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MOI
IZBÎNZL

TINEREȚE.
ÎN ANUL 

CARE 
ÎNCEPE!

Acum, în prag de .An Nou, din 
dorința de a prezenta cîteva 
din perspectivele și obiectivele 
ce se ridică în diferite sec
toare de activitate ne-am a- 
dresat tovarășilor Constanța 
Crăciun, Mihail Florescu, acad. 
Ștefan Bălan, acad. Dumitru 
Dumitrescu, prof. D. Davidescu 
rugîndu-i să schițeze etapele 
ce trebuie atinse și în 
care contribuția tineretului va 
trebui să se manifeste preg
nant.

Le dăm cuvîntul;

CONSTANȚA 
CRĂCIUN 

președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă

Spațiul nu permite enumera
rea tuturor momentelor mai 
însemnate înregistrate în acest 
an în fiecare compartiment al 
artei și culturii ; este însă cert 
că un mare număr de opere și 
de spectacole — încărcate de 
mesajul emoționant al crea
torului de artă al vremurilor 
noastre — au rămas întipărite 
în memoria și conștiința oa
menilor, și-au îndeplinit înalta 
lor misiune socială.

O amploare crescută au cu
noscut în anul 1963 și mani
festările cultural-artistice cu 
caracter de masă.

La cel de-al VII-lea concurs 
al formațiilor de amatori au 
participat numai în prima 
etapă formații de muzică și de 
dansuri însumînd cca. 640 000 
de artiști amatori, o mare par
te a acestora fiind tineri din 
uzine și de la sate.

în bibliotecile din întreaga 
țară, numeroase cărți îndrăgi
te de tineret sînt citite cu ne
saț contribuind la ridicarea 
culturală, la îmbogățirea ori
zontului de gîndire a acestuia. 
E semnificativ că printre cei 
peste 8 milioane de cititori 
permanenți ai bibliotecilor, se 
numără peste 3 000 000 de ti
neri, dintre care un număr 
însemnat și-au cîștigat drep- 
1ul de a purta insigna „Prie
ten al cărții".

Toate aceste acțiuni, precum 
și multe altele pe care nu le 
mai amintesc, și care în mare 
măsură s-au adresat tineretu
lui sau au fost organizate cu 
participarea sa activă au fost 
menite să îmbogățească și să 
înfrumusețeze viața oamenilor 
muncii din patria noastră, con
tribuind la formarea și dezvol
tarea conștiinței lor socialiste.

Anul 1964 — anul aniversă
rii a 20 de ani de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist — 
constituie pentru oamenii de 
artă și cultură, ca și pentru 
întregul popor, un prilej de 
trecere în revistă a muncii și 
creației lor de pînă acum, a 
succeselor obținute. Mulți din
tre ei sînt preocupați ca în 
cinstea acestui eveniment, să 
realizeze lucrări de artă inspi
rate din tumultuoasa istorie a 
celor 20 de ani, din realitatea 
bogată a zilei de astăzi, lucrări 
care să aducă o contribuție la 
tezaurul culturii noastre.

în anul ce vine, pe lîngă 
concursurile cunoscute, deve
nite tradiționale, se va desfă
șura în toată țara, în preajma 
lui 23 August, „Festivalul Eli
berării".

Prin grija partidului și gu
vernului au fost create în țara 
noastră condiții generoase 
pentru înflorirea culturii și 
artei, pentru dezvoltarea largă 
a culturii de masă, a mișcă
rii artistice de amatori. Ne 
este mereu prezentă îndatori
rea trasată de Congresul al 
IIT-lea al Partidului Munci
toresc Romîn de a face din 

instituțiile noastre de artă și 
cultură un puternic instrument 
de educație socialistă cu o ac
tivitate bogată și atrăgătoare, 
cu o sferă de cuprindere din 
ce în ce mai largă. Această 
activitate se adresează între
gului nostru popor, dar înde
osebi generației tinere. Insti
tuțiile și așezămintele de cul
tură din sistemul Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
au datoria ca, împreună cu or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Muncitor, să depună eforturi 
pentru a asigura ca bogatele 
mijloace ce ne stau la dispo
ziție să fie folosite din plin 
pentru educația comunista, 
patriotică, a tineretului, pen
tru lărgirea orizontului său de 
cultură generală, pentru edu
cația gustului de frumos in 
rîndurile tineretului, pentru 
organizarea fructuoasă a 
timpului său liber. Porțile in
stituțiilor cultural - artistice 
stau larg deschise tineretului. 
Această vastă rețea poate să 
fie valorificată mai larg și 
multilateral îndeosebi de tine
retul din fabrici și uzine, de 
elevi și studenți, de tineri co
lectiviști, care trebuie să de
vină într-o și mai mare mă
sură iubitori și propagatori a: 
artei și culturii, să cunoască 
și să îndrăgească valorile ne
pieritoare ale culturii romî- 
nești și universale.

De aici, și marile răspunderi 
ale tinerilor creatori din toate 
domeniile culturii și artei. Po
porul, tineretul țării întregi, 
milioanele de iubitori ai fru
mosului, așteaptă cu legitimă 
nerăbdare opere care să le ex
prime — la un înalt nivel — 
aspirațiile, nădejdile, bucuriile, 
lupta, opere care să-i însufle
țească în marșul spre viitor.

OBIECTIV 
CENTRAL: 

PASIUNEA NOULUI
MIHAIL FLORESCU

ministrul industriei petrolului 
și chimiei

Marile înfăptuiri obținute 
de poporul nostru pe calea so
cialismului prilejuiesc fiecărui 
om al muncii momente de 
înaltă emoție și mîndrie pa
triotică, izvorîte din conștiința 
fiecăruia că trăim într-o țară 
socialistă, bogată și frumoasă, 
în continuă dezvoltare. Intr-o 
scurtă perioadă istorică s-a 
dezvoltat la noi o industrie pu
ternică. în măsură să ridice 
întreaga economie la nivelul 
țărilor avansate.

Aplicarea neabătută a poli
ticii partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare cu precădere a 
industriei grele, a determinat 
ca industria chimică să ocupe 
astăzi un loc de frunte în rîn- 
dul ramurilor industriale. Din- 
tr-o ramură foarte puțin dez
voltată în momentul naționali
zării, industria chimică a de
venit astăzi, ca volum al pro
ducției globale, a doua ramură 
industrială, după industria 
constructoare de mașini. Acea
sta corespunde, în mod obiec
tiv, unei economii cu baze 
trainice.

Cît de larg, ce vast e univer
sul de aplicabilitate al chimiei 
moderne ! De Ia îngrășarea so
lurilor și combaterea dăunăto
rilor în agricultură, pînă la 
piese de mașini și materiale 
de construcție ; de la cele mai 
simple obiecte electrice, pînă 
la anvelopele de autocamioa
ne ; de Ia medicamente și o- 
biect.e de uz casnic, pînă la 
cele mai fine blănuri artificia
le și mătăsuri ca firul de pă
ianjen ; de la combustibilul

LA ONEȘTI

A intrat în producție 

fabrica de polistiren
La Combinatul de cauciuc 

sintetic și produse petrochi
mice de la Onești, a intrat in 
producție o nouă unitate : fa
brica de polistiren. Gama 
de materiale plastice realizată 
de industria noastră chimică 
se îmbogățește astfel cu un nou 
tip deosebit de valoros și cu 
largi domenii de utilizare.

Anual fabrica va produce 
6 500 tone de polistiren în trei 
sortimente : de uz general (co
lorat și necolorat) destinat fa
bricării de articole tehnice și 
bunuri de larg consum; expan
dat pentru izolații termo și fo
nice în construcții; și rezistent 
la șoc, utilizat la confecționa
rea de piese de mașini, carcase 
pentru aparate de radio, frigi
dere, aspiratoare de praf, în 
construcția autovehiculelor și 
navelor.

Ca materie primă la fabri
carea polistirenului se folo
sește etilbenzenul obținut în 
rafinării prin valorificarea su
perioară a produselor petro
liere.

Tehnologia noii fabrici este 
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TELEGRAMĂ
Tovarășului DOBI 1ST VAN 

președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

Budapesta

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
permiteți-mi ca în numele Consiliului de Stat al Republicii 

I Populare Romîne și al meu personal să vă transmit sincere și 
I călduroase felicitări și să vă urez sănătate și noi succese în ac

tivitatea dv. de mare răspundere, consacrată construirii socia
lismului în Republica Populară Ungară, dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre și cau
zei păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

pentru rachete pînă la îmbră
cămintea cosmonauților — a- 
proape că nu există domeniu 
în care să nu poată fi folosite 
produsele industriei chimice.

Succesele industriei noastre 
chimice și petroliere sînt astăzi 
recunoscute în lumea întreagă. 
Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii, oamenii de știință ro- 
mîni au făcut dovada aptitudi
nilor lor inovatoare într-un șir 
întreg de domenii ale indus
triei chimice și petrochimice, 
într-o ramură cum e industria 
petrolului și a gazului metan, 
Romînia ocupă unul din pri
mele locuri în lume. Produse
le petroliere și chimice romî- 
nești sînt căutate și apreciate 
pe piața mondială. Cercetările 
științifice făcute în țara noa
stră sînt urmărite cu interes 
în cele mai dezvoltate țări din 
punct de vedere științific și 
tehnic.

în atingerea acestor obiecti
ve, tineretul a dat dovadă nu 
numai de posibilități strălucite 
de însușire a noilor cuceriri 
din tehnică, ci și de o înaltă 
conștiință socialistă, de spirit 
patriotic, fruct al educației 
marxist-leniniste a tinerei ge
nerații din țara noastră. Tutu
ror le adresez, cu ocazia nou
lui an, felicitări pentru pasiu
nea cu care au muncit, pentru 
permanența cu care au aplicat 
tehnica modernă, pentru spiri
tul de răspundere cu care nu 

livrată de firma „Petrocarbon" I 
din Anglia. Instalațiile com
plexe, de un înalt grad de au- I 
tomatizare sînt la nivelul teh- I 
nic corespunzător celor mai I 
moderne procedee existente.

Fabrica de polistiren de la 
Onești este deservită de un co
lectiv cu înaltă calificare. Ma
rea majoritate a operatorilor 
chimiști și tehnicienilor sînt 
absolvenți ai școlilor profesio
nale și tehnice, iar o parte din 
ingineri și tehnicieni s-au spe
cializat în unități similare din 
alte țări.

La construcția acestei fabrici 
au lucrat constructori, montori 
și instalatori cu bogată expe
riență în lucrări specifice in
dustriei chimice din unități a- 
parținînd Ministerului Indu
striei Petrolului și Chimiei. Fo
losirea sistemului de montaj 
pe subansamble și altor me
tode înaintate de lucru a per
mis constructorilor și monto- 
rilor să dea în producție a- 
ceastă unitate la termenul sta
bilit, în numai 15 luni.

(Agerpres)

acționat la înfăptuirea chemă
rilor partidului !

Ne așteaptă, în viitor, sar
cini și mai mari. Numai în 
cursul anilor 1964—1965, se vor 
pune în funcțiune capacități 
importante în producția de în
grășăminte chimice pentru a- 
gricultură. Giganții industriei 
chimice Combinatul de îngră
șăminte chimice de la Turnu 
Măgurele, cu o producție de 
400 000 tone, Combinatul chi
mic, Craiova, cu 400 000 tone, 
Combinatul de îngrășăminte 
cu azot Tîrg'u Mureș, cu 150 000 
și apoi 300 000 tone ; și toate 
acestea, în 2-3 ani! O mare 
desfășurare de forțe are loc și 
în industria de materiale plas
tice și rășini sintetice. Iar a- 
cestea sînt doar cîteva din 
multele exemple care se pot da 
pentru a demonstra de ce, a- 
dresîndu-ne tineretului, îl che
măm să învețe ! Mereu să în
vețe 1 Școala s-a terminat, 
dar... tehnica continuă să se 
dezvolte, mereu și repede ! 
Trebuie să cunoaștem cum s-a 
dezvoltat tehnica în lume, tre
buie să ne dăm contribuția 
noastră la dezvoltarea ei!

Stă în fața tuturor lucră
torilor, îndeosebi a tineretului 
din industria chimică și petro
lieră, sarcina ca în 1964 să 
lupte cu toată energia pentru 
a obține maximum de randa
ment în instalațiile și uzinele 
noi, în atingerea parametrilor

în timpul lolemnltăfll inaugurării Monumentului.

Inaugurarea Monumentului eroilor 
luptei pentru libertatea poporului

și a patriei, pentru socialism
Luni 30 decembrie a avut loc în 

Parcul Libertății din Capitală so
lemnitatea inaugurării Monumen
tului eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dcj, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolac Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Alexandru Bir- 
lădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălajan, Mihai Da- 
lea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Rădulescu, Constantin Tuzu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, conducă
tori ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene.

Au fost prezenți membri ai fa
miliei dr. Petru Groza și ai fa
miliilor Ștefan Gheorghiu și I. C. 
Frimu.

Monumentul înalt de peste 48 
de metri, situat pe platoul ce do
mină Parcul Libertății și împreju
rimile, impresionează prin măreția 
sa, prin sobrietatea liniilor sale 
arhitectonice. Deasupra bazei de 
formă circulară se avîntă sure 
înălțimi cinci arce zvelte, placate 
cu granit roșu.

Rotonda din interior, în care se 
pătrunde printr-o poartă masivă, 
are și ea pereții din granit roșu 
pe care se sprijină o boltă din 
mozaic auriu. Aici se află cripte 
acoperite cu lespezi din granit ne
gru. Intr-una din ele este depus 
sicriul cu rămășițele pămîntești ale 
doctorului Petru Groza.

In centrul rotondei, pe un pie
destal, strălucește o cunună din 
bronz. Pe terasa superioară, într-o 
amforă de granit va arde mereu 
o flacără simbolizînd prezența 
veșnic vie a memoriei celor care 
și-au dăruit viața pentru cauza pa
triei și poporului muncitor.

Străjuind Monumentul central, la 
o distanță de cițiva zeci de me
tri, se arcuiește un hemiciclu îm
brăcat cu travertin alb. In exte
rior, pe im taluz ușor înclinat, se 
află cripte acoperite cu lespezi de 
granit negru. In două din acestea 
sint depuse rămășițele pămîntești 

planificați; stă în fața tutu
ror lucrătorilor din uzinele și 
obiectivele aflate în construc
ție, sarcina să muncească în 
așa fel îneît să respecte ter
menele stabilite de predare a 
lucrărilor. Pentru aceasta este 
nevoie de muncă, de discipli
nă, de învățătură.

Nu mă indoiesc că tinerii 
din industria noastră chimică 
și petrolieră vor fi la înălți
mea sarcinilor trasate de 
partid.

Le urez succes !

ÎNVĂȚĂTURA,

0 ÎNDATORIRE

PATRIOTICĂ
Acad. ȘTEFAN BĂLAN

ministrul invățămîntului
în școlile și facultățile de 

pe întreg cuprinsul patriei 
noastre învață astăzi aproa
pe 3 milioane și jumătate de 
copii și tineri, crescuți și e-

(Continuare în pag. a Il-a) 

ale lui Ștefan Gheorghiu și' I. C. 
Frimu, militanți de seamă ai miș
cării muncitorești din țara noastră.

In fața Monumentului se afla 
aliniat un batalion de onoare cu 
muzică și drapel. La intrare erau 
de gardă ofițeri ai forțelor noastre 
armate. Drapele de stat ale R.P.

tiivintarea
Chivu

Tovarăși,
Inaugurăm acest monument 

ridicat drept înalt omagiu 
adus memoriei militanților 
revoluționari care și-au închi
nat viața slujirii cu abnegație 
a intereselor vitale ale poporu
lui, cauzei libertății și inde
pendenței naționale, a eliberă
rii de exploatare și asuprire, 
memoriei celor care și-au adus 
contribuția la făurirea și întă
rirea forței conducătoare a 
proletariatului — Partidul Co
munist, au desfășurat o luptă 
eroică împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, împotriva 
reacțiunii și fascismului, pen
tru instaurarea și consolidarea 
regimului democrat-popular și 
construirea orînduirii socia
liste.

în dragostea lor fierbinte 
față de patrie și popor, ei au 
găsit forța morală de a în
frunta prigoana șl teroarea, 
încrederea de neclintit în vic
toria mărețelor idei ale socia
lismului.

Se află aici rămășițele pă
mîntești ale lui Ștefan Gheor
ghiu și I. C. Frimu, înflăcă
rați militanți revoluționari, 

Arhitect HORIA MAICU

Romîne și stindarde roșii'fluturau 
deoparte și de alta a platoului.

Solemnitatea a început prin in
tonarea Imnului de Stat al R.P. 
Romîne.

A luat cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R.

tovarășului 
Stoica
organizatori și conducători de 
seamă ai mișcării noastre mun
citorești de la sfîrșitul secolului 
trecut și începutul secolului al 
XX-lea. Se află aici rămășițele 
pămîntești ale eminentului pa
triot și strălucit om de stat, 
Petru Groza, militant curajos 
pentru democrație și progres, 
care în funcțiile de înaltă răs
pundere ce le-a deținut în 
conducerea statului democrat- 
popular a adus o mare contri
buție la făurirea și consolida
rea orînduirii noastre socia
liste.

Pentru oamenii muncii din 
țara noastră, pentru tineretul 
nostru, devotamentul și spiri
tul de sacrificiu al remarcabi
lilor militanți ieșiți din rîndu
rile clasei muncitoare, ale po
porului, reprezintă un înalt în
demn pilduitor.

Lupta și jertfa lor n-a fost 
zadarnică. Visurile și idealu
rile atîtor generații de luptă
tori se înfăptuiesc în zilele 
noastre prin munca entuziastă 
a maselor populare, strîns 
unite în jurul încercatei lor 
călăuze — Partidul Muncito
resc Romîn, conștiința și inima 

fierbinte a poporului. înaintăm 
cu pași siguri, sub steagul 
marxism-leninismului, spre țe
lul măreț — construirea socia
lismului și comunismului.

Glorie veșnică eroilor luptei 
pentru libertatea și fericirea 
poporului, pentru victoria cau
zei socialismului și a păcii 1

★

Au răsunat solemn acordurile 
Internaționalei. S-au tras 21 salve 
de tun. In acest timp s-a aprins 
flacăra ce va arde veșnic deasupra 
Monumentului.

In acordurile marșului funebru, 
conducătorii de partid și de stat 
au depus coroane de flori din par
tea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat, Consiliului de Mi
niștri.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane din partea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, forțelor noas
tre armate. Academiei R.P. Ro
mîne, C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor, U.A.S.R., Consiliului 
Național al Femeilor, Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Sfatului Popular al Capitalei, Co
mitetului foștilor deținuți antifas
ciști din R.P.R., Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, Uzinelor „Grivița 
roșie", „23 August", „Fabricii de 
confecții București", gospodăriei 
agricole colective „Grindu", regiu
nea București. Pionieri, elevi și 
studenți au depus jerbe de flori.

Apoi, vizitînd Monumentul, 
conducătorii partidului și statului 
s-au oprit în fața criptelor celor 
depuși aici.

In încheierea solemnității, bata
lionul de onoare a defilat prin 
fața Monumentului.

(Agerpres)



„Prețul gloriei este munca ; ce costă 
pufin, are putină valoare”

(B. GRAC1AN)

se preface că doarme ; oftează nesimțit și se preface și ea, la 
rindu-i, că doarme, ca să nu-1 tulbure.

GLORIEI

a Argeș, pe șantierul marii hidrocentrale, discu- 
tînd cu tinerii — sau discutînd despre tineri — 
cuvîntul „eroism" n-a fost pronunțat. Eroii sînt 
reticenți cu vorbele mari.

Dar am auzit toată vremea cuvîntul acesta, 
acolo, răzbătând sonor, cu incandescențe de 
mare poem, prin cîte-o faptă relatată laconic, 

prin țesătura unor întâmplări socotite „firești".
Să ne oprim, iată, la cîțiva dintre tinerii șantierului.

★
Se numește Vaier Vasile. Electrician de profesie, lucrează 

printre mineri: aduce firul electric la locul de muncă, la sute 
de locuri de muncă. Declanșează, prin tenebrele groase ale stră
fundului, fascicolul puternic al reflectorului, cuprinzînd fron
turile de muncă întinse, unde lucrează brigăzile. Descoperă apoi 
minerul singuratic, încleștat în trînta cu muntele la un front 
depărtat, și-i aprinde lîngă frunte, discret, o lumină ; omul se 
întoarce, surîde o clipă. Vaier Vasile pleacă mai departe, cu 
iedera de fire de cupru încolăcite pe braț. (Uneori se târăște pe 
burtă prin tuneluri înguste; alteori se cațără pe treptele stân
cilor subterane ; pătrunde și-n locuri unde n-a venit încă mi
nerul, luminîndu-i viitorul asalt).

Acum lucrează la centrala subterană, Ia peste 100 de metri 
sub albia Argeșului. A fost printre cei dinții muncitori sosiți la 
construcția marei cetăți din străfunduri. Va sta aici — așa s-a 
angajat — pînă cînd totul va fi gata ; pînă cînd va aprinde, în 
cinstea victoriei, o lozincă cu slove incandescente meșterită ar
tistic. (E a doua construcție la care participă de la A pînă la Z. 
Prima construcție a fost barajul Bicazului, căruia i-a parcurs, 
treaptă cu treaptă, întreaga istorie, de la instalațiile electrice 
necesare la excavații, pînă la devierea apelor Bistriței — zi în 
care, amănunt pitoresc, s-a și însurat! — și pînă cînd a intro
dus, în corpul colosului de beton, aparatura electrică a uzinei 
interioare, „nervii metalici" ai marii construcții).

Sosit la Argeș în primăvara lui 1961, a aprins lumini pretu
tindeni, neocolind de tel greutățile, distingîndu-se permanent 
prin calitatea înaltă a muncii. Dacă am desfășura harta marelui 
șantier și am marca, printr-un semn distinctiv, fiecare lumină 
aprinsă de Vaier, am avea în față un mirific cîmp înstelat, 
compunînd o geografie a muncii entuziaste, neobosite, eroice, 
O geografie a „optimismului în desfășurare", reprezentat prin 
nenumărate lumini. La capătul acestei munci, utemistul Vaier 
Vasile a fost primit direct în rîndurile membrilor de partid, 
fără stagiul de candidat.

NOI IZBÎNZI,
? Dintre iniile de constructori ai hidrocentralei de la Cheile g 
# Argeșului, tinerii pe care vi-i prezentăm în aceste fotografii 8 
| — electricienii Vaier Vasile și Melinte Purcaru, minerul Si- g 
3 mion Ștesco, inginerul Stelian Mazilu — consemnează nume fi 
| cunoscute pe șantier. Fără să urmărească „gloria", ei au în- 8 
jj țeles totuși, atunci cînd au dobindit-o, care e prețul ei: g 
8 munca neobosită și pasionată, dedicată marii construcții. 3 doooeoooooo □oooueooscoooooooooo ooooooeooooooooooooooooooooooocooooooooooooocoooeaj

TINEREȚE,
ÎN ANUL

CARE ÎNCEPE!

emei șt bărbați, 
in această seară, 
își îmbracă haine
le de sărbătoare 
— argintiul ro
chiilor, albul că
mășilor ; femei și

bărbați, în această seară, își 
piaptănă părul — părul de 
aur al adolescenței, părul de
corat

Iții; în seara aceasta, femei și 
bărbați au pe fețe — tine
rețe a tuturor vîrstelor — 

noap- 
gură

l cu argint al maturită-

(Urmare din pag. I) 
ducați în anii regimului demo
crat-popular. Plini de recu
noștință față de grija părin
tească cu care-i înconjoară 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
guvernul Republicii Populare 
Romîne, față de minunatele 
condiții de studii și de viață 
ce le-au fost create și cu con
vingerea fermă că orînduirea 
noastră socialistă le oferă po
sibilități pentru împlinirea ce
lor mai îndrăznețe visuri, e- 
levii și studenții își dăruiesc 
elanul lor tineresc, energia și 
întreaga putere de muncă, pre
gătirii cît mai temeinice. în
drumați cu căldură și dragoste 
de personalul didactic, spriji
niți și educați de organizațiile 
de copii și tineret, elevii și stu
denții învață cu sîrguință, ma
nifestă un 
însușirea 
temeinic a 
țifice.

In anul 
generalizarea 
obligatoriu cu durata de opt 
ani; numărul copiilor cuprinși 
în acest învățămînt va ajun
ge la circa trei milioane. Pe 
de altă parte, introducerea pe 
seară largă a progresului teh
nic în toate ramurile de pro
ducție necesită creșterea nu
mărului lucrătorilor și tehni
cienilor cu o pregătire teore
tică și practică la un nivel ri
dicat. Prin măsurile ce se vor 
lua pentru a atrage un număr 
și mai mare de tineri spre în- 
vățămîntul tehnic, se prevede 
ca în 1964 numărul lor să de
pășească 250 000.

Dezvoltarea impetuoasă a e- 
conomiei naționale a determi
nat o creștere corespunzătoare 
în pregătirea cadrelor cu stu
dii superioare. în total, avem 
astăzi circa 112 000 studenți — 
iar in anul viitor vom depăși 
120 000.

îndeplinirea vastului pro
gram de dezvoltare a bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului și de perfecționare a 
relațiilor socialiste de produc
ție — adoptat de Congresul al 
III-lea al P.M.R. —, necesită 
ridicarea pe o treaptă tot mai 
înaltă a calității învătămîn
tului.

în etapa actuală se acordă o 
atenție sporită îmbunătățirii 
continue a procesului instruc- 
tiv-educativ, asigurării dezvol
tării Iui în pas cu progresul 
științei, tehnicii și culturii con
temporane, legării Iui strînse 
de necesitățile construcției so
cialiste. Ministerul învătămîn
tului acordă o grijă deosebită 
îmbunătățirii planurilor și pro
gramelor de învățămînt, elabo
rării de manuale și cursuri cu 
un Înalt nivel științific și di
dactic, perfecționării continue 
a cadrelor didactice.

Principala îndatorire patrio
tică și cetățenească a tuturor 
elevilor și studenților este în
vățătura. El trebuie să învețe 
cît mai bine, cît mai profund, 
să fie harnici și disciplinați,

viu interes pentru 
în mod profund și 
cunoștințelor știin-

1964 se va încheia 
învățămîntului

să-și asculte și să-și respecte 
învățătorii și profesorii, să iu
bească școala. în felul acesta 
își vor îndeplini sarcina 
cetățeni ai 
constructori

O datorie 
portantă a 
este și aceea de a întări și dez
volta, în rîndurile sale, trăsă
turile morale caracteristice 
constructorilor noii orinduiri 
socialiste, dragostea pentru în
vățătură și profesiunea alea
să, hotărîrea 
devotament 
mai necesar,

Dragi elevi 
ruind întreg 
tinereții voastre învățăturii, 
pășind în noul an însufle
țiți de dorința arzătoare de a 
îmbogăți cunoștințele voastre 
și de a dobîndi noi și impor
tante succese, vă pregătiți pen
tru a aduce o contribuție pre
țioasă la desăvîrșlrea construc
ției socialiste și Ia făurirea co
munismului în patria noastră.

în pragul Anului Nou vă u- 
rez din toată inima sănătate, 
fericire, noi succese în muncă, 
spor la învățătură.

de 
patriei, de viitori 
ai socialismului.
deosebit de im- 

tineretului studios

de a munci cu 
acolo unde este

și studenți I Dă- 
entuziasmul

OPERA
DE ȘTIINȚĂ

IN PAS CU
PROGRESUL

CONTEMPORAN
Acad.

DUMITRU DUMITRESCU
secretar prim al Academiei

R. P. Romîne

Privirea aruncată înapoi, a- 
supra anului ce se încheie, de
vine mai plină de semnificație 
pentru oamenii noștri de știin
ță, cultură și artă, dacă amin
tim de aniversarea a 15 ani de 
activitate a Academiei R. P. 
Romîne, sărbătorită de curînd. 
Această aniversare a eviden
țiat cu pregnanță rolul mereu 
crescînd al științei în avîntul 
țării noastre, în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului. Se înțelege că a- 
ceste înfăptuiri — care au îm
bogățit tezaurul artistic și cul
tural al poporului nostru, ridi- 
cindu-i prestigiul — au fost 
posibile numai datorită asigu
rării de către statul nostru so
cialist a condițiilor cele mai 
favorabile cercetării științifice.

In acești ani s-au format, 
sub îndrumarea atentă a u-

zîmbetul. In această 
te mîinile duc la 
cupele pline cu vin.

Să închinăm acest 
pentru schimbul de onoare al 
noului an. Mîinile noastre 
string în noaptea asta mîinile 
tovarășilor noștri rămași la 
datorie : „La mulți ani !“

In noaptea aceasta, noaptea 
de Anul Nou, zeci de mîini 
vor învîrti cu un gest mare 
manetele și vor comanda — 
lumină !

La Stejarul, la Doicești, la 
Ovidiu II și Paroșeni, la Sadu 
I și II și la Sadu V mîinile 
vor comanda — lumină, lumi
nă din plin I Și lumina va 
începe să alerge prin firele 
înaltei tensiuni, în sate de

și în orașe, în came- 
blocurilor și în sălile 

pregătite pentru carnavalul 
de Anul Nou, în stelele brazi
lor din orășelele copiilor și 
în zările șantierelor noi; și 

ca 0 nav^ pe 
______ _____ , țara va ieși 
în întîmpinarea Anului Nou.

Iar ei vor rămîne acolo, în 
sălile de comandă ale centra
lelor electrice, cu ochiul a- 
tent la aparate, ore în șir; 
vor auzi muzicile șl urările 
plugușorului și glasurile co- 

. De aici, din sălile de 
comandă, vor privi spre fe-

I
I
I
I
I 
I
I
Icn.ui.iei ceic 

purtate și 
rele bloc

I

i
tit nurlie rfuibbt/t 
astfel iluminată, 
oceanul vremii,

I 
I
Ipiuguș 

piilor.

coman

Irestrele țării și în toate va fi 
lumină. Să închinăm paharul 
pentru ei — la mulți ani!

■ Ascultați, metalul vuiește 
9 în cuptoarele oțelăriei, Anul 
■ Nou, ca un alt oțel — în cup- 
" toarele timpului. Focul arde 
(continuu, focul nici o secundă 

nu încetează. La miezul nopții, 
șarjele acestea vor fi gata. Pe 

I frunțile oamenilor, pe piepturi,
pe brațe, va sclipi sudoarea 
și focul va decora fețele, cu 

ilumina victoriei, în vreme ce 
în oale — aceste cupe de 200 

| și 400 de tone — se va re-

pahar

vărsa șampania metalului in
candescent.

Vor suna sirenele Hunedoa
rei și din altă parte a țării le 
vor răspunde sirenele Reșiței 
și ale Romanului, sirenele 
Brașovului, Ploieștiului și 
Bucureștiului — și se va re
vărsa metalul, unind cetăți 
industriale, orașe, șantiere și 
oameni, trasînd pe pămîntul 
nou al țării paralela 
descentă a oțelului, a 
lui nostru. La mulți 
1964 pentru schimbul I 
talului !

Pe cadranele țării 
înaintează.

incan- 
timpu- 
ani — 
al me-

orele
Anul vechi gră-

★
Ștesco Simion e miner. Are 24 de ani. Cinci ani de stagiu în 

Valea Jiului. A venit la Argeș în 1962, într-un detașament de 
mineri din Petrila, Lupeni, Aninoasa, oameni încercați, „califi
cați" în acte eroice, care-au preluat imediat greul luptei. Ștes
co lucrează la „ galeria de fugă", într-unul dintre cele mai difi
cile sectoare. E presiune mare acolo, cerul de stîncă apasă, ar
măturile se frîng cît ai clipi; se cer sforțări, se cere prudență, 
se cere mai cu seamă agerimea gîndirii, decizia promptă, ener
gică, îndrăzneață, o strategie de luptă mobilă, devansînd tot
deauna mișcarea vrăjmașului. Dar acesta e numai fundalul, ca
drul cotidian — banal dacă vreți — al vieții lui Ștesco. însă 
Ștesco nu e numai miner. S-a specializat și în meseria de „sal
vator", adică în lupta împotriva avariilor, luptă care reclamă o 
pregătire deosebită, și de ordin tehnic, și de ordin moral. Dacă 
s-ar întîmpla ceva în adîncuri, în vreun punct al galeriei de 
fugă, el, Ștesco, și alți cîțiva „salvatori", ar fi chemați îndată 
acolo, smulși de lîngă pickhammer sau luați de-acasă, așa cum 
se află, fie zi, fie noapte. Fie zi, fie noapte, el e pregătit pentru 
luptă. Și nopțile trec, nu-1 cheamă nimeni, dar el, întors de la 
munca grea din adînc, doarme numai pe jumătate.

Și între timp învață, citește literatură, citește cărți tehnice. 
Anul trecut a absolvit școala de „tuneliști" (ramură deosebită a 
mineritului), cu media 10 la toate materiile. Acum se pregătește 
pentru școala de maiștri. Plan de viitor ; facultatea. învață, duce 
muncă de U.T.M., taie stînci cu pickhammerul, și noaptea doar
me numai pe jumătate, cu ochii întredeschiși, gata să sară la 
primul semnal.

Cu instinctul femeii, soția îl simte ; tresare prin somn ; se tre
zește. El se preface că doarme adînc. într-un colț al camerei 
e un baldachin de mătase. Sub baldachin, într-un leagăn albas
tru, doarme un băiețel de 3 ani. Ștesco ascultă respirația femeii 
și a copilului ; ațipește. între vis și viață Le interpune — unică 
realitate — adîncul de mină, tunelul de sub pămint, la care 
poate fi chemat în orice secundă. Cînd un tînăr de 18 ani, ab
solvent al liceului, premiat an de an, hotărăște să se facă miner 
(urmînd să-și desăvîrșească învățătura paralel cu munca cea 
grea din adine) și cînd hotărîrea aceasta se dovedește a nu fi o 
toană, o criză de romantism juvenil, provocată de dorul de 
aventură, ci o pasiune statornică, o pasiune care-i umple toate 
clipele vieții, în asemenea circumstanțe viitorul e — dacă se 
poate spune astfel — adjudecat, previzibil pînă la mari depăr
tări. Soția știe ce se întimplă cu el, acum, in clipa aceasta, cînd

E un erou atît de linear încit, pus într-o carte, ar părea năs- 
■ cocit. Un erou „fără pete" ? S-ar părea, într-adevăr, că Dan 
Ailincăi face parte din această categorie ocolită de literați, și 
poate că și el — harnic cititor de literatură — cînd se privește 
în oglinda drumului străbătut, rămîne surprins și contrariat: 
imaginea din fața lui e pe de-a-ntregul senină și candidă.

La o adunare a tinerilor de pe marele șantier, Dan Ailincăi 
a fost citat în cuvîntul inginerului Mazilu Stelian, inginerul cel 
zgîrcit în laude, exigent cu sine și cu cei dimprejur. La aceeași 
adunare, Mazilu l-a criticat, pe inginerul Popovici Adrian, prie
tenul său cel mai bun, reproșîndu-i „lipsa de suflet" în munca 
de U.T.M. Iar la capitolul „laude", dintre numeroșii constructori 
tineri, fruntași ai barajului, inginerul Mazilu a citat doar două- 
trei nume, și printre ele pe Dan Ailincăi.

Dan a învățat meseria de betonist aici, la Cheile Argeșului. A 
învățat-o la platforma macaralei-funicular de pe malul drept 
al barajului. Acolo, la platforma macaralei, era piscul cel mai 
înalt, locul cel mai greu accesibil din șantier, spre care Dan 
Ailincăi și ceilalți muncitori urcau, legați cu frînghia de sigu
ranță, pe niște trepte de lemn fixate pe versantul abrupt: 3 191 
de trepte. (Intr-adevăr, o evoluție „lineară-, un urcuș teribil 
de drept!). După 8 ore de lucru intens, acolo, sus, deasupra abi
sului în care Argeșul se vedea ca un fir, Dan Ailincăi, flăcăul 
cel tăcut și sîrguincios, cobora cele 3 191 de trepte și se ducea 
la cursul de calificare al șantierului, să învețe, din lecțiile lui 
Mazilu, despre productivitatea turnării, despre calitate, despre 
economii, despre metode înaintate. Acesta e, pe scurt, drumul 
lui. Acestea ii sînt munca și viața. Cu oameni ca el s-a construit 
— în punctul care era, poate, cel mai greu accesibil al șantie
rului — platforma macaralei-funicular, unul din marile obiec
tive date în funcțiune înainte de termen. Și era pentru prima 
oară — atunci, cu prilejul adunării — cînd numele său era 
citat... Intîmplarea l-a luat pe neașteptate. Era undeva, în fun
dul sălii, și a roșit pină-n albul ochilor, încurcat, privindu-și 
cizmele stropite cu noroi și beton. (Venise la adunare de-a 
dreptul din șut, din schimbul de noapte).

w
Electricianul Melinte Purcaru, șef de brigadă la castelul de 

echilibru, ne povestea despre o „întîmplare" (el așa a numit-o) 
petrecută recent, o „întîmplare" căreia i-a fost erou ; dar nu 
numai el, 
de tineri.

...Da, au 
noiembrie, 
conjurînd 
dintre ei să scrii mai întîi ? Și ce anume să desprinzi din frun
zișul de fapte, din epica febrilă, excesiv de bogată și de dra
matică, a acelui eveniment în care nu unul sau doi, ci sute de 
oameni și-au dovedit eroismul ?... închipuiți-vă o construcție, 
castelul de echilibru, turn înalt în singurătatea montană. în 
preajmă, o pădure bătrînă. E după masă, pe la 3, în clipa de 
ușoară acalmie dintre schimburi. E acalmie pe șantier ; numai 
viscolul urlă, izbindu-se-n stînci. Undeva, la o sîrmă electrică, 
în pădurea care mărginește castelul de echilibru, se produce un 
scurt-circuit, cîteva frunze se-aprind, și viscolul face ca focul să 
crească, îl urcă peste copacii pădurii, îl întinde spre castelul de 
echilibru... Alarmă ! Cuvîntul se rostogolește, crește-n ecouri, 
îl strigă oamenii, se împrăștie radiar prin firele telefonice, și 
sute de muncitori, sute de tineri care munciseră pînă atunci li
niștiți, sînt gata de luptă, nu se mai gîndesc la nimic decît la 
salvarea avutului șantierului. Primii au sărit muncitorii de la 
castel. Din centrala subterană, ascensoarele varsă afară, la zi, 
detașamente de mineri înarmați cu tîrnăcoape și răngi. Iată-i 
și pe muncitorii de la baraj : un schimb întreg, în frunte cu 
șeful șantierului, inginerul Gh. Sălăjan. Trenul care-i ducea că
tre casă, la colonia de blocuri, a fost oprit (l-a oprit Inginerul), 
oamenii au năvălit din vagoane alergînd spre incendiu. Cei cu 
mîinile goale se opresc cîteva clipe, cît să-și improvizeze o armă 
(dintr-o ramură de copac, dlntr-un bolovan ascuțit), și toți se 
năpustesc spre pădure, urcă panta care duce-ntr-acolo, pantă 
primejdioasă, abruptă, pe care piciorul alunecă, stîrnind ava
lanșe de pietre spre cei care urcă din urmă. Se cațără pe pantă, 
cu viscolu-n piept; ajung la pădure și luptă acolo, sub palele 
arzătoare, să sape șanțuri, să izoleze incendiul ; și orele trec, 
crepusculul înăbușe lumina, se face noapte ; și bătălia durează 
pînă la orele 2 din noapte, pînă în clipa cînd de jur-împrejur 
nu mai e decît noaptea. Incendiul a fost stins. Oamenii tac. Stau 
așa, tăcuți, cîteva clipe. Cineva rupe liniștea : „Ei, care mergi 
la Corbeni ?" Și oamenii se despart, își spun „noroc bun !“, se 
duc către case. Pașii sună grei și egali pe scările blocurilor. Un
deva, într-o casă, un țipăt înăbușit : o tînără soție s-a speriat, 
văzîndu-și soțul cu hainele rupte, cu fața pîrlită de foc. Apoi 
totul reintră în firescul vieții de șantier, în mecanica obișnuită 
a zilelor, alte fapte și lupte eroice vor ocupa, mîine, fila de ca
lendar a marii construcții.

★
„Prețul gloriei este munca ; ce costă puțin, are puțină valoa

re". Investiția morală a faptelor relatate mai sus este greu de 
măsurat în cuvinte.

ci sute de muncitori ; și printre ei, zeci, poate sute

fost sute de tineri, acolo, în acel amurg viforos de 
Sute de tineri, rînduiți în lanțuri de luptători, în- 

din toate părțile pădurea care ardea. Despre care

ILIE PURCARU

Urare schimbului 1-1964

întâmpină numeroșiUn peisaj obișnuit pe platformele Hunedoarei... Nota de deosebit o pune numai fila de calendar. Așa 
muncitori de aici Anul Nou : în fața giganticei „cupe" cu soare lichid, pe care o închină patriei.

bește, anul vechi își aduce ul
tima încărcătură. La Titu a în- 
tîlnit una din locomotivele 
Diesel care remorca vagoanele 
cu mașini, lemn, grîu și va
goane cisterne — prima încăr
cătură a Anului Nou. Undeva, 
în drum, mecanicul acestei lo
comotive Diesel va prelua șta
feta anului vechi. Undeva, pe 
drumurile de fier ale țării, 
între un semafor care dă ple
carea și altul care dă Intrarea 
în gara lui Azi, se vor întîlni 
pentru o clipă anul vechi și 
Anul Nou. Doi ceferiști își vor 
strînge mina și vor porni mai 
departe, printre zăpezi, în

noaptea de 1 ianuarie. Și pro
gramul va fi respectat cu stric
tețe, la fracțiune de minut — 
iată a început întrecerea cu a- 
nul nou, anul nou a început să 
producă, e nevoie de trenuri 
care să poarte pe drumurile 
țării oameni, produse, vești, a 
început un An Nou !

O navă înaintează prin apele 
Gibraltarului spre Oceanul A- 
tlantic, cu direcția — țările 
nordice. O navă românească, 
departe de patrie. In echipajul 
„Brăilei" majoritatea o for
mează tinerii.

Se apropie ora de început a 
Anului Nou și, deodată, la un

meridian atît de depărtat auzi 
Plugușorul.

Și în ceasul acesta puntea îți 
pare drum troienit, cu să
nii și case luminate; auzi 
pocnetul biciului și glasul 
gros și vesel al buhaiului și'i 
țara aici, cu părinții, cu fa
miliile, cu tovarășii — pe un 
petec de 
Atlantic.

Cu o 
nerii au 
au pregătit 
pentru marinarii evidențiați, 
căci, trebuie să știți, nava 
„Brăila" deține drapelul de 
echipaj fruntaș...

punte, în Oceanul

lună în 
pregătit 

răvașe

urmă ti-
Plugușorul, 

și urări

Anul Nou îi găsește călăto
rind prin lume. Să ridicăm 
paharul pentru cei de pe 
mare : La multi ani 1

Clipa fulguie ninsori, clopo
ței și argint. Alb, alb și li
niște. Din pomul de iarnă, 
ursul cu ochi blînzi și rotunzi 
privește înțelept, păpușa își 
mișcă căpșorul într-o legăna
re de joc, Albă ca Zăpada și 
cei șapte pitici, Ileana Cosîn- 
zeana — toate basmele așteap
tă. Așteaptă și Moș Gerilă în- 
tr-un colț, nins, cu zăpadă pe 
cisme și tolba plină. Ce aș
teaptă ? Și deodată, ascultă 
— un glas nou! Un glas care-și

lume. Anul 
și un copil

Un medic a

face intrarea în 
Nou ? Anul Nou
— noii născuți.

Maternitatea.
stat de veghe, păzind venirea
pe lume a noului cetățean al 
anului 1964. La mulți ani! Și 
un mulțumesc, din inimă, o- 
mului rămas la datorie, pen
tru venirea pe lume a altui om.

Țara, Moș Gerilă și basme
le își primesc copilul. Liniște !
— șoptește mama fericită. 
Alb, liniște — și iar se aud 
afară zăpezile, apropiindu-se 
cu pași ușori, de argint.

Urările se încrucișează ; mu
zică în aer; urările unesc 
depărtări, oameni; se întind 
mîini in văzduh — mîinile se 
string, peste kilometri. Și, 
undeva, la mijlocul acestor 
fire, și zări, și inimi, telefonis
tele transmit din casă în casă, 
gîndul dumitale, 
bucuria și urarea
către prieteni — La mulți 
ani!

In noaptea aceasta mesaje
le străbat cerul țării ca ra
chetele luminoase. La mulți 
ani!

Se cuvine să spunem și a- 
cestor anonime poștașe ale 
veștilor noastre de An Nou, 
un cald — „La mulți ani!“

Se cuvine să închinăm pen
tru tovarășii noștri din pri
mul schimb al anului, rămași 
în noaptea aceasta la datorie
— „La mulți ani" 1

tovarășe, 
dumitale

FLORENȚA ALBU

nor specialiști vîrstnicl mar- 
canți, numeroase cadre tinere, 
de reală valoare, devotate pro
gresului științei, dezvoltării e- 
conomiei naționale și culturii 
socialiste.

In anii ce urmează, știința 
va cunoaște în R. P. Romînă 
un avînt nou. Lucrările Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
au subliniat în mod deosebit 
sarcinile șl rolul cercetării 
științifice în dezvoltarea so- 
cial-economică a țării. Planul 
de perspectivă al cercetărilor 
științifice îmbrățișează dorrje- 
nii dintre cele mai variate și 
mai actuale, unde pasiunea ti
nerilor cercetători are un vast 
cîmp de manifestare.

Ce sarcini le revin tinerilor 
cercetători în fața acestor mă
rețe perspective ? In primul 
rînd, ei trebuie să-și ridice 
continuu nivelul cunoștințelor, 
pentru a ține pasul cu progre
sul mondial al științei, să cu
noască domeniile cele mai pro
mițătoare și mai fecunde în a- 
plicații ; ei trebuie, totodată, 
să-și însușească stilul de mun
că în colectiv — condiție de 
maximă importanță, mai ales 
azi, cînd cercetarea științifică 
devine complexă și se bazea
ză pe participarea și colabo-

rarea unor colective întregi de 
cercetători. Tinerii noștri cer
cetători trebuie să se îndrepte 
cu întreaga lor pasiune spre 
desfășurarea cercetării multi
laterale pe teme complexe, 
care constituie, de fapt, ten
dința cea mai actuală și pro
mițătoare a științei. Ei trebuie 
să asigure, în orice etapă a 
cercetării, legarea științei de 
viață, de rezolvarea probleme
lor puse de mersul înainte al 
societății.

Sînt cîteva dintre datoriile 
de onoare ale tinerilor cerce
tători și oameni de știință, 
datorii care reclamă o muncă 
intensă, împletită cu studiul, 
o maximă exigență, o luptă 
neobosită pentru nou, pentru 
autodepășire continuă. Dar a- 
semenea datorii de mare răs
pundere față de țara și po
porul nostru presupun — ca 
o condiție sine qua non — 
o înaltă conștiință, acea vi
brație interioară fără de care 
nu sînt posibile, în nici o ac
tivitate umană, mersul 
te, progresul.

Caldul patriotism al 
tătorilor vîrstnici 
care urmează cu 
credere și pasiune 
tată de partid.

munca 
creație 
pere de desăvîrșire a construc
ției socialiste, este chezășia 
progresului necontenit pe tă- 
rimul științei și tehnicii în 
R.P. Romînă.

și capacitatea lor de 
în slujba măreței o-

SUCCESUL
RECOLTELOR E

ÎN MÎINILE
NOASTRE !

Prof. D. DAVIDESCU

înain-

cerce- 
tineri,Și 

aceeași în- 
calea ară- 
punindu-#i

membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, șeful 
Secției de învățămînt și pro
pagandă din Consiliul Superior 

al Agriculturii

Anul care s-a scurs a ri
dicat în fața lucrătorilor din 
agricultură numeroase pro-

bleme legate de sporirea con
tinuă a producției agricole. El 
s-a caracterizat prin aplicarea 
mal largă a metodelor agro
tehnice și zootehnice înainta
te, ceea ce a dus la obținerea, 
în condiții climatice puțin fa
vorabile, a unor producții ve
getale și animale mai bune.

Noul sistem de conducere a 
agriculturii a asigurat genera
lizarea și folosirea experien
ței valoroase obținute de di
ferite unități și specialiști în 
activitatea practică și o în
drumare mai operativă și 
competentă a procesului de 
producție în unitățile socia
liste.

Anul care vine deschide în 
fața tuturor lucrătorilor din 
agricultură, în fața tinerilor 
colectiviști și mecanizatori ai 
agriculturii, noi perspective. 
Tinerilor specialiști care lu
crează nemijlocit în produc
ție le revine sarcina de onoare 
de a introduce și extinde în 
practică noi mijloace și meto
de menite să sporească produc
ția agricolă vegetală și ani
mală, sarcină deosebit de im
portantă pusă de partid în

fața noastră. Urăm acestor ti
neri specialiști, cercetători, a- 
gronomi, ingineri mecanici, 
precum și tinerilor care se 
pregătesc în învățămîntul a- 
gricol de toate gradele, un an 
fertil în succese, cu noi reali
zări de prestigiu pe linia însu
șirii și aplicării unor metode 
corespunzătoare etapei în care 
trăim !

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a adresa, în primul 
rînd, o caldă urare, înso
țită de cele mai calde felici
tări pentru succesele cucerite 
în 1963, tinerilor colectiviști 
din satele noastre, tinerilor 
muncitori din gospodăriile a- 
gricole de stat și harnicilor 
mecanizatori ai agriculturii, 
acestor veritabili „coman
danți" ai recoltelor.

Perspectivele care ni se des
chid în noul an sînt și mai 
frumoase, și mai mărețe.

Să punem mai mult în va
loare rezervele de producție 
ale pămîntului.

Să ‘
care 
tatii

Să 
animale și să facem să spo
rească productivitatea aces
tora.

Contrlbuiți cu toată pasiu
nea și priceperea voastră la 
înfăptuirea acestor obiective 
mobilizatoare. Acum, în iarnă, 
însușiți-vă la cursurile agro
zootehnice cuceririle noi ale 
științei înaintate, pe care să 
le aplicați în practică în anul 
care vine, în scopul obținerii 
unor producții agricole vege
tale și animale mai mari.

Cu începerea noului an, 
urăm tinerilor lucrători din 
toate sectoarele agriculturii 
noastre socialiste să pășească 
mai departe, cu același opti
mism, cu aceeași fermitate în 
atingerea țelurilor spre marile 
înfăptuiri pe care partidul și 
poporul 
toți!

le așteaptă de la noi

★
eel nou de 
început... Să

muncă 
facem 
aceste 
slove
viitorului

ca 
o- 
de

folosim toate resursele 
duc la creșterea fertili— 
solului.
îmbunătățim rasele de

Anul 
luptă a 
aceste perspective, 
biective înscrise cu 
aur în orizonturile
nostru, si treacă. în cel mai 
scurt timp, la capitolul cuceri
rilor. al realizărilor care vor 
consacra mai înalt prestigiul 
harnicului nostru popor Și di 
pe culmea lor vom privi — 
peste un an — spre o Românie 
și mai frumoasă, spre un vii
tor și mai măreț !
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Fotografia de ION cucu

OȚELUL,
Prelungește al faptelor voastre ecou

CIMENTUL ȘI VINUL

țl se între- 
pescărușilor

tot ce au 
' lor îna- 

luminos

ol 
a-

atît de 
incit

depline, a

electrică față de

Presimțindn-le mai mari m vremea ce vine

cînreia 
tineretului

E o clipă de liniște atit de 
adîncă și de vibrantă, incit nu 
știi dacă acele ceasornicului 
zvicnesc sau inimile noastre 
sînt cele care măsoară ritmul 
emoției. Am trecut pragul unui 
an nou. La multi ani I

Miini prietenești ciocnesc 
cupele și urările de sănătate și 
fericire izbucnesc 
taie ca un joc al 
albi.

E clipa bucuriei 
glodurilor frumoase și nobile, a 
speranțelor, a planurilor pe 
care fiecare dintre noi și le 
Înnoiește in fulgerarea secun
dei pe aripile căreia intrăm 
viitor.

Și, de la un capăt la altul 
patriei noastre socialiste, în 
ceasta clipă a emoției împur
purate, paralela 45° se transfor
mă într-o dantelă de lumini.

Privi/1 luminile din ochii to
varășului cu care zi de zi, anul 
trecut, a/i muncit, umăr la 
umăr, in uzine și.fabrici, pe 
nesfîrșitele ogoare colectiviste, 
în laboratoare; priviți luminile 
din ochii acestor copii care 
dansează sub lampioanele colo
rate ale Palatului pionierilor, 
privifi luminile din ochii ume
ziți de bucurie ai părinților, 
privifi luminile din ochii aces
tei fele și acestui băiat .• azi, 
acum, și-au spus pentru prima 
dată : „Te iubesc" 1

Veți vedea cum se reflectă 
în ele mindria pentru ; 
înfăptuit, pentru visul 
ripat, pentru viitorul

l nostru, al tuturor.
E o clipă de liniște 

adincă și de vibrantă, 
doar Pacea poale fi aceea care 
să-i semene în semnificația ei 
întreagă și plină de lumină.

Sub bradul cu sclipiri diamantine 
Și cu poveri sărbătorești în cetini,
Vom fi din nou cu toți — și se cuvine 
Să-nalț pocalul versului, prieteni,

Să-nalț un cîntec pentru oțelarul 
Ce-așterne — oțelului arzînda vatră 
Și pentru mina rinduind mortarul 
Dînd zidurilor trăinicii de piatră.

i început o nouă zi de muncă, 
de învățătură. La capătul acestei 
zile cîntărești roadele eforturi
lor tale. Cum se prezintă oare si
tuația în ansamblu, la scara în
tregii noastre patrii socialiste ? 
Cu ce se soldează o zi ? Ne-am

gîndit, cititorule, să înmănunchiem aici cîteva 
cifre și date care să te ajute să-ți formezi o 
imagine mai exactă despre ceea ce înseamnă 
o zi din viața Republicii Populare Romîne.

— Primul fapt: pentru producția globală 
industrială o zi din anul 1963 este echivalentă 
cu producția a șapte zile din anul 1938, anul 
de „vîrl“ al economiei capitaliste în Romînia. 
Iată deci o întreagă săptămînă „comprimată" 
acum într-o singură zi; dar ce zi I Aminti- 
ți-vă cum, măsurînd durata mișcării de rota
ție a planetelor uriașe din sistemul nostru 
solar — Jupiter. Saturn, Uranus, Neptun — 
cu cele 24 de ore ale rotației noastre terestre 
— ca etalon, obținem niște zile impresionant 
de lungi. Metaforă? Poa
te, dar cu temeiuri sta
tistice.

— Pe ramuri de pro
ducție, aplicînd unitatea 
de măsură din anul 1938, 
ce constatăm? Că la pro
ducția de metalurgii? fe
roasă o zi din 1963 co
respunde cu 10 zile de 
„tipul 1938“ ; în indu
stria constructoare de 
mașini, unei zile din 
1963 îi corespund 17 zile 
de „tipul 1938“ ; iar pen
tru industria chimică, nu 
mai puțin de 23 de zile 
din anul 1938 „încap" în- 
tr-una singură din anul 
încheiat acum.

— Hotărît, judecind 
după cît producem, ziua 
a devenit cu mult mai 
lungă decît fusese în 
1938. Cititorule, judecă 
singur cum a sporit ro
dul muncii în socialism, 
cum pîrîul a devenit flu
viu. Așa dar, în fiecare 
zi:

4 700 tone fontă față 
de 360 tone

7 400 tone oțel față de 
780 tone

6 550 tone laminate fi
nite față de 875 tone

32 000 000 kWh energie
3 100 000 kWh

12 000 tone ciment față de 1 400 tone
1 370 tone produse sodice față de 100 tone
— într-un număr de alte domenii nu se 

pot urmări nici un fel de comparații, pentru 
unicul motiv că Romînia din 1938 nu produ
cea, de pildă, tractoare (în 1963 au ieșit zil
nic de pe porțile uzinii 43 de tractoare), nici 
locomotive Diesel electrice (în 1963 la fiecare 
cinci zile o nouă locomotivă Diesel electrică a 
pornit pe drumurile de fier ale țării) etc.

— Ceea ce lucrezi se adaugă necontenit a- 
vutului obștesc și sporește mereu cantitatea 
de bunuri care-ți este destinată. Alte cîteva 
cifre îți pot întregi, de asemenea, viziunea 
concretă asupra efortului tău și al tovarăși
lor tăi din întreaga țară. într-o zi oarecare 
din anul 1963 ai ieșit dintr-un magazin de 
textile sau încălțăminte purtînd sub braț 
noua cumpărătură. Dar ce reprezintă aceas
tă unitate din total ? Iată : întreprinderile 
textile au produs zilnic, în medie, anul aces
ta, circa 1 300 000 mp țesături (față de circa 
415 000 mp în 1938), iar fabricile de încăl
țăminte circa 110 000 perechi încălțăminte 
(față de 36 000 perechi în 1950).

i

— Ți-ai cumpărat într-una din zilele aces
tui an un aparat de radio ? în cazul acesta ai 
devenit posesorul unuia dintre cele 820 de 
aparate produse într-o zi. Ai adus acasă un 
televizor, o mașină de spălat rufe, un fri
gider? Bucuria dumitale a fost împărtășită 
de mulți alții: producția zilnică a uzinelor 
de specialitate respectivă este de 240 televi
zoare, 350 mașini de spălat rufe, 220 frigidere 
pe zi.

— înflorirea culturii se produce paralel cu 
dezvoltarea impetuoasă a economiei. Zilnic 
înveți, studiezi. îți cultivi cunoștințele, îți 
lărgești orizontul. Știi cîți colegi ai ? 3 233 000 
de elevi și studenți iau loc în băncile școlilor 
și facultăților în fiecare zi din actualul an 
școlar. (Ceea ce înseamnă de 2 ori mai mulți 
decît în anul școlar 1938—1939). La aceștia 
se adaugă zecile de mii de cetățeni care ur
mează cursurile învățămîntului seral și fără 
frecvență. E semnificativ pentru gradul de

dezvoltare a școlii noa
stre că numărul studen
ților ce revin la 10 000 de 
locuitori în R.P.R. depă
șește pe cel din Anglia, 
R. F. Germană, Italia, 
Belgia, Suedia, țări cu 
veche tradiție universi
tară.

— Ți-ar fi desigur 
greu să-ți mai amin
tești în ce zile din 1963 
te-ai dus la cinema ori 
la teatru, dacă ai găsit 
cu ușurință ori nu bilete 
de intrare. In orice caz, 
în fiecare din aceste zile 
(considerînd media) erai 
unul din cei aproape 
600 000 de spectatori 
care au frecventat cine
matografele și unul din 
cei peste 40 000 care au 
asistat la spectacolele 
teatrelor și instituțiilor 
muzicale... Pe zi !

— Ce gest curent : 
să despălurești ziarul 
proaspăt ! Ce deprinde
re înrădăcinată : să te 
cufunzi în lectura unei 
cărți noi ! Și asta zilnic. 
Și asta în viața tot mai 
multor oameni. Nobila 
sete de cunoștințe cere 

pagini tipărite, rotativele

Făuritori de-oțeluri și palate, 
De vinuri cu mireasmă de garoafe 
Bogate precum auru-n carate 
Și dense, ca mercurul, în carafe.

Un imn entuziast cum altul nu e 
Maeștrilor aromei și culorii, 
Un cîntec pentru cei prin care suie 
Acest pămint pe-orbite de victorii.

Un cîntec vouă, tuturor, prieteni, 
Spre noi izbinzi în anul care vine — 
Sub bradul cu împovărate cetini 
Al cîntecului nimb vi se cuvine !

NICULAIE STOIAN

cu loo de ionesîi După un an de muncă, după mii și mii de kilo
metri de zbor pe meridianele lumii, l-am găsit 
pe tovarășul Ionescu dind lecții de „pilotaj".

mereu mai multe 
lucrează pentru a o satisface. în acest an au 
fost editate zilnic peste 210 000 exemplare de 
cărți și broșuri, precum și 3 000 000 exemplare 
ziare.

— Dar într-o zi din viața patriei și a oa
menilor el se petrec milioane de alte eveni
mente dintre cele mai felurite. Dacă nici 
o cronică nu ți-ar putea relata pe larg des
pre toate, nu este mai puțin adevărat că și 
în stropul de rouă al cifrei poate fi reflec
tat soarele vieții. Astfel, nu este lipsit de in
teres să știi că în fiecare zi, ofițerii stării ci
vile rostesc solemn pasajele cuvenite din Co
dul familiei în fața unui număr de 980 de 
bărbați și femei, declarîndu-i căsătoriți și 
urîndu-le fericire în noul lor cămin.

Și tot în fiecare zi, patria se apleacă su- 
rîzătoare deasupra leagănelor a 810 copii 
care și-au făcut intrarea în viață !

...Desigur, n-am surprins aici decît puține 
aspecte din viața țării. Din ele se desprinde 
însă imaginea însuflețitoarc a unei Romînii 
în dezvoltare și înflorire.

i

Ce i-a adus 
și succese,

„lonescu-2000“. 
fata ci : bucurii

pe tovarașa...
Se vede de pe

visuri Împlinite.
e-ar fi, ne-am zis, 
să discutăm cu o 
sută de oameni 
tnați la întâmpla
re, acum, la sfîr- 
șitul anului ? Să
vedem, de pildă, 

ce și-au propus să realizeze 
în anul 1963 și ce au realizat. 
Da dar cu cine să începem ?

Aveam un cunoscut, lones- 
cu, despre care scrisesem a- 
nul trecut. Sunăm la fabrică. 
„Nu e aici, ne răspunde cine
va. Dar dacă aveți vreo trea
bă, atunci vorbiți cu mine. 
Mă cheamă tot Ionescu...”.

Tovarășului aceluia trebuie 
să-i mulțumim. E' ne-a dat 
ideea cu loneștii.

Ionescu 2 OOO 
și-a schimbat Identitatea

Formăm 03 și cerem un... 
Ionescu, care are telefon.

— Care, tovarășe, că sint 
peste 2 000 în București ! ne-a 
răspuns telefonista

— Foarte bine, dați-ne pe 
cel de-al 2 000-lea Ionescu în
scris în listele dumneavoas
tră

Formăm numărul și...
O voce de femeie !
— Tovarășa Ionescu ?

— Da... Cine întreabă ?
— Deocamdată, secret! Scu- 

zați-ne de indiscreție: sînteți 
tânără ?

Schimbare de ton:
— O să-l chem pe soțul 

meu să vă „lămurească" I
Intram în încurcătură. 

Ne-am recomandat, am ru
gat-o să ne spună ce și-a do
rit la 1 ianuarie 1963 și ce-o 
realizat, i-am arătat și crite
riul după care am ales-o : lo 
nescu 2 000.

— îmi pare rău, dar nu mă 
mai numesc Ionescu din apri
lie... M-am căsătorit...

— Să vă fie cu noroc I To
tuși, vrem să vă cunoaștem.

Ne-am dat o întâlnire cu 
tovarășa (fostă Ionescu) în 
strada Budișteanu 15, unde 
lucrează. Pe firmă: Institutul 
de igienă și protecția muncii. 
In fața noastră — o femeie 
îmbrăcată... miner. Ionescu 
Zoița-Lucreția.

Tovarășa Zoița este inginer 
chimist, cercetător principal 
in cadrul institutului. Scopul 
cercetărilor sale : crearea ti- 
nor dispozitive pentru îmbu
nătățirea condițiilor la locul 

de muncă. Visurile făcute la 
începutul anului ? Să-și con
tinue în 1963 cercetările știin
țifice.

Rezultatul: în 1963 a înain
tat o cerere pentru brevetarea 
(ca invenție) a unei lucrări fă
cută în colaborare cu o colegă. 
Tot în 1963 a realizat lucrări 
importante privind protecția 
muncii, unele deja intrate în 
producție, altele în curs de 
aplicare. Lucru foarte firesc 
pentru omul a cărui satisfacție 
se găsește în muncă, în înde
plinirea îndatoririlor profesio
nale.

Bănuim însă că pe lingă lu
crul în laborator o ingineră 
tînără mai are și alte visuri. 
Iată deci o altă întrebare :
— Spuneți-ne, căsătoria era., 

planificată ?
— Da, la 1 ianuarie știam 

că ne vom căsători în 1963. 
Cine nu-și dorește o familie ? 
O altă mare bucurie pe care 
am avut-o anul acesta: am 
fost primită în rîndurile mem
brilor de partid. Ziua aceea 
a fost o bucurie nu numai a 
mea, ci o bucurie a familiei 
In aceeași zi, soțul meu. care 
lucrează la Uzina de pompe și 

mașini agricole, a fost primit 
candidat de partid...

Trei Ionești zboară 
prin Europa

La telefon TAROMUL.
— Aveți Ionești ?.
— Numai la avioanele mari 

avem trei. Dar nu-i găsiți. 
Unul e acasă. în concediu, tar 
doi zboară prin Europa.

Pornim din nou la drum, 
și aproape de marginea Bucu- 
reștiului, pe strada 6 Martie, 
îl găsim pe Ionescu Virgil, 
comandant de aeronavă pe 
IL-18.

Iată ce am aflat despre to
varășul Ionescu: zboară pe 
linii externe, în marile capi
tale ale Europei. A împlinit 
2 500 000 de kilometri par
curși în aer pe meridianele 
globului. In ultimele luni a 
fost de multe ori la Pa
ris, Moscova, Atena, Stock
holm. Anul trecut a dus dele
gația romînă la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Helsinki, anul 
aceste a fost în Cipru cu an
samblul grec, care a prezen
tat spectacole la București. 
Transportă persoane și măr
furi Cea mai curioasă încăr

cătură pe care a dus-o anul 
acesta ? Un transport de mai
muțe vii aduse de la Bruxel
les pentru Institutul Pasteur 
din București.

Și iată-l pe comandantul 
aeronavei, care ridică în aer 
nu mai puțin de 61 000 de ki
lograme de încărcătură la un 
singur transport, — acasă, 
departe de zgomotul turbo- 
propulsoarelor, în zilele sale 
de concediu.

— Care au fost planurile 
dumneavoastră personale pen
tru 1963?

— Planuri obișnuite.
Mi-am dorit să fim cu toții 
sănătoși, veseli, să ne bucu
răm de viață. S-a împlinit și 
asta. Vara aceasta, de pildă, 
am stat 10 zile cu familia la 
Mamaia. Eu făceam curse cu 
turiști de la Constanța la Lon
dra, Copenhaga și Stockholm. 
Dimineața plecam la Londra, 
iar seara eram înapoi, ieșeam 
cu nevasta și cu copiii pe ma
lul Mării Negre...

Mi-am mai dorit să-mi fac 
concediul în mijlocul fa
miliei, să stau și eu o lună 
cu nevasta, cu copiii, să ies 
cu ei în oraș, să mergem la 

film, la teatru. Cel care um
blă mult înțelege asta. Zbor 
uneori spre Paris, sînt la ci- 
țiva kilometri în aer, dar mă 
gindesc dacă copilul cel mare 
și-a făcut temele la aritmeti
că sau bate cumva mingea 
prea mult... Sint tată și mi se 
pare firesc...

— O ultimă întrebare: cine 
sînt cei doi Ionești care mai 
lucrează la avioanele mari ?

— Doi Ștefani: un radiote
legrafist și un mecanic de 
bord. Amîndoi tineri. Uneori 
ne-am întâlnit vara aceasta 
în același echipaj, în aceeași 
aeronavă. Spre Paris, spre A- 
tena...

Trei Ionești zboară prin Eu
ropa...

Mă recomand : Ionescu

La secretariatul Uzinelor 
„Timpuri noi" întrebăm dacă 
au... Ionești.

— Intrați și dumneavoastră, 
ne-a spus o tovarășă, în pri
ma secție. Trebuie să fie.

Prima secție de lingă poar
tă e turnătoria. Prima ușă : 
biroul organizației de bază 
P.M.R. Intrăm. La o masă un 
tânăr de vreo 30—31 de ani. 

îmbrăcat în salopetă, discuta 
cu cineva. Ni se spune că e 
secretarul de partid al turnă
toriei. Ii întindem mina.

— Noroc, zice, și se reco
mandă : Ionescu...

— Dumneata glumești. Ai 
auzit povestea cu loneștii și...

— Care poveste, tovarășe 2 
Numele meu e Ionescu. Io
nescu Stroe.

Ce să mai zici ? L-am rugat 
să ne spună care este ultimul 
Ionescu care s-a angajat în 
secție.

— O să rîdeți, dar eu sînt. 
Am venit în august anul a- 
cesta.

De data aceasta chiar că nu 
mai pricepeam nimic: să zi
cem că poate să se întâmple 
așa, dar cum de l-au ales oa
menii secretar de partid, dacă 
nici nu-l cunoșteau bine ?

Tovarășul Ionescu a rîs.
— Mă cunoșteau, de mulți 

ani mă cunosc. Eu am lucrat 
tot aici la turnătorie, am fost 
muncitor, șef de echipă. In 
1959 am plecat la facultate. In 
august 1963 m-am întors in
giner. Nu mă credeți ? Și ne-a 
pus pe masă „Diploma" elibe
rată de Institutul politehnic 
București, cu nr. 146911. „Prin 

hotărîrea comisiei pentru exa
menul de stat din sesiunea 
iunie 1963, se scrie în diplo
mă, tovarășul Ionescu Stroea 
fost declarat inginer în spe
cialitatea siderurgie". Rector : 
I. Dinculescu.

— Totuși, la 1 ianuarie ce 
v-ați propus ?

Dar răspunsul era ca și dat: 
să termine bine proiectul la 
care lucrase pînă și în ajunul 
Anului Nou (a luat nota 9); 
să se prezinte bine pregătit la 
examenul de stat (pe care l-a 
trecut foarte bine); și să se 
întoarcă în mijlocul tovarăși
lor, la fostul loc de muncă.

I-am urat succese tovarășu
lui Ionescu și, iată-ne, iar la 
drum.

Interviu de trei minute

La Uzinele „Electronica'’, la 
secția televizoare.

— Regretăm, Ionescu Jean 
e în schimbul III, iar alt Io
nescu, care a lucrat aici a ple
cat la facultate: Ionescu Mo-

EUGEN FLORESCU 
Foto : ION CUCU
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■ entru cititor este 
inutil, desigur, să 
justificăm cu o 
listă de amănunte 
cit de fericit era 
Fănică, eroul schi
ței de față, cind i 

se comunică la cabinetul teh
nic : cea de-a 99-a a sa idee a 
fost găsită excelentă.

— Bravo, Fănică, i-a spus 
textual inginerul Cristescu, ai 
dat lovitura.

Inginerul Cristescu era ace: 
lași om care-i respinsese ptna 
atunci 98 de idei, un om pe 
care Fănică îl disprețuise pen
tru lipsa lui de cumsecădeme, 
sensibilitate și înțelegere a 
ideilor îndrăznețe, dar care 
acum îi deveni, deodată, deo
sebit de simpatic.

— După cite am calculat 
noi, cred că vor ieși economii 
de peste o sută de mu de lei. 
Să treci schița pe curat și sa 
vii poimîine cu ea.

Așadar, Fănică era poseso
rul fericit al unei idei de o 
sută de mii de lei. Cifra, ii da- 
dea fiori, îl îmbăta, îl facea sa 
se legene pe stradă amețit. 
Oare ciți oameni au idei de o 
asemenea valoare ? ! * v

In ziua aceea Fănică se 
plimbă și se distră pină seara. 
Veni acasă tîrziu, cu o pofta 
de muncă neobișnuita, pofta 
pe care nu i-o poate da omului 1 decît fericirea. .

Acasă îl aștepta însă o sur
priză din acelea care îșt țiasesc 

|| de obicei locul numai in fil- 
I mele polițiste : căutindu-și 
schița pe masă, unde o lasase, 
nu o mai găsi! Alarmat, țși 
chestiona părinții. ,.Nu 
nimic, absolut nimic . Nici 
măcar nu trecuseră prin ca
meră în ziua aceea. Altcineva 
străin nu fusese în casă. Sus
piciunile lui Fănică se îndrep
tară atunci spre Gica, fratele 
său mai mic, in vîrstă de șase 
ani. Merse la el în camera, il 
sculă fără nici un fel de me
najament și-l întrebă repede, 
ca un detectiv :

— Ce-ai făcut cu hirtia ? 
Spune repede, că știu tot.

Gică nu s-a arătat prea im
presionat de metodă și decla
ră că nu știe nimic, n-a avut 
de-aface cu nici o hîrtie.

In acest caz, situația era 
alarmantă. Cineva ii furase 
deci ideea, o idee în valoare 
de o sută de mii de lei. 
Fănică se întrebă cu glas 
tare dacă n-ar fi cazul să tele
foneze la miliție. Puse, chiar 
mina pe telefon, dar in clipa 
aceea, Gică. puștiul, (care nu
trea o spaimă cumplită fața de 
milițieni, rămasă de pe vre
mea cind mama îl amenința 
că dacă nu mănîncă grișul 
cheamă sectoristul), sări din 
pat, și mărturisi sincer că el a 
luat hirtia. Ce-a făcut cu ea ? 
A făcut un zmeu. Unde e 
zmeul ? într-un salcim situat

în punctul de răscruce al stră
zilor Zefirului și Zorilor.

Fănică îi scăpă cîteva sca
toalce lui Gică și-l puse să se 
îmbrace ca să meargă cu el 
să-i arate salcîmul.

Ajunseră acolo aproape de 
miezul nopții. Străzile erau 
pustii. Batea un vint puternic, 
care prevestea ploaie, vint 
care flutura ca pe un steag 
zmeul cu ideea de o sută de 
mii de lei. Salcimul era foarte 
înalt și inaccesibil din cauza 
crengilor pline de țepi. Totuși, 
Fănică, disperat, încercă să-l 
cucerească. Se urcă pe un

Apoi se gîndiră toți trei la 
o soluție. De urcat pină sus cu 
miinile și picioarele nu se pu
tea urca. Deci, trebuia căutată 
o scară. Dar de unde o scară 
atît de înaltă ? Milițianul avu 
o idee: in apropiere se afla 
un șantier de locuințe. Acolo 
exista o scară cu care lucrau 
vopsitorii. Pe șantier era însă 
paznic un individ afurisit pe 
care sectoristul îl amendase cu 
cîteva seri înainte întrucît îl 
găsise dormind în post. Nu pu
tea merge acum să-i ceară 
scara. Cel mult să-l țină de 
vorbă, în care timp el, Fănică,
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Fără cuvinte.

gard, iar de acolo începu să se 
urce pe trunchi. Cineva il 
apucă însă de un picior și il 
trase jos. Era sectoristul.

— Ce cauți dumneata la ora 
asta prin pomi ?

Fănică cobori jos cu miinile 
julite și-i explică milițianului 
că zgaiba asta mică pierduse 
un zmeu și nu voia să mai 
adoarmă cu nici un chip, plîn- 
ge tot timpul. Vrea musai 
zmeul.

— Vai, se poate ! începu 
milițianul să-l prelucreze pe 
Gică. Băiat mare și să plingi 
pentru un zmeu ! Lasă, dragă, 
că faci altul miine.

Gică, se-nțelege, cu respec
tul său nezdruncinat față de 
milițieni căzu repede de acord 
cu această propunere. Fănică 
fu astfel nevoit să-i spună sec
toristului adevărul: că acest 
zmeu conține schița unei ino
vații foarte valoroase. Dacă o 
pierde va fi nevoit să lucreze 
încă zece zile. Vorbi cu atîta 
îngrijorare și patimă incit mi
lițianul nu se îndoi nici o 
clipă că acesta era adevărul. 
Totuși pentru orice eventuali
tate. îi cercetă cu toată aten
ția buletinul de identitate și îl 
reținu.

să șterpelească scara repede, 
să urce să ia zmeul, și s-o 
pună apoi la loc. Cind va fi 
gata, să fluiere într-un anumit 
fel.

Așa și făcură. Milițianul 
merse și începu o convorbire 
temeinică cu paznicul despre 
îndatoririle unui salariat în 
timpul serviciului.

Peste cîteva minute, auzind 
semnalul cunoscut, plecă mul
țumit spre locul de întîlnire 
cu Fănică.

— N-am făcut nimic, îi spu
se acesta. Scara nu ajunge 
pină sus. Dacă era mai lungă 
cu un metru, mergea. Ce fa
cem ?

Situația era realmente dis- 
perantă. Vintul batea din ce în 
ce mai puternic. Ploaia putea 
începe din clipă în clipă și a- 
tunci schița se făcea praf.

— Trebuie să renunți la ea, 
îl sfătui milițianul sincer a- 
mărît. O faci din nou.

— Imposibil, îi spuse Fă
nică. Chiar dacă o fac din nou, 
trebuie să am schița asta; am 
muncit la calcule mai bine de 
două luni. Dumneata îți dai 
seama, dacă trebuie să calcu
lez iar totul de la început, cit 
întirzii ?!

Gică începu să dîrdîie și

plecă acasă să se culce. Fănică 
se plimbă pe sub gard cu mi
lițianul alături, gîndindu-se 
intens la o soluție. E posibil 
oare ca el, om cu 99 de idei 
de inovații, să nu găsească și 
în această împrejurare o idee ?

Nu, nu era posibil. Fănică 
găsi ideea. Ii ceru milițianului 
o fisă (25 de bani) și o luă la 
fugă spre Alimentara din colț 
unde se afla un telefon pu
blic. După cîteva clipe se în
toarse liniștit.

— Unde-ai fost ? îl întrebă 
sectoristul curios.

— O să vezi imediat. Numai 
de n-ar începe ploaia. Ce zici, 
mai stă zece minute ?

— Zece minute da, dar mai 
mult nu, își dădu cu părerea, 
competent, milițianul.

Peste opt minute se auziră 
niște clopote sunînd și miliția
nul se înfioră: Fănică chemase 
pompierii.

— Domnule, te privește, eu 
nu mă bag — spuse el îngrozit 
și se retrase după colțul străzii.

Fără să ezite măcar o clipă 
Fănică ieși imediat înaintea 
mașipii și raportă în cuvinte 
scurte și cuprinzătoare lo
cotenentului că nu era vor
ba de un incendiu, ci de 
o hîrtie deosebit de pre
țioasă, care, datorită unor îm
prejurări, ajunsese în vîrful 
salcîmului acesta uriaș și inac
cesibil. Șeful echipajului de 
pompieri crezu în primul mo
ment că are de-a face cu un 
om scrîntit sau cu un derbedeu 
care se ține de prostii și-i ceru 
buletinul. Buletinul era însă la 
sectorist și Fănică fugi repede 
după colț. Milițianul veni și 
depuse mărturie in favoarea 
lui. Fănică : da, așa era, în pom 
se afla o hîrtie extrem de pre
țioasă. încă buimaci, insuficient 
convinși, dar totuși impresio
nați și curioși, pompierii înăl
țări scara în cîteva clipe. Fă- ’ 
nică urcă și luă zmeul. «

In clipa în care coborî, ca la, 
comandă, începu o ploaie to
rențială. Ploua cumplit, in ra
fale vijelioase, de parcă norii, 
săracii, se ținuseră din răspu
teri să nu-și dea drumul îna
inte ca Fănică să ia dintre 
crengile salcîmului hirtia eu 
cea de a 99-a idee.

N
u de mult, în urm» 
unor dezbateri în
delungate și furtu
noase, uniunea 
umoriștilor slabi și 
mediocri (există și 
o uniune a umo
riștilor excelenți, cu un singur 

membru: eu) a stabilit, in 
principiu, necesitatea ca mem
brii ei să ia contact cu viata. 
Cu acest prilej, toți umoriștii 
slabi și mediocri au declarat 
solemn că legătura cu viața 
este o necesitate vitală pentru 
oricare creator, un fel de oxi
gen care hrănește opera. Apoi 
au luat in discuție conceptul de 
viață pentru ca lucrurile sa fie 
cit se poate de clare. Pro
blema a fost abordată din toate 
punctele de vedere: biologic, 
filozofic, etic, estetic, cosmic și 
universal. Evident, din aceasta 
pricină s-au născut contradic- 
ții (care au trebuit împăcate), 
confuzii (care au trebuit limpe
zite), nelămuriri (care au tre
buit lămurite), întrebări (la 
care a trebuit răspuns) și așa 
mai departe.

Astfel, unii au susținut că 
viața există pretutindeni, in 
fiecare om și, deci, și în inte
riorul umoristului. Atunci s-a 
pus întrebarea: ce rost are sa 
meargă umoristul să cunoască 
viața altora, cînd mai bine ar 
fi să și-o cunoască pe-a sa . 
O altă teorie susține că viața 
biologică nu poate fi confun
dată cu viata luată în sensul 
cel mai larg, în sens social șt 
literar, care există în mod 
obiectiv și independent în a- 
fara eului nostru. Acest punct 
de vedere susținea, cu alte cu
vinte, necesitatea ca umoristul 
să meargă el la viață. O serie 
de vorbitori au considerat însă 
că nu e necesar să meargă 
umoristul la viață, ci să vină 
ea la el, deoarece viața este 
interesată să fie zugrăvită de 
către umorist, și nu umoristul 
să fie zugrăvit de către viată. 
O altă teorie susținea că viata, 
în sensul el concret senzorial, 
nu se găsește decît dincolo de 
Chitila. Cu acest prilej s-a mai 
iscat o controversă, deoarece 
unii confundau Chitila cu Chi
lia Veche (localitate situată 
în Delta Dunării), iac unii chiar 
cu orașul Chitlas din Irlanda 
de Nord.

în cele din urmă s-a făcut 
un compromis ajungindu-se la 
concluzia că viata există și în 
afara eului umoristului, ca 
viata trebuie cunoscută prin 
deplasarea umoristului la a- 
ceasta și nu invers, și că e de 
preferat viata situată dincolo 
de Chitila. S-a stabilit, de a- 
semenea, ca în viitoarele două 
săptămîni toți umoriștii, mem
bri ai uniunii, să ia legătura 
cu viata, alcătuindu-se brigăzi 
din mal multe persoane, de
oarece unii au susținut că le 
e urît să plece singuri pe te
ren, ba chiar le e și frică (cine 
știe ce înfățișări surprinzătoare 
poate avea viața la un mo
ment dat !).

Din păcate însă, majoritatea 
umoriștilor nu s-au ținut de 
cuvînt și nu au plecat, așa cum 
s-a stabilit, pe teren. Unii au 
declarat chiar că nu vor mai 
pleca deloc, aducînd ca argu
mente împrejurări dintre cele 
mai grave: cancer, accidente,

decese, nașteri, căsătorii. Da un 
moment dat se credea chiar că 
însăși ideea legăturii cu viața 
va fi definitiv compromisă, și 
atunci s-a recurs la o soluție 
ultimă: s-a tras la sorți cine 
să plece.

Tragerea s-a făcut de față 
cu un public larg, așa cum se 
obișnuiește la Loto Central. 
Spre satisfacția tuturora, plă
cerea de a lua primii legătura 
cu viața a revenit unora din
tre cei mai apreciați umoriști 
mediocri: epigramistul J. J. 
Sacîz (pseudonim), schițcrul si 
foiletonistul Mugurel Crenguță 
(pseudonim) și caricaturistul 
Broască (acesta a refuzat sa-și 
adopte un pseudonim, susți- 
nînd că numele de Broasca e 
mai onorabil și mai cantabil 
chiar decît Napoleon). Aceștia 
au promis solemn că a doua 
zi vor pleca.

In clipa cînd s-au urcat în 
tren, cei trei au simțit deodată 
fiorii necunoscutului și. bine
înțeles, ai regretelor. De ce 
plecaseră, totuși? De ce ple
caseră chiar ei și nu plecaseră 
alții? Oare cum se va com
porta viata cu ei? Oare nu vor 
contracta vreo boală incu
rabilă ?

Dar. fie că vroiau sau nu 
vroiau, trenul îi ducea _ pe 
umoriștii Sacîz. Crenguță _ și 
Broască spre întîlnirea cu via
ța, cu o viteză de optzeci de 
kilometri pe oră.

Așa se și face fă peste patru 
are se aflau în orașul R. încă 
de la gară, umoriștii au obser
vat că viata are față de ei o 
atitudine rezervată. De ce a- 
ceasta nu le ieșise în întîmpi- 
nare cu flori? Nu-i convenea 
cumva vizita lor? Le băgase 
cumva un fitil vreun confrate 
invidios?

Acest mister trebuia lămurit 
de la bun început.

Considerînd, după părerea 
lui, că în med oficial viața își 
are sediul la sfatul popular. 
Mugurel Crenguță propuse să 
se ducă toți trei într-o vizită 
de prezentare la această insti
tuție.

La sfatul popular umoriștii 
fură primiți cu simpatie, entu
ziasm și chiar uimire. Oame
nilor tot nu le venea să creadă 
că niște umoriști în carne și 
oase au venit la ei și regretară 
sincer că n-au știut că vin 
pentru a-i întîmpina la gară. 
Imediat li s-au creat toate con
dițiile optime de cazare și hra
nă. După ce s-au spălat și au 
mîncat bine, umoriștii s-au in
teresat de aspectele concrete 
pe care le ia viața în acest 
oraș. Imediat, cei de la sfatul 
popular le-au prezentat lista 
întreprinderilor, instituțiilor și 
celorlalte edificii ale orașului.

— Neapărat, neapărat, au 
spus ei, trebuie să vedeți com
binatul siderurgic.

Combinat siderurgic? s-au 
întrebat umoriștii, deja neplă
cut surprinși de această denu
mire prea energică.

In drum spre combinat, pri
ma constatare critică pe care 
au făcut-o s-a referit la fap
tul că acesta era situat în a- 
fara orașului, adică puțin cam 
departe. ,,De ce nu a fost așe
zat în centru ?" a întrebat 
Broască nedumerit, și nici unul

dintre colegii săi nu a fost ca
pabil să-i răspundă.

Văzîndu-le legitimațiile de 
umoriști și mutrele acre, por
tarul combinatului a început 
să rîdă cu o poftă de-a drep
tul populară. Umoriștii l-au 
privit cu suspiciune. Felul cum 
rîdea acest om li s-a părut de 
prost augur. Fără îndoială că 
aici exista o concepție greșită 
despre umor

Aruncînd de la poartă o pri
vire asupra combinatului. 
Broască rămase profund de
zamăgit de felul cum arăta 
acesta în realitate.

— In desenele mele e mult 
mai frumos, spuse el. Mai cu
rat. mai ordonat... Uite, de 
pildă, ce neglijentă: au lăsat 
țevile alea uriașe pe afară.

— Precis că au uitat să le 
facă de la bun început și 
le-au făcut pe urmă — îsi 
dădu cu părerea Sacîz.

Intrară aooi în curte. Circu
lația intensă îi umplu de fiori: 
mașini după mașini, cărînd tot 
felul de lucruri, cărucioare, 
vagoneți. platforme și altele. 
Ceea ce i-a făcut însă să se 
lipească de un zid. îngroziți, a 
fost un tren care a fluierat a- 
surzitor chiar sub nasul lor. 
Cum nimerise acest tren în 
curtea unei întreprinderi? Nu 
cumva deraiase și pornise 
aiurea?

Nu. descoperi în cele din 
urmă' Broască, pentru că exis
ta și o linie ferată, ceea ce, 
pur și simplu, l-a indignat.

Președintele sindicatului, care 
îi însoțea. îi conduse la oțelă- 
rie. Intrînd în hala imensă, 
umoriștii avură cîteva clipe 
de uimire totală. Flăcări imen
se ieșeau pe o ușă pe care ci
neva o uitase deschisă și ni
meni nu se sesiza să cheme 
pompicii. „Ce neglijență! urlă 
Mugurel Crenguță. O să ardeți 
de vii**.

Oțelarii rîseră în hohote ho
merice. Erau strașnici umoriș
tii ăștia. Deși acri și încrun
tați la mutre, făceau niște 
glume foarte reușite. Cel mai 
mult le-a plăcut oțelarilac glu
ma făcută de Broască: atunci 
cînd o macara a trecut chiar 
pe sub nasul lor cărînd o oală 
uriașă plină cu metal topit, a- 
cesta a leșinat. Sacîz, fiind mai 
intim cu el, și-a permis să-l 
muște de deget, și Broască s-a 
trezit suspinînd: „Vreau
acasă**. In clipa cînd au aflat 
că temperatura oalei ăleia cu 
fiertură roșie este de peste o 
mie cinci sute de grade, toți 
trei au fost de acord că e 
bine să dispară cît mai re
pede. Aici viața era în formele 
ei cele mai primare, neevo
luate. De unde umor în ase
menea condiții ?

Crenguță, avînd cel mai 
mult prezență de spirit, puse 
citeva întrebări chibzuite în
delung, ca de pildă: ce înălți
me are hala? dacă metalul to
pit se răcește la gheață? de ce 
se pune în cuptor fier vechi și 
nu fier nou, care ar fi mult 
mai bun? etc. după care de
clară că ceea ce au văzut, e 
suficient, acum vor să cunoas
că și elementul uman.

— Să ni se dea un om să-l 
cunoaștem, au cerut ei.

Președintele sindicatului le-a 
recomandat un oțelar.

— Să mergem undeva und« 
să fim în liniște și siguranță, 
au propus apoi.

S-au retras într-un birou, 
undeva unde era liniște și, 
mai ales, siguranță. Oțelarul 
îi privea aproape emoționat, 
cu un zîmbet modest și frumos 
pe fața lui dogorită de flăcări. 
Umoriștii erau gata-gata să 
se emoționeze și ei, dar își 
reveniră. Sacîz făcu chiar o 
observație în șoaptă către co
legi: „Nu vi se pare cam sche
matic?** Intr-adevăr, viața, așa 
cum o reprezenta acest tînăr 
solid și roșcovan, voios șl 
modest, era exagerat de fru
moasă. Umoriștii manifestară 
totuși un deosebit interes față 
de acest element uman și îi 
adresară circa cincizeci de în
trebări. dintre care cităm ur
mătoarele : 1) Care este linia 
caracterologică și psihologică 
pe care vă dezvoltați? 2) In ce 
momente ale procesului de 
producție aveți de obicei com
plexe sau. exprimîndu-ne mai 
simplu, frămîntări sufletești? 
3) Ce mișcări psihice vă su
gerează focul ? 4) Ce umor
preferați: gros sau sec ? 5) 

Cînd rîdeți, care anume facul
tăți psihice și fizice vi se com
pensează ? 6) Ce părere aveți 
despre revista noastră de sati
ră și umor „Leușteanul ?" etc. 
etc.

„Elementul uman'* își notă 
atent cele cincizeci de între
bări. după care umoriștii îi 
propuseră să le trimită răs
punsurile prin poștă pentru că 
acum se grăbesc să nu piardă 
trenul. Și plecară.

In curte, Crenguță își notă 
repede niște nume de frun
tași de pe un panou de onoare, 
apoi se îndreptară în mare 
grabă spre gară.

— Să prindem neapărat tre
nul! strigă îngrijorat Broască. 
Eu la ora opt am obiceiul să 
fac o baie, iar la nouă să fiu 
în pat.

Ajunși la București, umo
riștii fură invitați să poves
tească și celorlalți umoriști 
slabi și mediocri cum arată 
viața. Luînd cuvîntul în nu
mele celor trei, Mugurel Cren
guță începu așa:

— Tovarăși, viața este ne
bănuit de proaspătă, surprin
zătoare și complexă. Am cu
noscut cu acest prilej locuri, 
fapte și oameni care, cred că 
nu exagerez, vor servi între
gii noastre uniuni ca material 
de viață pentru următorii pa- 
tru-cinci ani. Fraților, pot 
spune că am dat lovitura !

Umoriștii slabi și mediocri 
au izbucnit în aplauze vigu
roase, pline de satisfacție. In 
sfîrșit, sosise și în mijlocul lor 
o bucată de viață. Poate că, 
folosită cu economie, le va 
ajunge chiar pentru opt-nouă 
ani, pînă la vîrsta pensionării.

Sacîz, Mugurel și Broască 
stăteau la prezidiu și priveau 
sala ca niște cosmonauți în
torși pe pămînt. Din clipa a- 
ceea, intrarea lor în istoria 
literaturii satirice proaste și 
mediocre era o chestiune în 
afara oricărei îndoieli.

EXTRAVAGANȚIIINDIVIDUALISTUL INGIMFATUI
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— Mai are încă de așteptat. Nu 1 se dă voie să mănînce 
decît după ce trece atîta timp cît înttrzie el de obicei de la 
lucru.

— Au venit cu plugușorul ?
— Nu, au venit cu... capra.

SUPERFICIALUL

PĂRINȚI ȘI COPII

Copilul — Hai cu...tata ! — Sărut mînuțile !
— Dacă ar fi ca in seara de revelion să 1 se dea atît cît se 

mulțumește el să realizeze de obicei. — Dansați... sau poate vă măritați cu mine 1
Desene de M. CARANFIL și V. VAS1L1U
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ic-tac, tic-tac, tic-tac, vertiginos mai zboară se
cundele, parcă repezindu-se in întîmpinarea nou
lui an. Emoție, o liniște sărbătorească, toată lu
mea în picioare, priviri surîzătoare, mîna dreap
tă ține sus paharul în care vinul înspumat scîn- 
teiază, pe cînd stînga pe furiș, nu știil de ce tot
deauna pe furiș, strînge o altă mînă, aceea mai 

dragă între toate cîte sînt pe lume...
Fii binevenit, 1964 ! Acum, la nevăzutul hotar dintre un 

an și altul, noi toți, prieteni strînși în jurul mesei festive, 
sîntem adînc mișcați, intuind deodată pașii enormi ai 
Timpului. Și parcă vedem fulgerînd în mii de oglinzi cele
lalte nopți — praguri între ani. de cînd sîntem liberi, 19 
îopți de An Nou, înaintea acesteia, de astăzi.

Nouăsprezece nopți de An Nou.
Cum o fi fost prima ? Aceea care a inaugurat șirul ?
Ia să vedem ? Vasăzică, acum nouăsprezece ani. Revelion 

1945.
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REVELION SI SCHIJE 
DE BRAND

Sfîrșit de decembrie 1944, pe frontul antihitlerist din Un
garia, dincolo de orașul Miskolc, abia eliberat. Elevul pluto
nier T.R. Aurel Ocneriu, din regimentul 15 infanterie lua 
parte la operațiunile de „curățire" a pădurilor maghiare. 
Avea 20 de ani și, înainte de a pleca pe front, hotărît să 
lupte cu arma în mînă împotriva fascismului, lucrase ca 
lăcătuș mecanic la Uzina electrică din Sibiu. Dintotdeauna 
îi plăcuse să învețe, fusese elev la școala Industrială, iar în 
sute de kilometri de marșuri, prin nenumărate lupte grele 
nu-și uitase pasiunea, sacul cu merinde îl avea veșnic bur
dușit cu manuale școlare, în special algebră. Rezolvarea 
ecuațiilor chiar acolo, pe front, în scurtul răgaz dintre două 
încleștări sîngeroase, era vădit, o patetică și juvenilă decla
rație de optimism. 11 vom bate pe dușman, vom trăi și vom 
avea de ridicat o lume nouă — pentru care muncă vom tre
bui să știm — între altele — algebră.

Aveau de măturat de pe fața pămîntului niște fiare tur
bate care mușcau cu atît mai rău cu cit erau silite să se 
retragă mai aproape de bîrlog și să vadă cum li se apropie 
sfîrșitul. Pe înălțimile întretăiate de afluenții din dreapta 
Tisei, hitleriștii se ghemuiseră bine la adăpostul armelor 
automate. De două săptămîni. cu atacuri repetate, unul ma: 
crîncen decît altul, ostașii romîni le tocau puterea : dar, 
izgoniți de pe un deal, hitleriștii se cuibăreau într-altul și 
continuau să împroaște moarte. Zi și noapte clănțăneau mi
tralierele. Bătea și vîntul în rafale, izbind cu apă și gheață. 
Lapovița înmuia pămîntul. Pe povîrnișurile sure lupta 
era îngreunată de vremea păcătoasă. Dar trebuia să se 
meargă înainte. Și se mergea pentru a grăbi sfîrșitul fas
cismului.

Plutonul lui Ocneriu, plutonul II, pierduse 8 oameni în 
luptele acelea, alți 10 fuseseră răniți. Pierderile regimentului 
erau mari. Nu zadarnic însă. Rezistența cuiburilor de auto
mate ale dușmanului fusese neutralizată, cum spun, în lim
bajul lor sec, comunicatele militare. Se crease cîmp pentru
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înaintarea alor noștri. Undeva, îndărătul acelor dealuri se 
afla Cehoslovacia și un alt popor care își dorea eliberarea. 
Foarte curînd eliberatorii aveau să treacă granița în urmă
rirea hitleriștilor. Ocneriu știa și se bucura. Ii va scrie des
pre asta mamei. Ori mai bine nu. să n-o pună pe gînduri cu 
durata războiului. Mai bine să creadă că azi. mâine îi so
sește băiatul acasă. Că nu l-a văzut de mult. A trecut cu 
trenul pe acasă. în marginea Sibiului și tot nu l-a văzut. 
Tare-i e dor măicuții. Las-că la anul se sfîrșește și războiul 
Iar anul, peste cîte ore, uite, acuși-acuși...

Dar 1944. bătrînul pe ducă, așa, cu ultimele lui puteri a 
ținut să mai înfigă niște bucăți de. oțel în trupul ostașului.

La 5 dimineața, fasciștii aiu început să țrajgă cu brandu
rile. O schijă i-a pătruns lui Ocneriu în gît, sub lobul ure
chii. Toată ziua a zăcut tînărul ostaș pînă cînd. seara, o 
căruță l-a putut transporta împreună cu alți răniți pe malul 
stîng al Tisei, Ia spitalul improvizat din Nyiregyihaza. Acolo, 
l-a operat un chirurg romîn, extrăgînd schija înfiptă la 4 
milimetri de creierul mic.

Noaptea Anului Nou 1945 l-a găsit pe elevul plutonier cu 
nervii gata desmorțiți pentru a simți pe deplin chinuitoa
rele dureri post-operatorii. pe care le știa. Mai fusese rănit 
o dată, toamna, în Ardeal, în luptele de pe Arieș. (Și nici 
rana cu care-și luase rămas bun de Ia 1944 nu avea să fie 
ultima : pe Banska-Bistrica în Celhoslovacia o primea pe a 
treia)...

Tic-tac, tic-tac. tic-tac. cîntau și pe atunci secundele, dar 
a’tfel, încet, nemaipomenit de încet și înfundat, parcă învă
luite în vată. Prezentă mai reală, unitate mai sigură de 
măsurare a timpului erau pașii surorilor, trecerea unui tam
pon umed peste buzele arse, luarea pulsului. în noaptea 
aceea și în cele vreo treizeci cîte Ie-a mai petrecut în spi
tal, s-a gîndit mult la oameni. Oameni care vor pace, au 
dreptul sfînt la pace, se vor bucura nespus de darul păcii, 
vor construi o lume mai dreaptă pe temelia ei.

A doua zi, locuitorii din Nyiregyhâza aduceau la spital 
ostașilor noștri răniți — mere, lapte, alte modeste bunătăți 
și surîsul recunoștinței. Plutonierul elev T.R. Aurel Ocneriu 
nu a putut gusta bucatele. Dar recunoștința o simțea împre
jurul lui. Peste cîteva ceasuri știa căi traversase primejdia 
mortală. Peste alte cîteva zile rezolva ecuații de gradul I. în 
februarie pleca să-și ajungă regimentul care intrase în Ceho-
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slovacia. Din cei pe care îi cunoștea nu mai rămăseseră în 
compania lui decît doi oameni. Pe ceilalți cvea să-i răzbune. 
Dirzenia cu care întreaga noastră armată a dat lovituri 
grele fascismului, a fost și dîrzenia tui. Și. ca fiecare ostaș 
angajat într-o luptă dreaptă, a dobîndit mereu noi puteri 
din bucuria nemărginită a celor pe care-i elibera de jugul 
fascist

.. Colonelul Aurel Ocneriu. decorat cu numeroase distinc
ții romînești și străine dintre cele mai înalte, absolvent al 
Politehnicii (și care petrece deobicei revelionul la Casa Ar
matei). păstrează într-un sertar de birou desenul de abur și 
fum al unei radiografii. Ea indică, emoționant, o pată albă, 
de mărimea unui sîmbure de măslină. în vecinătatea tra
heii. Radiografia e recentă, iar colonelul. întrebat, clarifică 
lucrurile :

— Ce să-i faci, în spitalul acela improvizat nu se puteau 
face radiografii. încît o bucată de schijă, neidentificată, a 
rămas totuși închisă în profunzime. într-un timp am vrut să 
mă operez, dar am renunțat. Nu mă supără decît rareori.

Și adaugă, cu un zîmbet jenat :
— Amintire de la Revelionul 1945

REVELION
SI PAGINA A IbA

Acum 19 ani, Petre Baibarac era„ ca și azi, tipograf. Potri
vea rîndurile de plumb în coloane de plumb și coJoanele de 
plumb în pagini de plumb. Zețar, cum se zicea. Paginator, 
cum se zice, e și acum. Creșterea lui în muncă se citește 
subtil, cumva printre rinduri de reviste și ziare. în lumina 
albă, lunară, aruncată de tuburile fluorescente dirt secția pa
ginație a Casei Scînteii. mîinile muncitorului au oin freamăt 
liniștit. Răspunderi vechi intrate în felul de a fiv o conștiin
ciozitate ritmică, repetată, ca apariția soarelui exact la ora 
indicată în calendar. în 11 ani, cît a lucirat la tipărirea „Scîn
teii" și în alți 8 de cînd tipărește diferite publicații săptă- 
mînale n-a lipsit măcar o dată de la lucru. Ai. fi înclinat să 
spui: așa îi este firea. Dar vezi că cfisciplina asta și-a avut 
și ea izvoarele ei, spre care merită să urci.

In iarna 1944—45 tipărea „Scîn'teia" la Scrisul liber.
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Cu
Mihnea Gheorghiu,

președintele
Consiliului 

cinematografiei 
despre

Filmele romînești ale noului an

■
 reocuparea princi

pală — ne spune 
tov. Mihnea Ghe
orghiu — filmele 
inspirate din eve
nimentele de la 

23 August 1944:— „Străinul". 
Romancierul Titus Popovlci și 
regizorul Mihai Iacob au con
tinuat să lucreze la acest film 
și după ce el a fost terminat, 
în vederea desăvîrșirii lui, 
pentru a răspunde unei maxi
me exigențe. Alte filme : „Șo
seaua Nordului” — titlul ne
fixat — intrat în producție de 
cîteva zile abia, în regia lui 
Mihu Iulian. E vorba de un 
amplu c itol din romanul 
cunoscut — înfățișînd insurec
ția armată de la 23 August 
1944.

„Cartierul veseliei", un film 
despre U.T.C.-iști, al cărui 
scenariu este semnat de loan 
Grigorescu, avîndu-1 ca re
gizor pe Manole Marcus. Pen
tru realizarea scenariului, 
loan Grigorescu a strîns și se

lectat un bogat material de 
mărturii ale unor activiști de 
partid care în perioada ilega
lității munceau în organizații
le U.T.C.

în sfîrșit, „Duminică la ora 
6" : scenariul, Ion Mihăileanu, 
regia, Lucian Pintilie.

Acestor filme se alătură al
tele, pe care, de asemenea, le 
sperăm de succes. Vom releva 
mai întîi cele două lucrări de 
amploare: „Pădurea spinzuraii- 
lor", o adaptate care tran
spune cinematografic opera lui 
Liviu Rebrea:nu ; scenariul 
literar. Titus Popo viei — re
gia Liviu Ciulei. AI doilea, 
„Neamul Șoimăreștilor" după 
romanul lui Mihail Sadoveanu 
în regia lui Mircea Drăgan.

Alături de aceste filme, pe 
2 platouri se lucrează come
diile „Titanic vals" de Tudor 
Mușatescu și Paul Călinescu, 
și „Momentul Caragiale", o 
savuroasă antologie cinemato
grafică de Jean Georgescu.

Se mai află, de asemenea, 
în lucru, în diverse stadii, o 
serie de alte filme cu subiecte 
contemporane. La sfîrșitul lui 
1964, ne propunem să avem 
un număr de cel puțin 15 fil
me de lung metraj.

Succesele filmelor Lupeni, 
Codin și Tudor au reprezen
tat izbînzi la cîteva grele exa
mene pe care le-au dat cineaș
tii noștri într-o producție pro
gresivă din punct de vedere 
calitativ. Putem afirma cu cer
titudine, în posesia materialu
lui filmat, precum și a scena
riilor regizorale intrate în 
producție, că: ridicînd cu curaj 
ștacheta exigenței, viitoarea 
producție de filme artistice va 
avea un nivel mai ridicat.

— Ce ne puteți spune des
pre colaborarea cinematogra
fiei noastre cu alte cinemato
grafii ?

— înregistrăm tot mai nu
meroase cereri în ceea ce pri
vește coproducțiile. S-au pri
mit propuneri din partea a

trei firme italiene cunoscute, 
de la firma franceză „Gomo” 
pentru un film pe care ur
mează să-1 facă în Romînia 
Rene Clair, și din alte țări. 
Vom face, avem asemenea pro
iecte, coproducții romîno-so- 
vietice, romîno-cehoslovace 
etc.

— Noutăți din viața stu
diourilor noastre ?

— Avînd în vedere succe
sele obținute de desenul ani
mat romînesc prin filmele lui 
Gopo și prin altele, am creat 
un studio special : „Animo- 
film", care își va începe acti
vitatea în primele luni ale a- 
nului 1964.

— Alte proiecte ?
— în cursul anului 1964 va a- 

vea loc Festivalul național al 
filmului, repetat anual — pri
lej de trecere în revistă a 
creației cinematografiei romî
nești. Festivalul va fi dotat cu 
premii pentru scenariu, regie, 
operatorie, interpretare etc.

Ce zile și ce nopți au fost acelea ! Fipcare titlu era un stri
găt ! Fiecare pagină, un manifest! Fiecare număr de ziar, o 
uriașă oglindă reflectînd chipul agitat, pătimaș, al mulțimii 
cu milioane de pumni încleștați, dar cu o singură voință : a 
merge mai departe pe drumul deschis Ia 23 August.

Lupta era pretutindeni, lupta era și aici. Tipografii o cu
noșteau bine. Hotărîrea și ura lor cereau cuvînt. Și, sub 
mîinile lor de tipografi, încălzite de inimile lor, rîndurile 
rămîneau fierbinți ca în clipa cînd ieșiseră din linotipe — 
și așa fierbinți, ajungeau la cititori.

în ajunul Anului Nou 1945, Baibarac a lucrat. După prînz 
s-a dus acasă, însă, să se pregătească de Revelion : era in
vitat la o prietenă. Avea de gînd să petreacă, nu glumă. O 
să plece tocmai spre dimineață. în sfîrșit, un Revelion !

Seara însă, pe la ora 21 a auzit afară un zgomot de frîne. 
Venise mașina redacției. Secretarul de redacție îl ruga să 
vină la lucru. Știa că muncise azi. Dar e nevoie de el. E ceva 
deosebit în pagina a Il-a. Pe cine să ia ? Alții sînt însurați, 
capi de familie — mai greu. Ce spui ?

— Bine.
I-a trimis fetei vorbă : nu mai vine. Sau poate mai tîrziu, 

în zori, la spartul chefului. S-o fi supărat. Ce să-i faci...
în mașină și-a memorat cum arată numărul de ziar la 

care muncise. Editorialul cu pagina I-a : „1945 să fie anul 
refacerii țării" ; pagina a III-a : anul politic internațional. 
Ce cuprinde a IV-a ? Știe... Ordinul de zi al ministerului de 
război... soldații Eftimie Croitoru și Stan Gheorghe la Tisa — 
Lok au lovit cu căngile o mină plutitoare ca să salveze im
portantul pod de vase construit acolo... primul a fost ucis pe 
loc. Mai departe : pagina a V-a, pagina externă, atît de fru
mos intitulată : „Popoarele în luptă". Ultimatumul sovietic 
adresat comandamentului german din Budapesta. Activita
tea tribunalelor poporului din Franța, din Bulgaria... Altă 
pagină „Viața muncitorească sub dictatura antonesciană și 
după 23 August"......Bătăliile hotărîtoare pentru cîstigarea
victoriei finale". Alte pagini. „Cartea în 1944". Bilanțuri ar
tistice. Cronici. Poeme. Ce încă ? Aha, un plugușor, da. 
un plugușor cu formulele clasice finale, cu „Dați-i zor și voi
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flăcăi, hăi, hăi“, dar un plugușor în care fiecare vers izbește 
în fascism la fel ca pumnii în botul feldwebelului desenat 
pe pagina I...

„Scînteia" — o inimă uriașă bătînd pentru cauza revolu
ției populare I

La tipografie, Baibarac fusese chemat pentru pagina a 
Il-a. Avea de paginat un apel „Către muncitori, muncitoare, 
țărani, țărănci, oameni ai muncii intelectuale ! Ofițeri, sub
ofițeri și soldați !“

în prima zi a noului an, poporul muncitor avea să citeagcă 
un apel, în același timp ludidă analiză a situației polirice, 
sociale, economice ; agitatoric, incandescent ca o lavă. Ca
pitolul ultim, intitulat „Ce este de făcut" cerea : arestarea 
criminalilor de război și confiscarea averilor lor ; epwtarea 
aparatului de stat și a instituțiilor ; trecerea greutăților răz
boiului pe seama îmbogățiților de război ; demobilizarea (de
tașamentelor de lucru din muncitori și agricultori, rr (darea 
lor producției...

— Petre, hai noroc, e miezul nopții. La multi ani, ’tova
rășe !

— La mulți ani ! Și continua să pună în pagină; mate
ria : „înfrîngerea speculei prin orice mijloace, mergând pînă 
la pedeapsa cu moartea ; legiferarea controlului cetățenesc ; 
reforma agrară ; punerea băncilor sub control de /stat; im
pozit global progresiv pe venituri..."

Cuvintele frigeau. Oamenii lucrau repede, cu intensitate. 
Din coloanele de plumb strigau chemările zilei, aș a ca să fie 
auzite de milioane de oameni ale căror dureri și nevoi și spe
ranțe inspiraseră fiecare rînd. în zori. „Scînteia*’ pornea ra- 
diar pretutindeni, spre fabrici și sate, spre ca^a vecină, de 
colea și hăt, departe, pe front, să ducă încredere, să nască 
hotărîre. să despice căi noi.

Petre Baibarac, paginatorul, și-a luat ziarul' proaspăt. L-a 
păstrat multă vreme, iar Revelionul acela și-l amintește ca 
pe nici un altul. Pe omul acesta, cu aparent^ de tînăr la cei 
48 de ani ai săi, îl puteti întîlni. dacă vreți,, mîine 1 ianua
rie, în sala de marmoră a Casei Scînteii unde are loc. cu oa
recare pompă, carnavalul tipografilor.
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I

rice introducere 
cînd îți alegi ca 
temă — dragos
tea — este de pri
sos. Iar o lec

ție pe această temă ar 
avea șansele (nefericite, mai 
ales cînd e vorba de dra
goste) să devină didacticistă. 
Bine, dar atunci cum vom 
proceda ? Simplu. Iată, de pil
dă. vom propune tînărului vi
sător care se grăbește undeva 
(nu e greu de ghicit unde) să ne 
însoțească în această călătorie 
în care de altfel — să știți 
— el a și făcut „primii pași". 
Va fi, cum s-ar spune, inter
locutorul în discuția noastră 
Ia care — cu permisiunea în- 
drăgostiților (de fapt a tutu
ror cititorilor) — vom solicita, 
după cum se va vedea în con
tinuare, și opiniile unor per
sonalități competente în ma
terie (de obicei, știți și dum
neavoastră, competența și-o 
asumă poeții). Vom în
cerca, într-un cuvînt. o sim
plă definiție a dragostei.

Deci, să începem.
— „Tinere, dacă vrei, o 

clipă I
— O clipă, da. Mai mult 

însă...
— Știu, ai o întîlnire. Dar 

te Invit la o discuție despre 
dragoste.

— încercați, după cîte văd. 
o definiție. Am încercat-o și 
eu. De fapt, sînt în curs de 
elaborare. Deși, după părerea 
mea, dragostea e o definiție 
care se completează toată via
ța cu noi cuvinte. Așa că. pînă 
la o definiție definitivă, folo
sesc cîteva definiții verificate 
de viață. Aș putea astfel să vă 
spun că îmi însușesc afirma
ția poetică a lui SHELLEY : 
„Doar dragostea, doar ea-i ne
muritoare / Și-ntrece-orice te
zaur omenesc / Din cîte-an

REVELION 
SI LOCOMOTIVE

în primele zile după eliberare, la Atelierele Grivița, crunt 
bombardate, a urni producția din loc, de sub apăsarea mor
manelor de ruine părea o imposibilitate categorică. Unde să 
găsești o asemenea pîrghie imensă ? Și totuși, frontul an
tifascist avea nevoie de locomotive și vagoane care să trans
porte arme, muniții, hrană, îmbrăcăminte. Și totuși țara 
cerea locomotive și vagoane cu care oamenii să se întoarcă 
la vetrele lor, cărămizile și cimentul să plece spre șantie
rele urgente ale reconstrucției, pîinea să ajungă la înfome
tați, sîngele proaspăt la cei care și-l pierduseră pe al lor 
în luptă. Utilajul feroviar putea fi pus din nou pe roți nu
mai aici la Ateliere. întregul popor privea spre Grivița ro
șie, așteptînd încă o dată un act pe măsura faimei ei de ci
tadelă muncitorească invincibilă.

Și nu s-a înșelat.
In fiecare muncitor cuvîntul mobilizator al partidului a 

avut ecou. Din conștiință în conștiință, o chemare unică a 
electrizat oamenii, i-a unit, i-a făcut o forță de neînfrînt. 
Pîrghia fusese găsită.

După unul din bombardamente, Jean Vasile, maistru la 
secția armătură își găsise dulapul de haine ars. Ar fi făcut 
o glumă, dar nu era locul și momentul potrivit. Luat cu tre
burile, a uitat mai tîrziu de asta. Instalațiile fuseseră dis
truse, altele erau încă evacuate. Te uitai în sus — vedeai 
cerul. Pentru montarea la loc a acoperișului, n-au fost che
mați constructori specialiști ; în orice caz grosul reparațiilor 
l-au făcut ceferiștii singuri. Fiecare muncitor făcea de toate, 
de Ia zidărie la hamalîc. Și asta într-un ritm nemaipome
nit, mai voioși cînd erau mai prăpădiți de osteneală, fluierînd 

/ marșuri revoluționare și fredonînd cîntece de inimă albas
tră, așa, de-al dracu’ 1

Pentru că uzina termoelectrică fusese distrusă, curentul 
era furnizat de două locomotive Diesel! Se lucra lîngă niște 
cazane de tablă puse din loc în loc care dădeau fum din 
belșug și căldură putină. Oamenii parcă nici n-aveau cînd să 
bage de seamă. Legau cablurile retezate, înlocuiau conduc
tele sparte. Asta era treaba instalatorilor de la mecanic-șef, 
dar aceștia nu erau destui ca să facă față. Cine se pricepea 
la vreo treabă, trebuia s-o și facă. Cu uneltele era la fel. 
N-aveau scule potrivite. Le fabricau. Lipseau accesoriile de
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frină, piese de mare precizie, însemnate ■ pentru securitatea 
circulației, importate pînă atunci. Au drtvedit că, oricît de 
greu le-ar fi fost, puteau executa și pierse de mare precizie.

în tot acest torent, îndreptat spre o singură direcția: RE
FACERE, exista un curent central care înainta mult mai 
departe, prevestind inițiativele în muncă din anii care aveau 
să vină, anii construcției socialiste.

— Bine, bine va spune cineva, ăsta este tabloul toamnei 
și iernii aceleia, dar aici era vorba să aflăm cum a petrecut 
Revelionul, Jean Vasile.

— Păi tocmai, chiar despre asta este și vorba. Așa l-a pe
trecut.

La 31 decembrie, dimineața, au venit aduse din locurile 
de refugiu, de pe la Fetești, Rîmnicu Vîlcea. din Arad, de la 
Mărgineanca, o serie de utilaje principale.

— Hai, băieți, puneți mîna cu mine, băieți ! Așa se auzea 
într-una vocea maistrului. Lua în primire, supraveghea lu
crările fundației de montaj la strunguri paralele, strunguri 
revolver, strunguri carusel, strunguri borweg, rindele, freze, 
mașini de găurit și altele. Treaba aceasta nu îngăduia nici o 
amînare. Termenul, impus de conștiința datoriei, era a doua 
zi, la prînz. In consecință s-a lucrat neîntrerupt 32 de ore. 
între timp, a plecat un an și a venit altul. La 1 ianuarie, la 
ora 14 maistrul și tovarășii săi șâ-au strîns mîinile și, um- 
blînd țeapăn, ca după un chef, s-au îndreptat spre casă. Pe
trecuseră Revelionul. Secția armătură de la Grivița roșie, 
putea începe lucrul în noul an în condiții de muncă oarecum 
normale.

...Astă seară. 31 decembrie, maistrul Jean Vasile, binecu
noscut inovator și animator. îndrumător al altor inovatori, 
vine cu întreaga sa familie la Revelionul Griviței roșii, uzină 
de utilaj chimic. Este un om a cărui forță de creație a adus 
uzinei și poporului sume importante. Au trecut 19 ani și anii 
pot fi numărați. Bucuriile muncii, satisfacțiile trăite nu pot fi 
numărate. Ele îi umplu cămările cele mai intime.

★

Vouă, nenumărați luptători vîrstnici care în zile și nopți 
de furtună ați așezat temeliile zilelor și nopților noastre săr
bătorești. vouă celor care ați fost tineri în anul Eliberării, 
vă întindem astăzi o oglindă. Și vă rugăm :

Priviți-vă sufletul. Nu-1 așa că nu are cute ? Nu-i așa că 
n-a îmbătrînit ? Cînd bate ora 24, voi puteți privi spre mîine 
tot atît de senin ca și spre îndepărtatul ieri.

Tic-tac, tic-tac. tic-tac, An Nou 1964 !
La multi ani, tovarăși!

ȘTEFAN IUREȘ
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zii mei trăiesc fără furtună ! 
într-un amețitor, sonor ba
lans / în vii vibrează struguri 
străvezii / Cristalurile cîntece- 
lor grele / Și stropi scăpără
tori de melodii / Ca rouă nasc 
in ierburile mele. / Eu curg 
întreg in acest cintec sfînt /

— Ascultați : „Iubirea, pen
tru cine-o prețuiește / Imbold 
e faptelor slăvită / Iar fru
musețea e o școală înaltă / de 
simțăminte alese".

— Pentru caietul prietenei 
dumitale aș putea să-ți ofer și 
eu cîteva citate. PANAIT

AL. VLAHUȚA : „Iubire, sete 
de viață / Tu ești puterea 
creatoare / Sub care inimile 
noastre / Renasc ca florile în 
soare".

Și, citatele ar putea fi în
mulțite.

— Dacă ați dori...

— Pe aceeași idee cunosc și 
eu două aforisme. Unul apar
ține lui OSCAR WILDE: „A 
iubi înseamnă a te depăși". 
Al doilea, scriitorului REI
NER MARIA RILKE : „Dra
gostea e o înaltă exigență". 
Dar, vă rog să mă iertați că 
v-am întrerupt.

— Nu-i nimic... Pe linia ul
timelor două aforisme l-aș 
cita în continuare pe MAIA- 
KOVSKI cu celebra afirmație 
„Să iubești — înseamnă să fii 
gelos pe Copernic, nu pe băr
batul Măriei Ivanovna*.

MARK TWAIN : „Caută iubi
rea cu inima, nu cu capul"; 
SCIPACIOV : „Iubirea e o 
melodie / Ce nu e prea ușor 
s-o scrii".

— Ați iubit mult ? — mă 
întrerupe interlocutorul meu. 
Ați suferit cumva în dragoste 
de știți atît de mult ?

— Dar și dumneata te-ai 
dovedit cunoscător al multora. 
Se pare însă că n-ai suferit. 
Cred că, dimpotrivă, cunoaș
terea lor te ajută să înțelegi 
mai profund dragostea. Nu ?

— Da.

rul poeților : Acum la EMI- 
NESCU, la început ai citat din 
Labiș.

— Și aș continua — dacă ar 
fi să vorbesc despre dragostea 
mea — citîndu-1 pe ESENIN : 
„în dragoste cuvîntul e de 
prisos oricînd / în dragoste se 
tace și se suspină-n taină / 
Vorbesc doar ochii umezi mi
stuitor arzînd / Sărutul n-are 
nume, fiind menit să fie, / Să
rutul nu-i o slovă pe un mor- 
mint de veac, / Așa ca tran
dafirul, sărutul lin adie / Pe-

Vă recunoașteți, îndrăgostiților ?
fost sau vor mai fi sub soare".

După cum gîndul atît de 
frumos și limpede exprimat 
de WHITMAN în versurile 
„Și oricine face o sută de pași 
fără dragoste / Se-mbracă-n 
lințoliu de moarte" a devenit, 
pentru mine, o adevărată a- 
xiomă.

— După cîte observ, cunoști 
numeroase opinii pe această 
temă.

— Ce îndrăgostit nu le cu
noaște ? Mai ales cele crista
lizate în vers. Iată, de pildă, 
versurile lui NICOL AE LABIS
„Azi sînt îndrăgostit. E-un 
curcubeu ! Deasupra lumii su
fletului meu, / Izvoarele s-au 
luminat și sună ' Oglinzile rit- 
mîndu-și-le-n dans / Și bra

Eu nu mai sînt, e-un cîntec 
tot ce sînt".

— Faci dovada unui ade
vărat cult al poeziei Probabil 
că Ia întîlnirile cu prietena 
realizați adevărate festivaluri 
poetice.

— într-un fel, da I Prietena 
mea are un caiet cu versuri 
despre dragoste Am reținut și 
eu cîteva. Din HAFIZ, din 
LEOPARDI. Primul scria : 
„Marea dragoste-i adîncă / 
N-are astimpăr, margini n-are 
/ Sînge-i dai și răsuflare, / 
Marea-ți cere tot și încă ! / 
Prietenul pe drum de soartă 
braț la braț și-n gind te 
poartă Dă-i nu viața drept 
răsplată / Dă-i o sută vieți 
deodată".

— Și Leopardi T

CERNA scria, de pildă : „E 
sfînt și vecinie: Ura nu e-n 
stare / Să năruie tot ce-a clă
dit iubirea" ; CERNÎȘEVSKI : 
„Afecțiunea pe care o ai față 
de un om este dorința ca el 
să fie fericit" ; JULIETA din 
impresionanta dramă shakes
peariană : „Cei ce jertfesc pe- 
altarele iubirii / Au drept lu
mină frumusețea lor ; MI
RON RADU PARASCHI- 
VESCU : „Nu moare niciodată 
ce-a trăit / Intr-a iubirii a- 
prigă lumină" ; MIHAI BE- 
NIUC : „Iubirea trece și me
reu revine / Cu zîmbete, cu 
lacrimi și suspine — / Să pu
nem flori în poartă cînd sc- 
arată" / sau „Să simtă-odată 
toți ce-i dragostea / Cutremur 
cosmic cînd se naște-o stea" ;

— Desigur. VICTOR HUGO 
scria : „A iubi este jumătate 
din a crede" ; LAMARTINE : 
„O singură ființă vă lipsește 
și totul este pustiu" ; MO- 
LlERE, pe o idee similară cu 
Lamartine : „Absența celui iu
bit, oricît de puțin durează, 
durează totdeauna mult" ; lui 
LEV TOLSTOI îi datorăm un 
aforism de adîncă umanitate : 
„Nu există altă dragoste decît 
aceea care constă în a-ți da 
viața pentru cei pe care-i iu
bești" ; iar cu sute de ani îna
inte, Boccacio afirma : „Nu 
cred să fie nimic atît de 
greu, atît de primejdios, incit 
să nu poată fi întreprins și 
dus la bun sfîrșit de un ade
vărat îndrăgostit sau îndră
gostită".

— Fiindcă ați amintit de 
gelozie și, mai ales, fiindcă 
am cunoscut și cîțiva bolnavi 
de această maladie, l-aș cita 
pe PAUL SCARRON. care 
spunea că „In gelozie e mai 
mult amor propriu decît dra
goste". Dar iar v-am în
trerupt.

— O întrerupere folositoare 
pentru mine. Nu cunoșteam 
maxima lui Scarron. Aș 
mai cita cîteva maxime : 
FRANCOIS DE LA ROCHE
FOUCAULD : „Cel mai mare 
miracol al dragostei este că 
lecuiește de cochetărie"; VIR- 
GILIU : „Dragostea triumfă 
asupra oricui; și noi îi cedăm"; 
W. SHAKESPEARE : „E o 
dragoste foarte săracă aceea 
care poate fi calculată";

— Și acum, te-aș ruga și eu 
să-mi povestești (sper că nu e 
prea mare indiscreția) cîte ce
va despre tine. Asta și pentru 
a te cunoaște cititorii mai 
bine. Ai putea să vorbești 
despre cum s-a născut dragos
tea ta pentru... ?

— E greu de povestit. Poate 
că ar fi potrivite versurile lui 
MOLlERE, drept explicație : 
„Ochiul tău pe furiș mi-a fu
rat inima / Prindeți hoțul, 
prindeți hoțul, prindeți ho
țul !“

— Apoi ?
— Știți și dumneavoastră : 

„Dispar și ceruri și pămînt 
/ Și pieptul tău se bate / Și 
totu-atîrnă de-un cuvînt / Șop
tit pe jumătate".

— Recurgi mereu la ajuto-

talele Iui roșii pe buze se 
desfac".

— Vasăzică. sărutul a fost 
„definit" !...

— Nici nu se putea altfel : 
...Dragoste fără sărut ?

Tînărul mă privește cu oa
recare mulțumire. („Nu-i așa 
că am dat un răspuns gro
zav ?"). Apoi, îi deslușesc după 
expresia feții că parcă ar vrea 
să întrebe ceva. într-adevăr :

— Nu vă supărați, aș vrea 
să vă întreb ceva. Ceva... cum 
să vă spun...

— Spune-mi!
— Sînteți căsătorit 7
— Da, dar de ce mă în

trebi ?
— Știți, poate și noi... Ci

neva spunea însă că după că
sătorie..

— Observ, că te frămîntă 
problema. Ei. află că nu-i așa. 
Spune-i acelui „cineva" că 
nu-i așa Iar dacă nu te crede, 
citează-i-1 pe Twain : „Sc so
cotește că iubirea sporește 
foarte repede, dar lucrurile 
nu se petrec deloc astfel. Nici 
un om nu este în stare a în
țelege ce este adevărata iu
bire, dacă nu a trăit un sfert 
de veac în căsnicie". Sau re- 
cită-i poezia aceasta a lui BE- 
NIUC : „în mine cine dă, lo- 
vește-n tine / Iar de te calcă 
cincva-n picioare i Pe mine 
mă strivește și mă doare / 
Uniți sîntem pe viață-n rău și 
bine / Soția mea ! Nici moar
tea că e moarte / Nu va putea 
să-ntunece vreodată / Priete
nia noastră luminată / Și gea
mănă ca două foi de carte".

Măgulitor lucru. Tînărul mă 
ascultase cu atenție tot timpul, 
ceea ce — de ce să n-o măr
turisesc ! — mă bucura. Am 
observat însă că spre sfîrșit a 
început să dea semne de 
nerăbdare Era ora 7. Expli
cabil.

— Mă iertați, aș dori să vă 
mai întîlnesc... Acum, știți...

— Cum să nu știu ? Succes!
★

...Dacă-mi veți cere o defi
niție a dragostei, nu voi pu
tea să o dau. Mi-am propus 
doar o încercare de definiție. 
Dacă mă veți întreba însă 
cine e tînărul meu interlocu
tor. nu-mi va fi greu să răs
pund : oricare dintre cititorii 
rindurilor de față

NICOLAE DRAGOȘ
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Concurs sportiv la Poiana Brașov DUMITRU F. DUMITRU
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științifică iu

albastru Materia vie
filmată in culori
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1964. Toate 
îmbinate cu 

cultural-spor-

„Cometa Damaica
„Colina Lahovary"

Sfinxul — celebru monument 
al antichității '

„Faro Popper"

„Cap Romania"

„Spartachiada 
de edițiile 
desfășurate 

primul rind 
va îmbina

in Uniunea Sovietică și în 
S.U.A. au fost puse la punct 
primele instalații experimenta
le pentru producerea diaman
telor sintetice. Ele se fabrică 
direct din grafit, fără cataliza
tor, prin supunerea acestuia la 
temperaturi de aproximativ 
5 000‘C și la presiuni de peste 
200 000 kg/cmJ.

Tehnologia stabilită în pre
zent permite trecerea la pro
ducția industrială. Diamantele 
artificiale s-au dovedit supe
rioare celor naturale și pot fi 
folosite chiar și pentru... tăie
rea acestora din urmă. Folosi
rea sapelor cuI 
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ficiale la forajul sondelor a a- 
rătat că formații dure de la a- 
dincimi mari care nu erau tra
versate de diamantele natura
le pot fi străbătute de cele 
sintetice.

Diamantele artificiale pot fi 
' folosite de asemenea, drept 
transistori, acest lucru avînd o 
măre importanță pentru elec
tronica modernă. In timp ce 
proprietățile semiconductoare 
ale „clasicului" siliciu dispar 
la 150’, transistorii din diamant 
sintetic nu-și pierd proprietă
țile semiconductoare nici la 
temperaturi de cîteva sute de 
grade.

Plecat de pe țărmul nostru spre „Țara de 
Foc", călătorul romîn ar avea surpriza să des
copere, în extremitatea sudică a Argentinei, 
forme de relief botezate cu denumiri romî
nești. Este vorba de rîurile „Rosetti" și „Ure
che", de capul „Sinaia" etc. Cel care le-a bo
tezat astfel este exploratorul romîn Iuliu Pop
per, care a condus în 1886 o expediție în 
„Țara de Foc" și care, prin investigațiile în
drăznețe făcute in aceste locuri puțin cuno
scute pină atunci, și-a cucerit o binemeritată 
faimă în rîndul geografilor. Nomenclaturile 
romînești au intrat în hărțile acceptate de gu
vernul argentinian, iar o recentă hartă tipă
rită) de Institutul geografic din Buenos Aires 
(iulie 1957) ne informează că farul construit 
pe promontoriul meridional al estuarului Rio 
Grande a primit, în onoarea exploratorului 
romîn, denumirea de „Faro Popper",

Harta' întocmită de Institutul cartografic 
din Gotica consemnează în peninsula Somalia, 
aproape de punctul de interferență a meridia
nului 43 est de Greenwich și paralela 5* lati
tudine nordică, o colină înaltă care poartă 
denumirea de „Lahovary”, Această denumire 
a fost dată in secolul al XIX-lea — în onoa
rea secretarului Societății Geografice Romîne 
a vremii — de către savanții exploratori Di- 
mitrie și Nicolae Ghika-Comănești, care au 
întreprins în 1895 o expediție

Contesa Sampleri, care la 
vîrs’.a dc > ani servise drept 
model pic..irului Auguste Re
noir pentru renumitul tablou 
intitulat „Fetita în albastru", 
una din capodoperele impre
sionismului, a decedat zilele 
trecute la Paris, în vîrstă de 
91 de ani. Nu toată lumea a 
recunoscut Imediat valoarea

„cornul oriental al Africii", soldată cu rezul
tate de răsunet european. în Somalia și Abi
sinia, savanții descoperă rîuri, podișuri, 
munți, cărora le dau nume românești. Cei doi 
savanți au descoperit, de asemenea, 16 spe
cii de plante necunoscute pină atunci cărora 
li s-au dat denumiri romînești, acceptate de 
Institutul din Gotha.

„Cap Romania" se numește în atlase punc
tul cel mai sudic al Asiei, aflat in peninsula 
Malacca. Originea denumirii nu se cunoaște. 
Primele mărturii despre „Cap Romania" pro
vin de la exploratorul romîn B. G. Assan, 
care între anii 1897—1898 face ocolul pămân
tului pe ruta Constantinopol — Alexandria
— Colombo — Malacca — Canton — Șarihai
— Tokio — San Francisco, traversînd apoi 
America de Nord, Atlanticul și întoreîndu-se 
în patrie, la capătul unei călătorii de 5 luni, 
din care 58 de Ale pe apă, restul pe uscat.

Dar nume romînești pot fi întîlnite nu nu
mai pe atlasele terestre, ci și pe hărțile ceru
lui ! Este cazul „Cometei Damaica", descope
rită cu 22 de ani în urmă de către astronomul 
romîn V. Damaica din Tg. Jiu. E interesant 
de amintit că această cometă — înscrisă în 
cataloagele astrelor cu numele descoperitoru
lui ei — a fost „citită" pe cer cu mijloace sim
ple, reduse. astronomul nu avea decît un 
binoclu care mărea de 15 ori!

tară care se va desfășura între 
19—20 August 
etapele vor fi 
bogate serbări 
tive.

Ce aduce nou 
republicană" fată 
spartachiadelor 
pină acum ? In 
noua competiție

„Olimpiada 
de la Tokio"

tabloului. Tatăl modelului a 
fost atît de neplăcut impresio
nat de această pînză îneît a 
refuzat s-o expună în galeria 
sa particulară. Modelul însuși 
i-a acordat însă un loc de cin
ste. Cu 15 ani în urmă, conte
sa Sampleri a fost nevoită să 
vîndă tabloul, care astăzi se 
află în posesia unei galerii 
particulare din Zurich.

Diametrul galaxiei
esteCalea lactee,

care face parte și sistemul no
stru solar, a fost măsurată de

galaxia din astronomi. Diametrul ei
de un miliard de miliarde de 
kilometri.

Un sextet original...

O echipă de cercetători a 
realizat o ampulă minusculă 
(avînd dimensiuni de o zeci
me de centimetru cub) care 
permite filmarea în culori » 
celulelor vii și a microbilor.

Pînă acum, era imposibil de 
observat materia vie în starea 
ei naturală, căci fascicolul 
foarte dur al microscopului e- 
lectronic ucide sau alterează 
structura celulei vii.

Experimentatorii au înlocuit 
lama „port obiect" obișnuită 
cu o ampulă specială care con
ține aer. Plasată în vid, ea 
este închisă prin două ferestre 
speciale, un tub fin din sticlă 
filată intrînd în interiorul ei și 
permițând insuflarea aerului. 
Astfel, organismele și țesuturi
le vii pot fi expuse fără peri
col razelor Intense ale micro
scopului electronic.

Savanții au reușit în acest 
mod să filmeze aspecte ale 
vieții celulei.

Păpușa și domeniul ei

Aceasta este tema unei ex
poziții organizate la Institutul 
Pedagogic Național din Paris. 
Expoziția, destinată în special 
părinților, educatorilor și f 
bricanților de jucării, are 
drept scop să facă cunoscute 
rezultatele unor anchete asu
pra rolului păpușilor în dezvol
tarea copilului.

Miron Olteanu
vicepreședinte 

al Consiliului General 
al U.C.F.S.

Trei gemeni dintr-o generație 
mai „vîrstnică". (Maurice, 
Marcel și Michel Poulet, năs
cuți la 14 ianuarie 1952 la 
Dijon-Franța) țin în brațe trei 
gemeni
Herve și Frederic Monloin, 
născuți la 11 decembrie 1962

mai micuți (Laure.

tot la Dijon) (Urmare din pag. I)

ReconditionareaJ

vulcanului Fujiyama
• Vulcanul Fujiyama — 

podoaba și mindria Japoniei 
— s-a degradat, ceea ce re
prezintă o catastrofă, căci 
Fujiyama aduce Japoniei ve
nituri importante atrăgînd tu
riștii din toate părțile lumii.

Pentru a menține actualul 
aspect exterior al vulcanului, 
Tsuko Ivazuka de la Universi
tatea din Tokio a elaborat un 
proiect de fortificare a părții 
sale superioare. El propune ci
mentarea crăpăturilor cu aju
torul unui liant special pentru 
pietre.

nica. Iată recomandarea 
care organizația U.T.M. 
dat-o. Așa că n-avem Ionești 
acum...

Citim recomandarea: ..To
varășa lonescu Monica înde
plinește toate calitățile pentru 
ca uzina s-o trimită la studii. 
Școala medie a absolvit-o cu 
diplomă de onoare, acordată 
special pentru succesele la în
vățătură. Candidînd la exa
men la Facultatea de electro
nică a Politehnicii a reușit a 
9-a din 900 de candidați. Ca 
reglor de televizoare și ca ute- 
mistă a lucrat excepțional".

Am căutat-o pe Monica aca
să — o dată (era la bibliotecă).

Am căutat-o a doua oară 
(era la cursuri).

A treia oară i-am lăsat un 
bilet pentru duminică dimi
neața.

— Păcat, ne-a spus, nu pot 
sta mai mult de 3 minute. 
Urmez un curs de dansuri mo
derne la Casa studenților și 
profesorul e foarte punctual.

l-a

n anul 1964 miș
carea de cultură 
fizică și sport din 
patria noastră va 
cunoaște un eve
niment deosebit. 
La 1 martie se va 

în ediția inaugurală 
a unei noi și importante com
petiții sportive de masă „Spar
tachiada republicană".

Cine va participa? Regula
mentul Spartachiadei prevede 
doar limita inferioară de 
vîrstă — 14 ani. Pe lingă su
tele de mii de tineri dornici 
dc sport, vor fi prezenți și 
sportivi fruntași — campioni 
și recordmani ai țării, maeștri 
și maeștri emeriti ai sportului.

In cadrul „Spartachiadei re
publicane" vor avea loc între
ceri cu finală pe țară la 14 
ramuri sportive: atletism, 
baschet, box, ciclism, fotbal, 
gimnastică, haltere, handbal, 
volei, natație, lupte, moto- 
ciclism, tenis de masă, a- 
viația sportivă. De asemenea, 
pînă la etapa raională sau oră
șenească (inclusiv) sc pot or
ganiza întreceri și la oină, po
pice, șah, tir, turism etc.

„Spartachiada republicană" 
se va desfășura în mai multe 
etape. Va începe cu etapa pe 
asociație sportivă, se va trece 
apoi la cea raională — orășe
nească, apoi etapa pe regiune 
și se va încheia cu finala pe

I da startul 
" fî udai nni
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mai strîns caracterul de mase 
al sportului cu cel de perfor
manță, cuprinzînd un pro
gram competițional mult mai 
bogat, ceea ce va da posibili
tatea unei participări mai 
largi a tineretului și oameni
lor muncii. La unele ramuri 
sportive ca de pildă atletism, 
gimnastică, haltere, natație 
(înot, sărituri), lupte, moto- 
ciclism și aviație sportivă 
(planorism și parașutism) 
campionatele R. P. Romîne 
se vor desfășura în cadrul 
„Spartachiadei republicane", 
icordîndu-se în finală cîștigă- 
torului, pe lingă titlul de cam
pion al „Spartachiadei repu
blicane" și cel de campion al 
R. P. Romine. Dc asemenea, 
campionatele republicane șco
lare se vor desfășura în ca
drul „Spartachiadei republi
cane". Pentru elevii școli
lor de toate gradele se va 
organiza separat, după înche
ierea anului de învățămînt, o 
etapă finală. Cîștigătorii vor fi 
declarați campioni școlari ai 
„Spartachiadei republicane".

In sfîrșit, cu prilejul finale
lor întrecerilor „Spartachiadei 
republicane" va avea loc „Pa
rada sporturilor", prilej de. 
spectaculoasă, impresionantă 
trecere în revistă a succeselor 
sportului nostru, de manifes
tare în rîndul coloanelor spor
tive a măiestriei și priceperii, 
a preocupării și izbînzilor pen
tru continua înflorire a spor
tului în țara noastră.

Evenimentul sportiv nr. 1 al 
anului 1964, este desigur Olim
piada. La întrecerile olimpice 
dc la Tokio vor participa pes
te 8 000 de sportivi din mai 
bine de 100 de țări, mulți cu 
performanțe superioare celor 
de la Helsinki, Melbourne și 
Roma.

Pentru a afla amănunte 
despre pregătirile atleților 
noștri ne-am adresat tovară
șului DUMITRU CONSTAN-

TIN, maestru al sportului, 
asistent la catedra de atletism 
de la I.C.F.:

— Primul obiectiv, firește, 
marile întreceri olimpice de at
letism de la Tokio. Dar, îna
intea acestora, la București, în 
prima jumătate a lunii sep
tembrie, se va desfășura Bal
caniada de atletism, competi
ție devenită tradițională și 
care va oferi atleților din țara 
noastră, clin Bulgaria, Iugosla
via, Turcia, Grecia și Albania 
posibilitatea să definitiveze lo
turile pentru Tokio.

Pentru noi, 1964 înseamnă și 
un prilej de a „asalta" multe 
din recordurile republicane. 
Să nu uităm că îndeplinirea u- 
nora dintre normele de parti
cipare la Jocurile Olimpice ar 
însemna recorduri republica
ne de valoare internațională 
ridicată. In 1963 tînărul Zam- 
firescu s-a apropiat de recor
dul lui Moina la 200 m plat 
(Cluj, 1948) care este 21,3. 
Zamfirescu a alergat de două 
ori 21,4 și are posibilități să 
îmbunătățească această per
formanță în anul 1964. Tot la 
sprint avem un record tare 
...bătrin: la 100 m plat, recor
dul lui Moina (10,4 — Predeal,

1946). Norma olimpică pe 1964 
este 10,3. Printre cei care, pri
mii, vor încerca s-o realizeze 
se află Tudorașcu și Stama- 
tescu. In general, se poate 
spune că sînt așteptate noi re
corduri pentru că în 1963 Dră- 
gulescu a reușit să corecteze 
recordul la ciocan cu aproa
pe 3 metri, Barabaș a „cobo- 
rît“ sub 14 sec, Șerban Cio
chină a sărit la triplu peste 
16 m iar N. Mustață a aler
gat 30:25,0 în prima lui cursă 
pe 10.000 m. Dacă mai adaug 
că Viorica Viscopoleanu și-a 
egalat de două ori recordul la 
lungime și că Lia Manoliu a 
fost de mai multe ori la cîții.a 
centimetri de record, reiese că 
anul olimpic poate fi așteptat 
cu convingerea că atleții noș
tri vor aduce substanțiale mo
dificări tabelelor de recor
duri.

Neom adresat și IOLAN- 
DEI .BALAȘ, cu rugămintea 
să ne spună cîteva cuvinte 
despre proba ei :

— Proba mea ?
deschisă unde rezultatele 
se pot 
crede, 
mele

O dispută 
nu 

stabili așa cum s-ar 
...înainte. Adversarele 
directe, australiencele

A?
Wodhome și Helen 

englezoaica Linda

H

too DE

Robin 
Frith,
Knowles, neozeelandeza Mary 
Donagy și altele sînt credita’ ■ 
cu performanțe de peste 1,70 
m. Cit vor realiza ele la To
kio ? Nu vreau să dau alt e- 
xemplu, dar eu însumi am ri
dicat recordul cu 7 cm în- 
tr-un an, și apoi cu alți 5 cm 
în 1961...

AUREL VERNESCU, maes
tru emerit al sportului, dublu 
campion mondial și european, 
nc-a vorbit despre întrecerile 
de pe lacul Sagamy ;

— Este vorba de probele o- 
limpice care vor avea loc la 
Tokio între 20 și 22 octombrie. 
Pentru mine, prilej de întîlni- 
re cu cele mai mari „padele" 
ale lumii: Hansen (Danemar-

ca), Rozberg (R. D. Germană), 
Gerber (Suedia), Hasanov (U- 
niunea Sovietică), Briei (R. F. 
Germană) — caiaciști care 
și-au înscris de multe ori nu
mele pe tabelele campionilor 
europeni, mondiali și olimpici. 
Primii adversari vor fi însă... 
colegii mei și în primul rind 
Nicoară și Ivanov, valori cer
te pe plan mondial. In cadrul 
pregătirilor pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio, o im
portantă verificare a forțelor 
va avea loc în luna iulie la... 
București. Atunci se vor des
fășura întrecerile tradiționalei 
competiții de caiac-canoe, „Re
gata internațională Snagov". 
O participare valoroasă vor 
cunoaște, desigur, toate cele
lalte competiții internaționale 
de verificare, înaintea întrece
rilor de pe lacul Sagamy. Mă 
gîndesc, de exemplu, la cole
gii de la canotaj academic care 
vor participa în anul 1964 
(6—9 august) la campionatele 
europene de la Amsterdam.

„Fotbalul are un 
program bogat"
In 1964 vor avea loc preli

minariile campionatului mon
dial de fotbal care se va des
fășura în 1966 în Anglia, com
petiție la care vor participa și 
jucătorii romîni (tragerea la 
sorți va avea loc în luna ia
nuarie). Pe primul plan, ținînd

Formația noastră va ju- 
serie cu Austria și Ir- 
de Nord, cîștigătoarea 
urmînd să se califice în

De altfel, iată, a venit și parte
nerul de dans să mă ia... Dis
cutăm pe drum.

— Ce i'-ați propus le în
ceputul anului ?

— Multe. Un lucru esențial : 
să mă bat cu timpul, să înving 
timpul. Pentru a citi cit mai 
mult, pentru a vedea mai 
multe spectacole. Și se pare că 
reușesc. Din partea organiza
ției U.T.M. a Institutului poli
tehnic — mă ocup de activita
tea de cercetare științifică.

— De la cibernetică la... 
dansuri moderne ? Se-mpacă?

— Timpul, totul e să-nvingi 
timpul 1

,,lonescu — C.E.C." 
dă relații

Un tovarăș de la matrițeria 
Uzinelor „Electromagnetica" a 
avut o idee. Fiindcă au mai 
mulți Ionești, a strigat odată 
tare în secție : lonescu ! Cel 
care a răspuns primul a fost 
ales pentru

Primul a
C.E.C.-. De 
să vedeți.

interviu.
răspuns „loneseu- 
ce-i zice așa '! O

'Marin lonescu e frezor ma- 
trițer. Meseria e pasiunea lui 
principală, așa că visul prin
cipal pentru 1963 a fost să 
ciștige încă o categorie — a 
7-a. Învață băiatul, muncește, 
se preocupă de tot ceea ce se 
petrece în viața secției. Chiar 
în ziua în care l-am cunoscut, 
muncitorii îl aleseseră mem
bru în conducerea grupei sin
dicale.

Trăsătură sa principală de 
caracter este însă chibzuință. 
Chibzuit în meserie, chibzuit 
în purtări...

— Chibzuit și la bani, îl re
comandă tovarășii.

— Da, sînt căsătorit (soția sa, 
lonescu Constanța, e bobina
toare în aceeași uzină), cîști- 
găm in medie 2 500 lei lunar. 
La începutul anului ne-am fă
cut un plan. Am hotărît să ne 
cumpărăm în 1963 frigider, 
mașină de spălat, aparat de 
radio și aspirator. Și să ne mai 
facem haine...

— Acesta a fost planul...
— Aceasta este și realizarea. 

Avem acum și frigider și ra

dio și aspirator, tot. In plus 
ne-am petrecut concediul la 
Sinaia.

Ce firesc: „Am luat catego
ria a 7-a de calificare...". „Am 
umplut casa de lucruri" la 
care altădată nici n-ar fi visat 
un muncitor. „Am fost in con
cediu la Sinaia...".

Și asta e doar o parte din ce 
poate realiza la noi într-un an 
o familie tînără.

Cel mai tînăr lonescu... 
zimbește în sortiți

Și iată ultimul nostru popas 
în lunga călătorie pe urmele 
visurilor făurite la începutul 
acestui an: Sfatul popular al 
raionului N. Bălcescu. Căutăm 
ultimul lonescu înscris în lista 
noilor născuți: certificatul de 
naștere cu nr. 232 712 din 7 
noiembrie 1963. Numele nou
lui născut: Gabriela. Tatăl : 
lonescu Constantin. Mama : 
lonescu Sofița. Locuiesc în 
strada Altoiului nr. 14, raionul 
Lenin.

Trebuie să fie de curind că-

sătoriți ne-am zis, și am por
nit să-i căutăm la cealaltă 
margine a Bucureștiului, pe 
prelungirea Ferentari. Am gă
sit o căsuță înconjurată cu 
lujeri de viță de vie, cu o 
grădiniță. A ieșit un tinerel. 
Din casă se auzea un glas de 
copil.

— Cum, deja vorbește ? 
l-am întrebat pe tată.

— Da, de mult...
— Cum de mult, că de abia 

s-a născut ?
Confuzia noastră : soții Io- 

nescu au 5 ani de căsnicie. 
Primul copil, lonescu Ion, are 
trei ani și jumătate și e un 
vorbăreț nevoie mare I

loneștii și-au dorit ca în cei 
cinci ani de căsnicie să albă 
doi copii.

— Iată-i... ride tatăl fericit.
— Mai mult, a adăugat So

fița, soția. Ne-am propus să 
avem un băiat și o fetiță. Așa 
a și fost.

O coincidență care le-a spo
rit fericirea. Soții sînt amândoi 
muncitori la Fabrica de pro
duse zaharoase București.

...Am rămas multă vreme in 
casa acestei familii tinere, in 
atmosfera de bună înțelegere, 
de dragoste dintre soți, cărora 
copiii le aduc o bucurie care 
nu se poate măsura 
Și, stind acolo între 
nești de pe strada 
ne-a venit in minte 
rariul parcurs pe i 
Ionești 
întîlnit 
atît de 
tru de
vieții de familie, aspirația spre 
realizări cit mai înalte și înde
plinirea acestor aspirații.

Toți cei o sută de Ionești pe 
care i-am vizitat (n-am avut 
spațiul necesar ca să vorbim 
aici despre toți și le cerem 
scuze.') ne-au spus că „1963 
a fost un an de succese".

...In pătucul ei, cel mai ti- 
năr lonescu, micuța Gabriela, 
in vîrstă de abia o lună și ju
mătate, zimbea... în somn. 
Deasupra leagănului ei s-aple
cau ramurile de cetină ale 
bradului in care s-au aprins 
luminile noului an.

cu nimic. 
: cei 4 Io- 
Altoiului. 
tot itine- 

la suta de 
vizitați. Peste lot am 
bucuriile simple dar 
firești ale omului nos- 
azi: bucuria muncii, a

cont și de... calendar, se situ
ează însă jocurile cu R. P. 
Bulgaria din cadrul prelimi
nariilor olimpice.

In anul viitor activitatea 
fotbalistică cunoaște și un alt 
eveniment însemnat. Intre 25 
martie—5 aprilie, în Olanda se 
vor desfășura jocurile din ca
drul Turneului U.E.F.A. de ju
niori, 
ca în 
landa 
seriei
sferturile de finală ale com
petiției. Pentru verificare re
prezentativa noastră va susți
ne 3—4 meciuri amicale în 
R.S.F. Iugoslavia, și un meci 
cu selecționata similară a 
Turciei la Ankara sau la Is
tanbul. „Naționala" de fotbal 
va susține următoarele întîl- 
niri: cu Iugoslavia (la Bel
grad), cu Italia (București) cu 
Turcia (București), două jocuri 
cu reprezentativa Algeriei {li
nul la București). Echipa dc 
tineret va evolua în Suedia 
(mai). Polonia (octombrie), și 
Anglia (noiembrie), și la tur
neul de la Viaregglo (februa
rie). Progresul, Farul, Petrolul, 
Rapid vor evolua în R.S.F. 
Iugoslavia, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Belgia, Olan
da, precum și în Iran, Siria și 
Liban. In ianuarie o selecțio
nată de fotbaliști romîni se va 
deplasa în Uruguay, Argenti
na, Chile iar în prezent se 
perfectează întîlniri cu Pen- 
arol (Uruguay), F.C. America, 
(Argentina), cu echipe din 
U.R.S.S., Finlanda, Bulgaria, 
Polonia, Brazilia.

Prof. ANGELO NICULESCU 
antrenor federal
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C O L
...Prin ce se definește 

curajul ? Care e prețul 
actului excepțional, al 
faptei care, spărgind ca
drele existentei obișnui
te, ridică în strălucire 
numele autorului ei, a- 
trăgîndu-i aplauzele a 
mii de oameni, dacă nu 
ale omenirii întregi ?...

Nu ne referim, desi
gur, la curajul „în sine", 
văzut prin prizma unei 
performanțe fără nici un 
fel de valoare pentru 
ceilalți oameni, sau la 
curajul de tip negativ. 
Ne gîndim la curajul a- 
devărat, la acea forță 
care, punîndu-ne la 
contribuție toate forțele 
morale și fizice, ne îm
pinge spre noi cuceriri, 
spre atingerea unor țe
luri care decid, prin 
consecințele lor de dura
tă, trepte noi în dezvol
tarea civilizației, în pro
gresul umanității.

Am avut diverse pri
lejuri să stau de vorbă 
cu oameni remarcabili, 
ale căror fapte de curaj 
au atras atenția multor 
milioane de oameni. Cum 
discuțiile noastre s-au 
purtat tocmai asupra a- 
cestui subiect, cred că 
este de datoria mea să 
le împărtășesc și citito
rilor noștri. Este vorba 
de oameni care în îm
prejurări deosebite, ex
cepționale le-aș numi, 
au dovedit calm, matu
ritate în gîndire, abne
gație — într-un cuvînt, 
curaj.

ca să ieșim din sacii 
calzi și să ne tragem bo
cancii.

— Și cînd ați ajuns 
aproape de vîrf, în cli
pele supreme ale luptei 
față în față cu Everes- 
tul ?...

— Îmi deschideam 
drum în sus cu sforțări 
grele, făcînd în zăpadă 
trepte adinei, cind deo
dată se auzi o pirîitură 
surdă. Crusta dimpreju- 
rul meu, cu un diame
tru de aproximativ 1,80 
metri, se rupse în bucăți 
mari și alunecă — cu 
mine cu tot — vreo trei 
sau patru trepte înapoi. 
Am reușit să mă opresc, 
dar crusta, luînd viteză, 
alunecă mai departe 
pînă ce dispăru din fața 
noastră. Clipa trăită a 
fost groaznică. Toată ex
periența pe care o căpă
tasem în decursul anilor 
îmi spunea că panta era 
extrem de primejdioasă, 
dar, pe de altă parte, 
îmi ziceam : „Eh, băia
tule, n-ai încotro, așa-i 
Everestul, 
mai tare !“

trage și tu 
Plexul mi se

de MIHU DRAGOMIR

— Îmi place tot ce 
este înalt — mi-a răs
puns — tot ce este 
înalt, îndreptat spre 
cer...

— ...tot ce-i înalt, în
dreptat spre cer : clă
diri cu multe etaje, tur
nuri vechi, macarale de 
construcție, antenele 
instalațiilor de radio, 
stejarii seculari, catar
gele vapoarelor... Dar 
toate acestea, luate îm
preună, nu puteau să 
concureze cu frumu
sețea uimitoare a ra
chetei cosmice, gata să 
se înalțe spre cer cu în
tregul ei corp puter
nic !

— Și cum a 
acolo, sus ?

— Am simțit 
prinderea fiecărei
te a rachetei care an
trena nava tot mai sus 
și mai sus... Mi-am dat 
seama că nava s-a pla
sat pe orbită... Mă 
aflam pe orbită, unde

rile albastre de dincolo 
de Volga, luminate de 
soare, am ascultat vo
cile groase ale sirenelor 
vapoarelor. Omul cu o 
sănătate de fier și cu a- 
ceeași siguranță de sine 
— cosmonautul nr. 3 — 
punea întrebări la care 
nimeni nu putea să 
răspundă în afară de 
noi. El voia să știe to
tul, deoarece tot ceea 
ce am trăit noi îi va fi 
Iui de folos într-un nou 
zbor, poate mai com
plicat decît al nostru.

Cei curajoși își tre
ceau, din mînă în mînă, 
ștafeta marilor izbînzi !

ceilalți îndrăzneți, de 
acea sete de a cunoaște, 
de a-și fructifica desco
peririle în folosul uma
nității. Numai că „la
boratorul" era vast cit 
Pacificul, tumultos, cu
treierat de primejdii !

fost

des- 
trep-

0 demonstrație
neobișnuită

Mai am un prieten 
celebru în toată lumea, 
norvegianul Thor Hey-

A existat o întreagă 
literatură în care oame
nii se războiau cu dia
volii. Există și în anii 
noștri un om care, fără 
să facă literatură, a 
pornit să înfrunte dia
volii. Este prietenul 
meu, Haroun Tazieff, 
belgian, de profesie vul_ 
canolog : explorează,
deci, aceste adîncuri de 
iad, furîndu-le secrete 
care se convertesc în 
date științifice.

— De ce te-a atras a- 
cest domeniu neobiș
nuit ? — l-am întrebat, 
nefiind prea dumirit de

— Și ce s-a întîmplat 
mai departe ?

— Mă apropiam pas 
cu pas, atent la even
tualele trădări ale so
lului, luminat mai mult 
de licăririle roșii pe care 
le reflectau norii de 
fum decît de fascicolul 
albicios, ridicol, al lan
ternei electrice. O for
midabilă erupție mă 
țintui locului. Formida
bilă, deoarece mă gă
seam foarte aproape. 
Zgomotul năpraznic și 
violenta iluminație au 
fost simultane. Stator
nic, vulcanul își azvîr- 
lise lava în direcția o- 
pusă. O jerbă deasă 
pîrîi, galbenă, strălucind 
în noapte. Jerba se des
chise în voltă, cu 200 de 
metri mai departe, și 
îndată începură să se 
prăvălească „bombele". 
Priveam acum bulgării 
mari, roșii, cum se tur
teau, în fața mea, din
colo de puț. Cîteva mi
nute mai tîrziu, oprit la 
marginea extremă a ie
șindului, mă aplecam, 
pentru prima oară, asu
pra vetrei de alimentare 
a lui Stromboli. Do
goare și priveliște ame
țitoare !

— Cît de departe erai 
de clocotul lavei ?

— Chiar sub locul în 
care mă aflam, la mai 
puțin de 10 metri de 
ochii mei, se unduia o

CURA-’w*

Am discutat despre o 
sumbră țară de gheață 
— țară a înălțimilor 
pînă atunci necucerite — 
cu Edmund Hillary, cel 
care, împreună cu băști
nașul „serpaș" 
sînt primii 
care au 
pe vjrful 
întîmplai-ea

Ia

Tenzing, 
oameni 

pus piciorul 
Everestului. 

a provo
cat. Ia vremea ei, o 
vîlvă ale cărei reverbe
rații nu s-au stins nici 
pînă azi. Spre inaccesi
bilul Everest, „creștetul 
lumii", privirile se în
dreptau, de decenii, fie 
cu ardoarea cunoașterii, 
cu setea savantului de 
a-i explora toate taine
le, fie cu spaima super
stițioasă a triburilor 
primitive de băștinași. 
(Everestul era, în cre
dința acestora, inexpug
nabilul lăcaș al teribilei 
zeițe Khomo-Lungma, 
vrăjmașa omului). Dar 
Everestul trebuia cuce
rit ! Și Edmund Hillary 
împreună cu Tenzing au 
izbutit să cucerească 
Everestul, împlîntind pe 
el steagul cunoașterii și 
al victoriei omului.

Nu știam cum să-n- 
cep convorbirea... Am 
ezitat. Și totuși...

— Poate ar fi absurd 
să vă întreb dacă urcu
șul „a fost greu"... Rela
tați-mi, totuși, dacă nu 
o întîmplare dramatică, 
cel puțin o stare de spi
rit, un moment 
tesc" de 
treaptă 
dv...

— La 
7513 metri (mult mai 
jos decît piscul rîvnit, 
n.n.), orice treabă nece
sită mult timp, deoarece, 
din cauza lipsei de oxi
gen, nu mai există acea 
coordonare promptă din
tre creier și corp, acesta 
acționînd mai greu. A 
trebuit mai bine de o 
oră și jumătate pînă ni 
s?a adus o cană de ceai 
călduț, pe care am 
băut-o ronțăind cîțiva 
bișcuiți. Dcrmisem des
tul de bine datorită oxi
genului, dar ne-a trebuit 
un efort mintal colosal

contracta de frică. La ju
mătatea urcușului m-am 
oprit, epuizat. Dacă pri
veam in jos printre 
glezne, priveam într-un 
abis de peste 3 000 de 
metri.
m-am 
mare 
tunci!

Așadar, frică ! Dar în 
gura unui astfel 
cuvîntul „frică" 
totul altfel, îmi spuneam 
eu, ascultîndu-1, și în
țelegeam că este vorba 
doar despre încordarea 
organismului, supus în 
cele din urmă de voință 
și de încredere în iz- 
bîndă.

— Reconstituiți-mi, vă 
rog, fie și foarte pe 
scurt, ultima etapă, cli
pa dinaintea victoriei !

— Oricît am căutat, 
nu am putut vedea pe 
nicăieri un drum ușor 
care să ducă in sus pe 
treaptă, sau, mai bine 
zis, nu se vedea nici un 
fel de drum. In oele din 
urmă, cuprins de dispe
rare, am cercetat extre
mitatea dreaptă a stincil 
verticale... Luai hotărî- 
rea pe moment ; după 
cît se părea, eram foar
te aproape de 
merita deci să

...Cine spunea 
nu cunosc clipe 
perare ? Dar, nu aceste 
clipe decid, ci hotărîrea 
că, oricît ar fi de greu, 
merită să încerci ! Ed a 
încercat, și a reușit. E- 
verestul s-a supus omu
lui !

Niciodată 
simțit în 

primejdie

nu 
mai 

ca a-

de om, 
sună cu

vîrf — 
încerc ! 
că eroii 
de dis-

„sufle- 
pe o oarecare 
a ascensiunii

altitudinea de

c
prin Univers
...Dar, 

înălțimi, 
duce, în 
un alt bun prieten 
meu, și al multor mili
oane de oameni, cosmo
nautul nr. 2, Gherman 
Titov. Omul care, pe 
drumul deschis de Iuri 
Gagarin, a zburat 25 de 
ore in Cosmos, parcur- 
gînd 700 000 de kilo
metri — adică aproape 
de două ori distanța 
dintre Pămînt și Lună ! 
El a intrat în rîndul 
marilor eroi ai epocii 
noastre și viitorul îi va 
pomeni numele cu re
cunoștință.

— Ce îți place mai 
mult ? — l-am întrebat 
cîndva.

vorbind despre 
gîndul mă 

primul rind, la 
al

nu era nici ploaie, nici 
zăpadă, 
nimic în 
nesfîrșit. 
începe 
programului fixat pen
tru întregul zbor...

Așadar, se probează 
încă o dată : curajul 
nu este orb ! El este în
crederea 
forțele 
om.
- Și 

Gherman 
novici ?...

— După o 
zbor, am conectat 
pozitivul de 
manuală a navei, 
bule să recunosc că am 
făcut aceasta nu fără o 
emoție lăuntrică : doar 
încă nici un om din 
lume nu a silit o navă 
cosmică să se supună 
voinței sale ! Se va su
pune oare mișcărilor 
miinilor mele ? m-am 
gindit cu și, hotărît, am 
pus mîna pe pupitrul 
de comandă. Vostok-2 
s-a supus voinței mele,..

— Descrie-mi, te rog, 
unul dintre momentele 
care te-au impresionat 
in chipul cel mai deo
sebit, în acest zbor mi
nunat printre aștri !

— Se apropia clipa 
ieșirii din umbra Pă
mîntului. Ea se apropia 
vertiginos. Cel de-al 
doilea revărsat al zori
lor din această zi a în
ceput, pentru mine, 
prin aceea că am zărit, 
la orizont o fîșie de 
portocaliu intens, dea
supra căreia au apărut 
pe rînd toate culorile 
curcubeului. Vedeam ce
rul ca și cum l-aș fi 
privit printr-o prismă 
de cristal. Și iată că ra
zele solare au pătruns 
prin ferestruici în ca
bină. După un întune
ric beznă, în jurul meu 
era din nou o zi lumi
noasă, însorită. Urmă
ream 
mîntul, 
cursuri 
ții..,
- Și 

despre 
duie-mi, Gherman Ste- 
panovici, o ultimă în
trebare ; cum ți-ai pe
trecut prima seară a 
reîntoarcerii pe Pă
mînt ?

— Seara 
ciit-o în 
Gagarin, 
nr. 3 și eu. Am admirat 
întinderea marelui flu
viu rusesc și depărtă-

nici furtună, 
afară de golul 
Acum puteam 

îndeplinirea

nețărmurită în 
controlate de

mai departe, 
Step a-

oră de 
dis- 

dirijare 
Tre-

însorită.
cu interes Pă- 
vedeam 
de apă

marile 
și mun-

fiindcă 
Pămînt,

vorbim 
îngă-

am petre- 
trei — Iuri 
cosmonautul

ZLU DE VACANTA
DIN BUCURIILE IERNII

anii trecuți, 
a elevilor și

La fel ca și în 
vacanța de iarnă 
școlarilor din regiunea Mara
mureș a fost și de astă dată 
bine pregătită. Programele în
tocmite în acest scop anunță 
momente și zile plăcute, a- 
tractive. Bucuriile vacanței 
sînt din plin trăite.

La Casa pionierilor din Baia 
Mare copiii învață cele mai 
frumoase cîntece și jocuri. Se 
organizează excursii, vizite în 
întreprinderi. Mulți, foarte 
mulți elevi și-au anunțat par
ticiparea la concursurile de o- 
rientare turistică în împrejuri
mile orașului Baia Mare. Dea
lul Florilor va găzdui și în a- 
ceastă vacanță în jurul datei 
de 3 ianuarie mult așteptatul 
concurs de săniuțe. „Artiștii" 
Casei pionierilor, au pregătit 
un frumos spectacol intitulat

„Cu dansul pe întinsul patriei 
precum și surprizele ce vor fi 
oferite participanților la des
chiderea orășelului copiilor. 
Recitalul de poezie închinat 
Republicii și concursul „Cine 
citește, știe" va constitui un 
bun prilej de călătorie imagi
nară pe harta țării și a Mara
mureșului de ieri și de azi. Și 
comitetul orășenesc U.T.M.- 
Satu Mare, în colaborare cu 
secția de învățămînt, s-a stră
duit să asigure pionierilor și 
elevilor din acest oraș zile plă
cute de vacanță. In Satu Mare 
funcționează pe toată durata 
vacanței 19 cluburi în școlile 
de 8 ani, în școlile medii și 
profesionale. In cadrul clubu
rilor se organizează 
în localitate 
vizite

excursii 
și împrejurimi, 

la locuri istorice, muzee
V. MOINEAGU

SCURTA STAGIUNE MUZICALA
Teatrul Muzical din Galați 

a organizat pentru toate zi
lele vacantei un ciclu special 
de spectacole muzicale, care 
prilejuiesc elevilor gălățeni o 
frumoasă și instructivă lectu
ră muzicală. Printre spectaco
lele programate remarcăm ba
letul lui Asafiev, „Fîntîna din 
Bacciseral", „Magazin muzi
cal", opereta „Sărutul Ciani- 
tei" și o nouă premieră: „In- 
tîlnire cu muzica ușoară".

Mai adăugăm la aceasta și 
grija cu care factorii respon

de la Teatrul Muzicalsabili
s-au preocupat de asigurarea 
ținutei artistice a acestor spec
tacole. De notat, în acest sens, 
prezența unor apreciați soliști 
și interpreți de muzică ușoară 
— printre care tinerii soliști 
Ionel Miron și Al. Jula. Mai 
amintim, de asemenea, și pre
zența la pupitru a prim-diri- 
joruiui Silviu Zavulovici, care 
conduce spectacolul cu opere
ta „Sărutul Cianitei".

DUMITRU SANDU

ni-

erdahl. A străbătut, cu 
mijloace primitive, O- 
ceanul Pacific, pentru a 
demonstra o teorie ! 
Trebuia s-o demonstre
ze, deoarece nimeni nu 
credea în ea. înainte 
de a se fi hotărît pen
tru călătoria lui neobiș
nuită, l-am întrebat :

— Crezi în teoria ta, 
dar cum vrei s-o do
vedești ?

— Sînt atît de sigur că 
indienii au traversat 
Pacificul cu plutele — 
mi-a spus el — îneît 
mă bate gîndul să con
struiesc eu însumi o 
plută și să traversez o- 
ceanul numai ca să arăt 
că este cu putință.

— N-a încercat
meni să te convingă să 
renunți ? — l-am între
bat mai tîrziu, după ce 
îndrăzneață expediție 
fusese dusă la ca'păt, 
după zile și nopți petre
cute pe pluta minusculă, 
între cerul și apele 
vaste, între furtuni și 
nenumărate alte primej
dii.

— Ba da. Un prieten 
m-a rugat să renunț la 
călătorie cît mai era 
vreme, declarindu-mi 
că vorbește în numele 
său personal, și nu în 
calitate oficială... Un a- 
miral care inspectase 
pluta îmi spuse că era 
cu neputință să ajun
gem vii la destinație. In 
primul rînd — zicea el 

dimensiunile plutei 
erau greșite : era atît 
de mică, îneît va pieri 
pe o mare agitată ; apoi 
era destul de lungă ea 
să fie ridicată de două 
valuri în același timp ; 
în acest ultim caz, da
torită 
oameni 
buștenii cei 
„balsa" 
sub presiunea valurilor. 
Și ceea ce era mal 
prost, cei mai mari ex
portatori de „balsa" din 
țară mă informează că 
buștenii, fiind poroși, 
vor pluti doar un sfert 
din drum, pînă ce se 
vor îmbiba în așa mă
sură îneît se vor scu
funda cu noi cu tot.

Dar Thor nu s-a 
scufundat, lucru știut 
de o lume întreagă. El 
avea încredere în teoria 
lui, ca și în minuțiozi
tatea cu care își pregă
tise călătoria. Nu pleca 
într-o „aventură", ci 
într-o demonstrație ști
ințifică, mistuit, ca și

încărcăturii de 
și materiale, 

slabi de 
se vor fringe

ce un savant de talia lui
— și care nu mai este 
nici atît de tînăr ! — a 
preferat catedrei sau to- 
găi universitare riscuri 
care pe altul l-ar în
gheța.

— încă din cele mai 
îndepărtate timpuri — 
mi-a răspuns profesorul, 
prompt și decis — ome
nirea, terorizată de mi
sterele fără de explica
ții, a plasat în necunos
cutul măruntaielor pă
mîntului infernul, iadul 
plin de flăcări, unde 
domnesc demonii... Da
că există vreun loc pe 
suprafața pămîntului 
unde să te întîlnești cu 
diavolul, apoi cu sigu
ranță că se află în a- 
ceste ciudate răsuflători 
deschise spre incandes
centele înfricoșătoare 
care se întind sub fi
rava crustă superficială 
a planetei noastre. (Se
tea — de fapt necesita
tea — de a cunoaște, 
adăugind noi cuceriri în 
•palmaresul științei, l-a 
împins pe Haroun să se 
aplece, vorbind la pro
priu, „asupra cratere
lor", să vadă de aproa
pe locul de unde se re
varsă lava, să dea piept 
cu „diavolul" !).

— Și cum s-au soldat 
asemenea contacte a- 
propiate cu „diavolul" ?
— l-am cercetat.

Mi-a răspuns, surî- 
zînd, printr-o scurță 
dare de seamă asupra 
investigațiilor din vul
canul Stromboli :

— Tot învîrtindu-mă 
împrejurul gurii, la 
20—30 metri depărtare, 
ajunsei într-un sfîrșit
— profitînd de un mo
ment în care perdelele 
de vapori și volutele de 
fum se risipiseră pentru 
o clipă — să zăresc „din 
profil" partea superioa
ră a gurii : la sud-vest, 
un fel de balcon atîrna 
deasupra abisului, iar 
masiva arcadă de sus
ținere ce se arcuia de
desubt era luminată de 
reflexele roșiatice ale 
lavei. Aceasta, ieșind, 
deforma orificiul puțu
lui vertical și devia ast
fel direcția tirului. E- 
ram îneîntat de desco
perirea pe care o făcu
sem... (Este și acesta un 
aspect al curajului ade
vărat : să fii, în mijlo
cul primejdiilor, „îneîn
tat" că ai găsit mijlocul 
de a le cunoaște mal 
bine 1).

monstruoasă baltă de 
lichid greu, strălucitor. 
O hulă greoaie răscolea 
și făcea să fiarbă ara
ma și aurul topite îm
preună. Uneori, cite o 
enormă bulă de gaz se 
spărgea la suprafață, 
despicînd pentru o clipă 
lăuntrul de soare.

...Iată, deci, omul față 
în față cu infernul, cer- 
cetîndu-1, înregistrîn- 
du-i clocotul, învățînd 
să-1 supună ! Și dacă 
Haroun a izbutit să pri
vească infernul unui 
vulcan, înseamnă că în 
viitor oamenii, educați 
la școala curajului, pot 
să pătrundă din ce în ce 
mai adînc în tainele pă
mîntului nostru, sau ale 
altor planete...

★
Colocviu despre cu

raj, cu oamenii care au 
trecut grelele sale exa
mene... Am purtat multe 
asemenea convorbiri, 
deoarece am nenumărați 
prieteni, pe toată supra
fața globului. Am repro
dus din ele doar cîteva 
fragmente. Cred că pa
sajele citate pot trans
mite și altora un senti
ment puternic. Dacă u- 
nii dintre cititori au re
cunoscut cărțile din care 
am extras părerile celor 
de mai sus, cu atît mai 
bine. Ele s-au adresat 
tuturor. Și „înalta aven
tură" de Edmund Hil
lary, și „700 000 km în 
Cosmos" de Gherman 
Titov, și „Expediția 
Kon-Tiki" de Thor He
yerdahl, și „întîlniri cu 
diavolul" de Haroun Ta
zieff. Dar n-am greșit 
nici cînd am afirmat că 
toți aceștia 
prieteni buni 
piați cu care
vorbă nopți întregi. El 
nri-au adus răspunsuri 
la multe întrebări și, în 
orice caz. consider 
pasajele reproduse 
s-au adresat efectiv.

Și am desprins din 
o idee pe care, fără
doială, cititorul a relie- 
fat-o el însuși de-acum : 
prețul curajului ■ ceea 
ce determină în ultimă 
analiză valoarea, ca și 
puterea de înfăptuire a 
unor acte excepționale 
— este țelul înalt, dedi
cat omenirii, vieții, pro
gresului.

îmi sînt 
și apro- 

stau de

că 
ml

ele 
în-

teatrale 1964
ORARUL

laci ca 
masive

Nu-i de loc ușor să 
laminatele grele și 
din oțel să se supună, să ca
pete forme calculate cu pre
cizie dinainte. Înaltul nivel 
de caliiicare profesională, 
hărnicia sînt însă atribute 
care caracterizează pe tine
rii muncitori, a/utlndu-i să-și 
aducă din plin contribuția, 
alături de ceilalți muncitori, 
la îndeplinirea sarcinilor de 

plan.
Foto : ION CUCU

DE FUNCȚIONARE

al UNITĂȚILOR

COMERCIALE

intre 31 decembrie
3 ianuarie 1964

Marti 31 decembrie 1963
Toate unitățile comerciale de 

produse alimentare cu un sin
gur schimb de lucrători vor a- 
vea următorul orar: dimineața 
orar obișnuit ; după-amiază
15.30— 21,30.

Halele și piețele, inclusiv 
magazinele din incinta lor, vor 
funcționa continuu între orele
6.30— 21, cu o oră pauză pentru 
masă. Magazinele de produse 
nealimentare din hale și piețe 
vor funcționa după orarul o- 
bișnuit al unei zile de lucru. 
Magazinele de carne vor func
ționa Intre orele : 6,80—22.fără 
întrerupere asigurînd pauza de 
prînz, prin rotație. Magazinele 
nealimentare cu un singur 
schimb de lucrători vor func
ționa : dimineața orar obiș
nuit; după-amiază 15,30—21,15.
Miercuri 1 ianuarie 1964

Toate unitățile comerciale 
vor fi închise, cu 
centrelor de lapte 
funcționa între orele

Joi 2 ianuarie
Toate unitățile comerciale 

vor funcționa după programul 
unei zile de duminică.

In perioada 31 decembrie 
1963—3 ianuarie 1964, unitățile 
de alimentație publică vor 
funcționa după orarul obiș
nuit al unei zile de lucru, cu 
excepția unităților unde se 
organizează revelionul, care în 
ziua de 31 decembrie vor în
trerupe activitatea la ora 16, 
iar în ziua de 1 
vor deschide 
ora 17.

Depozitele 
vinurilor vor 
de 31 decembrie între orele : 
9—13 și 15—21,30.

-----•-----
Ridicarea la rang de am
basade a reprezentării di
plomatice a R.P. Romine 

și R. Islanda

excepția 
care vor 
7—10.
1964

cel
ianuarie 1964 
mai tîrziu la

desfacere ade
funcționa în ziua

Guvernele Republicii Popu
lare Romine și Republicii Is
landa au căzut de acord ca re
prezentarea diplomatică a 
celor două țări să fie ridicată 
la rang de ambasade.

Din agenda stagiunii
are sînt primele 
viitoare premiere? 

Să începem cu 
cele ale TEA
TRULUI DE OPE
RĂ ȘI BALET. 
Aici se găsește în

fază finală baletul original 
„Iancu Jianu" de Mircea Chi- 
riac; libretul și regia aparțin 
lui Oleg Danovski. Faptele hai
ducilor conduși de faimosul 
Iancu Jianu vor fi redate de u- 
nii din cei mai buni balerini ai 
scenei romînești: Gabriel Po
pescu, Alexa Dumitrache, Iri- 
nel Liciu și Valentina Massini. 
Dirijorul spectacolului este 
Cornel Trăilescu, iar sceno
grafia o semnează Ion Ipser. 
Mult așteptată de către copii, 
opera „Motanul încălțat" de 
Cornel Trăilescu, pe un li
bret de Tudor Mușatescu, 
vine să confirme grija pentru 
cei mai mici spectatori. Diri
jor va fi autorul ; regizorul 
spectacolului — Hero Lupes- 
cu, iar scenograf — Ofelia 
Tutoveanu-Drăgănescu. Se lu
crează de asemenea la mon
tarea operei lui Debussy „Pa- 
laas și Melisant" (dirijor 
Mihail Brediceanu, regia 
George Teodorescu, scenogra
fia Roland Laub). Concomi
tent cu aceste pregătiri se re
petă și unele opere și balete, în 

. reluare, care vor completa re
pertoriul lunilor viitoare: „Că
lin" de A. Mendelsohn, „Hai
ducii" de Hilda Jerea, „Fata 
cu garoafe" de Gh. Dumi
trescu, „Orfeu" de Gluk și 
„Fidelio" de Beethoven.

TEATRUL NAȚIONAL „I.L. 
CARAGIALE".

în ianuarie, drama lui Schil
ler „Maria Stuart". Din dis
tribuție vor face parte Aura 
Buzescu, artistă a poporului. 
Dina Cocea, Marieta Anca, 
Irina Răchițeanu și Tanți Co
cea, artiste emerite. Regia este 
semnată de Miron Niculescu, 
iar scenografia de Alexandru 
Brădățeanu. Urmează piesa 
„O femeie cu bani" („Milio
nara") ■ de Bernard Shaw în 
regia lui Mihai Berechet. Din 
distribuție amintinț pe Carmen 
Sțănescu și Dem RădUl'eseu. 
O nouă piesă originală a lui 
Paul Everac — „Ștafeta nevă
zută" va fj pusă în scenă de 
maestful emerit al artei, Mpni 
Ghelerter. Premiera va da po
sibilitatea reîntîlnirii cu Mar
cela Rusu, artistă emerită, 
Coștache Antoniu, artist al 
poporului, Marcel Angheles- 
cu și Toma Dumitriu, artiști 
emeriți. Regizorul Sică Ale- 
xandrescu, artist al poporului 
pune în scenă piesa „Emines- 
cu“ a dramaturgului Mircea 
Ștefănescu. Regia dramei „Fe- 
dra" de Racine, intrată de cu- 
rînd în repetiție o semnează 
regizorul Mihai Berechet.

Două piese romînești: 
„Noaptea e un sfetnic bun" de

Al. Mirodan (regia Radu Pen- 
ciulescu; în rolul principal 
Ștefan Ciubotărașu, artist e- 
merit) și „Jocul de-a vacanța" 
de Mihail Sebastian (regizor 
Valeriu Moisescu) vor vedea 
lumina rampei la TEATRUL 
„LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" Alături de acfestea 
sînt așteptate cu interes pre
mierele cu drama „Orestia" de 
Eschil (regia Vlad Mugur) șl 
„Dragă mincinosule" de Ber
nard Shaw, în interpretarea 
artiștilor Beatte Freaanov și 
Fory Eterle, în regia Iui Moni 
Ghelerter, maestru emerit al 
artei.

TEATRUL „C. I. NOTTA- 
RA" programează .foentru pri
ma jumătate a , Iui ianuarie 
tragedia shakespeariană „Ri
chard al III-lea“ avind în ro
lul principal pe artistul po
porului George Vraca. Come
dia Sidoniei Drăgușeanu „Zizi 
și formula ei de viață", în re
gia Sandei Mânu și scenografia 
Lidiei Ipser, „Este vinovată 
Maria Serafim?" de Laurențiu 
Fulga (regizor Dinu Negreanu, 
laureat al premiului de stat) 
și „Monumentul" de S. Mihal- 
kov (regia Mircea Avram) vor 
completa repertoriul lunilor 
ianuarie șl februarie împreu
nă cu sfreCtaccîW *ț;Oe' 
care va avea ca protagoniști 
pe Ion Dichiseanu, Lia Șahi- 
ghian și George Demetru, 
artist emerit.

TEATRUL MUNCITORESC 
C.F.R. va prilejui spectato
rilor reîntilnirea cu „Gaițele" 
Iui Alexandru Chirițeșcu, in 
regia lui Mihai Dimiu. Piesa 
„Jurnalul unei femei" de Kon
stantin Finn este pusă în sce
nă de Geta Vlad. Slnt, de a- 
semenea. în pregătire: come
dia ,.N-avem centru înaintaș" 
de Nicuță Tănase, „Ningea Ia 
Ecuator" de Dorel Dorian și 
„Pădurea împietrită" de R. 
Scherywood.

Premiera de lamă a TEA
TRULUI PENTRU COPII ȘI 
TINERET va fi pișsa.lui Alecu 
Popovici„Nu prea Albă ca Ză
pada și Motanul Descălțat" în 
regia lui D. D. Neleanu. Micii 
spectatori se var întîlni cu per
sonajele lor preferate, inter
pretate de Silvia Chicoș, ar
tistă emerită, Mariana Opres- 
cu, Genoveva Preda, Gh. An- 
gheluță, Doina Șerban și alții. 
Pentru tineret se află în pre
gătire piesele „Ruy Blas" de 
V. Hugo, „Vulpile" de V. Ețel- 
mann Și „Himera" de Paul 
Everac.

Iată deci un întreg șantier 
artistic în care sînt concentra
te forțele teatrelor bucureștene 
și care ne dau încrederea că 
stagiunea anului viitor va fi cît 
mai Cuprinzătoare și mai a- 
tractivă.

DE PESTE HOTARE
Manifestări consacrate

a proclamării R. P. Romine
in

„Neues Deutschland" 
29 decembrie publică 

amplu articol intltu

In lumea de basm a Orășelului copiilor
foto; GR. PREPELIȚĂ

MOSCOVA. — Cea de-a 
-a aniversare a proclamării 

Republicii Populare Romîne 
este marcată pe larg de presa 
sovietică. Ziarul „Pravda" pu
blică articolul semnat de aca
demicianul Ștefan Bălan, mini
strul învățămîntului al R.P. Ro
mîne despre succesele obținute 
de poporul romîn după răstur
narea monarhiei și proclama
rea Republicii.

Ziarul „Izvestia" înserează în 
paginile sale reportajul „Bucu
ria creației". In reportaj se 
oglindește amploarea construc
ției de locuințe din țara noas
tră. „Komsomolskaia Pravda" 
publică reportajul „Constelația 
Argeșului" care redă aspecte 
de pe șantierul de construcții 
al hidrocentralei de pe Argeș.

SOFIA. — Cu prilejul a- 
niversării proclamării Re
publicii Populare Romîne 
presa bulgară, publică ar
ticole redacționale, corespon
dențe și fotografii oglindind

realizările din țara noastră 
construirea socialismului.

Ziarul „Rabotnicesko Delo“ 
publică un articol intitulat 
,.Gloria Săvineștilor" însoțit 
de o fotografie reprezentind 
combinatul de relon.

Ziarele ,,Otecestven Front", 
„Trud“, „Narodna Mladej", 
„Kooperativno Selo” publică 
materiale despre realizările 
Rafinăriei de la Onești, Uzinei 
„Electroputere" din Craiova, 
combinatelor de la Reșița și 
Hunedoara și despre avintul 
construcțiilor de locuințe din 
R.P. Romină.

BERLIN. — Cu prilejul a- 
niversării proclamării Repu
blicii Populare Romîne, zia
rul 
din 
un 
lat „16 ani — Republica Popu
lară Romină" în care sînt tre
cute în revistă succesele po
porului nostru tn domeniul 
economic, social și cultural.

Expoziție 
comercială permanentă 
a R. P. Romine la Accra

ACCRA. — La Accra, capi
tala Ghanei, s-a deschis prima 
expoziție comercială perma
nentă a R.P. Romîne.

La inaugurare au participat 
A. J. K. Djin, ministrul co
merțului Republicii Ghana, 
reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului ghanez, ai institu
țiilor centrale de stat, membri 
ai eorpului diplomatic acredi
tați la Acera, numeroși oameni 
de afaceri, ziariști.

Au fost de față Ion Dumitru, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.P. Romîne, membrii 
ambasadei și agenției econo
mice a R. P. Romîne la Accra.

Expoziția a fost deschisă de 
A. J. K. Djin, care a făcut un 
scurt istoric al relațiilor eco
nomice dintre cele două țări. 
In cadrul expoziției este pre
zentată o gamă variată de 
produse livrate de întreprin
derile romîne de comerț exte
rior.

Expoziția este vizitată de un 
numeros public care apreciază 
calitatea mărfurilor și modul 
lor de prezentare.



Tinăra generație 
si viitorul

Spiros Melas:
(Grecia)■

 discuție despre viitorul tinerel generații 
a lumii, firească în acest început de an 
nou, se transformă, cu necesitate, 
într-o dlscufie despre educație. Dacă 
pacea este comandamentul suprem al 
timpului nostru, dacă dezarmarea este 
drumul cel mai sigur spre obținerea ei, 

dacă asigurarea unui viitor liniștit, eliberat de 
spectrul bombelor nucleare, este în inimile tuturor 
oamenilor de bună credință — nu este mai puțin 
Important a considera, printre problemele de majo
ră răspundere, educația tineretului, deci a cetățea

nului de mîine al globului, într-un spirit care să-1 
facă răspunzător de toate comorile civilizației, de 
însăși existența ei.

Este sensul cunoscutei șl larg apreciatei ini
țiative a R. P. Romîne la O.N.U. — privind „măsu
rile pentru promovarea în rîndurile tineretului a 
Ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare “ — Inițiativă care a stîrnit un viu inte
res la Organizația Națiunilor Unite.

Iată temeiurile pe care ne-am adresat unor 
prestigioase personalități culturale ale lumii con
temporane, cu întrebarea : „Care sînt, după pă
rerea dumneavoastră, responsabilitățile generației 
tinere în epoca noastră și, în lumina acestor res
ponsabilități, cum anume trebuie orientată edu
carea tineretului ?“

Publicăm mal jos răspunsurile primite.

Armand Salacrou:
(Franța)

„Este vorbe de probleme 
care ne privesc pe noi toți"

Eminentul om de cul
tură francez ARMAND 
SALACROU, membru al 
Academiei Goncourt și 
președinte de onoare al 
Comitetului francez al 
Teatrului, tradus în ro
mânește cu „Nopțile mî- 
niei“ și „Bulevardul Du
rând", transmite între
bării noastre aceste rîn- 
duri. care dezbat pro
blema din unghiul crea
torului de literatură :

„...Se vorbește de orientarea 
tineretului către valorile uma- 
nisrfe. către rațiune, către anti- 
fasc.;.n, < . :e pr.i și iu— 
țeiegorca <r»tre popoare... ELt; 

orb de ,• cart n-.-
•îv .c pc noi . zți, ș: de care 

■■■■ înde fericirea .îoaairă. Ton
ii rezolvarea lor, trebuie 

ducem la capat o mare muntu 
teoretică, morală, .socială, filo

Carlo Bo:
(Italia)

„Să ne gîndim la tineri“...
CARLO BO, rector al 

Universității din Urbino 
(Italia), cunoscut pentru 
orientarea sa catolică, 
ne-a trimis următorul 
răspuns la ancheta noas
tră :

„Involuntar, cînd mă gin- 
desc la anii care urmează, 
ideile mi se adună în jurul 
imaginii tineretului actual din 
lumea întreagă. Unii din acești 
tineri stau deja pe o platfor
mă de convingeri ferme și a- 
cești tineri cresc odată cu vii
torul. Pe alții îi văd coborînd

CELOR
TI bl ERI

/nterlocutori: tineri 
din mai multe țări 
pe care i-am în

tâlnit In amfiteatrele 
universitare bucureș- 
tene. Un interviu co
lectiv, realizat în pau
zele dintre orele de 
curs, ne-a permis să în
registrăm părerile lor 
despre o problemă ar
zătoare: educarea ti
neretului în spiritul 
ideilor păcii și înțele
gerii între popoare. Să 
transcriem însemnările 
din bloc-notes...

Geremew Alemayehu
(ETIOPIA) :

A educa tineretul înseamnă a 
întreprinde o operă de mare răs
pundere, extrem de dificilă și de 
complexă. Pentru fiecare popor ti
neretul reprezintă o avuție incalcu
labilă și. de aci, grija pentru mo
dul în care el este format. Pro
blema are aspecte multilaterale. 
Este vorba de a educa tineretul 
în spiritul atașamentului față de 
năzuințele de pace, de bună înțe
legere'între popoare. Educația să
nătoasă a tineretului nu poale fi 

zofică dacă vreți. Ceea ce am 
avut de spus în această pri
vință, eu am spus-o prin per
sonajele mele... La „Congresul 
intelectualității franceze în 
slujba păcii“ m-am exprimat, 
în acest sens, foarte clar. (La 
Congresul amintit, această po
ziție s-a tradus prin chemarea 
adresată factorilor răspunză
tori de a conlucra în scopul 
păcii, prieteniei, respectului 
între popoare, valori de maxi
mă importanță în orientarea 
tinerei generații a lumii-N.R.).

Tineretul însuși va deveni 
adult, și de aceea el trebuie s» p . - • - •• .- —...
:.>țî; dS t n ■ l r. e
probleme / <ri ia care ne re- 
n ciur.. ia; ?■<; .: 'i .i ute *ă
f-.e, ei însuși. • primai rir>> 

adevăr >t. ti -pc '• lui ..
căpăia alunei semni - *;
veritabilă".

și mai adînc în abisul incerti
tudinilor, pentru că situațiile 
exterioare care să-i apropie de 
ideile generoase întîrzie să se 
producă în țara lor.

Ca iubitori ai păcii, nu pu
tem ignora acea parte a tine
retului occidental care, ne- 
știind poate ce vrea, se aban
donează pe panta dezordinei, 
uneori a pornirilor agresive ; 
mai tîrziu, aceste consecințe 
vor fi suportate cu atît mai 
greu. La acești tineri trebuie 
să ne gîndim și noi, educato
rii tineretului, împreună cu 
cei care au o răspundere în 
conducerea popoarelor".

însă ruptă de înlăturarea oricăror 
manifestări de isterie războinică, 
de discriminare rasială, de împie
dicarea răspîndirii ideilor colonia
liste. In această direcție trebuie ac
ționat. Putem oare noi, tinerii afri
cani să ignorăm ceea ce se întîm- 
plă în Republica Sud-Africană ? 
Apartheidul reprezintă o rușine a 
secolului nostru. El exprimă în 
modul cel mai violent disprețul 
față de omul cu pielea de culoare 
neagră. Tocmai în lumina acestor 
fapte consider că atunci cind 
abordăm problema educării tinere
tului trebuie să cerem energic eli
minarea consecințelor colonialis
mului ce se manifestă în formarea 
tineretului din unele țări.

Patrick Salami
(NIGERIA) :

Pe umerii tineretului apasă o mare 
răspundere. El este chemat să par
ticipe activ la marile lupte pentru 
pace, împotriva colonialismului, 
pentru fericirea popoarelor. 
Conștiința răspunderilor ce le 
revin pătrunde tot mai adînc 
în masele tineretului. Pc pa- 
mîntul Africii mai sînt încă țări 
în care tinerii trebuie să dea o a 
prigă bătălie, alătuii de popoarele

„ Tineretului îi revine o mare 
răspundere"

Academicianul SPI
ROS MELAS este o 
marcantă personalitate 
a vieții culturale gre
cești, numele său fiind 
bine cunoscut peste 
hotarele patriei sale.

„Este evident că tineretului 
îi revine astăzi o mare răs
pundere în eforturile ce se 
fac în lume pentru întărirea 
păcii. Aș spune chiar că el 
trebuie „să ducă război" con
tra neguțătorilor de moarte 
sub lovitura cărora a căzut 
președintele Kennedy. Marea 
răspundere ce incumbă tine
retului este de a se afla sub 
stindardul luptei pentru li
bertate, dreptate și pentru

Vădim Kojevnikov:
(U. R. S. S.)

„Pentru afirmarea celor 
mai umaniste idei ale

timpului"
Din scrisoarea pe care 

ne-a trimis-o, ca răs
puns la întrebarea noas
tră, scriitorul VADIM 
KOJEVNIKOV, perso
nalitate prestigioasă a 
frontului cultural sovie
tic, desprindem aceste 
rînduri semnificative :

„... Există o tendință occi
dentală care, scufundînd în 
apa înghețată a calculelor e-

Kubert Merle.'
(Franța)

„Educația tineretului 
este o problemă importantă 

a lumii moderne"
Profesor la Facultatea 

de litere din Toulouse ți 
scriitor de prestigiu 
ROBERT MERLE, lau
reat al Premiului 
Goncourt ne transmite 
un răspuns în care punc
tul de vedere al pro
fesorului universitar 
este întregit de cel al 
scriitorului:

„Educația tineretului este, 
fără îndoială, una din pro
blemele importante care se ri
dică în fața lumii moderne, 
problemă la care eu, ca scrii
tor și profesor, sînt sensibil 
într-un mod deosebit.

După cîte știți, într-un re
gim capitalist educația (în 
sens de instrucție) este, dacă

ior, pentru libertate. Este cazul 
Angolei, Mozambicului, Guineei 
zise portugheze... Procesul de edu
care a tineretului trebuie să cul
tive ideea răspunderii pe care ge
nerația tînără o are față de pro
priul popor și față de lupta pen
tru progres a omenirii. După pă
rerea mea, propunerile prezentate 
de Republica Populară Romînă au 
deosebită valoare. Nu este întîm- 
plător că țara voastră a prezentat 
aceste propuneri. Eu, ca tînăr afri
can care mă aflu la învățătură în 
R. P. Romînă, vreau să-mi exprim 
sincerele mulțumiri pentru admi
rabilele condiții ce mi-au fost 
create.

Nelson Alves
(BRAZILIA) :

Interesul față de propunerea 
romînească la O.N.U. decurge 
din înțelegerea unei realități 
istorice : generația care este 
astăzi tînără, care acum abia în
vață sau se califică într-o profe

pace, deoarece această luptă 
este o condiție indispensabilă 
a progresului uman.

Sînt sigur că tineretul este 
profund conștient de datoria 
supremă ce îi revine și că va 
face tot posibilul pentru rea
lizarea acestor obiective în 
folosul său și al generațiilor 
ce vor veni și care vor putea 
avea un viitor mai strălucit 
în lume.

Profit de acest prilej pentru 
a transmite un salut tineretu
lui romîn și să-1 felicit pen
tru entuziasmul cu care mun
cește în diferitele sectoare ale 
vieții din țara sa, pentru cea 
mai largă aplicare a princi
piilor ce i-au fost trasate de 
făuritorii Romîniei noi".

goiste valorile morale, per
vertește sufletul tineretului... 
Lumea socialismului și a păcii 
militează pentru suprimarea 
unor asemenea tendințe nega
tiviste, pentru afirmarea ce
lor mai umaniste idei ale 
timpului. Tineretul constituie 
un auditoriu receptiv pentru 
cei ce formează sufletele oa
menilor. De aici reiese cit de 
mare este răspunderea față 
de societate a educației"...

nu în principiu, cel puțin în 
fapt rezervată un&i clase so
ciale bine definite...

Desigur că un sistem de e- 
ducație mutilat în felul acesta 
nu se va putea degaja, în pro
gramele sale, în metodele sale, 
în însuși spiritul său, din chin
gile strimte ale tradiției sau 
ale rutinei. In cazurile cele 
mai bune, doar prin efortul in
dividual al cutărui sau cutărui 
profesor, studenții, încurajați 
să folosească la maximum re
sursele simțului critic, vor 
descoperi lumea ce-i înconjoa
ră și necesitatea prieteniei în
tre popoare.

Dacă-mi permiteți să răs
pund întrebării dv. într-o ma
nieră mai personală, aș spune 
că, în ce mă privește, am sen

siune, va avea mîine misiunea no
bilă de a lua în mîinile ei des
tinele societății. Generația aceasta 
reprezintă viitorul tuturor popoare
lor. al umanității. De aceea, nici 
unui om conștient nu-i poate fi 
indiferentă problema educării aces
tei generații. Cred că o declarație 
internațională caic să prevadă clar, 
categoric răspunderile statelor ar 
reprezenta un document de mare 
importanță și de certă eficacitate 
Și deși întrebarea ce mi-a fost 
pusă se referă la problema educă
rii tineretului în general, doresc 
să mai adaug cîteva cuvinte. Tră
ind în mijlocul tineretului romîn 
sîntem plini de admirație pentru 
modul în care crește generația tî
nără a Romîniei, pentru felul în 
care ca este educată.

Abdelhamid 
Cheikh-Rouhou 

(TUNISIA) :
Singura cale pe care, ome

nirea o poale admite iu

timentul foarte viu că opera 
mea de scriitor nu face decît 
să prelungească — diversifi- 
cîndu-i, intensifieîndu-i, mul- 
tiplicindu-i ecoul — munca 
mea de profesor. Evident, a- 
ceasta se întîmplă nu fiindcă 
m-aș adresa exclusiv tineretu

Herbert Smith:
(Anglia)

„Tineretul este viitorul"
Reprezentant de sea

mă al prozei realiste 
contemporane din An
glia, scriitorul HER
BERT SMITH, cunoscut 
la noi prin romanul 
„A Field of Folk" 
(„Pe-un plai de oameni 
plin"), ne trimite un 
răspuns amplu, din care 
desprindem :

„...In Europa, tineretul de 
astăzi s-a născut în orașe dis
truse, în sate incendiate și în 
familii decimate sau profund 
rănite de război. De atunci în
coace s-a tot pus întrebarea : 
ce se va întîmplă cu copiii năs- 
cuți în astfel de condiții ? In 
această întrebare s-a reflectat 
îngrijorarea cu privire la ti
neret ; ea a fost potențată de 
posibilitatea unui nou război

Manuel Seranno Perez:
(Argentina)

„Să interzicem orice ați țări 
la violentă"

MANUEL SERANNO 
PEREZ, e profesor la 
Facultatea de filolo
gie a Universității din 
Tucuman, în Argenti
na. Este cunoscut în 
țara sa, între altele,

ceea ce privește educarea tineretului 
este cea a promovării idealurilor 
de pace și de prietenie. Formarea 
noii generații ridică numeroase 
•jrobleme. Aceste probleme sînt 
cil mult mai dificile și mai com
plicate în țările în curs de dezvol
tare, țări care trebuie să lupte pen
tru a lichida cumplita moștenire 
colonialistă. Educarea sănătoasă o 
tineretului, după părerea mea, nu 
este cu putință fără lichidarea a- 
nalfabetismului. Or, din păcate, 
multe din țările ce pină mai ieri 
erau colonii au ajuns la ceasul li
bertății avînd o mare parte a 
populației încă neștiutoare de carte. 
Tinerilor trebuie să li se deschidă 
larg porțile culturii. Firește, umi
lind discriminările pe care le-a 
creat stăpînirea colonială.

Armando Guidi
(BOLIVIA) :

Ideea unei acțiuni susținute pe 
plan mondial pentru promovarea 
in rîndurile generației tinere a 

lui, dar este un fapt că ti
nerii mă citesc, pentru că le 
sînt accesibil și pentru că ei 
găsesc, în romanele mele, ceea 
ce caută în chip special: în
fățișarea lumii de azi, și răs
punsurile implicite Ia proble
mele pe care ea le ridică...".

și de imaginea ciupercii ato
mice. Ce se va întîmplă, oare 
cu copiii născuți în ruinele u- 
nui război și crescînd în um
bra altuia ? îngrijorarea este 
naturală ; este omenește să te 
preocupe viitorul și, prin ur
mare, tineretul, care este vi
itorul...

...O educație sănătoasă devi
ne astfel extrem de utilă. 
Rolul scriitorului e evident. 
Tema lui este omenirea însăși, 
reflectarea ei în experiențe in
dividuale. Umanismul are, prin 
aceasta, un rod dinamic esen- 

1 țial, el îl inspiră pe scriitor, 
care este dator de a trata un 
astfel de material cu toată 
imaginația, forța descriptivă și 
sentimentul formei implicite în 
măiestria sa, justificate de 
importanța conținutului, a su
biectului ales".

prin a fi condus un „Se
minar de poezie pentru 
tineri", pe unde au tre- 
qut să-și spună cuvîntul 
poeți și scriitori de talia 
lui Rafael Alberti, Pablo 
Neruda, Asturias, Er

idealurilor de pace și bună înțele
gere are un caracter constructiv. 
Rețin în mod deosebit un aspect . 
stimularea contactelor între tineri. 
Aceste contacte reprezintă moda
litatea cea mai potrivită pentru 
dezvoltarea cunoașterii reciproce. 
Cunoscîndu-se, tinerii se apropie 
mai mult, înlătură prejudecățile 
născute din ignoranța cultivatei 
de cei interesați. Marile manifes
tări internaționale ale generației 
tinere au adus o contribuție de 
preț la cauza luptei tineretului, la 
dezvoltarea cunoașterii reciproce 
în interesul păcii.

Mahfood Hamid
(IRAK) :

Republica Populară Romînă a 
adus în dezbaterea Organizației 
Națiunilor Unite problema educării 
tineretului. Este o dovadă a înțe
legerii răspunderii ce revine fiecă
rui stat in această problemă de o 
însemnătate deosebită Statele, ți

nesto Sabalo și alții. 
Problema tineretului ță
rii sale l-a atras în chip 
special și cu aceste preo
cupări a luat parte acti
vă la Congresul latino- 
american de educație din 
Chile, ținut actlm cîțiua 
ani. Ne scrie:

„Tineretul din Argentina se 
află în plină frămîntare de 
viață. Problema socială in
ternă, ca și aceea a păcii în 

lume, îl stăpînesc cu seriozita
te. Argentina se socotește o 
țară proaspătă, plină de sen
timentul că are ceva impor
tant de spus în dezbaterile in
ternaționale, oricare ar fi ele.

Aspirația cea mai fier
binte. a tineretului este mai 
întîi o schimbare a con
dițiilor în care toți tinerii își 
încep viața și cariera. Sînt de 
părere că o astfel de schimba

Mario de Micheli:
(Italia)

„Tineretul este mai sensibil 
la adevăr decit la eroare"

Poet cu elevate cali
tăți de expresie, ilus- 
trindu-se în egală mă
sură ca prozator, prin 
suita de volume na
rative dedicate „Rezis
tenței în oraș" (1945-48), 
MARIO DE MICHELI, 
este, totodată, critic de 
artă și publicist pasio
nat. Ne trimite următo
rul răspuns:

„Pentru o bună parte a ti
neretului din Italia, marile 
probleme ale vieții contempo 
rane — așa cum se reflectă 
ele în operele poeților și ro
mancierilor progresiști — sînt 
obiectul unui viu interes. Este 
neîndoios că straturi largi ale 
tineretului — și mă refer la 
tinerii muncitori, ca și la ti
neri studioși — arată recepti
vitate la o literatură ca aceea 
pe care o întîlnim în teatrul 
lui Brecht, în proza lui He
mingway, în poezia lui Hik- 
met sau Quasimodo — ca să 
cităm cîteva nume ; o litera
tură pătrunsă de adevăr, de 
generozitate, de umanism.

Pentru mine nu există nici 
o îndoială că tineretul trebuie 
educat în spiritul sentimente
lor umaniste, și, deci, în cul
tul rațiunii, al păcii și prie
teniei universale.

Tineretul însuși aspiră fer
vent spre aceste înalte valori. 
Revin cu ilustrări din Italia : 
în ultimii ani, tinerii noștri 
— cei mai buni dintre ei — 
au fost prezenți în toate mo
mentele cruciale ale luptei 
antifasciste. Mii și mii de ti
neri au pășit în primele rîn- 

ganele guvernamentale au un toi 
de cea mai mare importanță in 
ceea ce privește formarea fiziono
miei morale a tineretului. Statul 
poate curma manifestările nesănă
toase care influențează în mod ne
gativ generația tînără, sau dimpo
trivă, le poate stimula. Chemarea 
adresată tuturor statelor de a-și 
uni eforturile spre a feri tinere
tul de flagelul unui nou război 
trebuie să găsească — și va găsi 
— un puternic răsunet. Este in 
interesul păcii mondiale.

Adipo Komo
(KENYA):

Am aflat cu interes de dezba
terea în legătură cu răspîn- 
direa în rîndurile tineretului a 
ideilor de pace și colaborare 
intre popoare. Noi, tinerii afri
cani care cunoaștem din ex
periența vieții urmările unei educa
ții ostile intereselor popoarelor 
noastre, credem că inițiativa pe 
care a luat o țara voastră este u- 

re se poate extinde pe plan 
internațional, în ce privește 
educarea tineretului mondial 
într-un spirit de rațiune, de 
etică constructivă și de cola
borare internațională, cu in
terzicerea oricăror ațîțări la 
violență, oricăror încercări de 
agitație neofascistă... Anumite 
filme și cărți nu fac decît să 
încurajeze aceste tendințe. 
Conștiința contemporană nu 
poate să nu condamne o edu
cație, o literatură în fața că
reia tineretul se vede dezar
mat și expus erorii, sub pre
siunea instinctelor cele mai 
brutale. Sînt întrutotul pen
tru adoptarea unei măsuri in
ternaționale privind educarea 
tineretului și salut din toată 
inima inițiativa Romîniei la 
O.N.U. atît de călduros în
dreptată spre grija față de ti
neret".

duri pe străzi și în piețe, de
venind adesea o forță decisi
vă în manifestările antifas
ciste — cum s-a întîmplat la 
Genova, acum cîțiva ani, iar 
mai apoi în demonstrațiile 
pentru Cuba, pentru Spania 
antifranchistă, pentru Alge 
ria.

Faptele argumentează că 
sînt numeroși acei tineri 
care s-au pătruns de sensul 
activ al păcii, al colaborării 
între popoare, al respectului 
reciproc.

Sînt convins că tineretul 
este mai sensibil la adevăr 
decît la eroare. Este timpul 
ca o educație atentă, stabili
tă pe principii acceptate de 
toate popoarele, să denunțe e- 
roarea — s-o denunțe cît mai 
puternic — și să așeze per
manent, sub ochii tineretului 
lumii, valorile păcii și ale a- 
devărului umanist. Și litera
tura, muzica, teatrul, cinema
tograful, cultura în general — 
ca manifestări ale conștiinței 
contemporane — pot face 
mult în această direcție.

Este tocmai spiritul în care 
se înscrie — la loc de onoare 
— inițiativa diplomatică ro
mînească, privind măsurile 
destinate a promova printre 
tineri ideile păcii, generozita
tea prieteniei, frumusețea 
respectului reciproc".

Anchetă realizată de :

ILIE PUl’CARU.
I). VRÎNCEANU,

AL. GHEORGHIU

tilă. Tineretul arc un rol impor
tant nu numai în lumea de azi. 

ci și în cea de mîine și tocmai din 
această cauză, formarea lui trebuie 
realizată cu cea mai marc grijă. In 
Africa, care abia acum pățește pe 
drumul libertății și care mai tre
buie să ducă o luptă aprigă îm
potriva colonialismului și ncocolo- 
nialismului, această problemă arc 
aspecte extrem de complexe. Avem 
de luptat împotriva analfabetis 
mului, împotriva moștenirii pe 
care ne-a lăsat-o colonialismul. 
Pentru noi este o încurajare spri
jinul țărilor socialiste. Mă bucul 
că am posibilitatea să studiez în 
Republica Populară Romînă. Spei 
că studiile pe care le fac aci vor 
li folositoare poporului meu, dez
voltării economiei independente i 
Kenyei. Sînt recunoscător poporu
lui romîn pentru condițiile de cart 
mă bucur cu și colegii mei.

Interviu realizat 
de EUGENIE OBREA


