comitetelor o- 
rășenești U.T.C. Li se 
cere exact atît: o muncă 
birocratică, funcționăreas
că, o muncă de control 
pur și simplu. Și sînt 
încurajați în această di
recție. Privite din unghiul 
acesta de vedere „răs
punderile" ies dintr-odată 

. în lumină în toată inutili
tatea lor. întrebați în ce 
măsură li se pare utilă ac
tivitatea pe care o fac, cei 
mai mulți activiști n-au 
știut ce să răspundă. Sab 
iată un răspuns revelator 
pe care l-am jbrimit de la 
tovarășul Vasile Deac, se
cretar al comitetului 
U.T.C. de la „Unirea"- 
Cluj : „Am văzut că se 
fac propuneri în ziar pen
tru a se renunța la unele 
ședințe și la atîtea hîrtii. 
Și eu personal sînt întru- 
totul de acord cu ele. Dar 
mă întreb ce vom mai a- 
vea de făcut noi atunci...“

Se va putea spune, așa 
cum s-a și spus de altfel, 
că în organizațiile respec
tive se deplasează și in
structorii salariați, care au 
mai mult timp pentru în
drumare. Bine ar fi dacă 
ar fi așa ! Dar în realitate 
și instructorii salariați fac, 
nu o dată, tot muncă de 
control pentru că, dacă au 
timp mai mult, în schimb 
au și un număr mai mare 
de organizații prin care 
trec uneori de-a dreptul 
în fugă. Și atunci nu se 
realizează altceva decît 
un dublu control : control 
și supra-control. După 
cum ne spunea și tovară
șul Kenyereș Zoltan, loc
țiitorul secretarului U.T.C. 
de la întreprinderea „Clu
jana" :

— în majoritatea ca
zurilor se face mai puțin 
o muncă de sprijin. De o- 
bicei tovarășii de la co
mitetul orășenesc vin și 
cer documente dar la or
ganizațiile de bază *merg

mai rar. Controale am a- 
vut destule dar la capito
lul „sprijin" am fost cam 
neglijați".

Și dacă așa ceva se în
tâmplă la o întreprindere 
cum e „Clujana", să ne 
imaginăm puțin ce se în
tâmplă în organizațiile 
„mai mici"...

Mai mult decît atât, în 
unele locuri există un nu
măr mare de factori care 
au diferite „răspunderi" 
dar care practic acționea
ză unul fără altul, unul pe 
lîngă altul. La IPROFIL- 
Tg. Mureș muncesc vreo 
trei instructori extrabuge
tari, o membră a comite
tului orășenesc, un mem- ( 
bru al biroului comitetu
lui orășenesc și un mem
bru al biroului comitetu
lui regional U.T.C. care 
toți „răspund", într-un fel 
sau altul, și de întreprin
derea lor dar care, în rea
litate, aproape nici nu se 
cunosc unul pe altul (fi
gurat vorbind...) și își duc 
activitatea paralel respec
tând conștient parcă prin
cipiul dreptelor paralele : 
acela că nu se întâlnesc

ACTIVUL 

NESALARIAT 

AL COMITETELOR

U.T.C.

(II)

•niciodată. Și așa se ajun
ge la un paradox aproape 
inexplicabil: existența u- 
nor colective al căror 
principiu de existență este 
tocmai munca colectivă. 
Dar'în cadrul cărora se 
acționează de fapt izolat, 
individual.

Din toate acestea nu 
trebuie însă să tragem 
concluzia că activul, nesa
lariat nu-și mai justifică 
existența, așa cum s-ar 
părea poate la prima ve
dere. Dimpotrivă. Cîțiva 
activiști spuneau chiar că 
mai curînd instructorii sa
lariați, în actuala viziune 
asupra răspunderilor și a- 
tribuțiilor lor, nu întot
deauna își dovedesc utilă 
prezența în organizații. A- 
titudinea este cît se poate 
de firească și întrutotul 
explicabilă. Instructorii 
lasă nu o dată impresia că 
se plimbă dintr-un loc în 
altul și acest lucru creea
ză inevitabil stridențe a- 
colo unde se lucrează cu 
seriozitate. „Vizitele" 
scurte, în fugă, plimbările 
de la o întreprindere la 
alta nu sînt în stare să 
înlocuiască îndrumarea a- 
devărată și sprijinul com
petent. Pentru a le rea
liza este necesară tocmai 
prezența permanentă a 
activistului, participarea 
lui directă, în cadrul unui 
colectiv, la procesul de 
producție. Iar lucrul aces
ta nu-l poate face decît 
instructorul extrabugetar.

„Ideal ar fi ca fiecare 
utecist să poată fi oricînd 
un bun activist" — afir
ma tovarășul Ernest Racz, 
secretar al Comitetului re
gional Cluj al U.T.C. 
Pînă atunci, și tocmai pen
tru aceasta, se impun' a- 
numite modificări în con
cepția de organizare a 
muncii activistului nesala-

VINA
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- t ___
riat. Este necesar, în pri
mul rînd, să se renunțe la 
răspunderile formale și 
lipsite de vreo 
concretă, 
acum activitatea 
din ei. In locul 
trebuie creată o 
dere unică, cu ___
permanent, trebuie culti
vat acel simț de răspun
dere care să-l facă pe in
structor să se simtă tot 
timpul mobilizat prin sim
pla sa calitate de Activist 
al comitetului raional sau 
orășenesc U.T.C. Ceea ce 
înseamnă că și din partea 
aparatului salariat, a se
cretarilor mai ales, secere 
mai mult decît o urmări
re accidentală și nesiste- 
matied, așa cum se face 
în prezent. Sprijinul pe 
care îl poate da această 
mare forță de acțiune 
este nebănuit de valoros, 
dar încă insuficient explo
rat. „O mare greșeală a 
noastră, am aflat la Tg. 
Mureș, este aceea că, in- 
trînd intr-o întreprindere, 
instructorul sau secretarul 
nici nu întreabă măcar de 
activistul pe care îl avem 
acolo, ci se duce direct 
la secretar. Se pornește 
astfel preconceput cu 
ideea că numai secretarul 
trebuie să cunoască acti
vitatea organizației sale".

Un asemenea deziderat 
presupune, în mod firesc, 
un efort susținut pentru 
ridicarea la un alt nivel a 
răspunderilor sale reale, 
acelea care se răsfrîng 
nemijlocit asupra tinerilor, 
și pentru sădirea încrede
rii că munca sa nu este 
mai puțin importantă, ci 
dimpotrivă, trebuie să sa
tisfacă toate exigențele 
muncii de activist. Ideea 
specializării activistului 
nesalariat nu poate fi con
cretizată decît cu această 
condiție, la care trebuie 
să se adauge indispensabil 
și pasiunea tânărului res
pectiv, înclinația sa fireas
că spre uri domeniu sau 
altul.

— De altfel ar trebui 
să se apeleze mai des la 
activiștii extrabugetari, 
sa existe o anumită ritmi
citate în rezolvarea sar
cinilor de către ei. Prin
cipiul solicitării lor numai 
„din cînd în cînd", în a- 
numite ocazii, este nefolo
sitor. Este părerea ingine
rului Szekely Iosif de la 
întreprinderea „Clujana", 
care a mai adăugat : „Și 
în general nu mi se pare 
firesc să ne amintim de 
activiștii extrabugetari nu
mai atunci cînd avem o 
problemă de. rezolvat. 
Sînt necesare fi alte ac
țiuni, care să ne apropie 
mai mult unii de alții, să 
ne ajute să ne cunoaștem 
mai bine și să acționăm 
ca un adevărat colectiv".

Propunerea aceasta, și 
nu numai ea. ar aduce 
după sine câștiguri evi
dente în întreaga muncă 
a activului unui comitet 
U.T.C. Timpul de lucru 
al activistului nu poate fi 
acoperit prin răspunderi 
mărunte, care nu-i dau 
nici o satisfacție sufle
tească, prin obișnuința de 
a aștepta pasiv sarcinile 
care i se trasează „de 
sus", ci printr-o recepti
vitate continuă la fiecare 
mișcare interioară din ju
rul său. Timpul de lucru 
al activistului nu se poate 
măsura prin numărul de 
ore afectat unei activități, 
ci prin rezultatele obți
nute.

eficiență 
care limitează 

multora 
acestora 
răspun- 
caracter

D. MATALÂ

PITEȘTI (de la corespondentul nostru).
Un bogat și interesant material arheologi 

(unelte, obiecte ale ceramicei, arme și podoab 
etc ) a fost scos la suprafață cu ocazia săpăturilor 
efectuate la Maldăr — comuna Colonești-Slatina. 
Locuințele, vetrele de foc, gropile pentru provizii 
identificate atestă existența în acest loc a unei 
așezări dacice din secolele III—IV e.n. și a u- 
nui sat românesc vechi. Locuitorii străvechii 
așezări — reiese din cercetări — aveau ca o- 
cupație de bază agricultura și creșterea vite
lor.

Importanța descoperirilor efectuate la Maldăr 
constă In aceea că probează teza referitoare la 
continuitatea elementului autohton in perioada 
marilor migrații. Obiectele găsite aici cor intra in 
colecfiile Muzeului regional Argef. Vara — anotimpul serbărilor nautice
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în momentul în care vă scriu, 
am în față articolul apărut în 

tineretului" despre ti- 
neduburile Cravata roșie-Brașov. 
16 Februarie-Timișoara, Oțelul 
Roșu-Oțelul Roșu, pe care le cu
nosc mai bine din contactele di
recte. Departe de mine de a avea 
pretenția să se scrie „concret" 
despre toate cinecluburile din țară, 
fiindcă, între altele, mă gîndesc și 
la cel care ar face respectivul at- 
ticol: în prezent după ultimele 
informații pe care le am, în 
țară există vreo 90 de cinecluburi. 
Autorul articolului pe care îl am 
în față, a avut „șansa" să scrie 
despre lucruri care într-adevăr
sînt comune tuturor cinecluburi
lor din țară : lipsă de aparatură 
adecvată, o și mai acută lipsă de 
peliculă, și, în fine, aproape o 
totală lipsă de documentație teh
nică. Poate că se vor ridica unii 
să argumenteze, că cinecluburilor 
nou formate le-au fost reparti
zate aparate de filmat și de pro
iecție de 2X8 mm. Dar, a face 
film pentru masele largi ale 
populației, pe 2X8 mm, e ca și 
cum ai mergș la vînătoare de 
lei cu arma încărcată cu alice. 
Poate cititorul acestor rînduri nu 
e prea versat în aceste probleme, 
așa că voi' justifica cele spuse 
mai sus. în acest scop am să 
încețf cu partea tehnică : un film 
care să reflecte cît de cît un a- 
numit eveniment, trebuie să du
reze în medie 10—15 minute. în 
condițiile filmului de 8 mm, vi
teza normală de filmare-pro- 
iectfe fiind de 16 cadre sec. 10— 
15 minute de proiecție însemna 
aproximativ 65—70 m de peliculă 
expusă (filmată) și de 56 de metri

de peliculă de montat (lungimea 
finală a filmului). Or, a face mon
tajul a 56 de metri de film de 
8 mm, în condițiile existente 
(fără masă de montaj), care, lip
sește cu desăvîrșire din magazi
nele noastre de articole foto, 
echivalează cu un adevărat chin; 
și toate acestea, pentru ca la pro
iecție să observi că în unele 
locuri montajul trebuie refăcut.

Concluzia mea (și a multor 
cineamatori cu care am discutat)

fort evitată achiziționarea atâtor 
aparate nepotrivite.

Despre avantajele filmului de 
16 mm nu voi vorbi : ar însemna 
să mai umplu încă vreo cîteva 
pagini. Am să vorbesc însă des
pre un alt aspect : acela al repar
tizării nejudicioase a aparatelor 
de 16 mm acolo unde nu e ne
voie de ele și unde nici nu sînt 
folosite. Mă voi referi numai la 
cîteva exemple.

în cadrul consfătuirii de la

La Muzeul regional Crișana, 
există un aparat de filmat dev 
16 mm. După lungi parlamentari 
și prin intervenția organelor lo
cale de partid, acest aparat a fost 
împrumutat cineclubului pentru 
filmări la demonstrația de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Oradea. 
Preziua filmării a fost de voie, 
de nevoie dedicată spălării și cu
rățirii aparatului. Aparatul fusese 
„împrumutat" unui cetățean din
tr-o comună din împrejurimi,

OXIGEN
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este aceea că aparatul de 2X8 
mm este foarte util pentru gru
puri restrînse, în familie, dar 
pentru activitatea în cinecluburi, 
unde exigența este mai sporită 
din toate punctele de vedere, a-* 
ceste aparate sînt simple, hai să 
le numim — jucării.

înainte de a se achiziționa 
aceste aparate din străinătate, ar 
fi putut avea loc o investigare a 
nevoilor .cinecluburilor și o con
sultare în privința utilității apara
telor de 2 X 8 mm în cursul căreia, 
fără îndoială, ar fi ieșit la iveală 
toate cele spuse mai .sus și ar fi

cînecluburilor din alte localități. 
Redacția revistei Cinema să nu 
mai considere activitatea cineclu
burilor ca un fapt divers, con
semnat în paginile revistei din 
cînd în cînd. Emisiunea radiofo
nică „Actualitatea cinematografi
că" ediția pentru cinecluburi, să 
cuprindă mai ntfulte îndrumări 
directe în domeniul creației fil- 
mice la nivelul cinecluburilor. 
ACIN-ul să trimită cu o frecven
tă susținută cineaști care să a* 
corde asistență tehnică cineclu- 
biștilor.

în partea a Il-a și ultima, mă 
alătur pledoariei criticului D. I. 
Suchianu cu privire la admiterea 
candidaților în IATC la secțiile 
regie film și operatorie, pe baza 
creațiilor originale.

Dacă la regie de film propune
rea ar putea fi susținută mai 
puțin, la operatorie de film 
aceasta ar fi cea mai concluden
tă probă. Ce ar putea să clarifi
ce un asemenea film ? Să luăm 
la rînd probele de examen care 
ar fi elucidate cu ajutorul său 
(al filmului). Improvizația pe o 
temă dată. Chiar dacă tema nu 
ar fi dată de comisie, ar arăta 
modul în care vede candidatul o 
transpunere a temei respective. 
Același lucru pentru proba — 
o schiță de compoziție. Modul 
în care este folosită lumina în 
film ar putea să ilustreze cum 
înțelege candidatul să utilizeze 
lumina. Din bogăția (sau sărăci) 
compozițională a cadrelor, comi
sia poate să-și formeze foarte 
bine o părere desprp gradul în 
car© candidatul are noțiuni do 
fotocompozițje.

Dacă unele din concluziile 
mele coincid cu cele din artico
lul dv., nu înseamnă decît că 
membrii cineclubului „Viitorul" 
din Oradea sînt de acord cu ele, 
prezenta scrisoare fiind scrisă cu 
asentimentul general al acestora.

filmul realizat de acesta l-am vi
zionat o dată cu curățirea apara
tului ; cu alte cuvinte, aparatul a 
ajuns pe mîini străine, nefamilia
rizate cu astfel de instrumente și 
considerăm o minune că aparatul 
mai funcționează. Astfel de ca
zuri mai există, chiar și în artico
lul citat se menționează cîteva.

Prima parte a scrisorii, aș în- 
cheia-o cu cîteva concluzii: în 
viitor să se pună accentul pe 
utilarea cinecluburilor cu o apa
ratură pentru luat vederi de 16 
mm și accesorii adecvate acesteia 
(masă de montaj, instalație de 
sonorizare etc). Aparatele care nu 
sînt folosite în cadrul întreprin
derilor și instituțiilor unde au 
fost repartizat© în prealabil să 
fie transferate cinecluburilor din 
orașul respectiv sau prin inter
mediul ACIN-ului și a UGSR,

Brașov, din vara anului 1966, pe 
lîngă mulți alți invitați și parti
cipant, au fost prezenți și 2 re
prezentanți ai cineamatorjjor din 
Sibiu. Prezența lor a fost doar 
fizică și aceasta nu fiindcă din 
comoditate nu ar fi realizat nici 
un film : adevărata cauză era a- 
ceea a lipsei unui aparat de fil
mat de 16 mm. Și aceasta cu toa
te că în Sibiu, repartizate pe la 
tot felul de întreprinderi și insti
tuții, stau vre-o 5—6 aparate 
Paillard și PentQflex de 16 mm 
care „nici nu au mirosit pelicu
la". Și aceasta la rîndul ei din 
cauză că conducerilor întreprin
derilor și instituțiilor respective 
Ie e frică de o eventuală defec
tare a acestor aparate. Nu știu 
dacă între timp tovarășii de la 
Sibiu au primit în sfîrșit un apa
rat ; cert este că această situație 
există în multe alte orașe

Cititorii ne-ciu solicitat
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Sala de lectură estivală din parcul Herăstrău
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(Urmare din pag. I)

cîteva spectacole ale corului și 
cercului de estradă, la Palatul 
culturii s-au ținut simpozioane, 
conferințe, mese rotunde. în plus 
cursurile de cultură generală, în 
fapt cursurile Universității popu
lare, care cuprind : „Cunoștințe 
medicale", „Momente din istoria 
patriei" „Itinerarii geografice", 
„Educarea tinerei
(curs pentru părinți) și cercuri 
de limbi străine. La unele din 
aceste cicluri, „Utilul și frumo
sul cotidian", a trebuit să renun
țăm din cauza lipsei de partici
pant, ca și la ciclul „România 
socialistă" care se organiza și la 
19 alte universități de pe lîngă 
întreprinderile orașului. Să mai 
amintesc de slaba participare 
generală la aceste cursuri ?“

generații*

Și totuți, în ce mă
sură, clubul ar fi o 

soluție 1 
t

cazul să insistăm 
exemple, cum ar 

organizată activita-

Nemaifiind 
asupra altor 
trebuii să fie 
tea unei case de cultură ? Ex-

cludem din discuție formațiile 
artistice și ne referim doar la 
ceea ce, în mod curent, numim 
activitatea de masă.

Neamțu Ion, prim secretar al 
Comitetutului orășenesc U.T.C. 
Ploiești : „în afara unui cadru 

* adecvat în care să se poată des
fășura un program de club (cu 
jocuri) este nevoie de cunoaște
rea preocupărilor și așteptărilor 
participanților, a tinerilor. în 
fond și la un club poți alunga 
vizitatorii apelînd doar la con
ferințe.

Poate că ar trebui să nu negli
jăm în primul rînd acele teme 
apropiate vîrstei tinere. O istorie 
a muzicii ușoare ilustrată de 
discuri n-ar interesa oare ? Dar 
o istorie a filmului sub forma 
unui program de cinematecă ? 
în orașul Ploiești am organizat 
cu mare succes, la trei întreprin
deri, în locul dădăcelii verbale 
despre cum să ne îmbrăcăm, o 
paradă a modei".

Neacșu Andrei, secretar al a- 
celuiaș comitet orășenesc U.T.C., 
amintește de „zilele tradiționale 
ale acțiunilor distractive". Joia, 
sîmbăta și duminica ar trebui ce
date în exclusivitate dansului De 

asemenea, în altă ordine de idei, 
programul unui club trebuie să

renunțe definitiv la formule pre
cum prezentarea cărților sau 
recenziilor copiate din pre
fețe. O. întâlnire cu un scrii
tor este întotdeauna binevenită 
și-și dovedește eficiența chiar și 
în condițiile în care participarea 
este relativ redusă dar care in
clude existența unor autentici 
cunoscători ai operei scriitorului, 
singurii în măsură să poată dis
cuta despre subiectul unei cărți 
ori alteia.

La fel, un program săptămî- 
nal, să nu însemne repetarea la 
nesfirșit a unora și acelorași ac
țiuni care să dea sfaturi. Tradi
ție în activitate să însemne do
rința continuă de a răspunde in
teresului tinerilor. Și această do
rință să nu poată fi cunoscută 
decît sondînd mediile profesio
nale și culturale diferite ale 
acestor tineri".

Clubul nu poate fi o soluție 
în sine care să denumească alt
fel niște tipare vechi.

„Neloialitatea" concurenței 
televiziunii de care aminteam 
că se plîng foarte mulți activiști 
culturali numește de fapt doar 
comoditatea aoestora.

Nu de mult s-a renunțat de
finitiv la un gen de manifestare 
inutil: „Procesul literar pe mar-

ginea unui film". In fapt *e în
cerca, în mod inexplicabil, și bi
neînțeles fără rezultat, ca în lo
cul vizionării filmului, artei in
dependentă, să fie prezentată 
teatralizarea acțiunii acestui film 
în scopul unei mai bune înțele
geri a unui subiect care nu pu
tea fi desprins mijloacelor spe
cifice artei cinematografice.

Oare nu se întâmplă la fel și 
în cazul în care în locul prezen
tării prin intermediul vizual al 
documentarului cinematografic 
sau al operei unui pictor ori 
sculptor se încearcă o narațiune 
exprimată prin lectură publică ?

Nu se apelează decît timid și 
Ia film, la bandă de magneto
fon și la epidiascop. în acest 
sens baza materială a casei de 
cultură sau a clubului determină 
vrînd nevrînd calitatea manifes
tărilor pe care le oferă publi
cului.

Comitetele U.T.C. pot și tre
buie sa considere organizarea ac
tivității cultural-educative a unui 
club, forma și locul prin care-și 
exercită de fapt prezența în mij
locul tinerilor pe care îi repre
zintă. Cluburile tineretului con
stituind astfel nu instituții tute
late de U.T.C. ci forme noi ale 
vieții de organizație.

VALENTIN BUZLEA

să scriem despre;

w noastrA
In ziua în care buna noas

tră mamă, Eva, cuprinsă brusc 
de o cucernică pudoare, a ape
lat la prima viță de vie ieșită 
în cale și și-a confecționat 
primul monokini și-a făcut a- 
pariția și zeița noastră de fie
care zi, moda. Conținutul na
țiunii este mult mai complex, 
dar el definește cel mai mult 
prezentul artei vestimentare 
despre care se vorbește une
ori cu ușor dispreț de nuanță 
misogină, alteori cu o îngă
duitoare detașare și, în sfîrșit, 
(și poate cel mai sincer și ?) 
cu un acut interes.

Preocuparea pentru haina 
noastră cea de toate zilele, dar 
mai ales pentru cea de 
serile (căci eleganța își 
mulează pretențiile mai 
după apusul soarelui) a 
adesea considerată ca o slăbi
ciune feminină, mă rog, ac
ceptabilă cîtă vreme efectele 
ei estetico-decorative bucură 
mai ales ochiul pămînteanului 

Ide sex opus, în orice caz, în
să, o preocupare denotînd o 
anume frivolitate. Moda pa
re să implice în însăși struc
tura ei intimă nuanța de ver
satilitate, de imensă caducita
te, viața ei durînd exact cît a 
efemeridelor. Cocteau nu a co
chetat gratuit cu paradoxul 
atunci tind a spus că „moda 
es:e exac: ceea ce se demodea
ză", pentru că, realmente, mo
da vestimentară ne-a învățat 
că afirmă azi ceea ce a negat. 
ieri, călcîndu-și din nou cu- 
vîntul și principiile, mîine. 
Cine ar fi zis că moda aces
tor „mini-jupe", care și-au ur
cat tivul cu două, trei palme 
de-asupra genunchiului, care 
a provocat atîtea înfruntări 

I aprige de opinii, care a scos în
stradă, cu placarde, pe înfier- 
bîntatele suporterițe londone
ze întru apărarea lor; cine ar 
fi zis că „mini-fusta" va ac
cepta să părăsească scer.a mo
dei atît de repede, avînd încă 

Iviu gustul gloriei ? Și iată, to
tuși, că în culisele acestui u- 

Iriaș spectacol, care e creatta 
de modă, a început să se scrie 
condamnarea la moarte a „mi- 
pi-modei“, și că ceea ce părea

I
i
i
I

I
I
I
I 
I
I

I

azi începe să 
se 

genunchiul

ieri de necrezut, 
devină realitate : rochiile 
lungesc, acoperă 
uneori la jumătatea gambei și 
dumnezeu știe unde se vor o- 
pri dacă nu va interveni acel 
binecuvîntat simț economicos 
al femeii, care o va face să 
socotească cu creionul în mi
nă cît o va costa în plus ro
chia lungă pînă la gleznă !

Da, moda a stîrnit adeseori 
— de-a lungul palpitantei ei 

‘istorii — reacții, polemici și, a 
găsit adesea detractori, a fost 
proscrisă și persecutată, lovi
tă de edicte regale ori pontifi-

toate 
for- 
ales 
fost

FRIVOLITATE SAU
GEST ESTETIC?

cale, a fost ironizată de pene 
celebre. Nu spunea malițios 
J. J. Rousseau că „moda e 
făcută aproape întotdeauna de 
femeile urîte“ și că „frumoase
le fac prostia de a se supu
ne" ? Da, dar a simțit nevoia 
să vorbească despre modă. Nu 
scria Voltaire că moda este „o 
zeiță inconstantă, incomodă, 
bizară în gusturile ei, nebună 
în podoabele ei" ? Da, dar și-a 
scris opinia despre modă în 
versuri. Orice s-ar spune, ori- 
cît de capricioasă, de futilă ar 
fi considerată moda vesti
mentară, nu se poate trece 
peste ea, nu se poate ignora 
prezența ei masivă în existen
ța noastră cotidiană, valorile 
ei estetice. închipuiți-vă, prin 
absurd, o stradă, o stradă lar
gă, de oraș modern, în care 
toate femeile ar purta aceeași 
rochie, în aceeași nuanță, cu 
aceeași croială ; nu ați avea 
dintr-o dată senzația unei 
cumplite oboseli a retinei, a 
unei insuportabile depersona
lizări deși, desigur, fiecare 
persoană din cele văzute 
pe stradă și-ar fi păs
trat intactă individualita
tea spirituală ? înțelepciunea 
populară a comentat în fel și 
chip prezența veștmîntului în

viața noastră, semnalînd une
ori cu un suspin adresat u- 
nei anume condiții sociale că 
„haina face pe om", dar adă
ugind, conform unei maxime 
medievale că „vesti men tuni 
non facit monachum" — hai
na, nu face pe cineva călu
găr.

Firește, haina nu poate fa
ce omul, nu-i poate schimba 
personalitatea (cel mai mult, 
să i-o travestească cîleodatăț. 
In orice caz, însă, ea poate pe 
deplin pune în valoare perso
nalitatea cuiva, poate ajuta 
substanțial acolo unde mama- 
natura s-a dovedit vitregă, 
poate face ca prezența noastră 
socială să devină — și din 
punct de vedere vizual — o 
prezență plăcută semenului, 
poate da decorului nostru co
tidian valențe estetice. Cu un 
cuvînt: ne poate face viața, 
la propriu, mai frumoasă. Dar, 
vai, Ie poate face pe toate și 
pe dos ! Și atunci moda, sau 
mai bine-zis moda în momen
tele cînd își pierde capul, 
cînd ajunge să se auto-paro- 
dieze — devine o mică pri
mejdie publică.

Se știe: nevoia de frumos 
vestimentar, veche de cît lu
mea, se integrează pe deplin 
în acea sete generală de ar
monie estetică a omului și 
este poate chiar primul pas 
făcut spre ea. O haină fru
moasă este un gest de cultură. 
O haină frumoasă denotă res
pect pentru sine și pentru cei 
din jur. Și chiar această neos
tenită fugă a modei spre nou, 
această rostogolire spre mereu 
altceva, corespunde în ultimă 
instanță nevoii 
împrospătare, 
estetică. Totul 
să știi unde și 
prești. Totul e w t ____
mentul cuvenit, să dai dovadă 
de măsură, luciditate, bun 
gust. Poate că ar fi util să ve
dem ce înseamnă de fapt a fi 
la modă, ce înseamnă a avea 
— ori nu ! — stil în îmbrăcă
minte. Vom reveni deci cu
rînd, asupra lor.

omenești de 
de desăvîrșire 
este, în modă, 
cum să te o- 

să știi, la mo-

SANDA FAUR
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Se spune: „Oamenii în- 
zață din propriile lor gre- 
ieli, altminteri nu s-ar ex
plica de ce, de-a lungul 
storiei umanității, anumite 
greșeli se repetă". Acest 
sunet de vedere mi se 
jare întemeiat (într-o oa- 
•ecare măsură), dar el nu 
lebuie să se transforme 
lutomat într-un fel de 
,certificat în alb“, acordat 
merilor predispuși... să 
greșească. La urma urmei, 
ixistă greșeli și greșeli: 
ina e să neglijezi, pentru 
) perioadă, lectura, prefe
rind să zicem sportul (în 
orice caz = greșeală) și 
ilta e să nu-ți respecți, de 
pildă profesorul (obligație 
fundamentală, înscrisă de 
iltfel și în regulament). A- 
jadar, așa-zisul drept la 
greșeală (în numele vîrstei) 
iși are și el hotarele sale, 
?ăci este de-a dreptul ilo
gic, aberant, ca fiecare din
tre noi s-o ia de la capăt 
cu toată evoluția omenirii, 
să redescopere focul, roata 
și așa mai departe... Dacă 
ni se pare firesc să nu le 
mai ,,redescoperim", adică 
ne convine să folosim ex
periența înaintașilor, cre- 
zîndu-i „pe cuvînt" că 
roata aduce într-adevăr 
foloase imense, ca și focul, 
ca și forța aburilor etc., 
de ce n-am face același 
lucru și în alte zone ale 
existenței umane, cum ar

fi de exemplu etica, mo
rala, învățămîntul ? în ge
neral, atunci cînd cerem 
tinerilor să învețe, să țină 
pasul cu „explozia științi
fică" a secolului XX, ar fi 
cazul să facem mai des 
apel la rațiune, la argu
mentele logice, și poate 
ceva mai puțin la cele de 
natură afectivă. Cu alte 
cuvinte, avînd în față un 
adolescent care nu se prea 
ține de carte, i-aș spune :

— Dumneata știi cîte 
informații a adunat omeni
rea pînă la ora actuală ? 
în toate bibliotecile lumii, 
în prezent, sînt păstrate a- 
proximativ 770 milioane de 
cărți, broșuri, ziare. Dacă 
facem calculul : o carte 
conține în medie circa 
100 000 de cuvinte de cîte 
cinci litere fiecare, înseam
nă că rezerva medie de 
informații dintr-o carte 
este de șase milioane de 
bit (unitate de măsură bi
nară a cantității de infor
mații). Fiecare carte are 
între 4 și 40 de cititori. 
Statisticienii precizează că, 
în timp ce populația glo
bului crește în medie cu 2 
la sută pe an, acumularea 
informațiilor crește cu 3,1 
la sută. Vom ajunge — 
stimate interlocutor — cu 
timpul, ca numărul cărți
lor să depășească numărul 
cititorilor posibili ?

ANCHETĂ
SOCIALĂ

de MIHAI STOIAN

tura cu tot ceea ce au fă
cut mai înainte la cercurile 
de la* Palatul pionierilor 
(căci nu există nici o for
mă organizată care să-i 
preia pe cei mai înzestrați 
fizicieni, chimiști, electri
cieni etc., și să-i ducă mai 
departe, către împlinirea 
țelului pe care și l-au pro
pus). Desigur, în școli 
funcționează cercuri — 
multe foarte interesante, 
— sînt laboratoare, însă 
ne referim aici la cazurile 
ieșite din comun, da 1 — la 
cei excepțional dotați. O 
vreme a stăruit în mintea 
unora ideea că nu ar tre
bui să „exagerăm" scoțîn- 
du-i prea mult în evidență 
pe elevii care merită să fie 
în mod special urmăriți

Liceul Mihail Sadoveanu, 
din București, pasionat 
chimist, tinăr care lucrea
ză acasă și are peste o 
sută de substanțe, ori Teo
dor Dumitrescu, de la a- 
ceeași școală, îndrăgostit 
de electronică, încă de pe 
acum capabil să constru
iască^ dispunînd doar de 
mijloace proprii, aparate 
dc radio — iată numai 
două exemple dintr-o se
rie întreagă'de figuri de 
adolescenți capabili să se 
dezvolte (dacă primesc și 
impulsul necesar) excelent, 
să atingă cine știe ce cul
mi ale științei și tehnicii.

Totuși, baza materială 
a formării științifico-teh- 
nice a elevilor de 14-18 ani 
este evident prea redusă,

nic pe roți, extrem de în
căpător, vizitează zilnic 
cîte o școală a Londrei in- 
trînd de-a dreptul în 
curte, iar elevii, în ziua 
respectivă, nu fac altceva 
decît muncă de laborator. 
Și cu cît entuziasm îmi 
lămurea interlocutorul meu 
scena :

— Dacă i-ați fi văzut! 
Aveau vreo 12-13 ani, dar 
umblau cu mașinile acelea 
ultra-modeme, ca și cum 
ar fi fost niște savanți-ju
niori. Le plăcea enorm și 
se și pricepeau.

Elevul Andrei Vrăbies- 
cu, tot de la liceul Mihail 
Sadoveanu, ne-a dat chiar 
o sugestie :

— Am citit că. undeva, 
în străinătate, s-a înființat 
o comisie de academicieni 
care primesc invenții de-a- 
le tinerilor care nu sînt 
încă majori, le studiază și, 
de la caz la caz, acordă 
un fel de brevete, așa cum 
au adulții cînd inventează 
ceva. De ce nu s-ar face 
și la noi așa ? Cine inven
tează ceva să primească 
un „brevet-junior" care, 
la maturitate, să poate fi 
eventual preschimbat, da
că mai este cazul. Sînt 
convins că mulți dintre 
noi și-ar încerca puterile 
și, indiferent de rezultat, 
și-ar dirija preocupările 
domenii interesante.

în

Al 6-lea simț: 

simțul actualității!

Oricum, de vreme ce 
avem de ținut piept unei 
adevărate avalanșe infoi- 
maționale, este lipsit de 
sens să-ți irosești timpul 
cu tot felul de îndeletni
ciri secundare și sub-se- 
cundare. exact într-o pe
rioadă de vîrstă în care 
dispui de un suport fizic 
admirabil, dublat și de ex? 
traordinara efervescență a 
tinereții. Pornind desigur 
de la acest adevăr care se 
imptine, o bună parte a 
tinerilor noștri dovedesc 
un acul simț al actualită
ții, pregătindu-se tocmai 
în vederea luptelor ce se 
anunță pe tărîmul științei 
și tehnicii viitorului. Ast
fel, recenta știre, care a- 
nunță că la cea de-a IX-a 
Olimpiadă internațională 
de matematici, care s-a 
desfășurat la Cetinie, în 
Iugoslavia, din opt concu- 
renți ai echipei României, 
6 au obținut premii — 
ne-a bucurat de două ori : 
o dată pentru faptul în 
siiie, iar a doua oară pen
tru că spulberă acele opi
nii superficiale care soco
tesc că tineretul ultimelor 
decenii e mai preocupat 
de dans, de film și tele
viziune, decît de științele 
exacte. Viața vine să 
infirme.' strălucit, o a- 
semenea prejudecată dău
nătoare : „Dan Voicu- 
lescu (absolvent al Li
ceului nr. 21 din Bucu
rești), a obținut premiul I 
la Olimpiadă ; premiul II 
a fost cîștigat de Eugen 
Popa (absolvent al Liceu
lui nr. 3 din Iași); patru 
premii III au fost dobîn- 
dite de Eugen Lungulescu 
(absolvent al Liceului „Ni- 
colae Bălcescu" din Pi
tești), Vlad Sergiescu (ab
solvent al clasei a X-a a 
Liceului „Gheorghe La
zar" Bucu< ești), Călin Pop 
(absolvent al clasei a X-a 
de la Liceul „Al. Papiu 
Ilarian" din Tg. Mureș), 
Dan Ralescu (absolvent al

liceului „Spini Haret" din 
București).

Nu știu, cu precizie, 
dacă toți acești șase ma
tematicieni „de forță" 
dansează „modem" sau 
gustă filmele polițiste, răs
punsul mi se pare a fi ne
esențial, însă presupun că 
în viața de toate zilele sînt 
și ei tineri, adică destul 
de gălăgioși (de normal 
gălăgioși), dornici să rîdă, 
să glumească, să se cațere 
pe munți și să pună la 
cale șotii... Fac parale
la : știința de carte — 
comportare zilnică, amin- 
tindu-mi de o experiență 
proprie : în urma cu doi, 
trei ani, am publicat un 
reportai — anchetă în care 
arătam, pe baza unei cer
cetări statistice, că :

CE DANSURI ȘTIȚI ?

(dintr-o sută de elevi de
cl. a Xl-a)

Madison ......................48
Twist ........................... 60
Hully-gully ....... 9
Bosa-nova ......................6
Charleston.......................6
Vals ..............  42
Tango ........................... 42
Rock-and-roll ..............18
Cha-cha.........................15
Polca................................3

Pe atunci, un critic (a- 
vea și doi copii adoles
cenți) m-a întrebat sec:

— Și de ce-a fost ne
voie să arăți cîți știu ma- 
dison și cîți știu rock ? La 
ce folosește ?

— Folosește la spulbe
rarea unor prejudecăți. 
Am auzit prea mulți a- 
dulți spunînd că elevii lor, 
sau copiii lor, nu învață 
bine fiindcă... dansează 
dansurile acestea „deșăn
țate". Or, toți cei 100 de 
elevi chestionați de mine 
erau extrem de buni la 
învățătură, aveau numai 
note de 10 și 9. E un ar
gument ?

Excepția să nu devină... 

argument (fals, desigur)

De-atunci a mai trecut 
ceva timp, mulți adulți au 
început să-i judece mai 
pătrunzător pe cei tineri, 
iar cei tineri au găsit mij
loace mai eficace pentru 
realizarea unui dialog cu 
cei de la care au, de fapt, 
cele mai multe de învățat. 
Dar anumite prejudecăți 
mai stăruie. Iată cîteva 
dintre cele mai frecvente :

— Beau, domn’le ! La 
vremea mea nu. se; întîm- 
pla asta. Acum, cu conia
cul în fată, și țigara în 
colțul buzelor, îi vezi la 
cîte-un „cafe-bar" dintr- 
ăsta, expuși în vitrină, ca 
niște exemple bune de 
urmat, ori ca într-un în
tristător acvarium...

— Și se sărută în public 
pe stradă, în parc, ca și 
cînd ar fi singuri 1

— Și nu-s deloc politi- 
coși I

— Și se îmbracă aiurea, 
și nu se tund, și unii stau 
prost și cu spălatul picioa
relor, deși la gît au crava
tă cu nod mic, cît puri- 
cele 1

Șirul replicilor critice — 
la adresa anumitor tineri, 
ar putea continua, și, 
de cele mai multe ori, 
în mod îndreptățit. Dar 
chestiunea nu se pune, din 
fericire, doar așa: tinerii 
Șjnt... tineri. E de 
precizat: care tineri și 
cîți tineri ? Am făcut o 
socoteală simplă : în Bucu
rești sînt destul de puține 
„cafe-baruri", să presupu
nem c-ar fi, în total, 500 
de locuri (pe zi). Dar ce 
populație școlară are 
Bucureștiul ? Mult peste 
100 000 de elevi și stu- 
denți. Și atunci ? Vezi 

zece tineri, o suta, prin 
sticlă, în vitrină, bînd co-

năm următoarea scenă : pe 
aleile parcului Herăstrău, 
plimbîndu-ne într-o zi oa
recare, îl întîlnim pe emi
nentul matematician... 
(completați cu ce nume vă 
convine), academician, om 
de mare ținută intelectua
lă, plimbîndu-se, de ase- 

. menea, pe alei, în compa
nia unuia din cei șasepre- 
mianți ai Olimpiadei de 
matematică. în sînul natu
rii, tutelîndu-și „elevul" nu 
numai din punct de vede
re științific, actualul savant 
ar fi cel mai îndreptățit, 
fără doar și poate, să di
rijeze drumul ascendent al 
urmașului său (astăzi tî- 
năr de doar... 18 ani). A- 
vem nevoie și în viitor de 
cît mai mulți savanți, de 
personalități puternice care 
se pot forma mai sigur, 
mai complet, în prezența 
actualelor personalități ale 
științei.

Pentru acei care ne vor 
considera cam utopici, ori
cum prea fanteziști, un 
exemplu : la vîrstă de cinci 
ani, Robert Oppenheimer 
colecționa eșantioane de 
minerale. Bunicul său i-a 
trimis din Germania o se
rie întreagă de exemplare 
interesante. Colecția lui 
Robert a crescut în aseme
nea măsură, îneît — atunci 
cînd el împlinise abia 11 
ani — a fost admis, cu 
toată seriozitatea, ca mem
bru al primei societăți 
științifice din care avea să 
facă parte : Mineralogical 
Club, din New York.

Fără îndoială că nu vor 
trece prea multe decenii 
și omenirea va avea și co- 
piii-minune ai științei (fi
rește, nu vor descoperi la 
4 ani legi ale fizicei), așa 
cum, pînă acum a avut în 
artă î un Mozart, un Enes- 
cu... E bine să pregătim 
din vreme acest moment.

tal, o Casă a Științei și 
Tehnicii, cu drept de ac
ces pentru cei trecuți de 
14 ani, dar neajunși încă 
la vîrstă studenției, elevi 
eminenți într-un domeniu 
sau altul ? Ba s-ar putea 
ca aci viitorii noștri sa- 

v vanți (cîți se vor „naște" 
după frecventarea institu
ției pe care-o propunem 
sub egida Ministeru
lui învățămîntului și al 
U.T.C.-ului) să întîlnească, 
realmente, somități ale 
științei românești, în așa 
fel îneît, foarte de tineri, 
ei să capete (repet, cei 
excepționali) adevărați 
MENTORI, oameni de re
nume și maximă capacita
te, în stare să asigure o 
dezvoltare majdră a capa
cității adolescenților. Lu
crul acesta se face în mu
zică de pildă, în balet, 
unde copiii, foarte de 
mici, se exersează, dar nu 
se face în domeniul atît 
de vast și complex, la ora 
actuală, al științei. Este 
din nou vorba de o pre
judecată ? Și nu ne refe
rim strict la o anumită 
cantitate (mai mare sau 
mai mică de cunoștințe) 
pe caie tinerii aceștia s-o 
asimileze, ci la calitatea 
gîndirii lor, lâ deprinde
rea, din cea mai fragedă 
vârstă, cu un mod corect 
de-a judeca fenomenele 
existenței umane, prin ex
plicații raționale, întotdea
una esențialmente științi
fice (indiferent de formu
larea lor, într-o etapa sau 
alta) la stabilirea de rela
ții clare între fapte ; așa
dar, este vorba de stimu
larea unei judecăți critice, 
a unui mod logic de inter
pretare a lucrurilor, de o- 
bișnuința de-a nu admite 
nimic fără un examen pro
fund al faptelor.

Ne place să ne imagi-

-ti rezervă
viitorul, tinere!11

niac (dt coniac ?). și te 
pripești să 
inutil și, mai 
ce, deoarece o 
optică întrerupe și posibi
litățile de cunoaștere re
ală, și cele ale unui dialog 
normal, eficient, cum se 
cuvine să se realizeze în
tre generații. Nimeni n-are 
de gînd să absolve de o- 
probi ui public pe cei care, 
prin lipsa lor acută de 
politețe, se dovedesc a fi, 
în fond, niște huligani în 
fașă (căci, e limpede, din 
rîndul unor astfel de spe
cimene, cu astfel de „mici 
defecte", se recrutează, la 
un moment dat, acei care 
încalcă norme elementare 
de conduită, obligațiile 
conviețuirii sociale). Ni
meni n-are chef să-i vadă 
pe cei care vor să se să-

rute, făcînd acest lucra în 
plină stradă, etalîndu-și e- 
ventuala pasiune cu o lip
sa de pudoare care pune 
sub semnul întrebării 
exact scuza pe care aceș
tia o invocă : „dragostea 
lor" 1 Nimeni n-are chef 
ca, la plimbare, în loc să 
se destindă, să se odih
nească, să fie nevoit să 
țină piept grosolăniilor, să 
fie pur și simplu șocat, sî- 
cîit de extravaganța vesti
mentară... Repet însă în
trebarea : CÎȚI SÎNT 
AȘA ? Foarte puțini. Un 
coeficient infim cu care 
însă trebuie muncit mult 
și perseverent. însă ima
ginea generală a tinerei 
generații îndreptățește 
speranțele puse în ea.

fiind înzestrări cu daruri 
naturale în plus față de 
ceilalți. Acest punct de 
vedere (fie și nemărturi
sit) — teoria mediei, a 
lipsei de „vîrfuri", s-a do
vedit categoric defectuoa
să. E momentul ca, de la 
acceptarea teoretică a pre- 
mizei că există și-n lumea 
școlarilor personalități, să 
trecem la practică. Un elev 
ca Alexandru Botta, de la

și ne referim aid la tot 
felul de motorașe electri
ce, la aparatajul necesar 
unor mid laboratoare per
sonale (de fizică și chimie, 
etc.), la o literatură de spe
cialitate scrisă pentru ei 
anume... Unul dintre băie
ți ne-a vorbit despre o 
secvență văzută de el la 
t.v., în care se arăta cum 
un autobuz gigantic, de 
fapt un laborator electro-

Și un Enescu... 
al științei!

Ideea lui Andrei Vră- voltăm: de ce n-ar lua 
biescu ni se pare excelen- ființă, deocamdată, în Ca
tă și ne permitem s-o dez- pitală, cu titlu experimen-

Cine o să le facă

pe toate astea!

Viitorul le rezervă tine
rilor de astăzi atîtea sur
prize fermecătoare, îneît 
pregătirea corespunzătoa
re devine o condiție sine 
qua non a oricărei profe
siuni în pregătire, A-B-C- 
ul apropiatei maturități. 
Doar trei decenii ne mai 
despart de rotundul an 
2000. Ce cuceriri noi se 
vor face în acești treizeci 
de ani ? Un institut de cer
cetări a întocmit o listă 
suficient de lungă, din care 
par a fi mai interesante 
următoarele realizări (la 
care va trebui să-și aducă 
contribuția exact genera
ția tinâră de astăzi' :

S așezări omenești per
manente în spațiu, pe 
Lună și pe celelalte pla
nete ;

S rachete pentru trans
portori comerciale și par
ticulare ;

S aerodine clasice și cu 
reacție de tipuri și con
strucții dintre cele mai di
verse, inclusiv superelicop- 
rere, platforme zburătoare 
ji mari supersonice cu 
reacție pentru transportul 
pasagerilor și mărfurilor;

0 submarine gigant și 
nave de suprafață cu înal
tă automatizare ;

0 noi tipuri de automo
bile, funcționînd cu baterii 
perfecționate, cele de 
combustibil, instalații e- 
lectromagnetice de propul
sie, turbine și motoare-ra- 
chetă ;

0 sisteme, aparate și in
stalații noi de telecomuni
cații, televiziune și radio
difuziune mondială în cu
lori și în relief prin sate
liți, cu retranslație direc
tă la abonați ;

0 radiotelefon de buzu
nar ;

0 calculatoare electro-

nice în ti-o gamă largă și 
extrem de variată, cu apli
cații dintre cele mai dife
rite ; extinderea folosirii 
calculatoarelor portative în 
învățământ și în multe ac
tivități soci al-economi ce ;

S mari schimbări în teh
nica uzuală, cum ar fi în
locuirea completă a apa
ratelor fotografice actuale 
cu aparate care develo
pează instantaneu clișee 
color și în relief și altele ;

S produse noi chimice 
și farmaceutice, ca de 
exemplu comprimate de 
control ale oboselii și dis
poziției, inclusiv pentru 
perfecționarea memoriei și 
autoimpunerea somnului 
instantaneu;

S crearea unor mijloa
ce pentru completarea re
surselor intelectuale uma
ne pnr» conectarea ence- 
falului la o mașină electro
nică ;

□ cultivatoare chimice 
de plante, sere electrice 
pentru gospodăria perso
nală și altele.

Pot fi obținute toate a- 
cestea, așteptîndu-le cu 
brațele încrucișate (și-aș a- 
dăuga : cu mintea neexer
sată) ? Sînt sigur că pu
țini tineri ar susține că 
n-au de gînd să-și suflece 
mînecile, punîndu-se pe 
treabă, în acest secol uimi
tor. Și deci, pentru că ei 
sînt, inevitabil, „ambasa
dorii" tuturor realizărilor 
viitoare, trebuie să le do
vedim încrederea noastră, 
stima ce le-o acordăm. Și 
să nu ne mulțumim nici 
cu atît: e necesar să le 
creăm asemenea condiții 
la școală, acasă, pretutin
deni, îneît să le asigurăm 
o cît mai fructuoasă pers
pectivă. Cum ? Asta rămî- 
ne de văzut...

J

„Brevete
• • //
junior

Am stat de vorbă cu de faptul că, după ce trec 
cîțiva elevi de liceu (14-18 din organizația de pionieri 
ani) și toți mi s-au plîns în U.T.C., ei pierd legă-

NENOROCITA" ?

A

N
T

— ...Eram într-o asemenea 
stare de beție incit nu-mi dă
deam seama despre faptele 
mele... Regret... Mi-e rușine... 
(Declarația unui tinăr de 20 
de ani, tehnician la o uzină din 
Brașov, condamnat pentru hu
liganism).

Cu această imagine a filei 
14 a dosarului de proces par
curg rindurile ziarului „Scîn- 
teia tineretului** scrise sub 
titlul: „Atenție, Alcool 1", o 
nouă anchetă salutară care in
vită la opinii.

Dintre multiplele probleme 
pe care le ridică sinistra sim
patie între alcool și delicven
tă, mă voi referi numai la cea 
care privește infracțiunea de 
huliganism. Analiza cifrelor 
consemnate în statistica infrac
țiunilor de huliganism săvîrși
te pe raza orașului Brașov. în 
perioada semestrului I al anu
lui în curs, conduce la con
cluzii semnificative: majori
tatea infractorilor aparține 
categoriei de vîrstă 18—25 ani, 
iar 80 la sută din actele huli
ganice s-au săvîrșit sub influ
ența alcoolului.

Un tinăr, Dan Niculescu, în 
vîrstă de 23 ani, frezor la Uzi
na „Tractorul" Brașov, în loc 
să meargă acasă, la terminarea 
programului de muncă se o- 
prește direct la restaurantul 
stației C.F.R Brașov. Consumă 
aici cantități destul de mari de 
băutură și continuă apoi la 
braseria „Postăvarul", ajun- 
gind în stare de ebrietate. Sub 
pretextul imaginar că cineva 
privește curios spre el și com

panioana sa, Ioana Pisău, lo
vește sălbatec o persoană necu
noscută, aflată la o masă veci
nă. La intervenția personalului 
unității și a consumatorilor in
dignați, Dan Niculescu, încer- 
cînd să fugă, a sărit pe o masă,s

ALCOOL!
• EXISTĂ 0 CLIPA

POATE FI TRECUTA
CU VEDEREA RAS

PUNDEREA SOCIALA

A COMERȚULUI

indisciplină socială săvîrșite în 
condițiile unei stări de beție 
ACCIDENTALA. Mai precis, 
asupra acelor tineri proveniți 
din familii cu un echilibru so
cial sănătos, harnici și apre- 
ciați la locul de muncă care, 
intr-o seară „nenorocită" — 
cum o numesc ei — au băut 
fără măsură, ajungînd în situa
ția de a-și pierde controlul 
conduitei, săvîrșind acte despre 
care a doua zi singuri se în
grozesc.

Pot fi trecute cu vederea 
astfel de „accidente*1 prin care 
sînt nesocotite cele mai ele
mentare reguli de comportare 
in societate ? Fără îndoială că 
nu. Asemenea „accidente al-

„Macul roșu", „Select", „Căli- |
na" din orașul Brașov se ser
vesc băuturi alcoolice — ''•co- i
niac, rom — ca produse (cu- ® 
rios !) de... cofetărie. Firma ne- | 
vinovată a unei cofetării — 
„Modern", „Albina", sau mai 
știu eu ce nume are — oferă I 
un subtil refugiu de sub su
pravegherea părinților, a pro- £
fesorilor. Același coniac băut, |
sub teamă într-un restaurant, 
se poate consuma în liniște, pe 
îndelete, la adăpostul firmei.
lată cum, urmărind cauzele in- : ‘ 
fracțiunii săvîrșite într-un mo- 
ment pe care l-am numit „acei- 
dent alcoolic", am ajuns la 
acele cofetării care-și îndepli- ;
nesc și depășesc planul nu la 
prăjituri, limonada, Frucadă, i
Pepsi-Cola și alte asemenea 
„fleacuri", ci la articole „tari" 
— coniac, rom etc.

Iată pentru ce mă pronunț 
categoric împotriva desfacerii 
băuturilor alcoolice în cofetă
rii. Practica de a servi nelimi
tat și necondiționat băuturi al
coolice în cofetării este vătă- ?

0 TRISTĂ SIMPATIE. 
ALCOOLDELICVENȚA

spărgînd pahare, sticle, provo- 
cind panică și dezordine.

Pentru infracțiunea de huli
ganism și degradarea avutului 
obștesc a fost condamnat de 

Tribunalul orășenesc Brașov la 
3 ani și 6 luni închisoare corec- 
țională.

într-o seară, Ioan Popescu, 
de 25 ani, și Dobrin Petrică, 
de 21 ani (primul — muncitor 
la Fabrica „Răsăritul1* Brașov, 
secundul — muncitor la Fabri
ca de radiatoare și cabluri 
Brașov), ambii fiind sub in- 
fluiența alcoolului, au atacat și 
lovit, fără nici un motiv, în 
plină stradă, 8 trecători ce se 
întorceau spre casele lor. Pen
tru faptele grave de huliga
nism pe care le-au săvirșit au 
fost condamnați de Tribunalul 
regional Brașov la cîte 3 ani și 
6 luni închisoare corecțională.

In ambele cazuri ne găsim 
în prezența unor obișnuiți ai 
alcoolului, a unor elemente a- 
flate în veșnică beligeranță so
cială, indisciplină la locul de 
muncă și pretutindeni, care 
trăiesc în disprețul valorilor 
respectate de toți ceilalți. Față 
de asemenea elemente inter
venția legii penale este 
promptă și aspră.

S-ar putea spune multe și 
despre asemenea apariții stra
nii care, în continuă înfrățire 
cu alcoolul, ajung adesea în 
preajma delicvenței. Dar nu 
despre cronici, nu despre o- 
bișnuiții alcoolului vreau să 
vorbesc.

Cu aceleași rînduri ale filei 
14 în imagine, voiesc a mă 
opri asupra actelor de gravă

coolice" sînt reprobate în so
cietatea noastră și pedepsite 
aspru de lege. A pierde sim
țul măsurii, a pierde stăpînirea 
de sine, a pierde controlul con
duitei sociale, înseamnă a avea 
o conștiință lipsită de tăria sub 
semnul căreia în societatea 
noastră se plămădesc caracte
re, atitudini, opinii. Dar oare 
numai în conștiința socială a 
individului trebuie căutata 
cauza unor asemenea „acci
dente" ? Oare numai prin al
cool se explică asemenea grave 
abateri de comportament so
cial ?

Curios, aceste întrebări îmi 
sugerează altele : Unde este 
servit un tînăr cu alcool pînă 
la uitarea de sine ? Cine aduce 
pahar după pahar aceluia care 
de mult a întrecut măsura ?

Dacă urmărim retrospectiv 
pașii tînărului (infractor), su
biect al cazului „Fila 14", a- 

jungem la o... cofetărie, al cărei 
prag îl trecea în fiecare seară 

— în orele sale libere — ală
turi de alți „virtuoși" ai cafelei 
„înăbușite" în coniac. Acei 
„stropi" de coniac ce au con
stituit preludiul „accidentului". 
Acea cofetărie — din păcate 
nu 'singura — care oferă găz
duire coniac celor ce iși 
autoinoculează în țesuturile 
sănătoase ale tinereții, în loc 
de substanța vie a virtuților 
cunoașterii, amestecul nociv 
de timp irosit în van și cafea.

Oare acea tristă simpatie 
între alcool și delicvență nu-și 
găsește climatul propice în at
mosfera unei asemenea cofe
tării ? La cofetăriile „Modern",

mătoare atmosferei care treb
uie să găzduiască minutele de 
adevărată și binemeritată des
tindere ale tineretului.

Cercetarea retrospectivă a 
cazului „Fila 14“ îmi sugerează 
și o altă categorie de întrebări: 
oare ospătarii diverselor res
taurante prin care a trecut cel 
ce avea să săvîrșească acte 
grave de huliganism nu și-au 
dat seama că este în stare de 
ebrietate ?

O asemenea faptă să fie so
cotită un act de gravă încălca
re a disciplinei muncii și să 
fie urmată, fără șovăire, de în
depărtarea din comerțul socia

list a făptuitorului. Socotesc că 
în această direcție organele 
Ministerului Comerțului Inte
rior, Direcțiilor comerciale re
gionale, conducerile adminis
trative ale Trusturilor de Ali
mentație Publică nu au acțio
nat și nu acționează în spiritul 
legii, ci în spiritul interesului 
îngust de a face cu orice preț 
planul și mai ales pe seama 
consumului de alcool.

Lucrătorul din alimentația 
publică, ospătarul, are nu nu
mai o sarcină comercială, ci și 
o importantă responsabilitate 
socială. Faptul de a servi cu 
alcool o persoană aflată în sta
re de ebrietate nu constituie o 
culpă profesională, cum sînt 
tentați unii să creadă, ci un act 
antisocial deliberat, care tre
buie să primească o ripostă 
promptă și drastică.

CONSTANTIN SOROCEANU
Procuror în cadrul :

Procuraturii regiunii Brașov

J
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Iacolo. Asta te in-

toamnă!

I
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I I. GRINEVICI

I r
i

închise

țlpînd, și eu

9 9

parte

se îngrijoră elevul. 
Iți alegi un reper, 
intr-un timp dat,

legată 
de ea.

altfel ai toate 
capul în apă

ochii 
totul

apucat 
spună

5>

. Dinspre larg se auzi un țipăt.
Curind pe plajă îl scoaseră, vînăt, 

profesor.

dezamăgirea

VAL Y ȘI ANCA

f

•portic, mo- ter-

Lu-

ci-

PROVERBEMODESTUL
Frunza ACTUALIZATE

ION DIANU

(către 
ajunul

Bine 
dra- 
jenă

ADRIAN 
DOHOTARU

E o inctd- 
ceva... di- 

la plim-

du- 
n-ai avut o 
așa de idioa-

mitologică

și cred că de morală nu-i nevoie.

VIOREL BURLACU

PE STRADĂ :
Creditorul : 

că te întîlnesc 
gă, sînt într-o 
financiară...

— Față de mine nu 
trebuie să ai nici o 
jenă. înțeleg, eu față 
de d-ta...

Deși aportul meu la depășirea planului a fost 
decisiv, modestia mă obligă să trec acest lucru 

sub tăcere /...
Desen de AL. CLENCIU.

Uite cum, îi arătă profesorul de înot: 
cind îți întinzi picioarele lași fruntea în 
apă și în aceeași clipă ridici miinile dea
supra capului, ca pe niște urechi. Lovind 
apa cu picioarele și dînd din miini te ții 
mereu deqsupra. Ochii îi ții închiși.

— Dar n-o să văd, * ' ~ ‘ ’
— Nict n-ai nevoie. 

Calculdki distanța și, 
ești acolo.

— Cu ochii închiși ?
— Tu vrei s-ajungi 

teresează!
— Dar pînă acolo ?
— Dai din miini.
— Și dacă mă lovesc de ceva ?
— Nu te lovești. înainte de a porni pri

vește cu atenție lacul. Lacul, dacă ai să 
te uiți cu luare-aminte, e ca și pădurea. 
Are poteci. îți alegi o potecă și mergi 
pe ea.

— Și dacă totuși mă izbesc de ceva ?
— Te lași la fund. Pe apă lucrurile stau 

deasupra. Tu, de dedesubt, vezi ce-i dea
supra.

— Cu ochii închiși ?
— Nu cu ochii închiși. Cind simți ne

voia îi deschizi. înregistrezi totul din- 
într-odată, recalculezi situația și pornești 
mai departe.

—* Uneori apa e adîncă, s-ar putea să 
mă înec!

— Nu te îneci. Pe lac sînt geamanduri. 
Cînd pornești, îți alegi drumul cu gea
manduri. Ele sînt așezate cam din 50 in 
50 de metri. Treci de la una la alta. Ai 
să bagj de seamă că geamandura e 
de pămînt cu o sîrmă. Te agăți 
respiri și-ți întinzi iarăși picioarele.

— Pot să încerc ?
— Desigur.
— Nu te-am întrebat ceva.
— întreabă.
— Dacă pe geamandură e altul 1
— îl dai la o parte. Țipi !
Elevul își duse miinile in sus și \ 

ochii.
— Aș mai avea o întrebare — ti deschise 

el.
— întreabă.

_— Dar dacă vine altul, 
sînt pe geamandură î

— Te faci că n-auzi. De 
circumstanțele. Fiind cu 
n-auzi decît plescăitul tău,

—Bine, dar pe geamandură capul 
mai e în apă !

— Ți-l lași. Cind auzi țipătul, tu 
viri capul în apă.

Elevul porni. Porni și profesorul.

iot arumut il avu in față pe șef cu 
degetul întins și lipind: „Ei, și ce aștepți 7 
Ieși afară I" Era in tramvai și i se păru 
că oamenii se uitau la el și semănau cu 
șeful și iși întindeau degetele arătătoare 
spre el și țipau: „Ei, și ce aștepți. Cobori 
din tramvai!“ Pînă și vecinul, dîndu-i 
bună ziua își întinse degetul și țipă : „Ei, 
și ce aștepți 7 Ieși din curtea mea !“

Și urcă scările și intră in casă și în 
față ii apăru soția cu sprincenele ridicate : 
„Ce-i cu tine, ești galben, ce s-a întim- 
plat ?“ și el tresări și se dezmetici și o 
văzu mică și subțire și își aminti de șef 
și nu putu suporta întrebările ei și iși 
întinse degetul și țipă zguduind feres
trele : „Ieși afară !“

Tot drumul îl avu în față pe șef

Cîntînd, diseusa se uita la el și arunca 
microfonul pînă-n tavan și-l prindea ca 
pe-o minge și venea apoi pînă lingă masa 
lui. Lui i se păru că o acompania la un 
pian și că diseusa-i spunea r „Domnule, 
ai degete de aur, dumneata ai putea cînta 
și la Londra, lasă-ți dracului serviciul și 
fă-te artist!“ El iși simțea obrajii roșii 
de emoție, diseusa semăna cu o viespe, 
avea ochii verzi (pe cînd ai nevesti-sii, iși 
aminti, nici n-aveau culoare) și vru s-o 
întrebe de ce se uita numai la el cu 
ei verzi, că dacă-i așa, el o să facă 
pentru ea !

Dar cînd se ridică și privi într-o
și-n alta să nu-l vadă cineva, observă că 
la celelalte mese nu era nimeni.

Cind Eva a acope- 
rit mitologia cu o 
frunză, evident nu 
s-a gîndit că gestul 
ei va fi refăcut în 
sens invers de su- 
perbele-i nepoate. 
Eva, nu se știe dacă 
s-a acoperit de frig 
sau pur și simplu 
din pudoare ! Cert e 
că frunza, ca veșt- 
mînt, s-a dovedit 
chiar de la început 
banală, demodată, de 
vreme ce orice pom 
fructifer își poate 
permite acest lux. Cu 
timpul, intemperiile 
au obligat-o să com
bine utilul cu frumo
sul (expresia aparți
ne unor esteți con
temporani !) și trep
tat s-a îmbrăcat din 
ce în ce mai preten
țios, mai gotic, mai 
baroc, mai rococo, 
pînă cînd din rochiile 
imense umflate ca 
niște clocote nu le 
mai rămînea decît 
capul și sunetele lui- 
Unele din ele (vezi 
regina Isabela a Spa
niei) nu mai ieșeau 
din cămașa lor nici 
măcar pentru o igie
nă elementară ’.

Valy e o domnișoară blondă, 
rotofee, cu forme, cu ple
te lungi care-i cad pe 

ochi și pe umeri, care au fost 
tratate cu perhidrol. Cînd ride 
e adorabilă, dar nu și adorată 
(de părinții, pentru că dînd exa
men la filologie s-a prăbușit, ca 
un castel de nisip.

— Dacă mă lăsați trei zile la 
mare — o să-l iau la 
a pus ea problema.

Care părinte n-ar 
toamnă măcar „fetița"

Care părinte n-ar vrea la 
toamnă măcar „fetița" să... — și 
iat-o pe Anca — cu valiza plină 
de rochii și pantofi, luați de la 
mamy — alergînd cu trenul pes
te Dunăre, către mirifica Ma
maie, pe urmele pletoasei prie
tene...

Pe plaja plină de umbrele co
lorate, în plin soare și-n bătaia 
nedomolită a valurilor, cele două 
sirene au făcut succese peste 
succese: s-au bronzat la repe
zeală, au făcut cunoștințe mul
te, multe, tot la repezeală, dar 
tot la repezeală, cele trei zile a- 
probate de la București au zbu
rat, ca niște pescăruși grăbiți, o- 
dată cu „bănuții lui mamy...**

— Ce facem ? a făcut ochii 
mari pletoasa Valy.

— Ne descurcăm noi — a rîs, 
cu dinți albi, strălucitori, breto- 
nata Anca. Că doar n-o să ple
căm la București, cînd e o vre
me atit de splendidă aici...

Vremea ca vremea, ce-i drept,

era splendidă, dar mai cu seamă 
dansul acela nebun, cu așezări 
pe vine, La Bostella, parcă le 
turna foc în vine l Cine era să-l 
țopăie seara la „Modem**, la 
„Pelican*, la „Cazino** ?

Cele două sirene au ieșit din 
valurile înspumate, au alergat 
pe toată plaja Mamaiei, au îm
prumutat „bănuți* din dreapta 
și stingă și au mai „prelungit 
camera" de la Soveja, din Con
stanța. Mîncarea însă a rămas o 
problemă! Valy a cumpărat car
tofi, Anca i-a curățat dar s-a 
tăiat la mină („Ah, n-am gătit 
niciodată !**) și Valy i-a prăjit, 
opărindu-și o mîna cu undelemn, 
pentru că la București gătea în 
exclusivitate „mamy**...

După o scurtă dezolare a ur
mat o bruscă inspirație și — 
Evrica / / / fetele au găsit o so
luție :

Jos cartofii! Trăiască friptu
rile !
Nu mai trebuia *să le prăjeas-

că și apoi erau și mai hrănitoa
re : le frigeau la grătar bucătarii 
de la „Modern**, „Pelican**, „Ca
zinou**...

Și pe urmă, tot fetele, au mai 
făcut o mare descoperire, epo
cală aproape : fripturile (cu car- 
tofi gata prăjiți) mergeau teribil 9^ 
acompaniate de șprițuri!

Dacă fripturile erau fierbinți 
și șprițurile reci — era o nebu
nie... Iar ca desert: La Bostella.

Valy și Anca au ajuns la con
cluzia că aici, la Mamaia, e o 
viață de trăit! Cît despre cei ce 
se ocupau cu momentul penibil 
(dar foarte scurt) al notei de 
plată: har Domnului...

★
Undeva la București, filologia, 

bacalaureatul și mămițicile sus
pină zadarnic, respirînd nostal
gia celor două sirene. La urma 
urmei, pînă la toamnă nu.mai e 
mult!

NU PERMIT!*
Nici nu a 

băiețelul să 
primul „uuoaaa' 
tăticul a hotărit să 
nu permită nimănui 
să-i zică ceva. Bunica 
nu a avut de lucni 
și, atunci cînd băie
țelul avea 6 luni, a 
spus că e cam urlă- 
tor (țipă mult). Tâl
cul a spus : „Nu per
mit !“ și bunica l-a 
lăsat să urle (pe tă
ticul. La 5 ani băie- 
țelul i-a spus lui Ni- 
cusor. care are 10 ani, 
„o vorbă“. Nicușor, 
pe lîngă faptul că i-a 
spus „măgarule”, l-a 
și urechiat Tăticul a 
zis : „Nu permit ni
mănui să se ocupe de 
educația coDilului 
meu 1“ și l-a bătut pe 
Nicusor.

La 7 ani și frei 
luni împlinite, r>e bă
ietei l-a certat tova
rășa învățătoare pen
tru că vorbește urît 
și scuipă copiii. Tă
ticul s-a supărat foc 
si a spus : „Nu per
mit !“, a scuipat-o pe 
învățătoare și a conti
nuat el să se ocupe 
de educația copilului.

La 9 ani, mama l-a

Treptat, o dată cu 
evoluția cercetărilor 
științifice și desco
perirea efectelor ra
zelor infraroșii, ul
traviolete etc., a fost 
stimulată developa
rea femeilor din veșt
mintele greoaie me
dievale și, rînd pe 
rînd, ca baba Dochia, 
au ieșit din cojoacele 
lor istorice, întine
rind în frumusețe și 
în prospețime. De la 
un timp, croitori șar
latani, speculind în
clinarea spre meta
fizică a unor femei, 
au propus un veșt- 
mînt care... poate fi 
văzut numai de oa
menii inteligenți 
Aici femeile au fost 
atinse în amorul lor

propriu. Și astfel, 
dintr-o dată toate 
rochiile din garde
robă, începind cu 
cele ale străbunice
lor, au devenit mo
derne prin tăiere de 
jur împrejur cu 
foarfecă. Veștmintele 
au oscilat o vreme 
sub genunchi, au tre
cut de genunchi și 
sub influența „strip- 
tis“-ului urcă vertigi
nos în sus, incit bie
tele femei, ca să nu 
rămînă goale, refuză 
să mai ridice din u- 
meri, să devină astfel 
nedumerite cum au 
fost de atîtea ori în 
istorie și cum le stă
tea bine ! Moda a- 
ceasta a molipsit ca 
o tuberculoză și a

făcut paciente pm 
tea te virstele— feaae- 
ieștL (Și se spune ei 
imitația este o remi
niscență de pe vre
mea eind_>.

Cind le vezi alune- 
eind așa pe stradă, 
ea niște cuiere pe 
eare cineva a atirnat 
probabil din greșea
lă niște piane, vrind 
parcă să infirme die- 
tonul ..minte scurtă, 
poale lungi**, nu se 
poate să nu te gin- 
dești la basmul lui 
Andersen. „Hainele 
împăratului". Acolo 
un rege păcălit de 
niște croitori șarla
tani iese pe stradă în 
pielea goală convins 
eâ noile sale haine 
vor putea fi văzute 
numai de oamenii 
Inteligenți. Dar, in 
basm, regele e de
mascat de candoare 
— un puști strigă din 
mulțime : „regele e 
gol !“ Cu rectificarea 
de rigoare declinăm 
această replică ac
tuală la feminin.

I
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GH. NEAGU

Săpături arheologice

NIMICURI:
Majurul 

companie în _____
inspecției). Ascultați, 
aicea, mîine toată 
lumea să fie cu ochii 
la Don’general. Să 
nu dea dracul cînd 
o fi Don’general aici 
să vă uitați la Don 
maior, la... Don'că- 
pitan, la... mine sau... 
la alte nimicuri.

LA FOTOGRAF:
Parvenitul: — Aș 

vrea să mă pozați !
Fotograful! — Do

riți bust sau întreg T
Parvenitul : —

I>xei se poate să-mi 
faeețL. natură moar
tă !

DECLARAȚIE :
EL — Domnișoară 

Lili. dați-mi voie să 
vă fac o singură de
clarație

EA — Te rog să te 
oenpi in declarația 
asta numai de veni
turile dumitale.
MĂRTURISIRE : 
EA« — în viața 
mi ta le 
mutră 
tă *

EL — Explicabil. 
Tocmai veneam să 
vă cer mina.

Din revista 
..DI GRANDA" 

anul 1924

p» Awme zportBc, mo- 
dem, de rezonanță

La tm moment dat O- 
Batpia se trase pe fîșia 
stmedă, la hotarul dintre 
nxr-.p ți apă și începu 
si construiască, precum 
crțjin, un castel, cu zidun 
âteite; turnuri ți metere
ze Sile Raicu se aprome 
de ea, admirindu-i ma
cheta din nisip ți apă.

— Vai, cit gust! E o a- 
dezăratâ artă ce faci 
dumneata aci. Vite, Ioana 
n-are asemenea înclinații - 
artafice. Ea e nun din to
por. Dumneata — pui 
gingășie în tot ce faci.

După ce termină arhi
tectura exterioară a mi
niaturii de nisip, Olimpia 
intră în mare și începu să 
înoate spre geamandură.

Zicala-< veche, năravul e 
nou. De la „Podul Izvor" și 
pînă la Piața „1 Mai", to
varășul director a făcut 
taxatoare; un scandal mon
stru, pentru că aceasta, din 
motive de ^neglijență în 
serviciu", nu a avut mărun
țiș și, deci, nu i-a dat tova-

Nu prea de mult, 
într-un gunoi 
dintr-un ungher ferit, 
s-au nimerit 
cinci coji, 
un fir banal de usturoi, 
un os 
și alte resturi de prisos. 
O vreme depanară amintiri, 
în care usturoiul avea parfum de 

trandafiri, 
cojile ar fi provenit din chek

> iar osul dintr-un suculent beefsteak. 
Și după ce mai fiecare 
se laudă cu ce n-a fost 
făcură
mare tevatură
contra căldurii... fără rost 
venită de la soare. 
Căldură care
(firesc) 
se pare 
că-i înnebunea.
— Ajunge ! Gata I Protestăm ! 
Sîntem aici ca să creăm.
Cu razele zvîrlite pe pămînt 
ne sapi mormînt!
Și sîntem doar folositori 
și unora le plac !
(Vreo doi muscoi zbîrnîitori 
un șoarece și un gindac 
se avîntară-n osanale 
cu cintul „Ave trufandalae11). 
Și-atîta se-agitau, 
strigau, 
duhneau, 
încît un harnic măturoi, 
sătul de-așa murdar scandal, 
trecu rîzînd peste gunoi 
și-1 prăvăli într-un canal. 
Aer curat, tăcere se așternură-n 

voie.

— Vai, Olimpia, dar 
dumneata înoți ca o si
renă. Cită grație. Vezi, 
Ioana se aruncă în apă ca 
un bolovan. Dacă mă duc 
cu ea la ștrand mă fac de 
ris.

Ieșind din apă, Sile 
nu-și putu abține explo
zia de admirație.

— Acum... nu pentru 
că aș vrea să vezi că îți 
fac curte, dragă Olimpia, 
dar realitatea asta este : 
ai un corp perfect, parcă 
ar fi sculptat- Ioana are 
un corp otova. E îngrozi
toare.

La despărțire, Sile, gri
juliu, se interesă:

— Ce faci după masă ?
— Mă odihnesc.

. — Apoi ?

mai departe, pînă taxatoa
rea a făcut rost de 5 bani 
și i-a dat călătorului revol
tat.

Și iată-1 pe tovarășul di
rector în cabinetul său. In
ginerul-îi întinde, rînd pe

— Citesc. Am de 
minat o carte.

— Ce anume P
— Niște poezii de 

cian Blaga.
— Mă așteptam să

tești poezie. La gingășia 
ta, era normal. Vezi tu, 
Ioana, nu pune mîna pe 
o carte, s-o tai. ~ 
tă. Dat, știi 
seară mergem 
bare.

★
La hotel, Sile Raicu fu. 

chemat la telefon de 
Ioana Vancea, din Bucu
rești.

— Sile, a fost vorba 
să-mi scrii în fiecare zi.

— Tocmai îți scriam, 
draga mea.

— Ce faci tu acolo, 
cum te distrezi P

— Făiă tine e trist, 
draga mea. Am găsit aici 
o prietenă de-a ta, din li
ceu, Olimpia, și nu mai 
știu cum... Stoicescu, mi 
se pare, că nu pot să su
făr numele astea termina
te în „eseu*.. E o nesu
ferită I Dar mai stau de 
vorbă cu ea despre tine. 
Toată ziua îi vorbesc des
pre tine... Azi, de pildă, 
i-am spus cum înoți tu, 
ce-ți place să mănînci, ce 
citești, în fine, așa cum 
îți spun, numai de tine 
vorbesc tot timpul.

rășului director (mașina 
personală cică e în repara
ție) restul la 35 de bani, a- 
dică 5 bani. „Jefuiți oame
nii «a în «odru“ — țipa el. 
„Asta-i hoție «urată“, răe- 
nea «ît îl ținea gura. „Sînt 
bani muneiți «u sudoarea 
frunții, iar voi ne băgați 
mîna în buzunar <a tîlharii 
de drumul mare“. Și așa

rînd, acte, eereri, justificări, 
la semnat.

„Asta ce-i ?“ întrebă di
rectorul. „Pierderile plani
ficate" răspunde inginerul. 
„Vasăzică, pierderi din vina 
noastră în valoare de lei... 
587 405 și 85 de bani. Sînt 
mai miei' ca anul trecut ?“. 
„Cu un leu șl 89 de bani", 
răspunde prompt inginerul.

„Și asta ce-i „90 000 lei 
rebut, din eauza proastei 
organizări a producției". 
„Mai mult ca anul trecut ?“ 
întrebă directorul. „Nu, mai 
puțin cu 13 lei și 2 bani".

„Dacă-i mai puțin, e bine“ 
și tovarășul director a sem
nat.



Mărășești 1917-1967
pe peliculă

|

A

Recentul documentar al 
studioului „Alexandru Sa- 
hia“ „Mărășești 1917—1967“, 
prezentat în aceste zile pe 
ecranele cinematografului 
nostru în cadrul manifestări
lor sărbătorești prilejuite de 
comemorarea semicentenaru
lui epopeii curajului și sa
crificiului eroic de la porți
le Moldovei, aduce încă o 
dovadă recunoștinței genera
țiilor actuale la jertfa mă
reață a înaintașilor.

Regizorul Ion Bostan, au
torul acestui documentar 
memorial încearcă să re
constituie evenimentul și să-i 
descifreze importanța istori
că prin folosirea judicioasă 
a izvoarelor de informație și 
documentelor epocii. Astfel, 
armătura dramaturgiei fil
mului este susținută prin i- 
maginlle de arhivă, docu
mente fotografice și frag
mente din jurnale de activi
tăți, în care apar unități mi
litare în drum spre front, 
personalități militare, scene 
de bătălie și momente din a- 
tacurile la baionetă. Desfă
șurarea tactică a operațiuni
lor militare și evoluția fron
tului sînt urmărite cu clari
tate datorită schițelor și hăr
ților integrate în ansamblul 
expozitiv al documentarului.

Este interesantă idee a re
gizorală a supraimpresiunii 
unor scene în mișcare, refil- 
mări ale atacurilor la baio
netă, montate în contrapunct 
la amintirile veteranilor care 
evocă la fața locului întîm- 
plări și momente ale ofensi
vei românești. Filmul subli
niază cu claritate faptul că 
bătălia Mărășeștilor, cheie 
și simbol al frontului Mol
dovei nu a fost numai o 
crîncenă încleștare armată, o 
strălucită ilustrare a tacticii 
militare determinată de con
dițiile obiective existente, 
înainte de toate ea a însem
nat înfruntarea puternică 
dintre două voințe diametral 
opuse. Prima era aceea a co
tropirii și nimicirii, proprie 
armatelor invadatoare. Cea
laltă reprezenta voința de 
luptă a unui popor întreg, 
unit, ce izvora din conștiin
ța sentimentului și demnită
ții sale naționale ; hotărîrea 
fermă de apărare, cu orice 
preț și pînă la tfltima Sufla
re, a pămîntului strămoșesc.

în film cadrele de actuali
tate sînt completate cu ima
ginile mausoleului de la Mă
rășești. care este investit 
aici cu valoare de simbol ; 
grandoarea și echilibrul său 
arhitectural* fiind asociate la 
evocarea vitejiei și sacrificiu
lui eroilor — cunoscuți și a- 
nonimi — ce se odihnesc 
în criptele $i sub lespezile 
sale de marmură, grupați în

nemurire, în jurul încercatu
lui lor comandant-generalul 
Ieremia Grigorescu.

Finalul aduce In concepția 
artistică a filmului perma
nența eroismului pe melea
gurile românești prin suita 
de simboluri ce se suprapun, 
înlănțuindu-se peste' mări
mea mausoleului. Cetatea 
dacică de la Grădiștea Mun- 
ceiului, monumentul de la 
Adamclisi, Cetatea Neam
țului reprezintă mărturii 
ale eroismului străvechi în 
contextul căruia se află iz
vorul și epopeea Mărășești- 
lor, pagină de glorie în isto
ria poporului român și im
bold permanent pentru ge
nerațiile prezente și viitoare, 
în strădaniile neobosite de 
întărire și înflorire a patriei 
noastre socialiste.

ION' MIHU

„SCURT CIRCUIT ' 
IN PRACTICA 
STUDENȚILOR

(Urmare din pag. 1)

MUGM CHIMIEI
(Urmare din pag. I)

producătoare da 
chimice a țării

tînără unitate 
îngrășăminte 
„Azomureș“, situată la marginea 
orașului Tg. Mureș. Dată in fo
losință la 22 iunie 1966, uzina 
mureșană și-a înscris deja nu
mele în cartea recoltelor. După 
prima etapă de funcționare a 
combinatului, ogoarele patriei au 
rodit cu 550 000 tone mai mult 
grîu și 700 000 tone mai mult po
rumb, spun statisticienii, canti
tățile de cereale amintite consti
tuind echivalentul în produse a- 
gricole al azotatului de amoniu 
produs la Tg. Mureș.

Magia chimiei se află — după 
cum se vede și azi — în cel mai 
fantast domeniu. Metanul zăcă
mintelor de joasa presiune al re
giunii Mureș — aerul, apa și 
căldura — iată elementele pri
mare pe care piatra filosofdlă a 
sintezei le unește în retortele 
imense în care se petrec com
plexe reacții dirijate automat 
pentru a da amoniac, acid azo
tic și, în ultimă instanță, azotatul 
de amoniu. Tinereții combinatu
lui îi corespunde o tinerețe a ce
lor ce-i dau viață, 85 la sută din 
cadre provenind din absolvenții 
ultimilor ani ai școlii profesionale 
locale, specializați în întreprin
dere. La o medie de vîrsfă de 25 
ani, combinatul are un director 
de 30 ani și un inginer șef de 
31 ani.

Magia chimiei continuă. Ea i-a 
adunat la „Azomureș" pe pasio- 
nații ei, oamenii retortelor sin
tezei, cei care au reușit ca nu
mai anul trecut, în 7 zile de la 
pornirea agregatelor, uzina să 
atingă capacitățile de producție 
proiectate. La ora actuală „Azo- 
mureș* produce anual 90 000 
tone amoniac, 120 000 tone acid 
azotic și 150000 tone azotat de 
amoniu. Etapa a doua, care de
ja a început, va însemna un plus 
de 100 000 tone amoniac, 360 000 
tone acid azotic și 450 000 tone 
azotat de amoniu încă în primul 
trimestru al anului 1968.

Care este secretul înaltei pro
ductivități a Uzinei „Azomureș" ? 
Nu este vorba de o formulă ma
gică. Secretul trebuie căutat în 
oamenii combinatului. Unul din 
ei, inginerul, Moraru Octavian, 
șeful secției acid azotic (vorba 
vine secție: de fapt, este o imen
să uzină) are înscris în palmare
sul celor 28 de ani ai săi per
formanțe prestigioase. Încă din 
primul an de inginerie a realizat 
împreună cu un colectiv de la 
Uzinele „Victoria* pentru prima 
oară in România sulfatul de hi- 
drazidă (un excepțional medica
ment) pentru ca apoi să stabi
lească procesul tehnologic al hi- 
drotului de hidrazidă ce se gă
sește în toate farmaciile. La 23 
de ani conducea deja secția de 
acid azotic, pe atunci un imens 
șantier. Aici și-a crescut viitorii 
colaboratori, pe actualul maistru 
Ilarie Opriș, atras de magia chi
miei de pe ogoarele mureșene 
unde lucra ca tractorist. Începu
tul acestui an i-a găsit pe oame
nii azotatului pregătiți pentru o 
nouă bătălie, aceea de a îmbu
nătăți parametrii uzinei. Magia 
chimiei continuă aici, în cîmpia 
Mureșului, ca pretutindeni în 
țară.

practică, specialist în tensiuni 
înalte. înlocuirea sa printr-un 
cadru didactic, de o altă spe
cialitate. în perioada ultimă, 
dar cea mai importantă a prac
ticii, predarea urgentă și in
completă a ștafetei a desăvîrșit 
procesul de superficialitate. 
.Cine a asigurat îndrumarea stu
denților ? Care sînt actele de 
îndrumare și control suplimen
tare, în aceste condiții, ale ca
tedrei de specialitate din Insti
tutul Politehnic din București ? 
în lipsa lor, notăm cîteva păreri 
ale studenților despre propria 
lor practică. Tiberiu Hovaneț, 
student în anul al IV-lea, enu
mera școlărește secțiile prin 
care a trecut. Spune ceva des
pre specializare și, ca o conclu
zie, afirmă : „nu-mi prea place 
munca, mai ales cum se lucrea
ză în centrala asta".

îată că practica făcută la 
voia întîmplării formează stu
dentului o impresie falsă des
pre locul de muncă.

Mihai Biolan: „Sînt multe 
lucruri care se puteau cunoaș
te. Dar nu le cunoaștem, 
probleme diverse, cei de 
sînt competenți. dar...".

Cristina Panaitescu : „Păre
rea mea... mai bine n-o spun. 
Centrala aceasta, în sine, ne-a 
asigurat condiții excelente'pen- 
tru cunoașterea secretelor vii
toarei profesiuni. Dar cine să 
ne ajute să le cunoaștem ? Cum 
să facem să le cunoaștem ? 
Personalul centralei este re
dus, în comparație cu numărul 
nostru, al practicanților. Spe
cialiștii au fost foarte amabili, 
dar nu puteau să renunțe la 
problemele imediate ale pro
ducției pentru noi. Intr-o zi, 
ne-a ajutat un maistru, dar a 
doua zi... Nu am putut apro
funda. de noi nu avea cine să 
se ocupe. Să nu vă mire dacă 
afirm câ lămuream teoretic, in 
birou, problemele de... practică".

— Am realizat împărțirea stu
denților pe secții, am stabilit 
durata de timp a practicii în 
secții in funcție de dificultatea 
problemelor, de amploarea sec
torului. Studenții au trecut pe 
la toate secțiile. De luni (7 au
gust n.n.) au fost împărțiți in 
subgrupe și au început practica 
de ingineri...

Am pus alături cele două 
răspunsuri, pentru a sublinia 
identitatea formală între ce s-a 
propus și ceea ce s-a realizat 
Căutăm mai departe calificati
vul exact al practicii. Proble
mele complexe ale centralei e- 
lectrice parcurg etajele spe
cialităților și, organizatoric, ale 
secțiilor.

— Deprinderile practice nu 
s-au însușit Studenții se mul
țumesc acum doar cu însușirea 
părții teoretice. Cel ce s-au 
străduit, au făcut ceva. Noi, 
cînd făceam practică, eram îm- 
pârțiți la echipe, nu pe echipe. 
E greu. Nu 11 se pot acor
da practicanților misiuni teh
nice complicate... (Ing. Bodo- 
gir Petre).

Rezervele interlocutorilor no
ștri față da eficiența practicii, 
desfășurate, fluctuația părerilor 
despre programul zilnic al 
practicantului, sînt primele, dar 
nu ultimele dovezi ale provizo
ratului sub care s-a desfășurat 
practica de producție. In ab
sența (mai mult sau mai puțin 
i^sti£cată) a tovarășului asis
tent Stefan Tudorache, condu
cătorul de practică, încercăm 
să dâra de urma programului de 
practmA ta secții nu s-au cu- 
nreeut obiectivele precise, pla- 
n. te aăe praeticil. Un docu-

pmgramatfr am găsit cu 
pentru că. după cum 

i tor. ung. Can tem-r 
u. jîawrd a fost asigurat 
enatnt Nu ni »-e da* așa

Nx ee emmerâ fel de 
r afte dom-

STÎLP?

Ies

BLITZ MESAJUL

(Urmare din pag. l)
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S-a înapoiat In țară, venind de 
la Helsinki, tovarășa Mia Groza, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor din Republica 
Socialistă România, care a parti
cipat la lucrările Ciclului inter
național de studii „Edorațu ce
tățenească și politica a feeaeC* 
organizat de O-N.U. la coiaboo- 
re cu guvernul EnL*rxSex.

Sugestiv pentru atn»£e=a o 
care s-a senii ur»; p «a a fort 
cadrul ales: nrneie cetit: 
..Curtea Domnească*. Piesa ra 
fi jucată fi in zilele de 1" j: 19 
august

STÎLP ÎN STRADĂ
SAU STRADĂ-N
Ce a fost mai în- 

tîi: strada sau
stîlpul ? întrebarea se 
aseamănă cu aceea 
din povestea cu oul 
sau găina. Toată lu
mea știe că întîi se 
face strada și apoi se 
plantează stîlpii. Sînt 
însă și cazuri, unele 
obiective, altele nu, 
cînd întîi se plantea
ză stîlpii și apoi se 
amenajează strada ! E 
puțin de-andoaselea 
dar... ce să-i faci. Așa 
s-au petrecut lucruri
le și cu strada „Karl 
Marx“ din Alba Iu- 
lia. Au fost plantați 
stîlpii și apoi con
structorul nu a mai 
văzut strada pe lingă 
stîlpi, ci chiar prin ei 
(vorba aceea : ..depin
de din ce unghi pri
vești"). Așa se face că 
atunci cînd strada a 
fost gata au mai ră
mas stîlpi chiar pe 
mijlocul ei (așa cum 
se vede și în fotogra
fia de față). Acum 
motocicliștii, bicicliș- 
tii, conducătorii auto 
cînd trec pe această 
stradă opresc motoa
rele, se ciupesc pen
tru a se convinge că

nu visează. E și nor
mal. Toată lumea 
știe ce înseamnă un 
stîlp pentru un con
ducător auto, mai 

cînd stîlpul

*1 Iranului
Dw* « •

MEȘTERULUI

Studenții ne-au oferit o altă 
parte a părerilor lor. la „ei a- 
«sâ". in baraca dizgrațioasă in 
care au acceptat (de ce?) să 

intr-o atmosferă apă- 
J-ituare, muțind deseori accen- 

Pe o problemă „majoră", 
muste.e. strnse d-'n instinct ce 
m-reria păstrată de locatari 
irjlretf k studente» pe masă, 
P^eațrtrad ta limbajul lor ele- 
Beaae KfltA de ar£ou si gee- 
tei Mrsdrte limbajului- Con- 
«ăxorol de practică este strâ
ns de aceste aspecte care-i stau 
totasi la «arcmă. ee mulțumește 
«â afirme că in riadul studenți
lor ex-stă două tabere, a con- 
Fttractosaor si _a altora". la
ri dmteh iscate fa ^nopțile
praetum de producție" nu sînt 
iucr_ri nesemnificative, lucruri 

care nu trebuie sâ se ames
tece rumeni". cum afirmă un 
▼iilor inginer, d semne ale u- 
nei mentalități, pe care
organizația U.T C. din institut 
W nu numai ea) va trebui să 
o discute și să o sancționeze în 
cel mai scurt timp. Aspectele 
întîlnite la Luduș, cu această o- 
eazie. ne duc la ideea că stu
denții energeticieni s-au achi
tat de o sarcină — practica de 
producție, fără să se achite, e- 
ehitabiL de sarcinile practicii 
de producție. Ce va reflecta no
ta colocviului de practică ? O- 
ferlm această întrebare celor 
care, prin voia lor, și-au ofe-

Gestul domnului Basarab a 
devenit poem al statorniciei ca
re cheamă, în ciuda oricăror 
vinturi potrivnice, la puneri de 
temelii și înălțări de lucruri du
rabile cît veșnicia. El ne-a lă
sat prin secoli gustul pentru 
ctitorie, poate cel mai de sea
mă dar al fiilor de frunte ai 
neamului. El vine dintr-o lege 
de nestrămutat cu care se năș
tea aci oricare dintre bărbați: 
om era acela ce dura copiilor 
casa lor, o lege care, împlinită, 
dădea dreptul de a-ți putea a- 
șeza liniștit frunte-n racla e- 
ternității. Basarabii. Brîncove- 
nii. Cantacuzinii, alături de. 
Mircea și Ștefan, au scris-o pe 
tronurile lor și ea stă scrisă azi, 
poate mai limpede ca oricînd, 
ca legea numărul unu a contem
poraneității.

Ca s-o arate cît de sfîntă este, 
cît trebuie să fie, legenda a a- 
dăugat-o unui obicei al locuri
lor din preajma Oltului : din 
tot ce are omul mai de nepă
tat este legămîntul cu nevasta 
lui. Cel ce-a văzut, copilărind 
aci, bărbați capabili de cruntă 
răzbunare dacă soațelor lor li 
se spune fie și o simplă vor- 

. bă nepotrivită, poate să-și dea 
seama cît de imens era sacrifi
ciul lui Manole. Cel mai mare 
sacrificiu după legile de viețu
ire ale bărbaților locului. Și 
totuși, nici vînturile, nici apele, 
nici măcar dumnezeu, dacă ar 
fi existat, n-ar fi putut opri 
chemarea spre ctitorie, mult 
mai importantă decît durerea 
insului, ca ins.

..Ne ducem, azi, la Argeș, ca 
Ia un simbol. Luăm în căușul 
palmelor țărîna locurilor alese 
de domni si voevozi, și-o săru
tăm întru legămînt.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

DUPĂ PLOAIE
(Urmare din pag. 1)

să-șl audă vocile în dimineața răcoroasă, iar linsă poartă. • 
căruță cu trei oameni. Tata ni-a luat și m am urcat alături de 
ei, pe maldărul de lucerna acoperit cu pînză de sac. am aprins 
țigări și vizitiul a pus caii în trap. Am străbătut ulița celor 
șapte fyitîni cu cumpănă, apoi am intrat în cîmpie — faraoa- 
neie căi'uții sunau ca bătăi de aripi limpezi — și ne-am pierdut 
„în pămînturi", spre depărtarea încercănată de nori. Plouase 
și ei patru vroiau să vadă porumburile, să cerceteze cu eăl- 
cîiu! si cu lovituri de sapă pînă Ia ce adîncime s-a umezit 
cîmpia. Știam că vom sta acolo două sau trei ceasuri și că la 
întoarcere vom face un ocol larg, ca să cuprindem și moșia sa
tului vecin — și ascultam vorbele lor pline de-o bucurie robustă.

— ...a plouat bine...
— ...a plouat pînă spre Făurei și Urziceni...
— ...după miezul nopții, ploaia s-a lăsat mult spre dreapta, 

cred c-a atins și Dunărea la Fetești, sau chiar a trecut în Do- 
brogea.

— ...ploaie zdravănă, a răcorit toată țara...
Și-am înțeles eă ei trăiau bucuria ploii peste întreg pă- 

mîntul.

rulează la P.epcblira c rele 9 ; 
ÎL» ; 14 ; 14.45 : IUS : XJ9- 
Festival (orele 131 : ÎL»: 
IX» ; 19 ; 1RT —

SA-MI FACETI
ASTA !

rulează la La._____ _____
9: 1L15: IX»: M; IX»; 2LIS>

CAUTATORD DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemxsccp —
11.15 ; 1X30 ; 1139 : 19 ; E J5 ’ 
Feroviar (orele 139 ț 11 ; 
IX»: 19: n.«: ÎLl». Ex
celsior (orele 9.45: 1X15 : 15; 
17.45; ».15). Glor.i orele 9; 
11.15: IX» ; 18; IX»; M.45*. 
Melodia (orele L30;U . IX» ;
16.15 : 18,45 : fl).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 1330 : 16 : 1830 ; 21),
Grivița (orele 9 : 11,15 ; IX» ; 
16 ; 18,30 : 20.45).

CANALIILE
rulează la Victoria '(orele 9 ; 
11.15; 13,»; 16; 18,30; 20,45), 
Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,»;
18.30 ; 21).

PESCARUL DIN LOUISLANA 
rulează la Arta Torele 15,30 ; 
18; 20.30). Rahova (orele
1539 ; 19).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Munca (orele 

16; 18; »).
LUPOAICA

rulează la Moșilor 
1539; 1D-

JUANA GALLO 
rulează la Cosmos

1530; 11; 2030).
ANGELICA ȘI REGELE 

rulează la Viitorul 
1530 ; 18 ; 2030).

PERETELE VRĂJITOARELOR 
rulează la Colentina (orele 
15,45; 1X15).

ROBD
rulează la Progresul (orele 
1530 ; 11; »,15).

JOI, 17 august

curs artistic pe țară ; 19,45 In 
jurul globului; 20,00 Concert în
registrat de orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George 
Enescu“. Dirijor Pavle Despalj : 
Concerto grosso de Ruben Ră
dică ; 
cel și 
Solist 
Cîntă
de Marin Constantin.

Concertul pentru violon- 
orchestră de Șostakovici.

Radu Aldulescu ; 23,22 
corul „Madrigal" dirijat

G R A DINI

11,03 Cronica economică ; 11,15 
Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară ; 13,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 15,05 Dra
gostea de patrie în eposul ro
mânesc. Montaj litera r-muzical; 
17,30 Formația de cameră „I 
Menestrelii"; 19,40 Varietăți
muzicale; 21,05 Antena tinere
tului ; 22,15 Intîlnire cu jazzul: 
Succese ale jazz-ului româ
nesc ; 22,45 Moment poetic. Pei
saj românesc ; 22,50 Program 
interpretat de violonistul Iascha 
Heifetz.

JOI, 17 august

rulează la BuzerS 
15»: 18: »3B.

CRĂCIUN TNSÎNGERAT 
rulează la Cringași 
15.» : IX : 2030

PRINTRE VULTURI 
rulează la Ferentari 
15 30: 18: »30).

COMIS ARUL X
— cinemascop —
rulează la Buceg! (orele 16;
18.15) , Aurora (orele 8.»; 
10.45 ; IX : 15.30 ; 18 ; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 16;
18.15) .

(orele

(orele

CĂLĂTORIE FANTASTICA — cinemascop, rulează la Stadio
nul Dinamo (ooele 2045). Festival (orele 19,45).

BA-MI FACI MIE UNA CA ASTA ! rulează la Doina (ore- 
e ?:

PANTERA NEAGRA — cinemascop, rulează la Capitol (orele 
29.15'. Expoziția Piața Scinteii (orele 20).

COMISARUL X — cinemascop, ruleazi la Bucegi (orele 20,30). 
Aurora (orele 20).

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, ruleazi la Unirea (orele 
20). Moșilor (orele 20,15).

MARELE RESTAURANT — cinemascop, 
(orele 20).

PESCARUL DIN LOUISIANA ruleazi la 
hora (orele 20,15). ____

UNORA LE PLACE JAZZUL ruleazi la
DACII rulează la Vitan (orele 20).

rulează la Tomis

Arta (orele 20). Ra-
Llra (orele 20).

PROGRAMUL II

12,30 „Am îndrăgit o melo
die" — muzică ușoară ; 15,00 Se- 
lecțiuni din opereta „Lăsați-mă 
să cînt" de Gherase Dendrino ; 
15,30 Teatru serial „Aurul Ne
gru" de Cezar Petrescu; 16,30 
Suita op. 10 în Re major pentru 
pian de Enescu și interpreții ei: 
Michăle Boegner; 18,00 „între
bări pe portativ" — muzică . u- 
șoară ; 18,25 Estrada artistului 
amator : Cel de al VIII-lea con-

18,00 La ordinea zilei: „Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii; 18,20 „Mult e dul
ce și frumoasă..." — Emisiune 
de limbă română ; 18,50 Studio
ul pionierilor. „Tabere pionie
rești pe harta țării" ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 20,00 Un nou 
serial: „Ivanhoe" cu Roger 
Moore ; 20,30 Interpreți de mu
zică populară românească; 
20,45 Studioul mic. „Pașii" de 
Ilie Păunescu ; 21,30 Teleglob :
Un oraș numit Copenhaga ; 
21,55 De la Giotto la Brâncuși. 
Emisiunea a XVIII-a. Peisajul 
flamand ; 22,15 Muzică ușoară
italiană... pe 16 mm ; 23,00 Tele
jurnalul de noapte ; 23,15 închi
derea emisiunii.
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ZILNIC

Conferința

de la

Bagdad
LA BAGDAD au con

tinuat miercuri lucrări
le Conferinței miniștri
lor economiei, finanțe
lor și petrolului din ță
rile arabe, consacrată 
elaborării unei politici 
economice comune, me
nite să lichideze urmă
rile recentului conflict 
militar din Orientul A- 
propiat.

După ce Conferința a fost 
deschisă prin cuvintul inau
gural rostit de președintele 
Irakului, Abdel Rahman Aref, 
participanții (19 miniștri, 50 
de subsecretari de stat, înalți 
funcționari și experți) l-au a- 
les ca președinta il lucrărilor 
pe Adib el Jader, ministrul 
irakian al economiei, in timp 
ce Hassan Abbas Zaki, minis
trul egiptean al economiei, și 
Musaid Bin Abdul Rahman, 
ministrul saudit al economiei, 
au fost aleși vicepreședinți.

In prima parte a dezbateri
lor de miercuri au luat cuvin
tul reprezentanții Irakului și 
Kuweitului, care au prezen
tat o serie de propuneri in le
gătură cu elaborarea unei po
litici economice comune a ță
rilor arabe.

Tratativele

'i

iugoslavo-irakiene
AGENȚIA TANIUG anunță că 

în cadrul convorbirilor dintre 
delegațiile irakiană și iugoslavă 
conduse de președintele Iraku
lui, Abdul Rahman Aref, și pre

ședintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, s-a făcut un schimb de pă
reri cu privire la situația din O- 
rientul Mijlociu. Agenția preci
zează că convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă sinceră și 
prietenească.

americanovest-germane
Convorbirile între președinte

le S.U.A., Lyndon Johnson, ți 
cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, Kurt Kiesinger, în
cepute marți, au continuat în 
cursul zilei de ieri. ■ Simultan au 
avut loc întrevederi între secre
tarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și vicecancelarul și minis
trul de externe al R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt.

într-o declarație făcută marți 
seara, președintele Johnson a a- 
rătat că convorbirile s-au referit 
la probleme legate de N.A.T.O., 
neproliferarea armelor nucleare, 
situația economică din S.U.A. și 
R. F. a Germaniei, precum și la 
efectivele militare ale celor două 
țări. Johnson a subliniat dorința 
celor două părți de a menține 
intactă puterea* alianței atlanti
ce. Această dorință a fost con
firmată ți de cancelarul Kiesin
ger.

Agențiile de presă menționea
ză câ cei doi oameni de stai au 
procedai totodată la un schimb 
de păreri asupra tuturor ches
tiunilor legate de relațiile Est- 
Vest, reforma sistemului mone
tar interoccidental ți de situația 
politică din Europa occidentală.

PREȘEDINTELE ITALIEI. 
GIUSEPPE SAR AGAT, va 
face in luna septembrie a.c. 
o vizită oficial^ în Canada, 
Statele Unite și Australia. 
Agenția de presă italiană 
A.N.S.A. menționează că șe
ful statului italian va avea 
întrevederi cu primul minis
tru al Canadei. Lester Pear
son. cu președintele Statelor 
Unite. Lțndon Johnson, și eu 
primul ministru al Australi
ei, James Hoit.

TOKIO. Aspect de la 
șui păcii la care n 
parte 8ttt de pers

• Legislație universitară dra
conică în Tailanda • închisoare 

pentru ...lectura unor cărți

. Este,

Seul (și despre care am 
relatat la timpul respectiv 
în coloanele ziarului nos
tru).

Ne găsim în fața unuia 
dintre cele mai draconice 
ansambluri de măsuri re
presive transformate în li
teră de lege. Cităm, negru 
pe alb. in relatările ofi
ciale reluate de corespon
dentul ziarului NEUE 
ZtRCHER ZEITVNG în 
capitala tailandeză : „Ex
primarea sau profesarea de 
către studenți, pe orice 
cale, a unor opinii care 
lezează politica autorități
lor e un delict politic asi
milat cu trădarea... Orice 
activități studențești de

Ordin cultural sau sportiv
■ pot fi interzise dacă ele nu 

servesc la armonia dintre 
studenți și politica de 
stat".

Sancțiunile prevăzute au 
cele mai pure rezonanțe și 
accente de legislație pe
nală. Cităm, astfel, potri
vit acelorași relatări: 
„Participarea studentului 
la o manifestare neapro
bată de autorități va atra
ge eliminarea imediată din 
universitate pe termen de 
un an... Studentul care va 
participa la două manifes
tații interzise în decursul 
anilor de studii nu va pu
tea fi angajat în postul co
respunzător pregătirii lui, 
după terminarea facultă
ții... Scrierea de articole în 
presa interzisă sau lectura 
de cărți și publicații in
terzise se pedepsește cu 
închisoarea pe termen în
tre șase luni și doi ani și 
cu exmatricularea defini
tivă... Orice • manifestare 
de sprijinire .a studenților 
sau profesorilor sancțio
nați conform prevederilor 
noii legi, se consideră de
lict'. .

Că proaspăta legislație 
de la Bangkok constituie o 
mostră aproape inegalabilă 
în materie de represiune

brutală, e un lucru evi
dent. Este însă tot atit de 
evident că recurgerea la 
asemenea .metode draconi
ce nu poate înăbuși miș
carea democratică a stu- 
dențimii. Autoritățile de la 
Bangkok ignorează un as
pect, esențial, al „expe
rienței" colegilor lor de Ia 
Seul. Anul universitar 
1966—1967, primul an în 
care s-a aplicat „noua le
gislație universitară" re
presivă sud-coreeană, a 
fost și anul cu cele mai 
vaste frămîntări studen
țești. Grevele de mase ale 
studențimii din aprilie și 
mai, închiderea universită
ții din Pusan timp de a- 
proape trei luni ca urma
re a boicotului studenți
lor, marile demonstrații de 
stradă studențești din iu
nie, de Ia Seul (soldate cu 
mulți răniți și zeci de a- 
restări) au relevat nu „do
molirea" ci întețirea luptei 
studenților sud-coreeni 
pentru revendicări demo
cratice.

Există toate șansele ea 
autorii „noii legislații uni
versitare" tailandeze să tră
iască dezamăgirea omolo
gilor lor de la SeuL

EM. RUCĂR
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,,Andros 66“ tehnologic franco-mexican, des
tinat dezvoltării invățâmin tului 
tehnic în Mexic. In cadrul in
stitutului, primul de acest gen 
care va funcționa in America 
Latină, profesori și specialiști 
francezi vot preda la aproxima
tiv 500 de studenți cursuri de 
electrotehnică, mecanică, eco
nomie etc.

• LA STUTTGART a început 
marți procesul intentat fostului 
ofițer nazist, Albert Widmann, 
vinovat de moartea a mii de 
persoane în camerele de gaz 
mobile. Id prima ședință a pro
cesului, Widmann -a mărturisit* 
că la ordinul lui Arthur Nebe 
— șeful poliției criminale na
ziste — a procedat la „expe
riențe de lichidare1* pe. terito
riul sovietic în toamna anului 
1941. Metoda folosită de el pen
tru „lichidarea* miilor de per
soane era introducerea de gaze 
de eșapament provenite din ar
derile incomplete ale combusti
bilului în motoarele autovehi
culelor. In cursul procesului, 
care va dura circa 6 săptămîni, 
vor depune mărturii 39 de per
soane cunoscătoare a activității 
criminale a lui Widmann.

biri cu ministrul afacerilor ex
terne, Takeo Miki. Schimbul de 
vederi dintre cei doi oameni po
litici s-a referit la o serie de 
aspecte ale situației internațio
nale, Ia probleme ale colaboră
rii țărilor din Asia, precum și 
la stadiul actual al relațiilor 
dintre Japonia și India.

>

„Credite
speciale"

Și la recentele con
vorbiri de la Londra, 
miniștrii de finanțe și 
directorii băncilor cen
trale ai țărilor occiden
tale din „Clubul celor 
10“ au încercat să ia 
din nou în dezbatere 
dar fără nici un rezul
tat problema viitorului 
sistemului monetar oc
cidental. Delegații au 
trecut atunci la lu
cruri mai „concrete" și 
au analizat în ultimă 
instanță crearea unor 
forme noi privind a- 
cordarea de credite în 
cadrul Fondului Mo
netar Internațional. Gă
sirea unei forme noi 
pentru acordarea de

a 
ani o 
cadrul

devenit în 
necesita- 
discuții- 
s-a pro- 
de „cre- 
sau mai

credite 
ultimii 
te. în 
lor celor zece 
pus utilizarea 
dite speciale"
bine-zis de credite pe 
termen scurt. Propune
rea franceză aducea o 
precizare și anume că 
aceste „credite nu tre
buie să devină o par
te componentă per
manentă a rezervelor 
mondiale, ci să fie ram
bursate într-o 
perioadă de 
(DIE TAT), 
subteran, un 
deosebit pentru 
împrumuturi pe 
scurt și dovada

anumită 
timp" 

Exista, 
interes 
aceste 

termen 
o face

poziția țărilor membre 
ale Pieței comune ca
re s-au exprimat (cu o- 
cazia întilnirii de la 
Londra) în favoarea n- 
nei proceduri de vot 
care să prevadă acor
darea unui drept colec
tiv de veto pentru ele 
la luarea hotăririlor 
importante în cadrul 
Fondului Monetar In
ternațional. Țările Pie
ței comune mizează 
foarte mult pe acest 
vot colectiv prin care 
să se opună încercări
lor repetate ale S.U.A. 
de a rupe o parte mai 
mare din fondul comun 
pentru a face față defi
citului balanței sale de 
plăți. Devine însă clar 
pentru fiecare membru 
al „Clubului celor 10“ 
că sfngura formă via
bilă de acordare a cre
ditelor va rămîne în 
viitorul apropiat nu
mai cea a creditelor pe 
termen scurt Și aceas
ta pentru că oscilațiile 
fondului comun nu 
sînt încurajatoare. Tn 
timpul primului trimes
tru, rezervele de devi-

Beane de Mari, iar 
drepturile de a face 
împrumuturi b F3LL 
cu 34 milioane de do
lari. Scăderile respecti
ve sînt determinate de 
instabilitatea dolarului 
și a lirei sterline care, 
ca devize internaționa
le, sînt influențate di
rect de dificultățile ba
lanței de Dlăti a S.ILA. 
și a Angliei. Limita
rea posibilității 
dării unor 
care țările 
doresc cit 
stanțiale 
nefavorabil 
conomiei lor. îmbună
tățirea situației F.M.I„ 
pe care cei optimiști 
și-o imaginează prin 
înlăturarea deficitelor 
din balanțele de plăți 
ale S.UA. și Angliei, 
este totuși puțin pro
babilă. Nu numai că 
deficitele nu au dispă
rut, dar ele generează 
pe mai departe neîn
credere în dolar și în 
lira sterlină.

acor- 
credite pe 

membre le 
mai sub- 

influențează 
asupra e-

DOINA TOPOR

ITALIA. Vedere din Flo
rența

• UN OM DE ȘTIINȚA ameri
can a propus trimiterea unei 
rachete cosmice în direcția co
metei „Halley" care trece prin 
sistemul solar din 76 în 76 de 
ani. Herman Michielsen, expert 
la Societatea „Lockheeda ară
tat că un „rendezvous* spațial 
de acest gen ar permite studie
rea structurii cometei care pare 
sa fie asemănătoare structurii 
Pămintului in faza sa inițială de 
dezvoltare. Examinarea amă- 
mnxțltft a cometei ar furniza 
astfel informații importante 
despre evoluția Pămintului $i a 
celorlalte planete. Cometa „Ha
lley" va trece prin sistemul 
nostru solar în anii 1985—1986.

• VICE PREMIERUL INDIEI $1 
ministru de finanțe. Morarji 
Desai, care face o vizita in Ja
ponia, a avut miercuri convor-

r

tanice
nistru Wilson nu intenționea
ză sâ dea curs cererii unui 
grup de deputați laburiști de 
stingă de a protesta pe lingă 
președintele Johnson împotri
va extinderii bombardamen
telor aviației americane asu
pra R. D. Vietnam. Grupul, 
compus din opt deputați, a 
adresat primului ministru o 
telegramă în care îl solicită 
să exprime președintelui 
S.UA „opoziția hotărâtă a 
Marii Britanii față de politi
ca primejdioasă a Washing
tonului". Telegrama sublinia 
că escaladarea războiului din 
Vietnam „sporește pericolul 
unui conflict internațional 
major în care va fi implicată 
securitatea poporului en
glez".

sooiat

VIOLENTE
IN NIOERM

B. S. CEHOSLOVACA. Noul cartier de blocuri din orășelul Roznov din nordul Mora- 
viei

m ORAȘ CARE
u

TRAVERSEAZĂ SECOLELE
(Urmare din pag. 1) I

bil prin omogenitatea sa. 
Străzi strimte, case senioriale 
cu arcade și ornamente pro
prii epocii, curți interioare, 
scări în unghi sau turnuri, 
vestitele trabule (căi de ac
ces construite pe sub clădiri), 
grupuri statuare, portaluri, 
grădini suspendate, puțuri de 
apă, se constituie într-un 
imens muzeu al epocilor, stră
bătut cu interes de un mare 
număr de turiști. Fiecare clă
dire, fiecare colț .de stradă 
au istoricul lor, o anumită 
particularitate despre care 
ghidul nostru ar avea multe 
de spus. Dar, cum timpul 
este scurt, el ne invita să 
mergem mai departe. Maga
zine cu obiecte de artă, cu 
tipărituri vechi, ateliere do 
manufactură — din care s-ar 
părea că nu cumpără nimeni, 
dar pe care le vizitează mulți 
— întregesc imaginea de mu
zeu viu, cum este denumită 
această parte a orașului în 
prospectele turistice.

Nu poți vorbi însă de Lyon, 
de trecutul său fără să-ți a-

mintești că aici au avut loc 
primele manifestări organizate 
ale muncitorimii, răscoalele 
din 1831 și 1834 ale țesăto
rilor de mătase, răscoale ce 
vesteau apariția pe arena is
toriei a unei noi forțe sociale.

Cu bogate tradiții, cu o is
torie semnificativă, orașul se 
înscrie la loc de frunte în 
viața Franței de azi, urmînd 
parcă îndemnul înscris în 
franceza mai veche pe stema 
orașului: „Avant, avant Lion 
le melhoi", asupra căreia 
mi-a atras atenția profesorul 
Thibaudet, ajutor de primar, 
în timpul unei discuții des
pre locul Lyonului între ce
lelalte orașe franceze.

înfățișarea mai nouă a o- 
rașului, industria sa dezvolta
tă sînt o mărturie a unui în
treg proces de modernizate, 
dar acest termen cu largi im
plicații, nu mi se pare nică
ieri mai propriu, mai „la el 
acasă" ca la Institutul de 
Științe Aplicate. Aici am fă
cut cunoștință direct cu una 
din formele de învățămint 
aflate, într-un fel, în stadiu 
embrionar (institute similare

mai există Ia Toulouse și 
Renne). Institutul, înființat in 
1957, are profil de unitate de 
învățămint superior acordind 
absolvenților diploma de in
giner în specialitățile lizică, 
mecanică, chimie. Structura 
programului de învățămint, 
întins pe o perioadă de patru 
ani, asigură specializarea în 
opt discipline, printre care e- 
lectronică aplicată, electroni
că, mecanică aplicată, con
strucții' civile și mecanice, 
chimie industrială. Studenții 
efectuează, în afara lucrărilor 
practice de laborator, caie o- 
cupă un loc însemnat în pro
gramă, un stagiu de 6 luni de 
practică în diverse unități in
dustriale, de regulă în acelea 
unde vor merge să lucreze ca 
ingineri.

Ceea ce prezintă un inte
res aparte în organizarea în- 
vățămîntului Ia I.N.S.A. este 
selecția studenților pentru 

. anul I și preocuparea deose
bită pentru a influența ori
zontul lor de gîndire, forma
ția intelectuală. Astfel, admi
terea sau mai bine-zis selec
ția, fiindcă nu există examen

de admitere, se face luîn- 
du-se în considerare notele 
obținute de solicitant la pro
ba scrisă a bacalaureatului, a- 
precierea unei comisii forma
te dintr-un profesor, un ingi
ner și un psiholog care dis
cută liber cu elevul pentru a 
depista personalitatea lui, cu
riozitatea intelectuală, gustul 
artistic, sociabilitatea etc.

In timpul studiilor, în afa
ra obiectelor de specialitate, 
studenții urmează așa-zisele 
cursuri de umanism. Acestea 
din urmă au scopul de a dez
volta cultura generală a viito
rilor ingineri. Ele cuprind so
ciologia industrială, economia 
și doctrinele economice, pre
cum și lecții de limbi străine 
(obligatoriu engleza sau ger
mana).

Secretarul general al insti
tutului ne spunea că timpul 
de studii la I.N.S.A. familia
rizează studenții cu practica, 
cu responsabilitățile sociale, 
le întărește caracterul, le îm
bogățește cultura generală. 
Căminele studențești, restau
rantele cu autoservire și alte 
amenajări din interiorul insti
tutului, conceput în ansam
blul său ca un fel de orășel 
studențesc, permit ca aproape 
întreg efectivul promoției să 
se afle împreună în perioada 
studiilor. Pentru aceasta sînt 
create — după cum spunea 
unul dintre elevi — condiții 
favorabile muncii personale 
ca și vieții colective, „unei u-

cenicii a vieții în grup“. Clu
burile — pe care le-am vizi
tat cu interes — cinema, foto, 
radio, muzică, teatru, arte 
plastice — întemeiate din ini
țiativa studenților și adminis
trate de ei, au o activitate 
fructuoasă, Ie oferă prilejul 
de a-și petrece instructiv, dis
tractiv timpul liber.

Una din preocupările cen
trale ale conducerii institutu
lui este de a asigura trans
miterea celor mai noi cunoș
tințe, de a pregăti viitorii spe
cialiști în pas cu evoluția 
tehnicii contemporane.

Paralel cu procesul de în- 
vățămînt, cadrele didactice e- 
fectuează un mare număr de 
cercetări științifice, pe baza 
unor contracte cu industria.

Institutul de pe Avenue Al
bert Einstein, care a dat pri
ma promoție de ingineri în 
1961, care și-a format o aso
ciație a foștilor absolvenți — 
asociație ai cărei membri își 
propun, printre altele, să aju
te pe tinerii lor colegi pentru 
a-și găsi locuri de muncă la 
terminai ea studiilor, reprezin
tă o adevărată pepinieră de 
cadre 'ehnice. Modul cum este 
conceput aici învățăniînlul — 
îmbinarea teoriei cu practica, 
specializarea într-un domeniu - 
dat, concomitent cu lărgirea 
orizontului de cultură genera
lă, familiarizarea cu munca 
de laborator — are, după cîte 
mi s-a spus, o recomandabilă 
eficiență.

Agențiile de presă semna
lează intensificarea ostilități
lor militare în diferite sectoa
re ale fronturilor din Nige
ria. Lupte violente se desfă
șoară în regiunea orașului 
Nsukka între trupele federale 
și cele biafreze, anunță un 
purtător de cuvînt al guver
nului de la Lagos. Potrivit 
declarației sale, trupele fede
rale înaintează pe trei fron
turi în provincia de centru- 
vest pentru a pune capăt re
beliunii trupelor din garni
zoanele locale împotriva gu
vernului federal. Din Lagos 
se anunță că șeful guvernu
lui Nigeriei, Yakubu Gowon, 
a semnat decretul de formare 
a unei gărzi naționale care 
va constitui o forță auxiliară 
a poliției și va asigura secu
ritatea edificiilor publice și a 
clădirilor. în vederea preîn- 
tîmpinării unor dezordini, Ia 
Lagos au fost reținute din 
considerente de securitate 
mai multe persoane făcînd 
parte din tribul Ibos.

Postul de radio Enugu a- 
nunță în emisiunile sale că 
trupe biafreze ar fi pătruns 
în Nigeria occidentală situa
tă în vecinătatea provinciei 
de centru-vest. Lupte violen
te ar fi avut loc între tru
pele biafreze și cele alb gu
vernului federal în localita
tea Ore.

La Benin, capitala provin
ciei de centru-vest, și în alte 
orașe, au fost impuse restric
ții de circulație pentru a pre
veni ciocnirile intertribale. In 
emisiunile sale, postul de ra- 
dio Benin a anunțat că în 
provincie a fost instaurată o 
administrație independentă 
sub conducerea generalului 
Victor Banjo, care a chemat 
triburile să pună capăt ani
mozităților și luptelor dintre 
ele. Totodată, constituția ni- 
geriană a fost suspendată în 
provincia de centru-vest.

Agenția U.P.J anunță că 
liderii nigerieni din provincia 
de vest s-au întrunit miercuri 
la Ibadan pentru a examina 
evoluția crizei nigeriene. Gu
vernatorul militar al provin
ciei, Robert Adebayo, a de
cretat starea de urgență și 
legea marțială în capitala 
provinciei.
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