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MATURITATEA UNEI
UZINE TINERE

în preajma Congresului al X-lea al P.C.R., de pe banda de montai a Uzinei de autotu
risme din Pitești va coborî mașina cu nr. 10 000. Evenimentul va coincide cu împlinirea unui 
an de la intrarea cu ample semnificații în dezvoltarea tehni cii românești a industriei con
structoare de mașini, a diversificării și împlinirii ei la cote altădată nebânuite. Planul pe 
luna în curs va fi, de asemenea, îndeplinit înainte de termen , după cum se precizează în 4 

angajamentul colectivului luat în cinstea congresului.

CONGRES AL 
PARTIDULUI

PROGRAMUL 
PARTIDULUI— 
PROGRAMUL 
ÎNTREGULUI POPOR

într-una din halele Uzinei de autoturisme

9 Intr-o puternică demonstrație de adeziune la documentele pentru Congresul al 

X-lea, din intreaga fără continuă să sosească telegrame și scrisori prin care 

oamenii muncii susțin cu căldură propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 

fie reales in fruntea partidului și își reafirmă hotărirea de a milita neabătut 

pentru înfăptuirea programului de edificare socialistă a țării

Conducător 
iubit 

și respectat
Prof. dr. docent MARIN LUPU

rectorul Academiei de Studii Economice 
Bucwești

întotdeauna, dar 
mai ales în perioada 
care a urmat Con
gresului al IX-lea 
problemele școlii, ale 
învățămîntului de toa
te gradele s-au aflat 
permanent în atenția 
și preocuparea parti
dului, a conducerii 
sale în frunte cu to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt bine
cunoscute importante
le măsuri adoptate în 
ultima perioadă de 
partid și de stat pen
tru dezvoltarea și 
perfecționarea acestui 
domeniu. Măsurile

luate au atras un în
semnat spor de cali
tate în pregătirea ca
drelor de înaltă spe
cializare, au dus la ri
dicarea nivelului ști
ințific al activității 
din învătămîntul su
perior, la profunda 
democratizare a vieții 
universitare. înscriin- 
du-se pe coordonate
le generale ale dez
voltării științei și cul
turii, ale modernizării 
vieții economice și so- 
cial-politice din țara 
noastră, îmbunătățirea 
în continuare a con
ținutului și formelor

de pregătire oferite 
de învătămîntul su
perior sînt tratate cu 
deosebită atente și 
în documentele pro
gramatice supuse ac
tualmente dezbaterii 
largi a comuniștilor, 
a întregului popor, 
Tezele și proiectul de 
Directive.

Este încă o dovadă 
a grijii atente cu care 
acest conducător în
cercat care este parti
dul nostru se preocu
pă de viitorul luminos 
al patriei, de perfec
ționarea neîncetată a 
tuturor aspectelor e- 
xistenței sociale, de ri
dicare a României so
cialiste pe cele mai 
înalte trepte ale 
bunăstării și progre
sului. Apare firească, 
în acest context, ade-

a 
ia 
în 
de

ziunea unanimă 
întregului popor 
ideile cuprinse 
Teze și proiectul
Directive, la măsurile 
preconizate, la politi
ca partidului și statu
lui nostru, apare firesc 
entuziasmul lucid, 
constructiv cu care 
tara întreagă se an
gajează să lupte 

(Continuare 
în pag. a 111-a)

ca

GLASUL CELOR
MAI PROFUNDE

SENTIMENTE
Telegrame și scrisori adresate Comitetului Central 

ai Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

A •»

Cînd Congresul al IX-Iea al 
P.C.R. stabilea prin Directi
vele sale începerea construc
ției de autoturisme, liniștea 
ancestrală mai domnea încă 
netulburată peste dealurile 
împădurite ale Colibașului. 
Era greu de imaginat pe 
atunci că într-un timp extrem 
de scurt, întreg peisajul aces
tor locuri, peisajul industriei 
noastre, se va completa cu un 
element nou, de o importantă 
și o frumusețe inedită, că nu
mai peste doi ani pe benzile 
șoselei care coboară printre li
vezile in terasă ale Coli

bașilor, vor aluneca în viteză 
aceste noi bijuterii ale tehni
cii românești, denumite „Da
cia 1100“. Pentru că buldoze
rele, excavatoarele, autoca
mioanele grele, n-au urcat 
pantele dealului decît în vara 
anului 1966. în mai puțin de 
un an de zile, uriașa hală a 
monoblocului, întinsă pe 
100 000 metri patrati, ca și ce
lelalte construcții-montaj ale 
uzinei, se profilau definitive 
pe verdele mat al gorunilor și 
fagilor ce le împrejmuiau. în 
timpul acesta, în care „zidarii" 
se aflau zi și noapte la înăl-

Opinia publică
și mișcarea 

literaturii

Certitu- 
dinea 

viitorului 
nostru 

luminos
IOAN MORARU

prim-secretar al Comitetului județean Sălaj 
al U.T.C.

în aceste zile, par
ticipăm cu toții la 
evenimente de o 
deosebită importan
ță pentru viața par
tidului nostru, pen
tru viitorul patriei 
— dezbaterea amplă 
și profundă a docu
mentelor pregătitoa
re pentru cel de al 
X-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român. E pentru pri
ma dată cînd în

preajma unui con
gres se organizează 
o dezbatere atît de 
atotcuprinzătoare a 
politicii interne și 
externe a partidului 
și statului, a orien
tării de viitor în toa
te domeniile vieții 
economice și sociale 
a tării. Nu numai 
conținutul documen
telor — a căror va
loare și însemnătate 
este unanim recunos-

cută — dar și larga 
consultare cu comu
niștii, cu întregul 
popor, constituie o 
expresie puternică a 
spiritului nou, crea
tor, în care lucrează 
partidul, a democta- 
tismului socialist dez
voltat cu consecven
tă după cel de al 
IX-lea Congres a) 
partidului.

Beneficiind de spi
ritul larg democra
tic în care partidul 
ni s-a adresat și 
nouă, tinerilor, invi- 
tîndu-ne la dezbate
rea importantelor 
documente ce vor fi 
supuse aprobării 
Congresului al X-lea 
al P.C.R., în toate 
organizațiile U.T-C. 
din județul Sălaj, în 
unitățile miniere și 
forestiere, în fabrici 
și pe șantiere, în 
cooperativele agri
cole și întreprinderi
le agricole de stat și 
cele pentru mecani
zarea agriculturii, în 
instituții și școli, 
ciștii — alături 
ceilalți 
muncii 
nifestat 
deplină

ute- 
de 
ai 

ma-
oameni

— și-au 
adeziunea 

fată de con-
(Continuare 

în pag. a IlI-a)

din Pitești
țime, alți constructori, vrea 
800 de tineri, de data aceasta 
cei care aveau să dea expre
sie ideii propriu-zise a auto
turismului românesc, se aflau 
departe de Colibași, pe malu
rile Senei, însușindu-și, ală
turi de specialiștii francezi cu 
care cooperăm la fabricarea 
noului produs, noua meserie. 
După doi ani de la prima lo
vitură de tîrnăcop, respectiv 
în august 1968, pe pistele de 
încercare din apropierea uzi
nei, conducătorii partidului și 
statului răsuceau primele 
chei de contact la primele 
autoturisme românești, inau- 
gurînd cea mai nouă ramură 
a industriei constructoare de

ROMUBUS BAL

(Continuare in pag. a VII-a)

în telegrama adresată de uteciștii din co
muna Cărpiniș, județul Timiș, se spune :

„Cu inima plină de bucurie, noi cei peste 
800 de tineri români, germani și de alte na
ționalități din comuna Cărpiniș am aflat de 
propunerea conferinței extraordinare a or
ganizației municipale de partid București, 
privind realegerea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de se
cretar general al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. întreaga activitate 
pe care o desfășurați ilustrează calitățile de 
încercat conducător al partidului și statului, 
de militant eminent al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, meritele 
dumneavoastră deosebite în fundamentarea 
și aplicarea vastului program de desăvîrșire 
a construcției socialiste, program care a di
namizat și-modernizat viața social-economică 
a României.

Muncind și învățînd într-o țară liberă, ală
turi de întregul popor, simțim din plin grija 
partidului nostru drag, efortul pe care-1 de
puneți personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru educarea și creșterea tine
rei generații care, ca niciodată pînă în pre
zent, se bucură de excepționale condiții de 
muncă, învățătură și viată.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile, toată energia 
noastră tinerească în vederea înfăptuirii po
liticii interne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Prezența dumneavoastră în fruntea parti
dului, ca cel mai înaintat și reprezentativ fiu 
al clasei muncitoare din România ne insuflă 
tuturor un profund sentiment de încredere 
în viitorul fericit al patriei.“

„Cadrele didactice și studenții din Universi
tatea „Al. I. Cuza“ Iași, se arată într-o 
altă telegramă, au primit cu nemăr
ginită bucurie propunerea făcută de confe
rința extraordinară a organizației de partid a 
municipiului București, propunere susținută 
cu entuziasm unanim de conferințele extra
ordinare ale organizațiilor de partid 
din celelalte județe, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. în aceste mo
mente de însemnătate excepțională pentru 
viitorul națiunii noastre socialiste, comuniștii 
din Universitatea ieșeană își îndreaptă gîn- 
durile și sentimentele cele mai alese către to
varășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul în
cercatului și puternicului nostru partid. Ei 
consideră că, dată fiind însemnătatea deose
bită a funcției de secretar general al Comi
tetului Central, realegerea toyarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român în această func
ție de mare răspundere va asigura în viitor 
fermitatea indispensabilă în aplicarea justă 
a politicii interne și externe marxist-leninis- 
te a partidului.

(Continuare în pag. a IlI-a)

mai mare decît simpla nega
ție ori afirmare — acestea, 
datorii ale criticului — deri
vă tocmai din calitatea 
simptomatică pe care o con
țin toate reacțiile sale. Din 
suma acestora trebuie să 
discernem tendința semna
lată, o orientare generală 
pe care o adoptă sau o res
pinge.

Publicăm, în dialog, opinii 
despre literatură. Nu, firește, 
orice fel de opinii ci pe a- 
celea semnificative, care 
spun ceva despre tendințele 
mișcării literare actuale, 
despre unele caracteristici și, 
de ce nu, defeefe ale ei. 
Este vizibilă, în ce privește 
opinia cititorilor, calitatea 
nouă, în virlutea căreia este 
receptată literatura. Prea 
des s-au făcut simțite, în 
chipuri mai directe ori mai . 
ascunse, scepticismul, lipsa 
de încredere, tratarea con
descendentă, ca să nu con-

(Continuare în pag. a V-a)

Se vorbește tot mai mult, 
pe drept cuvînt, despre ins
taurarea unui adevărat dia
log între scriitor și cititor, un 
dialog în care, printre altele, 
opinia publică asupra litera
turii nu înseamnă în primul 
rînd și nici nu se reduce nu
maidecât la verdicte asupra 
unei cărți sau alteia, ci are 
Valoarea unui seismograf ce 
înregistrează, în contact cu 
o întreagă literaiură, anu
mite cote de viață, ideologi
ce și estetice. Opinia publi
că, înregisfrînd valori diver
se și diferite calitahv nu este 
doar catalogul pasiv al miș
cării literare care în fond i 
se adresează ci și un exce
lent semnalizator. Ea nu își 
asumă rolul criticului ci exis
tă în colaborare cu acesta. 
Semnalele opiniei publice 
sînt, privite cu înțeiegere și 
fără superstiția. „lipsei de 
pregătire", simptomatice 
pentru fenomenul care le-a 
provocat. Valoarea ei, infinit

CITIȚI IN PAG. A. 5-A :
• Tineretului — o literatură 

noastre
• Condiții ideale pentru un „schimb" ideal între scriitor și 

cititor.

izvorîtă din realitatea epocii

PATRIOTISMUL SOCIALIST
factor generator de înalte valori

Principiul social-politic și 
moral care caracterizează ati
tudinea oamenilor față de țara 
lor și care se manifestă într-un 
anumit mod de acțiune și în
tr-un întreg complex de senti
mente sociale, patriotismul 
este, cum sublinia V. I. Benin, 
„un sentiment dintre cele mai 
adînci, statornicit de existența 
de secole și milenii a unor pa
trii diferite“. Dragostea de 
patrie include atașamentul 
față de locurile în care trăiești, 
devotamentul față de poporul 
din care faci parte, dragostea 
și respectul față de tradițiile 
lui înaintate de lupte și față de 
limba și cultura lui, spiritul de 
sacrificiu pentru apărarea li
bertății șl independenței patri
ei, grija pentru destinele ei.

în rîndurile poporului nostru.

politice și morale
patriotismul s-a format și s-a 
afirmat cu vigoare în cursul 
luptelor sale de veacuri împo
triva cotropitorilor străini și a 
asupritorilor din interior, în 
lupta împotriva oricărei ex
ploatări și asupriri, pentru a-și 
apăra ființa națională, liberta
tea și neatîrnarea patriei, pen
tru formarea națiunii române, 
a statului național unitar ro
mân. El s-a transmis și s-a îm
bogățit de-a lungul generații
lor,. cristalizîndu-se în alte tra
diții de luptă, prezente în glo
rioasele pagini ale istoriei po
porului român.

de conf. univ. dr.
OVIDIU TRĂSNEA

O dată cu dezvoltarea și or 
ganizarea clasei muncitoare, 
forța cea mai înaintată a socie
tății, aceasta se afirmă pe are
na istoriei ca purtătoare 
secvență a idealurilor de r__ 
greș, conțin uînd și ducînd mai 
departe cele mai bune tradiții 
ale luptei de eliberare socială 
și națională a poporului român. 

Partidul elasei muncitoare —

con- 
pro-

partidul comunist — a 
pe o treaptă superioară 
tradiții, a organizat și 
lupta oamenilor muncii 
tnflorirea și propășirea

Prin generozitatea și'elanul 
specifice vîrstei, prin dinamis
mul și receptivitatea sa la idea
lurile de libertate și dreptate 
socială, la schimbările înnoi
toare, tineretul a reprezentat 
întotdeauna, de-a lungul isto
riei, un însemnat factor de pro
gres al societății, un port-dra- 
pel al patriotismului. Din veac 
în veac, el a preluat și dezvol-

ridicat 
aceste 

condus 
pentru 
patriei.

i Ce se in- 
1 timplă pe 

i „șantierul“ 
I manualelor 
i școlare — 
i 1969...

Interviu cu prof. 
MIHAI ROMAN
redactor șef al Editurii 
Didactice și Pedagogice

Rep. : Invățămîntul nostru de 
cultură generală trăiește un 

' proces dc continuă perfecționa
re. Evident, aceasta presupune, 
pe lingă o pregătire corespun
zătoare a profesorilor și învăță
torilor, pe lingă măsuri edili
tare deosebite, pe lingă sarcini 
sporite în fața tuturor organe
lor, poate în primul rînd, e- 
forturi și o atenție aparte în 
procesul de elaborare a manua
lelor, prietenul de viață, cel 
mai intim al elevului. Acum, 
la mijlocul vacanței de vară, 
vă rugăm, tovarășe redactor 
șef, să ne spuneți în ce stadiu 
se află această „bătălie" ?

M. R. : Bine zis „bătălie”, 
căci intr-adevăr, în anul a- 
cesta munca noastră, a redac
torilor, a cunoscut o efervesr 
cență deosebită. Evenimentele 
epocale din viața poporului 
nostru, din viața învățămîntului 
nostru, din viața elevilor, în
vățătorilor și profesorilor noș
tri trebuiau să-și găsească un 
coeficient adecvat în structura 
și compoziția manualelor. Au 
fost elaborate manuale noi, în 
funcție de clasele noi care au 
apărut sau vor apare, s-au fă
cut o .serie întreagă de revi
zuiri, în fine, se reeditează 
toate manualele, așa ca elevii 
să le primească, la începutul 
anului școlar, pc toate noi, 
frumoase. Cifric, situația e ur
mătoarea : 438 de titluri de
manuale din care 53 noi, 71 re
vizuite. 323 reeditări, într-un 
tiraj global de circa 24 milioa
ne exemplare, cu o valoare de 
peste 168 milioane lei, toate 
distribuite în mod gratuit. Pînă 
la 7 iulie au fost difuzate deja 
343 de titluri.

Rep. : Vorbeați 
noi. Ce înseamnă și care sînt 
acestea ?

M. R. : Manuale noi au apă
rut, aș zice, la toate clasele. 
După cum știți, în anul școlar

FANUȘ BAILEȘTEANU 
(Continuare în pag. a VI-a)
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Itat virtuțile, 

le înaintate 
fruntînd eroic greutăți, 
nenumărate jertfe, el a 
un rol de seamă în lupta îm
potriva asupritorilor, 
dezrobirea socială, 
rirea și apărarea 
tei și suveranității 

în cursul luptei 
pentru socialism, 
oamenilor muncii s-a dezvoltat 
continuu, s-a adîncit și a căpă
tat un conținut nou, socialist. 
Pătrunzînd adine în conștiința 
și viața națiunii, realitățile im
presionante ale României de 
azi reprezintă temeiul patrio
tismului socialist al întregului 

(Continuare în pflg. a Il-a) I

valorile și tradiții- 
ale poporului ; in

dimi 
jucat I 

Ipentru 
pentru cuce- 
independen- 
naționale.

victorioase i 
patriotismul I 
a dezvoltat “

I
I

de manuale
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Patriotismul 
socialist— 

factor generator 

de înalte valori 
politice și morale

(Urmare din pag. I)

popor, generat de noua orindu- 
lre, care a lichidat antagonis
mele de clasă din sinul națiunii 
și conferă superioritatea aces
tuia față de celelalte tipuri is
torice de patriotism. Continu- 
Ind pe o treaptă superioară 
tradițiile patriotice înaintate 
ale maselor, patriotismul so
cialist se îmbogățește cu noi 
valențe politice și morale, îm- 
binînd armonios dragostea tra
dițională a maselor față de pa
trie cu devotamentul față de 
cauza socialismului și comunis
mului.

Notele sale caracteristice, 
conținutul său nou, consacră 
patriotismul socialist printre 
valorile politice și morale su
preme ale spiritualității și 
practicii societății socialiste, iar 
caracterul său militant și crea
tor îl transformă într-un factor 
generator de înalte valori poli
tice și morale. Ca sentiment 
general popular, al tuturor 
fiilor patriei socialiste, patrio
tismul socialist exprimă dra
gostea pentru Republica Socia
listă România, în care întreaga 
putere de stat și toate bogățiile 
țării aparțin tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sâte. în 
care suveranitatea nealterabilă 
și inalienabilă a puterii de stat 
coincide cu adevărata și de
plina suveranitate națională a 
poporului liber, călăuzit de înal
tele idealuri ale socialismului. 
Forța patriotismului socialist 
rezidă în convingerea că în pa
tria noastră liberă și suverană 
întreaga activitate, munca tutu
ror și a fiecăruia reprezintă o 
contribuție la progresul socie
tății, al cărei scop fundamental 
îl constituie satisfacerea într-o 
măsură crescîndă a nevoilor 
materiale și culturale ale popo
rului. Acest patriotism, calita
tiv nou. se manifestă în lupta 
însuflețită și devotată pentru 
apărarea și dezvoltarea cuce
ririlor revoluționare ale oame
nilor muncii, ■ pentru desăvîr- 
șirea construirii socialismului 
și crearea condițiilor trecerii 
treptate la comunism.

Patriotismul socialist se core
lează intim cu cea mai înaltă 
responsabilitate socială pentru
prezentul și viitorul patriei,
stimulîndu-i eficiența și po-
tențîndu-i dimensiunile în con
știința fiecărui țînăr, a fiecă
rui om al muncii. Sentimentul 
de mîndrie patriotică pentru 
înflorirea multilaterală a pa
triei socialiste se împletește cu 
conștiința răspunderii pentru 
realizarea sarcinilor ce revin 
fiecăruia la locul său de muncă 
(în fabrici și în instituții, pe 
șantiere și pe ogoare, în școală), 
pentru apărarea și dezvoltarea 
avuției obștești, pentru îndepli
nirea exemplară a îndatoririlor 
cetățenești, a datoriei sociale, 
pentru a pune întreaga capaci
tate și energie creâtdafe în 
slujba propășirii României Pa
triotismul socialist înseamnă, 
totodată, vigilență revoluțio
nară veșnic trează față de unel
tirile dușmanilor țării, abnega
ția dusă pînă la sacrificiul vie
ții pentru apărarea patriei so
cialiste.

Plămădit în spiritul umanist 
și internaționalist al ideologiei 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, crescînd și dezvoltln- 
du-se pe temelia trainică a 
unității sociale și politice a 
poporului, a prieteniei șl cola
borării frățești a tuturor oa
menilor muncii, indiferent de 
naționalitate, în opera de ridi
care a patriei lor comune, pa
triotismului socialist îi este 
străină orice îngustime națio
nală, orice tendințe de izolare 
națională, el se opune net na
ționalismului, șovinismului de 
orice fel Sentimentul demni
tății naționale, propriu adevă-

ratului patriotism, se împletește 
organic cu respectul sincer față 
de toate celelalte națiuni și po
poare.

în spiritul concepției și prac
ticii consecvent marxlst-lenl- 
niste a partidului nostru, Tezele 
Comitetului Central pentru 
Congresul al X-lea al partidu
lui. pornind de la unitatea dia
lectică dintre național și inter
național în construcția socia
listă, reafirmă îngemănarea 
patriotismului socialist cu in
ternaționalismul socialist.

Patriotismul socialist semni
fică, de asemenea, dragoste 
nețărmurită și devotament față 
de Partidul Comunist Român 
organizatorul și conducătorul 
poporului în lupta pentru liber
tate și dreptate socială, pentru 
suveranitate și independență 
națională pentru socialism și 
comunism. Sub conducerea 
partidului au prins viață, în 
România socialistă, năzuințe
le de veacuri ale poporu
lui j anii socialismului au 
însemnat o adevărată renaș
tere a națiunii noastre, a între
gului popor. Slujitor devotat 
și conducător înțelept al popo
rului român, partidul comunist 
i-a redat acestuia întreaga sa 
măreție. Tocmai de aceea popo
rul nostru, întregul nostru ti
neret, înconjoară partidul șl 
conducerea sa cu dragoste fier
binte, strînge tot mai mult rîn- 
durile în- jurul său, înfăptuiește 
cu entuziasm politica sa con
secvent patriotică și lnternațio- 
nalistă, privind-o ca pe propria 
sa politică.

Prin conținutul său. prin ca
racterul său militapt, creator, 
patriotismul socialist se afirmă 
ca un important factor subiec
tiv în, cimentarea continuă a 
unității sociale și politice a po
porului, în consolidarea coezi
unii națiunii noastre socialiste, 
în desăvârșirea societății noas
tre socialiste pe calea comunis
mului. Tocmai de aceea, Tezele 
Comitetului' Central subliniază 
programatic că „partidul nos
tru va cultiva și în viitor în 
rîndul întregului popor patrio
tismul socialist' — factor ge
nerator de înalte valori po
litice și morale, de vitali
zare a energiilor națiunii 
— hotărîrea de a-și apăra 
cuceririle revoluționare“. O 
importantă deosebită acordă 
Tezele educării în acest spirit a 
tinerei generații, întrucît ea 
este chemată să ducă mai de
parte făclia progresului . social 
pe pămîntul patriei noastre.,

Potențarea, printr-o amplă și 
asiduă muncă polit.ico-educa- 
tivă — în care sînt chemate 
Sfi-și conjuge eforturile școala, 
familia. Uniunea ' Tineretului 
Comunist, instituțiile de artă și 
cultură, toate organismele so
ciale și obștești — a patriotis
mului socialist, în toate com
ponențele sale, în conștiința 
socială a tinerei generații, de
vine astfel un imperativ esen
țial. înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare socialistă a 
țării, expus în Teze și în Dl 
rective, cere fiecărui tînăr, fie- 
cărui cetățean eforturi sporite, 
o activitate intensă și calitativ 
superioară, conștiința clară a 
datoriei sociale.

în conștiința sociallst-patrio- 
tică a tineretului nostru, încre
derea în viitorul luminos al pa
triei, așa cum se descifrează el 
în mărețul și amplul program 
elaborat de partid, se aliază 
intim cu voința nestrămutată 
de a transforma acest program 
în realitate, cu sentimentul 
înaltei responsabilități pentru, 
a transforma acest viitor în 
prezent ; cu atit. mai mult cu 
cît acest viitor va fi, cu certi
tudine,' prezentul de viață al 
tinerei generații.

EDITURA TINERETULUI

V. Firoiu ; „Din nou acasă", convorbire cu H. Coandă, lei 9. 
E. Gîrleanu : „Așa o poveste", lei 7,50. •
**• „Umoriști de aliădată", lei 3,25.

EDITURA PENTRU LITERATURA

P. Vâlureanu : „Un tremurat ostrov", lei 4,25.
I. Pogan : „Crizantemele lumii", lei 8,50.
V. Strava : „Cînlec pe zare", lei 4,25.

EDITURA ENCICLOPEDICA ROMANA

Pavel Apostol : „Să proiectăm omul anului 2 000", col. „Ori
zonturi", lei 2.

EDITURA TEHNICA

Panait Mazilu și colectiv,: „Probleme de rezistentă a mate
rialelor", lei 28.

EDITURA MILITARĂ

Marin Mihalache : „Constantin Godeanu", lei 3,25.

EDITURA MEDICALA

Iulian Mincu : „Diabetul zaharat și obezitatea" lel 12,50.

• In județul
TELEORMAN

despre
• LA ATENEUL Un

Zilele trecute comisia 
pentru cultură și propagan
dă a Comitetului județean 
Teleorman al U.T.C. 
organizat „Săptămîna 
bliotecii“, acțiune 
s-a desfășurat 
sprezece comune 
Programele din 
Salcia, Plopii , .
Traianul, Crîngeni și altele 
au cuprins cîte un concurs 
ghicitoare, o seară de poe
zie „Te slăvim, te etntăm 
partid iubit“, o călătorie pe 
hartă „Industria în Teleor
man“, medalioane literare 
și un concurs „Cel mai bun 
recitator".

în alte orașe și comune se 
desfășoară în aceste zile 
ștafeta culturală intitulată : 
„Album din viața și activi
tatea, județului Teleorman“. 
In fiecare localitate de pe 
traseul ștafetei se vor orga
niza programe culturale, va 
fi întocmit un album cu fo
tografii ilustrînd aspecte 
din activitatea tineretului 
pe ogoare, din viața de or
ganizație. Alături de aceste 
manifestări s-a inițiat un 
concurs pe tema : „Filmul 
istoric românesc“, în cadrul 
căruia tinerii vor răspunde 
la întrebări privind cîteva 
filme realizate în ultimii 
ani („Setea", „Străinul“, 
„Dacii", „Columna“, „Dumi
nică la ora 6“ ș.a.). La în. 
cheierea ștafetei-album 
Alexandria va f 
o expoziție 
fotografii ț

a 
bi- 

care 
în două- 
din județ, 
comunele 
Slăvitești,

ri-aiMuiil, la 
fi organizată 

. , cu cele mai buhe
fotografii și lucrări de gra
fică.

ELISEI TARȚA

• In județul

dă de ample și complexe 
transformări Înregistrate în 
toate planurile vieții sociale. 
Două dintre aceste activități 
în curs de desfășurare, ini
țiate de secția de propagan
dă, se bucură de aprecieri 
și largă participare a tine
rilor. Este vorba de con
cursul intitulat „Pagini de 
glorie nepieritoare din isto
ria patriei“ care urmărește 
să reliefeze din documente 
și secvențe cinematografice 
evenimente importante ale 
istoriei noastre naționale. 
Concurenților le-a fost pusă 
la dispoziție bibliografia 
necesară iar programele ci
nematografelor cuprind fil
me cu tematică istorică (Tu-

fice Interjudețene din Cra
iova și sînt menite să con
tribuie la îmbunătățirea cu
noștințelor tinerilor.

V. RÄVESCU

TINERETULUI
Ti-

Acțiuni

Luni 21 iulie, Ateneul 
neretului (Aleea Alexandru, 
nr. 38) organizează în cinstea 
Congresului al X-lea al par
tidului și celei de a 25-a ani
versări a eliberării, o seară 
de poezie patriotică. Vor citi 
din creațiile lor poeții : Ni- 
chita Stânescu, Gabriela 
Melinescu, Traian Iancu, 
Vlrgll Mazilescu, Cezar Bal- 

Mircea Cristea, Iile
Ivănescu, 

lolanda

completat

APROAPE 5 MINUTE CU

PAUL ANGHEL
VITEAZUL“

Teatru- 
Sturdza 
repetă.

tag,
Constantin, Cezar 
Valeriu Pantazl, 
Malamen.

Recitalul va fi
și cu lucrări de muzică sim
fonică românească.

De asemenea, actorii Lu- 
dovlo Antal și Dinu lancu- 
lescu vor recita din poezia 
noastră de după Eliberare.

M. C.

— Pe scena 
lui „Lucia 
Bulandra" se . .
in prezent, basorelie
ful dramatic „Vitea
zul", de care cititorii 
au luat cunoștință, de 
altfel, nu de mult, în 
paginile revistei „Ro
mânia literară“. De 
ce v-a atras acest su
biect 7

— M-a atras iposta 
za excepțională a e- 
roului, valoarea sa 
exponențială pentru 
condiția unui neam, 
în întregul său. Mi
hai Viteazul este ex
presia unei tendințe, 
o tendință care mijea 
în epocă și pe care 
voievodul o ridică la 
incandescența 
științei, 
într-un 
sublim, 
ceea el _. ... 
simbol, iar ulterior 
pașoptiștii l-au trans-

dialog peste veacuri
format într-un mit. 
M-a pasionat acest 
mit.

— Pe care Insâ îl 
demitizați—

,Jl con- 
pecetlulnd-o 

sacrificiu 
Tocmai de a- 
a devenit un

— E mitizat și de- 
mitizat în egală mă
sură, iar aceste ten
tații polar opuse au 
asigurat eroului meu' 
— eroul literar, desi
gur — sfîșierea tra
gică pe care am in
tenționat s-o realizez, 
dăltuindu-i basorelie
ful. Dar această 
sfîșiere tragică nu e 
inventată de mine, e 
a istoriei — recitiți 
istoria I — eu n-am 
făcut altceva decît 
să redescopăr trage
dia și să o întruchi
pez artistic.

Să nu încercați o 
suprapunere strictă 
intre eroul literar și 
cel real. N-am urmă
rit realizarea unei 
monografii istorice,

ci a unei meditații 
supra istoriei, in care 
Mihai joacă rolul u- 
nui termen prim In
tr-o ecuație. Ecuația 
este eternă, ține de 
condiția istorică și 
geografică a poporu
lui român, silit să se 
opună cîndva lăco
miei unor imperii.

Pentru a obține e- 
fectul autenticității 
artistice a tipurilor, 
am recurs la unele 
procedee proprii pic
turii, sculpturii sau 
literaturii, prin care, 
fie dllatînd dimensiu
nile, fie comprimînd 
epica unor momente, 
fie lnversînd cronolo
gia, să dau funcționa
litate figurii centrale 
și suflului său tragic.

— în ee măsură re
flectă această operă 
propria dv. persona
litate 7

— Ca autor, proiec
tezi asupra unui per
sonaj, dacă nu însu
șirile, măcar nostal
giile tale, într-un ra
port foarte delicat de 
complinire, sau niște 
calități pe care nu le 
ai dar le descoperi ca 
o realitate în altcine
va, care-ți este, even
tual, diametral opus.

N-aș putea spune 
că Mihai vorbește cu 
frazele mele. Cine ci
tește scrisorile sale 
către ducele de Tos
cana poate observa 
că spiritul acestor 
documente este tra
dus în replicile pie
sei. Prin intermediul 
Sfetnicului însă are 
loc un dialog politic 
— dialogul meu, pes
te timp, cu Mihai sau 
cu alte figuri simi
lare.

ELENA POPA

dor, Dacii, Columna, Proce
sul alb, Valurile Dunării 
etc.). Concursul se desfă
șoară concomitent în jude
țele Dolj și Mehedinți în 
mai multe faze, fiecare do
tată cu premii, urmînd a se 
încheia pe 17 august cînd 
va avea loc în sala Patria 
din Craiova faza interjude
țeană. Un al doilea concurs 
își propune să reconstituie 
din răspunsurile la întrebă
rile pe care le cuprind pro
bele respective, principalele 
coordonate ale dezvoltării 
patriei noastre în cei 25 de 

■ ani de mărețe realizări.
Ambele concursuri sînt 

organizate cu colaborarea 
întreprinderii cinematogra-

volan — emisiune pentru auto
mobilist! • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Tele-enciclopedla
• 21,00 Monografii contemporane : 
„Uvertură1 la „Dunărea Albastră"
• 21,20 Vacanță muzicală 0 21,43 
Zborul navei cosmice ,,Apollo-ll". 
Transmisie în direct a 22>20 Tele
jurnalul de noapte șl buletinul 
meteorologic • 22,35 Film serial : 
„Comisarul Malgret“ • 23,25 „E~ 
poca de piatră" sau ce se întîmpla 
în preistorie cînd doi soți voiau 
să devină etntăreți de muzică 
ușoară,

PROGRAMUL II

Unirea (orele 18). Grădina Unirea 
(orele 20,30).
• NEIMHLINZITA ANGELICA î
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Giu iești (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 0,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15, 20,30), Grădina Lira (orele
20,30).
• ÎN UMBRA COLTULUI i ru
lează la Pacea (orele 16; 18; 30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Popular (orele 18; 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI : rulează la Grădina Vltan 
(orele 20,30).
• PROGRAM DE SCURT ME
TRAJE ; rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare.

• PRIETENELE : rulează la 
Popular (orele 15.30).0 PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI : rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).
n OPERAȚIUNEA BELGRAD i 
rulează la Grlvlța (orele 18,151 
20,30). , , ,a FELDMAREȘALA : rulează la 
Grlvlța (orele 9; 11,15; 13,30; 16). 
0 SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Volga (o- 
rele 9—15,45 In continuare i 18,15;
20.30) .
• „ARMATA CODOBATURILOR’ 
DIN NOU IN LUPTA I rulează la 
Munca (orele 16; 18).
« POSTSEZON : rulează la Raho
va (orele 15,30).
0 IN ORAȘUL „8“ i rulează la 
Flacăra (orele 20).0 APELE PRIMĂVERII > rulează 
la Unirea (orele 18).
• PRINȚESA TRISTA : rulează 
la Ferentari (orele 15.30 : 18 ; 20,13), 
Progresul (orele 20,30).
0 STRAIN IN CASA ; rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,15, 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9, 11,15,
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45). Grădina 
Aurora (orele 20,30).
0 UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : rulează la Moșilor
(orele 18).
a VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : rulează la Dacia (o- 
rele 8; 9,50; 11,55; 14.05; 16,15; 18,30; 
20,45).0 ARUNCAȚI banca in AER : 
rulează la Bucegl (orele 9 ; 11,15. 
13,30; 16; 18.15, 20,30), Arta (orele 
9—16 în continuare ; 18). Grădina 
Arta (orele 20.30).
• OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO : rulează ' 1 '
15,30; 18).
S AM DOUA ----------
TAȚI : rulează la Viitorul (orele 
20,301. „ .0 ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18). Gră
dina Rahova (orele 20,30).
« TARZAN, OMUL ....... .............
rulează la Lumina
16.30 în continuare ;
Progresul (orele 15.30 ; 16). Progre
sul Parc (orele 20,30)
0 TARZAN. OMUL MAIMUȚA t 
rulează la Flacăra (orele 15,30, 18). 
o MARELE ȘARPE : rulează la 
Doina (orele 11.30: 13,45; 16; 18,15;
20.30) .. , .
0 ADIO, GRINGO ! : rulează la

0 DRAGOSTE LA LAS VEGAS ; 
rulează la Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (orele
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00), 
Favorit (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9; 11; 
13; 15; 11; 19; 21), Modem (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Sta 
dlonul Dinamo (orele 20,30).0 COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI ClINI VERZI : rulează la 
Republica (orele 0 ; 11,301 14 ;
16,30 ; 18,45 ; 21,15), Festival (o- 
1-ele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Festival (orele 20,30), Gră
dina Expoziției (orele 20,30), Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15).
0 DEȘERTUL ROȘU ; rulează la 
Central (orele 9,30; 12.15. 15; 18: 21), 
Grădina Doina (orele 20,30).
0 LA DOLCE vita : rulează la 
Unton (orele 15,30. 19).
0 OMUL MOMENTULUI : rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11.15; 
13,30; 16,15: 18,30: 20,45).0 NOAPTEA GENERALILOR: 
rulează la Gloria (orele 9; 11,45, 
14,30; 17.15; 20). Tomls (orele
0—15,30 tn continuare, 18,15). Gră
dina Tomls (orele 20,15).
0 SOARE Șl UMBRA : rulează la 
Munca (orele 20).
0 COMEDIANȚII : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18). Grădina 
Buzesti (orele 20,30).0 LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Crîngașl (orele 15,30 118; 
20.15).
0 VERA CRUZ : rulează la Mo
șilor (orele 15,30). Grădina Moși
lor (orele 20,30).
0 ROLLS-ROYCEUL GALBEN î 
rulează la Vltan (orele 15.30: 18). 
0 CRIMA DIN PĂDURE - ore- 
mleră rulează la Victoria (orele 
9; 11.15; 13.30; 16.00; 18,00; 20.45.
0 RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT : 
rulează la înfrățirea intre popoare 
(orele 15.15: 17.45: 20).
0 ULTIMA TURA : rulează la 
Drumul Sării (hrele 15; 17.30; 20). 
0 ZIARISTUL : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15; 18,30).

DUMINICA, 20 IULIE 1969

NAIUL LUI PROGRAMUL I

I.

J.'J-la Viitorul (orela

PROGRAMUL H

JUNGLEI ! 
(orele 8,45— 
18,15 ; 20,45),

patriei o 9,00 
pentru copii, 

excursie, emi- 
marelui maes- 
„Fiul Mării“

MAME ȘI DOI

FANiCĂ

e 20,25 Paul Constantinescu — 
inedit « 21.05 Seară de teatru T.V. 
„Maior Barbala" de Bernard 
Shaw.

LUCA PE MÎINI BUNE

DOLJ

CREOLA,

Teatrul sattric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : AN
SAMBLUL DE ESTRADA POLO
NEZ — ora 20 ; Ansamblul „Pe- 
rlnita" (în sala Teatrului „C. 
Nottara“) : PERINIȚA MEA 
ora 19.

q 19,30 Telejurnalul de seară 
e 20,00 Trei melodii pe săptămî- 
nă o 20,10 Recital de sîmbătă sea
ra. Basul Ion Hvorov • 20,30 
Roman-foileaon „Lunga vară fier
binte“ : Nevinovatul disperat.

o chestiune 
de 

onoare

Un amplu' program de ac
tivități tinerești sînt dedi
cate de către Comitetul ju
dețean Dolj al U.T.C. măre
țului eveniment al împlini
rii unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei — perioa-

StMBATA, 19 IULIE 1969

Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (la grădina Boema) . FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; An
samblul „Perlnița" (în sala Tea
trului „C. I. Nottara") : PERINI
ȚA MEA — ora 19.

DUMINICA, 20 IULIE 1969

STMBÄTÄ, 19 IULIE 1969

PROGRAMUL I

• 15,15 Tenis de cîmp : Româ- 
nia-U.R.S.S. (finala grupei B din 
zona europeană a „Cupei Davis1) 
0 18,00 „Belle șl Sebastien“ (re
luare) „Vînătorul", „Străinul“, 
„Valiza lui Norbert" • 10,15 La

Citim tntr-un program pus 
la îndemîna, spectatorilor din 
tr-o prestigioasă sală din 
Köln : „Programul românesc 
Intitulat „Stelele Bucureștiu-
lul" vl-1 prezintă pe renumitul 
cîntăreț de nai, Radu Slmlon, 
despre care ziarul „Allgemaine 
Zeitung“ consemna : „un vir
tuos de neegalat decît de în
suși... Pan“.

Este același tînăr care în 
anul J956 absolvea clasa de nai 
de la Școala medie nr. 1 de 
muzică a strălucitului muzi
cian care a fost artistul po
porului Fănlcă Luca șl care-i 
lasă odată cu deprinderea in- 

■ strumentulul șl o parte din 
sensibilitatea sa, din muzicali 
tatea șl duioșia expresiei.

Am avut prilejul să-1 vizitez 
recent pe tînărul mesager al 
folclorului românesc în lume, 
la el acasă, în noul apartament 
primit în complexul din Calea 
Amurgului. Din mărturisirile 
sale, din programele din străi
nătate puse la dispoziție, d’n 
cronicile ziarelor șl fotografiile 
pe multe coloane, ca șl din 
cuvintele părinților săi se în
chega portretul unui artist 
ce-și șlefuiește neîncetat ta
lentul. Tntr-un deceniu sl mal 
bine de activitate în cadrul 
ansamblului „Perinlța“ precum 
și în mod Individual a partici
pat la nenumărate turnee în 
Franța. Elveția, Italia. Olanda, 
U.R.S S., Belgia, R.D.G., R. F. 
a Germaniei, Brazilia, Iugosla
via. Turcia, Polonia. Austria, 
Tunisia, Algeria, Liban, Sue
dia. Finlanda.

Despre acest tînăr artist ro
mân. un ziar ca „Le Monde“ a 
scris : „în materie de flautul 
Iul Pan (nai — n.n.) acest tî
năr atinge culmile" pentru ca 
ziarul „Cumhuryiet" din Tur
cia să noteze : „uluiește, Im
presionează, cucerește“. Redăm 
și alte superlative culese din 
ziare ce apar în Europa, A- 
frlca și America Latină : „un 
mare virtuos", „inima româ
nească palpită în cîntecul Iul“, 
„în fața bucuriei muzicii su. 
bllme te închini" etc., etc.

Dintre bucuriile sale cele mal 
Intime : sä întîlnească pe glob 
însemne ale țării noastre. 
Bunăoară a fost cucerit de 1- 
deea organizatorilor marelui 
turneu pe care l-a făcut în 
primăvară prin 34 de orașe 
suedeze în cadrul programului 
de „Varietăți internationale“ 
(unde a a fost cap de afiș), de 
a 1 se plasa drept fundal afi
șul O.N.T. despre România 
torească.

O întrebare cu oaracter 
lucru" : proiecte T

— Mă pregătesc pentru 
film în culori ce va fi turnai 
la Bremen, în R. F. a Germa
niei, ‘la începutul lunii septem
brie...

C. RM,

0 8,30 De strajă 
Matineu duminical 
La șase pași de o 
siune-concurs. Șah 
tru. Filmul serial „uu, 
(III) 0 10,30 Ora satului 0 11,30 
Concert simfonic 0 15,00 Tenis 
de cîmp ; Românla-U.R.S.S. (fina
la grupei B din zona europeană 
a „Cupei Davis“) 0 18,30 în toiul 
verii — montaj folcloric 0 19,00 
Telejurnalul de seară. Buletin me
teorologic a 19,30 Desene animate 
0 19,40 7 borul navei cosmice
,,Apollo-ll11. Desprinderea modu
lului lunar. Transmisie în direct. 
0 20,25 Recital Gică Petrescu 
0 20,40 „Personalitatea Hunedoa
rei“ e 21,10 Pe boltă cînd apare 
Luna — spectacol muzlcal-distrac- 
tiv 0 22,10 Zborul navei cosmice 
„Apollo-ll“. Aselenizarea modulu
lui lunar — transmisie în direct 
0 22,25 Telejurnalul de noapte șl 
Buletinul meteorologic 0 22,43
Miniaturi orchestrale 0 23,05 Tele- 
sport.

NOI PREMIERE CINEMA TOGRAFICE

La cinematograful Patria 
din Capitală

O coproducție italo-franceză 
Regia : Luigi Zarnpa

Cu : UGO TOGNAZZI — 
BERNARD BLIER — FRANCO 

FABRIZI

nino ,. pamela 
manfrede^tiffin

O producție franco-italiană

Regia : Dino Sisi

c
O producție a studiourilor din 

R.P. Polonă
Regia : Jerzy Antczak 

Cu : Jadwiga Baranska, Mariusz 
Dmociowski, Stanislaw 

Jasiukiewicz
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PROGRAMUL PARTIDULUI -
PROGRAMUL ÎNTREGULUI POPOR
Pentru că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
este cel mai iubit 
fiu al poporului

(Urmare din pag. I)

ION LUNGU
scriitor

Vizita conducătorilor de partid 
ți de stat în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în diferitele 
județe ale țării în aceste zile de 
intense și rodnice pregătiri pen
tru întîmpinarea celui de-al X-lea 
Congres, a prilejuit ample și pu
ternice demonstrații de adeziune 
entuziastă a tuturor oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități la politica 
înțeleaptă a partidului, la prin
cipiile și obiectivele profund mo
bilizatoare ale desăvîrșirii con
strucției socialiste cuprinse în 
Tezele Congresului și proiectul 
de Directive. Conștienți de rolul 
vital îndeplinit de Partidul Co
munist Român în istoria contem
porană a patriei noastre pentru 
înfăptuirea și asigurarea unei 
vieți libere, pașnice și fericite, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
toate generațiile și-au manifestat 
hotărîrea lor fermă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înde
plinirea și depășirea mărețelor 
sarcini pe care le conțin aceste 
importante documente. Tezele și 
proiectul de Directive, supuse 
unei largi și amănunțite dezbateri 
care ne-a confirmat pe deplin 
valoarea istorică deosebită, con* 
stituie o temeinică și îndrăznea
ță sinteză științifică a politicii 
marxist-leniniste a partidului, un 
program realist și cuprinzător de 
dezvoltare ascendentă a vieții 
noastre economice, social-politice 
și culturale, întemeiată pe înde
lungata experiență a maselor 
muncitoare, pe posibilitățile con
crete ale întregului nostru popor. 
De aceea, oriunde au poposit, 
conducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați cu nețărmurit 
entuziasm și atașament de către 
toți cetățenii.

Pentru cei care ne desfășurăm 
activitatea Ia Cluj, prezența aici 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a însemnat un prilej de sinceră 
și profundă bucurie, de manifes
tare a hotărîrii tuturor de a în
deplini, fiecare în domeniul său, 
politica partidului. Conducătorul 
înțelept și iubit a făcut să vibre
ze întreprinderile, instituțiile și 
străzile noastre de o spontană și 
fierbinte dragoste a oamenilor 
de pe aceste meleaguri. Exem
plul său de abnegație și devota
ment, energia sa nesecată în slu-

jirea idealurilor socialismului și 
comunismului, fermitatea și con
secvența gîndirii sale creatoare 
marxist-leniniste ne-a făcut să 
simțim și mai intens răspunderea 
pe care o avem fiecare la locul 
nostru de muncă față de patria 
socialistă. Inițiativa Conferinței 
extraordinare a organizației de 
partid a municipiului București 
de a propune realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în cali
tate de secretar general al parti
dului a găsit un ecou profund 
și unanim la Cluj, Baia Mare, 
Satu Mare, Oradea, Arad ca și 
în toate celelalte părți ale țării. 
Comuniștii au primit cu o vie 
și puternică satisfacție cuvintele 
tovarășului Ceaușescu care expri
mau garanția opțiunii lor entu
ziaste. Tovarășul Ceaușescu con
stituie în conștiința trează a po
porului nostru o voință dîrză și 
neabătută de libertate și fermi
tate, de independență națională 
și bunăstare, de unire sinceră a 
tuturor forțelor antiimperialiste 
pentru pace și socialism. Intran
sigent, necruțător față de orice 
lipsuri în muncă, credincios în
vățăturii marxist-leniniste, clasei 
noastre muncitoare, tovarășul 
Ceaușescu, exponent strălucit al 
partidului nostru, reprezintă pur
tătorul de cuvînt cel mai auto
rizat al celor care muncim și 
luptăm în această tară pentru 
pace și progresul lumii. Ca 
scriitori, nu putem decît să sub
scriem întrutotul la obligațiile 
care ne revin, la îndatoririle față 
de popor subliniate cu limpezime 
și fermitate ideologică în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu: „Trebuie să scriem 
despre faptele mărețe ale po
porului nostru, despre tot ce se 
face în România, despre tot ceea 
ce se construiește prin munca 
entuziastă a tuturor celor ce lo
cuiesc în această patrie ; să 
scriem despre uriașa luptă pen
tru progres și pentru pace a tu
turor oamenilor de pe toate 
continentele; acestea să fie re
date în arta noastră cit mai mi
nunat, cit mai frumos pentru a 
însufleți poporul în muncă și 
luptă. Numai astfel scriitorul își 
va realiza menirea, va dovedi că 
e alături de popor, va fi iubit 
și își va găsi locul în popor".

. „Iubite tovarășe Ceaușescu, vestea hotărî- 
( rii luate de conferința organizației munici- 
( pale de partid București de a da 'mandat de- 
( legaților aleși pentru Congresul al X-lea al 
, P.C.R. să susțină realegerea dumneavoastră 
, în înalta funcție de secretar general al C.C. 
, al P.C.R. a fost primită cu entuziasm și bucu- 
, rie de întregul tineret al Hunedoarei“, se 

spune în telegrama trimisă de Comitetul 
U.T.C. al Combinatului siderurgic Hunedoara.

„Pentru tinerii siderurgiști din cetatea de 
foc a țării, activitatea dumneavoastră în 
fruntea partidului a constituit întotdeauna 
un model de abnegație și dăruire totală cau
zei socialismului, pentru binele și fericirea po
porului român ale cărui interese le slujiți cu 
devotament și nețărmurită dragoste.

Programul supus dezbaterii partidului, a 
întregului popor, întrunește aprobarea noas
tră unanimă, fiind conștient! că tineretul este 
principalul beneficiar al realizărilor, prezente 
și viitoare, dar și un factor de prim ordin pe 
care partidul se bazează în îndeplinirea mă
rețelor obiective propuse.

Aprecierile dumneavoastră privind aportul 
adus de tânăra generație la opera de edifi
care a socialismului, precum și îndemnurile 
adresate cu diferite prilejuri constituie pen
tru tinerii furnaliști, oțelari, laminatori ai 
Hunedoarei un puternic imbold în muncă, 
indicații prețioase privind activitatea noastră 
viitoare.

Exprimăm și cu acest prilej sentimentele 
noastre de adâncă mulțumire pentru grija 
partidului față de destinele țării, pentru mul
tiplele dovezi ale preocupării permanente de 
a asigura tinerei generații condiții optime de 
muncă și viață, de pregătire multilaterală.“

In scrisoarea trimisă de adunarea activului 
de partid din întreprinderea Construcții- 
Montaj Sf. Gheorghe, județul Covasna, se 
arată: „Dezbătând cu entuziasm, exigență și 
răspundere documentele conferinței extra
ordinare a organizației județene de partid 
Covasna, exprimăm adeziunea deplină a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii ro
mâni și maghiari din întreprinderea noastră 
față de hotărîrea conferinței de a propune 
realegerea în funcția de secretar general al 
Comitetului Central al partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al par
tidului nostru, care prin înalta sa competență, 
prin activitatea neobosită, plină de abnega
ție și devotament închinată intereselor oame
nilor muncii, cauzei socialismului, indepen
denței patriei și păcii în lume și-a cucerit 
înalta prețuire și dragoste a întregului nos
tru popor.

în numele celor peste 170 de comuniști 
români și maghiari din întreprinderea noas
tră, adunarea activului de partid susține cu 
entuziasm această propunere.

Dînd expresie gândurilor și sentimentelor 
tuturor comuniștilor, muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, animați de un puternic

patriotism, strâns uniți în jurul partidului, 
asigurăm Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici-un efort pentru a traduce în viață 
mărețele sarcini ce ne revin în construcția 
societății socialiste“.

„Uteciștii, toți tinerii din Rafinăria Brazi 
au luat cunoștință cu deosebită satisfacție 
de propunerea făcută la conferința extraor
dinară a organizației municipale București a 
P.C.R. care a propus ea dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales 
în înalta funcție de secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân.

complex de majorare a producției de xilen. 
Nu vom precupeți nici un efort în lupta pen
tru traducerea în viață a tuturor sarcinilor 
ce ne revin, a mărețului program cuprins în 
Teze și proiectul de Directive, contribuind 
astfel la înflorirea scumpei, noastre patrii, 
Republica Socialistă România“ — se spune în 
telegrama adresată de Comitetul U.T.C. al Ra
finăriei Brazi.

Din Suceava, tinerii care muncesc în ca
drul întreprinderii de reparații auto transmit:

„Organizația U.T.C. de la I.R.A. — Suceava 
a primit cu deosebită satisfacție hotărîrea 
conferinței extraordinare a organizației jude
țene de partid Suceava care, ca răspuns la 
hotărîrea conferinței extraordinare a orga-

GLASUL CELOR
MAI PROFUNDE

SENTIMENTE
Telegrame și scrisori adresate Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Noi dăm o înaltă apreciere politicii interne 
și externe promovate de partid, de Comitetul 
său Central, în frunte cu dumneavoastră 
după cel de al IX-lea Congres și sîntem 
mîndri de faptul că tineretul patriei noastre 
se bucură de condiții minunate de muncă, 
viață și învățătură, de grija părintească pe 
care partidul, > dumneavoastră personal, o 
acordați tinerei generații.

Urmînd exemplul comuniștilor, noi, ute
ciștii din Rafinăria Brazi, ne angajăm în fața 
partidului că vom participa cu tot entuzias-

nizației P.C.R. a municipiului București a pro
pus realegerea dumneavoastră în funcția de 
secretar general al C.C. al P.C.R.

Toți tinerii din întreprinderea noastră în
suflețiți de exemplul luminos al întregii 
dumneavoastră activități, caracterizată de un 
înalt spirit de inițiativă, 
pentru binele poporului, 
care înconjurați întregul 
asigură, scumpe tovarășe 
depune toate eforturile, tot elanul și price- 

r________ _________ _  ______ _ perea de care dispun pentru traducerea în
mul nostru tineresc la îndeplinirea angaja- yință.a sarcinilor trasate de^ partid, pentru 
mentelor luate de colectivul rafinăriei noas- '
tre, ca pînă la Congresul al X-lea să dăm o 
producție suplimentară de 3,4 milioane lei, 
iar la export 2 000 tone benzină, 1500 tone 
aromate, 500 tone motorină. Cu același en
tuziasm vom contribui și la punerea în func
țiune cu trei luni mai devreme a întregului

de dăruire deplină 
de dragostea cu 

nostru tineret, vă 
Ceaușescu, că vor

desăvârșirea construcției socialismului în pa
tria noastră.“

„Vizita de lucru și prezența dumneavoastră 
la lucrările conferinței extraordinare a or-- 
ganizației județene Cluj a P.C.R. a constituit 
o mare sărbătoare pentru tineretul uzinei 
„Tehnofrig“ și un nou prilej de reafirmare,

alături de toți oamenii muncii din județ, 
români, maghiari, germani și de alte, naționa
lități, a deplinei adeziuni față de politica 
internă și externă a partidului și statului 
nostru“ se spune în telegrama adresată de Co
mitetul U.T.C. al uzinei.

„Lupta pentru transpunerea în viață a com
plexelor sarcini care vizează îmbunătățiri 
profunde în toate domeniile de activitate 
mărește responsabilitatea organizațiilor U.T.C. 
în educarea tineretului în spiritul patriotis
mului socialist și al, internaționalismului pro
letar, al dragostei și devotamentului nețăr
murit față de patrie și partidul comunist, al 
cultivării sentimentelor de frăție dintre ti
nerii români și cei ai naționalităților conlo
cuitoare.

Dînd expresie gîndurilor și sentimentelor 
tineretului din uzina „Tehnofrig“ din Cluj, 
asigurăm Comitetul Central al P.C.R., pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, 
de hotărîrea noastră fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru a ne achita exemplar 
de sarcinile ce ne revin în vederea întâm
pinării cu succes în muncă a celui de al 
X-lea Congres al partidului și a celei de a 
25-a aniversări a eliberării patriei“.

Studenții aflați la odihnă și instruire în 
tabăra de Ia Izvorul Mureșului au trimis ur
mătoarea telegramă: „Studiind și dezbătînd 
cu viu interes Tezele C C. al P.C.R. și pro
iectul de Directive pentru cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R., studenții aflați în tabăra 
de instruire de la Izvorul Mureșului își ex
primă adeziunea deplină și unanimă față de 
aceste documente programatice de o înaltă va
loare teoretică și practică, care configurează 
viitorul luminos al României Socialiste.

Beneficiari direcți ai marilor înfăptuiri ale 
poporului nostru, ai minunatelor condiții de 
studiu și viață, ne exprimăm și cu acest pri
lej sentimentele de profundă gratitudine pen
tru grija permanentă pe care conducerea 
partidului și statului o acordă dezvoltării și 
perfecționării școlii românești.

Noi, studenții, aflați în aceste zile în ta
băra de instruire de la Izvorul Mureșului, 
am primit cu nețărmurită satisfacție hotărî
rea conferinței municipale de partid Bucu
rești și a conferințelor județene de partid 
de a susține la Congresul al X-lea candida
tura tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
înalta funcție de secretar general al C.C. al 
P.C.R.

Această hotărîre reprezintă un act de vo
ință unanimă a întregului popor, cu profunde 
semnificații politice și patriotice, oferind per
spective certe în succesele viitoare ale națiu
nii noastre pe drumul înfăptuirii, măsurilor 
care vor fi stabilite de Congresul al X-lea.

Dînd glas sentimentelor noastre filiale față 
de dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, 
asigurăm conducerea partidului că ne vom 
angaja cu tot elanul nostru tineresc, cu forța 
minții și a brațelor pentru traducerea în 
viață a programului elaborat de partid pentru 
evoluția societății românești“.
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0 garanție că 
principiile politicii 

noastre vor fi 
neabătut înfăptuite

VASILE MIHAI
maistru — Uzina mecanică navală Galați

Ca fiu al acestui popor, trăieso 
cu mare intensitate clipele de 
acum bogate în bilanțuri, în pre
figurarea de noi succese care vor 
fi obținute în următorii ani, zi
lele care au mai rămas pînă la 
excepționalele evenimente din 
viața patriei noastre — al X-lea 
Congres al partidului și aniver
sarea a 25 de ani de la elibe
rare. Prin presă, prin radio aflăm 
mereu noi rezultate care ne bucu
ră, creșteri importante ale puterii 
economice, succese ale diferite
lor colective de muncitori în reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan, în edificarea socialismului 
în țara noastră. Rezumîndu-mă 
doar la întreprinderea în care lu
crez, Uzina mecanică navală, re
trospectiva îmi vorbește deosebit 
de grăitor. Constituiți inițial din 
fostele ateliere C.F.R. aparținînd

cîndva companiei Strussberg, în
treprinderea noastră a cunoscut 
o mare dezvoltare în anii socia
lismului. Din 1960 uzina a în
ceput să se încadreze într-un nou 
profil, așa încît sortimentul naval 
reprezintă azi mai mult de 98 
la sută din producția totală. De 
curînd s-a dat în folosință o nouă 
hală; capacitatea întreprinderii 
va crește în continuare : pînă în 
1970 se va ajunge la 4 700 tone 
agregate navale, capacitate cu 
mult superioară celei actuale.

Asemenea amplitudini ale fie
cărei întreprinderi din țară, a în
tregii vieți economice, sociale și 
culturale, își găsesc o oglindire 
fidelă în Tezele și proiectul de 
Directive pentru Congresul al 
X-lea. Tabloul ce se desprinde 
din aceste documente este impre
sionant, el reprezintă în același

timp chipul țării de ieri, de azi și 
de mîine. Noi avem convingerea 
că marile obiective economice pre
văzute în aceste documente vor 
fi înfăptuite. Această convingere 
ne este susținută de faptul că 
între anii 1966—1968 s-a obținut 
o sporire a producției globale in
dustriale cu 45 la sută, că ritmul 
anual de creștere de 12,3 Ia sută 
este superior celui stabilit de al 
IX-lea Congres, că sînt posibili
tăți ca încă din 1969 să fie atins 
nivelul prevăzut pentru 1970.

Constatăm, de asemenea, cu 
deosebită satisfacție că în Tezele 
C.C. sînt cuprinse prețioase idei 
privind continua perfecționare a 
orinduirii sociale și de stat, că 
partidul nostru acordă o deosebită 
atenție procesului adîncirii demo
crației socialiste, perfecționării 
formelor și metodelor de atragere 
a maselor la conducerea treburilor 
de stat și obștești. însăși propu
nerea conferinței municipale de 
partid București ca în funcția 
de secretar general să fie rea
les la Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie cea mai pu
ternică garanție a înfăptuirii mă
rețelor deziderate cuprinse în 
Teze. în calitate de comunist, de 
cetățean al țării, nu pot decît 
să-mi exprim marea bucurie, sa
tisfacția pentru conținutul acestei 
propuneri, deoarece alături de 
ceilalți comuniști și cetățeni ai 
patriei, consider că pentru această 
înaltă funcție tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este omul care întru
nește toate calitățile necesare : 
dragoste față de patrie, dăruire 
totală față de interesele poporu
lui, o putere de muncă excepțio
nală, clarviziune, atașament și spi
rit creator față de învățătura mar- 
xist-leninistă. Realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în această 
înaltă funcție ne dă garanția că 
principiile politicii noastre inter
ne și externe, pe care le-am apro
bat din tot sufletul de atîtea ori, 
vor fi neabătut înfăptuite.

împreună cu colectivul pe care 
îl conduc, ne-am luat angajamen
tul ca în cinstea apropiatelor eve
nimente să ne îndeplinim planul 
de producție cu 2 zile mai de
vreme, să ridicăm calitatea produ
selor, să creștem productivitatea 
muncii. Ținem să asigurăm și pe 
această cale că ne vom depăși 
propriul nostru angajament.

Idealurile
comuniste cel
mai de preț bun 
al vieții noastre

LAZĂR VLÄSCEANU
student, Universitatea București

susțină realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, certificîndu-se 
astfel, o dată în plus, respectul, 
dragostea și prețuirea de care se 
bucură în rîndul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din ța
ra noastră. Exemplul dinamismu
lui său, al neobositei sale activi
tăți ne întărește și mai mult con
vingerea în mărețele idealuri- co
muniste, din care ne-am făcut cel 
mai de preț bun al întregii vieți. 
Ne sînt dragi demnitatea și op
timismul său de comunist, căldu
ra atît de omenească cu care, fie 
cu prilejul deschiderii anului u- . 
niversitar, fie de la tribuna Con
ferinței a Vil-a U.A.S.R., ne-a 
adresat ca un adevărat părinte 
spiritual prețioase îndemnuri și

7e

Conducător iubit
și

(Urmare din pag. 1)

respectat

Desfășurîndu-se sub semnul 
profundei maturități și responsa
bilități, al totalei adeziuni la pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân, impresionanta activitate po
litică la care participă în aceste 
zile fiecare cetățean al țării re
levă pentru mine, ca tînăr și ca 
student, un fapt fundamental : 
Tezele și Directivele pentru Con
gresul al X-lea reprezintă chinte
sența voinței poporului, a fiecă
ruia dintre noi, sinteza gîndurilor 
și a setei de acțiune transforma
toare, a dorinței fierbinți de a mi
lita cu energie pentru a edifica 
pe noi culmi măreția plaiurilor 
românești. Această emoționantă 
unanimitate reprezintă cea mai 
trainică, cea mai elocventă măr
turie a recunoștinței tuturor oa
menilor țării față de opera de 
înaltă răspundere politică și pa
triotică, de profundă dreptate 
socială și națională pe care a 
făurit-o cu înțelepciune Parti
dul Comunist Român. Pentru 
tineretul studențesc, documen
tele pregătitoare ale Con
gresului al X-lea au în ace
iași timp o semnificație aparte. In 
ele se sintetizează cu clarviziune, 
cu caldă grijă față de integrarea 
sa armonică în concertul de efor
turi constructive ale poporului, 
direcțiile viitoarei pregătiri știin
țifice de specialitate, existența 
noastră în anii imediat următori, 
cînd o dată cu absolvirea facul
tății sîntem așteptați în toate do
meniile activității practice, crea
toare, din producție. Iar anii a- 
ceștia sînt ani de înfăptuire a lu
minosului program de muncă ja
lonat, cu precizie științifică și 
gospodărească chibzuială, în Di
rectivele Congresului al X-lea. De 
aceea, ne înscriem cu tot sufle
tul, cu întreaga energie în fluxul 
transformator al întregului popor, 
cu convingerea fermă că pe calea 
trasată de partid în Teze și Di
rective, care e calea noastră, a 
tuturor, continuăm și înălțăm pe

trepte noi tradițiile cele mai fru
moase, cele mai nobile ale po
porului.

Cu profundă emoție am citit 
hotărîrea Conferinței municipale 
de partid București, în care se 
propune în înalta funcție de se
cretar general al P.C.R. tovară
șul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul nostru călit, simbolul revo
luționarului energic, hotărît, dă
ruit mărețelor idealuri de înălțare 
pe noi culmi a țării. Am aflat cu 
multă satisfacție că în conferin
țele extraordinare ale organizații
lor județene de partid s-a dat 
mandat delegaților la Congres să

sfaturi pentru munca și viați 
noastră zilnică, în acești ani di 
ucenicie în laboratoare, săli de 
cursuri și biblioteci.

Ca studenți care am beneficiat 
de numeroasele îmbunătățiri adu
se în ultimul timp procesului de 
învățămînt, ca tineri ai acestor 
ani de profunde prefaceri, de 
creare a unor condiții tot mai bu
ne de dezvoltare și manifestare 
plenară a personalității umane, 
de efort constructiv închinat e- 
dificării societății socialiste, eu 
și colegii mei ne exprimăm 
bucuria, satisfacția deplină față 
de aceste hotărîri. Sîntem con
vinși că astfel ne găsim în de
plin acord cu voința întregului 
popor.

un singur om pentru 
îndeplinirea lumino
sului program de 
dezvoltare pe care îl 
propun comuniștii, 

în numele tuturor 
cadrelor didactice și 
studenților din Acade
mia de Studii Eco
nomice țin să asigur 
cu toată fermitatea 
conducerea partidu
lui și statului nostru, 
personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
că vom milita neobo- 
siți pentru punerea 
în practică a ideilor 
și prevederilor cu
prinse în Teze și pro
iectul de Directive, 
că vom spori neînce
tat contribuția noas
tră efectivă la efor
turile pe care comu
niștii, poporul le de-

pun pentru atingerea 
obiectivelor comunis
mului.

Nu pot să închei a- 
ceste rînduri fără 
a-mi manifesta încă o 
dată acordul deplin 
și marea satisfacție cu 
care am primit hotă
rîrea Conferinței, ex
traordinare a comu
niștilor din Capitală 
de a propune la Con
gresul al X-lea reale
gerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
cea mai înaltă func
ție a partidului, a- 
ceea de secretar 
general. Este, în 
această propunere și 
în entuziasmul cu 
care o aprobă toți co
muniștii, întregul po
por, nu numai recu
noașterea meritelor 
personale ale tovară-

șului Ceaușescu, a ca
lităților sale de con
ducător și de om, nu 
numai ‘ dragostea și 
respectul maselor, ci 
mult mai mult decît 
atît, este dovada cer
tă că fiecare comu
nist, fiecare om al 
muncii a înțeles că 
numai muncind și 
dăruindu-se cauzei 
păcii și socialismului 
în lume așa cum a 
făcut-o și cum o face 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, numai 
luptînd cu intransi
gența și perseverența 
cu care secretarul 
general al partidului, 
prin exemplul său 
personal, ne învață 
să luptăm, numai 
astfel putem realiza 
sarcinile 
dificile i 
în față.

i mărețe da»- 
care ne stau

Certitudinea
viitorului nostru

luminos
(Urmare din pag. 1)

ținutul Tezelor și al proiectului 
de Directive. Totodată, s-au an
gajat să-și aducă întreaga contri
buție tinerească la înfăptuirea 
exemplară a atribuțiilor și sar
cinilor pe care le au în răspun
dere, să închine toate forțele și 
elanul lor îndeplinirii programu
lui de înflorire multilaterală a 
patriei și națiunii noastre socia
liste. Este o dovadă a încrederii 
cu care tineretul de pe plaiurile 
sălăjene urmează linia partidului 
și faptul că, în urma dezbateri
lor organizate, aproape 10 000 
de tineri au cerut să meargă să

lucreze pe șantierele deschise în 
județul nostru, că numărul mun
citorilor de vîrstă ulecistă care 
în ultimele două luni și-au de
pășit sarcinile de plan, contri
buind astfel la realizarea cu 
mult înainte a angajamentelor 
formulate în întrecerea socialistă 
de către unitățile economice, a 
depășit procentul de 99 la sută- 
Și, deslușind în documentele 
Congresului al X-lea al partidu
lui realitatea zilei de mîine, vii
torul nostru, — afirm acest lu
cru în numele celor aproape 
30 000 de tineri din satele și 
orașele județului Sălaj, români, 
maghiari, slovaci și ucrainieni —

în înfăptuirea acestor sarcini 
deosebit de grele, partidul și 
statul are în generația tînără o 
forță a cărei putere este înze
cită de încrederea în cuvîntul 
Partidului Comunist Român, de 
convingerea că tot ceea ce se 
realizează este o realitate de 
care se bucură întregul popor, 
că astfel crește nu numai presti
giul dar și rolul României pe 
plan mondial.

Cu o satisfacție greu de redat 
în cuvinte am aflat despre hotă
rârile conferințelor județene de 
partid de a sprijini propunerea 
conferinței extraordinare a or
ganizației de partid a municipiu
lui București, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
ca secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român. Ca delegat la con
ferința extraordinară a organi
zației județene de partid Sălaj 
am avut posibilitatea să-mi ex
prim direct entuziasta aprobare. 
Mă folosesc, însă, de acest prilej 
să exprim adeziunea față de pro- 

subliniez 
deplină 
județul

a partidului,

punerea făcută și să 
hotărîrea și încrederea 
cu care toți tinerii din 
Sălaj urmează politica profund

realistă, științifică
în a cărei elaborare și înfăptuire 
iubitul nostru conducător are 
merite atît de bine cunoscute de 
întregul popor.

încă n-am avut fericitul prilej 
să discut personal cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dar în tim
pul mai multor ședințe, cu prile
jul utilelor vizite de lucru, i-am 
simțit apropierea de tovarăș, 
grija cu care îl înconjoară pe cel 
din apropiere, atenția cu care îl 
ascultă, omenescul sirațămînt cu 
care participă la bucuriile și ne
cazurile fiecăruia, competența 
cu care intervine într-o proble
mă sau alta. De altfel, în aceste 
atribute de OM. de activist și 
conducător, cred eu. își are ex
plicația siguranța și înțelegerea 
cu care este îndrumat și condus 
tineretul țării, realismul întregii 
orientări a activității partidului 
și statului. Realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general înseamnă 
pentru mine personal, pentru noi 
toți, tinerii județului Sălaj, che
zășia realizării tuturor aspirații
lor, o garanție a viitorului lu
minos al poporului și României 
socialiste.



SCINTEIA TINERETULUI

că pînă 
noastre 
în anul 

vă urăm vizionar»

Orașul selenar — un proiect fantastic P Oamenii de știință ne osi gură că el va deveni realitate în 
mai puțin de două decenii.

tom

bine decît oricare alt corp 
i timp, trebuie să recunoaș- 

foarte puțin despre ea. 
(Asta ne dă o idee și asupra a ceea ce știm despre 
restul planetelor și aștrilor...). De acum încolo însă, 
documentarea la fața locului în problemele siste

mului solar și ale cosmosului în general, nu mai e decît o 
problemă de timp. De cînd primul antropoid s-a ridicat în 
două picioare și s-a uitat la Lună, pînă mîine, cînd primul 
om va păși pe ea și va privi în sus, spre Pămînt, au trecut 
peste 1 milion de ani. De la primul zbor în cosmos pînă la 
aselenizare s-au scurs numai 12 ani. Putem fi siguri 
în anul 2 000 vom vedea pe ecranele televizoarelor 
retransmisia în direct a debarcării pe Marte. Mîine, 
2 000, și pînă atunci, ca și de atunci încolo... 
plăcută.

A
cum cca. 4 miliarde 
de ani, cînd planeta 
noastră nu era decît 
o bilă uriașă de ma
terie incandescentă, 
? sub atracția soarelui 

ea s-ar fi divizat In două frag
mente inegale ca masă. Smulsă 
din corpul Terrei într-o grandioa
să catastrofă, Luna s-a îndepărtat 
la 150 000 km și a început să 
se învîrtească în jurul ei, efectu- 
înd o revoluție în 4 — 5 ore — 
aceasta e ipoteza astronomului 
britanic Darwin. Conform ei, for
țele de atracție ale planetei și 
satelitului său acționînd simultan 
și reciproc dar cu o putere dife
rită, dată fiind deosebirea de ma
să dintre ele, au provocat în 
masa lor lichidă și fierbinte maree 
și au ajuns, cu vremea, să înce
tinească mișcarea ambelor cor
puri. (Și în prezent Pămîntul își 
micșorează viteza de rotație în 
jurul axei cu o miime de secundă 
la fiecare secol).

Există și o altă teorie, a cele
brului savant sovietic Otto 
Schmidt, conform căreia Pămîn
tul și Luna s-ar fi format simul
tan, prin aglomerarea substanței 
ce alcătuia o nebuloasă în jurul 
Soarelui.

Unele ipoteze susțin că Luna 
l-ar fi desprins de Terra într-o 
epocă mai recentă, golul format 
cu acest prilej fiind acoperit azi 
de apele oceanului Pacific. Apa
riția satelitului nostru pe cer ră-

nare se datoreso căderii unor 
meteoriți. Studierea compoziției 
mineralogice a pereților acestor 
cratere de către viitoare expediții 
astronautice va permite elucida
rea problemei.e

Pe fața vizibilă a Lunii au 
fost numărate cca. 50 000 de cra
tere. In schimb, așa cum au a- 
rătat fotografiile retransmise de 
„Lunik“ Iii, pe fața opusă a sa
telitului nostru relieful e cu totul 
altul: circa 9O°/o din el e format 
din suprafețe plane, așa-numitele 
mări. Care sînt cauzele acestei 
sensibile diferențe între cele două 

' jumătăți ale Lunii ? Nu există la 
ora aceasta nici un răspuns clar.e

In multe locuri pe suprafața 
Lunii pot fi observate cu teles
copul cratere misterioase... La 
prima vedere ele sînt identice for
mațiilor circulare obișnuite. Dar — 
ceea ce constituie particularitatea 
lor inexplicabilă pînă în prezent 
— ele sînt abia vizibile și nu au 
umbră I Cum numai un obiect ce 
nu se ridică deasupra solului ar 
putea prezenta această absență a 
umbrei, s-a presupus că ne aflăm 
în fața unor cratere al căror con
tur transpare prin pătura super
ficială a solului, asemenea reci
furilor coraliere observate din a- 
vion. Explicația menționată re
zolvă o problemă dar creează 
Imediat alta : cum se face că

de munți, peste mări fără să-și 
modifice direcția și făiă să al
tereze forma de relief pe care o 
străbat. Unele se întind pînă la 
1 500 și chiar 4 000 km. Raze da 
acest fel pot fi observate și în 
zonele altor cratere : Copemic, 
Kepler. Dar acolo ele nu mai au 
o formă rectilinie ci se întrețes, 
formînd o rețea.

Care e natura lor ? Deocam
dată există trei ipoteze : 1) apa
riția lor s-ar datora lavei expul
zate în erupțiile care au format 
craterele respective ; 2) ar fi sim
ple crăpături ale scoarței, dato
rate unor fenomene tectonice și 
acoperite ulterior cu o lavă de 
culoare deschisă ; 3) ar proveni 
de la praful expulzat în urma 
ciocnirii cu meteoriții ce au pro
vocat apariția craterelor respec
tive (dacă se admite teoria mete- 
oritică).

pînă la 200 km In r
diametru și o aefin- ?
cime sub nivelul so- ?
lului pînă la 6 000— /
7 000 m. ?

O ZI selenară » 
egală cu 14 zile te- ?
restre. Temperatura ?
— ziua: circa + 100 ?
grade; noaptea: — 
—150 grade. ?

FAȚA NECU
NOSCUTA a Lunii ?
a fost fotografiată ?
— și văzută — pri- ?
ma oară de oameni 
la 6 oct. 1959 dato- ?
rită lui „Lunik* III. ?

LUNA — își par
curge orbita aparen
tă în 27 zile, 7 ore,
43 min.
Conform
recente
mului
Darwin,
nii , '
poate fi descrisă cu 
ajutorul a trei ecua
ții, una cuprinzînd 
150 de termeni, iar 
celelalte — 300 și 
655 de termeni.

TERRA-LUNA —
356 500 km la peri-
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și 11,5 sec. 
unei teorii 

a astrono- 
american 

pozjtia Lu- 
printre aștri

geu și 406 800 km. la 
apogeu. Luna ab
soarbe 93 la sută din 
lumina solară, iar 
cea reflectată ajun
ge pe Pămînt în 1,5 
secunde.

RAZA — 1 736,5 
km Suprafața — 
circa 7,5 la sută din 
cea a Terrei. Volu
mul — nici 2 la sută 
din al Pămîntului. 
Luna e de 81,38 de 
ori mai ușoară ca 
planeta noastră (are 
7,33.1025 grame). Pen
tru a învinge atrac-

țîa lunară, la ple
care e necesară o 
viteză de numai 2,38 
km/sec. (Pe Terra — 
11,18, pe Jupiter — 
61 km/sec). Se con
sideră că Luna nu e 
sferică, ci are forma 
unei pere cu partea 
mai lunguiață în
dreptată spre pă
mînt.

MUNȚII săi ating 
9 000 m. Se cunosc 
7 vîrfuri de peste 
6 000 m. și 28 de pes
te 5 000 m. Circurile 
cele mai mari au

• Luna a fost 
cîndva... 
Pămînt?

® Cînd s-a format 
relieful lunar?

• Ciudata față 
ascunsă a Lunii

SECRETELE
L

• „Craterele 
fantomă“

• „Razele“ de

1500-4000 km

• Există viață 

pe Lună?

• Cînd Luna va 
dispare de pe 
cer...

UNI
mine totuși, tn continuare, un 
mister.«

Circuri, cratere, un zig-zag de 
crevase care brăzdează solul pe 
zeci de kilometri, piscuri ascuțite 
înalte de mii de metri — cum s-a 
format relieful lunar F Singurul 
punct asupra căruia specialiștii 
sînt de acord este faptul că di
versele regiuni ale Lunii s-au 
format la date diferite. Un argu
ment îl constituie circul Clavius : 
pe flancurile și pe fundul crate
rului principal pot fi distinse 
peste 20 de alte cratere mai mici. 
Este evident că ele au apărut ul
terior. Dar cum ? Aici misterul 
rămîne întreg. Unii savanți afirmă 
că circurile lunare au apărut ca 
urmare a unei trecute și violente 
activități vulcanice ce zguduia cu 
miliarde de ani în urmă acest 
Satelit pustiu si mort.

De o serioasă audiență în lu
mea științifică se bucură și ipo
teza conform căreia craterele lu-

I
•olul a devenit transparent ? Sa
vantul sovietic Șaronov a emis o 
ipoteză conform căreia pătura 
subțire de lavă ce subzistă po 
marginea craterelor vulcanilor a 
fost acoperită de o masă clară în 
fuziune ce a diluat și lava, deve
nită astfel mai transparentă. 
„Spectrele“ circurilor fantomă ar 
marca locul unde un vulcan a 
fost odată înghițit...

©
In apropierea mării Norilor, 

din emisfera sudică a Lunii se află 
craterul Tycho, unul dintre cele 
mai mari circuri selenare. El a- 
trage atenția, însă, nu numai prin 
dimensiunile sale ci, mai ales, da
torită unui fenomen inexplicabil• 
începînd de la cca. f>0 km. de 
bordura sa pornesc în toate direc
țiile peste 100 de raze, ca și cum 
mînuind un creion gigantic ci
neva ar fi tras o rețea de meridi
ane avînd centru lui Tycho drept 
pol. Aceste raze străbat în drumul 
lor alte cratere, trec peste șirurile

Există viață pe Lună ? Majo
ritatea savanților dau un răs
puns negativ. Dar, nu cu mult 
timp în urmă, un astronom ame
rican descoperea cu surprindere 
pe fundul craterului Aristarch 
benzi radiale de culoare închisă 
care se lungeau în timpul zilei 
lunare. Ulterior, asemenea benzi 
au mai fost observate în alte 20 
de cratere... Ne aflăm în fața 
unui specimen de vegetație lu
nară ? Se știe că există zone în 
care temperatura nu depășește 
+ 30 de grade ziua și —75° 
noaptea, variație ce se înregis
trează și pe Pămînt. Pe de altă 
parte nu este exclusă prezența 
apei în fundul adîncilor crevase 
lunare. Absența atmosferei ar 
putea constitui o piedică ? Să nu 
uităm că viața se poate menține 
în condițiile extreme ale pături
lor superioare ale atmosferei te
restre, unde diferențele față de 
vidul cosmic sînt destul de mici; 
cît despre radiații... de curind au 
fost descoperite bacterii în rezi- 
durile reactorului de la Los Ala- 
mos, unde emisia radioactivă e 
de 2 000 de ori mai mare decît 
cea pe care o poate suporta un 
om.

©
Forțele de atracție care pro

voacă mareele încetinesc treptat 
atît mișcarea de rotație a Pămîn
tului cît și cea a Lunii. Conform 
unor calcule, la un moment dat 
Luna se va opri rămînînd imo
bilă pe cer, vizibilă numai pen
tru locuitorii unei singure emis
fere. Duratele zilei și ale lunii 
pe satelitul nostru vor deveni 
egale — 55 de zile actuale. Se- 
lene se va îndepărta de noi, în 
raport cu distanța actuală, de 1.6 
ori. O lungă perioadă de echili
bru se va instaura atunci; dar 
mareele solare vor acționa treptat 
în sensul reducerii zilei selenare 
și Luna va începe >să se apropia 
inexorabil de Pămînt. Cînd dis
tanța dintre cele două corpuri 
cerești va fi egală cu numai 2,5 
raze terestre se va produce un 
gigantic cataclism : forțele de a- 
trneție ale Pămîntului vor face 
să explodeze Luna. Fragmentele 
ei ou vor cădea pe planeta noas
tră, ci își vor continua cursa în 
spațiu pe o orbită circumterestră, 
formînd cu timpul un inel ca cel 
al lui Saturn. Se Consideră că a- 
ceste evenimente vor avea loo 
peste circa 1 miliard de ani.

Un germen microbian are 1,5 milioane descendenti în 24 de ore...
Părere» oamenilor de

știință este aproape una
nimă : pe Lună nu exis
tă și nu poate exista via
ță ! Și totuși...

Și totuși, reprezentanții 
NAȘA au anunțat că pro
gramul „Apollo 11”, se va 
încheia, după amerizare, 
cu aproape 20 de zile de... 
carantină. In acest răs
timp, sub supravegherea 
atentă a medicilor și bio
logilor, se va încerca de
pistarea unor eventuali 
musafiri nepoftiți, de o- 
rigină selenară : microbi 
sau virusuri.

Pentru a afla unele a- 
mănunte despre acest ul
tim „subpunct” al pro
gramului primei vizite pe 
Lună, ne-am adresat prof. 
ir. doc. Nicolae Cajal,

ASTRONAUȚII 
ÎN CARANTINA. 
EXPLICAȚI IA ?

în interviul nostru cu prof. dr. docent 
NICOLAE CAJAL

membru corespondent al Academiei 
directorul Institutului de inframicrobiologie

— Credeți in posibilitatea 
existenței unor forme de via
ță oricit de primitive, pe Lu
nă ?

— Categoric nu. Personal 
sînt convins că nu pot exis
ta microorganisme sau in- 
framicroorganisme care să 
poată rezista la variațiile de 
temperatură existente în 
condițiile „olimei” de pe Lu
nă. Dacă virusurile ar putea 
rezista — și încă destul de 
bine — la temperaturi de 
minus 170 de grade, este ex
clus, după părerea mea, ca 
ele să poată supraviețui la 
temperaturi de peste 120 de 
grade.

— Așadar considerați că

măsurile de carantină impuse 
echipajului navei „Apollo 11’’ 
sînt inutile ?

— Probabil că ele repre
zintă un exces de precauție.- 
In orice caz însă, excesul de 
prudență este, cred, prefe
rabil întotdeauna. Mai ales 
în acest caz. Dacă ne-am ima
gina posibilitatea supravie
țuirii, prin adaptare și seleo- 
ție, a unor virusuri sau mi
crobi pe Lună și am admite
— destul de ușor de altfel
— că astfel de „musafiri” ex
traterestrii ar putea sosi, o- 
dată cu astronauții, pe Pă
mînt, fără îndoială că ei ar 
crea probleme deosebit de 
dificile- Combaterea unor mi

crobi sau virusuri eu o a- 
semenea rezistență naturală 
ar fi. cel puțin pentru prime
le momente, peste puterile 
noastre, iar urmările unor 
asemenea „epidemii selena
re” ar fi extrem de grave. 
Ținînd seama de viteza ex
trem de mare a propagării 
infecțiilor virale sau micro- 
biene. Se știe, în general, că 
dintr-un germen microbian 
se obțin, în 24 de ore, apro
ximativ un milon și jumăta
te de noi germeni, care la 
rîndul lor s-ar putea înmulți, 
în condiții favorabile, tn pro
porții eu adevărat... astro
nomice.

— Dacă am admite totuși 
existența unor microorganis
me pe Lună, care ar putea fi 
origina lor ?

— Repet că, personal, sînt 
convins de lipsa oricăror for
me de viață pe Lună. Totuși, 
dacă există, virusurile sînt 
selenare.

Pe de altă parte, și aceas
ta mi se pare mai aproape 
de limita admisibilului, nu 
este exclusă o contaminare 
a Lunii în urma vizitelor 
pămîntene de dată foarte re
centă. Intr-adevăr, există po
sibilitatea ca prin aseleniza
rea sondelor spațiale auto
mate, iar, acum, prin pătrun
derea omului însuși, micro
organisme și inframicroor- 
ganisme pămîntene să „emi
greze” pe Lună. Dacă ele 
s-ar aclimatiza, prin selecție, 
la condițiile selenare, la în
toarcerea pe pămînt ar pu
tea constitui un pericol exf 
trem de grav.

— Așadar control antiepi
demic și, eventual, caranti
nă pentru viitorii astrona- 
uți ?

— De ce nu. avînd în ve
dere pericolele pe care o 
astfel de „călire” cosmică a 
microorganismelor le-ar pu
tea ridica. Probabil că, în 
viitor, asemenea măsuri ss 
vor impune, mai riguroase 
încă, la plecare pentru a se 
evita contaminarea altor pla
nete ce vor fi explorate de 
pămînteni.

PETRE JUNIE

— Analizele radiochlmice 
efectuate de «tațiile aluni- 
zate au arătat că elementele 
care constituie solul lunar 
sînt oxigenul, siliciul, alu
miniul, magneziul, potasiul, 
fierul, carbonul etc. După 
proporțiile de oxid de a- 
luminiu și oxid de siliciu 
ar rezulta că solul lunar are 
compoziția bazaltului. Pen
tru a fi convinși însă că 
scoarța lunară este consti
tuită din bazalt, trebuie ca 
analizele petrografice să do
vedească acest lucru. Or, o 
astfel de dovadă nu va fi 
posibilă decît după ce pri
mii cosmonauti care vor de
barca pe Lună, Armstrong 
și Aldrin, vor fi recoltat 
eșantioane, atît din sol cît 
și din stînclle răspîndite pe 
suprafața Lunii. Cosmonau
tul Aldrin este doètor în ști
ințe, așa îneît se așteaptă 
ca recoltarea acestor probe 
să se facă cu discernămîn- 
tul necesar omului de știință.

La centrul din Houston se 
fac pregătiri serioase pen
tru primirea șl cercetarea a- 
cestor eșantioane. Aici e- 
xlstă în alertă peste 100 de 
oameni de știință de mare 
prestigiu printre care se 
află și laureati ai premiului 
Nobel. Eșantioanele geolo
gice culese de cei doi cos
monauti americani vor fi 
însă studiate nu numai In 
America ci și în unele labo
ratoare din țările europene. 
Mai precis, ele vor fi stu
diate exact în condițiile în

care se studiază rocile din 
scoarța terestră. Din toate 
aceste probe se vor păstra 
șl „probe martor“ care vor 
fl expuse în muzeele lumii, 
ca prime eșantioane aduse 
la suprafața pămîntului din 
afara cîmpului de gravitație.

— Si acum o nouă între
bare : ce perspective deschi
de debarcarea primului om 
Pe Lună din punct de vedere 
al exploatării ei economice ?

— Este foarte greu de spus. 
Sînt însă păreri după care 
umplutura circurilor lunare

ar fi constituită din meteo
riții topiți, în compoziția 
cărora intră în cantități mari 
fierul. Pe de altă parte nu 
cunoaștem nimic în momen
tul de față cu privire la 
zidurile de rocă din inte
riorul și de pe flancurile 
craterelor, ziduri care ar pu
tea fi alcătuite, așa cum se 
întîmplă pe pămînt. din sub
stanțe minerale utile. Din 
astfel de substanțe ar putea 
fi formate și faliile lungi de 
sute de km.

CE NE VOR PUTEA
SPUNE CELE 22,650 kg

DE ROCĂ ADUSE
DE PE LUNĂ?

Cîteva ipoteze într-o 
discuție cu acad. 
GH. MURGEANU

membru tn Biroul executiv 
al Comitetului de Stat 

al Geologiei

Luna, de dumi
nică pină luni

Mîine, ora 16 șl 23 mi
nute. In cea de a 102 
oră de zbor spațial a 
navei Apollo-11, modu
lul lunar, avlnd la bord 
pe cosmor.auțil N. A. 
Armstrong șt E. E. Al- 
drln, va atinge suprafața 
Lunii. 9 ore si 54 de mi
nute mal tîrziu, adică 
luni 21 iulie ora 2 șl 11 
minute Armstrong va 
începe programul acti
vității extravehiculare 
pășind pe suprafața Lu
nii. Aldrin îl va urma 
25 de minute mai tîrzlu.

Misiunile lor în cele 
două ore șl treizeci de 
minute „selenare“ pre
văd plasarea unei ca
mere de televiziune pe 
solul lunar, a aparaturii 
de măsurători seismice, 
a reflectorului de laser 
pentru măsurători spa

țiale, a Instrumentelor 
pentru măsurarea inten
sității „vîntului solar*. 
Armstrong și Aldrin vor 
colecta, de asemenea, 50 
de pfunzi — aproxima
tiv 22,5 kg — de probe 
de sol lunar.

După ce vor face o 
scurtă Inspecție a mo
dulului, cosmonauțil vor 
reintra în cabină la ora 
4 șl 47 de minute. După 
decontaminare, echipa
mentul spațial va fl pă
răsit. La ora 13 șl 50 
de minute, etajul supe
rior al modulului lunar 
va părăsi suprafața sa
telitului natural al Ter- 
rel pentru a se plasa pe 
orbita de întllnlre, unde 
se va cupla la ora 17 și 
32 de minute, cu nava 
spațială,

Unul dintre domeniile în car» 
școala știinfificâ românească se 
afirmă cu tot mai multă autoritate 
pe plan international este cel ol 
cercetărilor aerqspafiale. In acest 
cadru se înscriu și o parte dintre 
cercetările efectuate la Institutul de 
Mecanica Fluidelor al Academiei. 
Mărturie a prestigiului deosebit de 
care se bucură specialiștii români 
în lumea știinfifică internațională 
este desigur, alegerea acad. Elle 
Carafoli, directorul Institutului, ca 
președinte al Federației Internatio
nale de Astronautică — instituție 
care întrunește specialiști în știin
țele aerospafiale din aproape 40 
de țări ale lumii.

Continuînd frumoasele tradiții ale 
aeronauticii românești, cercetătorii 
institutului nostru au obținut rezul
tate extrem de interesante în studiul 
aripilor delta în regim supersonic 
și hipersonic, problemă legată de 
zborul avioanelor de mare viteză și 
al rachetelor. Alte cercetări au ca 
obiect probleme de gazodinamîca 
sistemelor aerospafiale de propulsie, 
cum sînt studiul jeturilor superso
nic» cu unde de șoc de combustie, 
mișcarea gazelor în ajutajele mo
toarelor reactive și studiul pregfl*

Cercetări 
aerospafiale

românești
conf. dr. ing. M

tirii undelor de șoc, analiza influen
tei reacțiilor chimice asupra scur
gerii gazelor, cercetările privind 
combustia externă etc. Studiul 
comportării structurii avioanelor 
supersonice și rachetelor în timpul 
zborului constituie un alt domeniu 
de activitate al cercetărilor insti
tutului nostru.

. M. NIȚA

în mecanica zborului, cercetările 
din institut cuprind o serie largă de 
probleme referitoare la zborul a- 
vioanelor și rachetelor, sateliților 
artificiali etc. Rezultate interesante 
au fost obținute în studiul manevre
lor destinate schimbării planului or
bitei și realizării întîlnirii vehicule
lor cosmice precum și tn analiza

unor aspecte interesante privind re
intrarea aparatelor cosmice în at
mosfera terestră.

Alte cercetări se referă la studiul 
vehiculelor orbitale staționare dea
supra oricărui loc de pe globul te
restru. Cîteva explicații sînt nece
sare. Sînt cunoscute aplicațiile prac
tice importante pe care le oferă 
sateliții artificiali staționari, plasați 
pe orbite ecuatoriale. Studiile efec
tuate în institut au demonstrat posi
bilitatea realizării unor obiecte sta
ționare la orice latitudine, cu aju
torul unui motor rachetă de mică 
tracțiune, ceea ce duce la extin
derea utilizării acestora în teleco
municații, navigație, meteorologie 
etc., pentru toate regiunile globului 
terestru. Studii recente asupra a- 
cestei probleme au scos în evidență 
comportarea mai bună a acestor 
vehicule față de acțiunea atracțiilor 
Lunii și Soarelui, comparativ cu sa
telitul staționar ecuatorial.

Deși cuprinde numai preocupările 
și rezultatele recente ale institutului, 
această scurtă prezentare relevă 
destul de elocvent contribuția spe
cialiștilor noștri la rezolvarea unor 
probleme care preocupă în mare 
măsură știința și tehnica contempo
rană.

— în caz că există ase
menea rezerve la suprafață 
cum vor putea fi exploatate ?

— Procedeele de a desco
peri substanțele din solul lu
nar și de a le exploata și 
transporta pe pămînt nu sînt 
chestiuni pe care tehnica vi
itorului nu le-ar putea în
vinge. Ceea ce știm în pre
zent e că în planul de cer
cetare din următorii doi ani 
sînt prevăzute chiar mij
loace rapide de deplasare 
selenară, cu aspectul unor 
automobile. Mai mult decît 
atît, pe Lună se vor efectUR 
cercetări foarte variate de 
prospectare. Mă refer Ia 
cercetări gravimetrice, mag- 
netometrice, radiometrice și 
electrometrice, ce vor scoate 
cu siguranță în evidență, 
dacă va fi cazul, anomalii 
geofizice care ulterior vor
putea fi controlate din punct 
de vedere geologic.

Cred C-ar fi riscant să 
spunem mai multe în mo-
mentul de fată.

Solul lunar — peisaj de vis și apocalips. în curtnd Luna își va 
dezvălui misterele.

CULORILE TERREI
Convorbire cosmică: Centrul spațial Hou$ton-Apollo-11

— Descrieți exact ceea ce vedeți.
ARMSTRONG: Zărim Alaska, o parte a Canadei, Statele 

Unite, Mexicul și America Centrală. întrezărim formațiuni de 
nori deasupra coastelor occidentale ale Statelor Unite și asupra 
peninsulei californiene.

— Dați-ne amănunte asupra acestor formațiuni de nori.
ARMSTRONG : Sînt concentrații masive în sudul Mexicului 

și în zona ecuatorială. De asemenea, deasupra Statelor Unite. 
Sînt însoțite probabil de mici furtuni.

— Și culorile ? Ce culori distingeți ?
ARMSTRONG : De la această distanță nu distingem culorile 

așa de bine ca atunci cînd ne aflam la 80 000 de km de Pămînt. 
In orice caz oceanele sînt de un albastru intens, continentele 
au căpătat o colorație pestriță, nedefinită. Pe ici pe colo apare 
cite o pată cafenie.



SCÌNTE!A TINERETULUI Pag. 5

(Urmare din pag. I)
statâm faptul simplu, întemeiat deocamdată doar pe cîteva 
probe, că opinia cititorului, înjeleasă cum trebuie și în primul 
rînd în spiritul ei, este revelatoare, arătînd calitatea noului 
cititor, disponibilitățile de care dă dovadă. Această calitate 
poate fi ușor de’dusă din observațiile excepționale în fața 
cărora contrazicerea doctă, profesională, este imposibilă. Un 
singur exemplu : constatarea lipsei lirismului și, în parte, identifi
carea cauzelor ține de ordinul evidenței. Atunci cînd un cititor sau 
altul declară că preferă poezia „sentimentală", „melodioasă" ori 
pe Topîrceanu cei grăbiți sînt tentați să vadă aici o negară 
neînțelegătoare a poeziei moderne. Nimic mai fals. Nu este 
vorba de o întoarcere la repere depășite ci de invocarea, în 
forme obiectiv familiare, a lirismului fundamental, măsura în- 
Ir-adevăr neschimbată a poeziei. Și așa mai departe, ca multe 
din celelalte reacții simptomatice ale opiniei publice. Rămîne 
doar că acei care nu ascultă această opinie înarmați cu pre
judecăți să o interpreteze, nerămînînd la formele în care ea se 
manifestă ci căutînd rațiunea adîncă a acestora. în acest fel 
poate că vor ajunge la constatări și aprecieri identice acolo 
unde numai se pare că deosebirile ar fi ireductibile.

în climatul de intensă dezbatere de azi dialogul tn care 
partenerii se iau în serios, căutînd nu numai să se înțeleagă 
fiecare pe sine dar și sensul opiniei care li se înfățișează este 
un dialog necesar și util. El trebuie cultivat, promovat mai in
tens și în chestiuni care privesc mișcarea literară, viața și circu
lația cărților de azi.

1 f 3Ì -'Vi ‘

IN LITE*1. CE LOC OCUPA TINERETUL 
RATURA DE AZI ?

2. CARE CREDEȚI CĂ SINT 
TĂȚILE DE A EDUCA ALE LITERA
TURII ?

3. CUNOSCIND ÎNCLINAREA TINERETU-

MODALI

LUI DE A-ȘI LUA CA MODEL EROI 
REMARCABILI, CE TRASATURI SPIRI
TUALE ALE OMULUI SOCIETĂȚII 
NOASTRE SOCIALISTE CONCUREAZĂ 
IN MOD DEOSEBIT LA CREAREA 
UNOR ASTFEL DE EROI ?

Avem nevoie de 
eroi legendari

GRIGORE HAGIU
1. Cred că în intervenția sa, 

Gheorghe Suciu a avut dreptate. 
Intr-adevăr, întrebarea se bifur
că, poate fi împărțită în două i 
oe loc ocupă figura tînărului în 
literatura de azi ca personaj și, 
în același timp, ca autor direct, 
ca scriitor. De altfel, dacă vreți, 
aceste două aspecte se leagă, se 
condiționează reciproc. Scriind 
despre anume vîrstă, adică vîrsta 
ta, evident vizezi o largă audi
ență. Totuși, tinerii sînt, sau tre
buie să fie, cititorii tăi conseo- 

. venți.
Dacă sentimentele și gîndurile, 

se spune, nu au vîrstă sub specia 
eternității, meditînd ceva mai mo
dest, aș sublinia totuși caracterul 
lor dependent, dator într-o anume 

, fază anilor care l-au generat. A 
n scriitor tînăr, a te adresa deci 
— într-un fel — ție însuți, adică 
celor de o vîrstă cu tine, este o 
realitate indestructibilă. Trebuie, 
însă, în această linie de observație 
să remarc un fapt important. Nu 
orice scrii cade neaparat sub o- 
chii cititorului tînăr. Nu orice o- 
peră de artă se complace cu sen
sibilitatea lui. Aici vîrsta nu mai 
are nimic de spus. Rămîne su
veran doar talentul.

Este bine cunoscută importan
ța scriitorilor tineri în peisajul li
teraturii contemporane și nu mă 
gîndesc numai la literatura ro
mână. Scriitorii tineri, prin însăși 
firea lucrurilor, aduc o viziune 
nouă, o modalitate artistică no
uă. Ei încearcă să completeze go-

lurile pe care, Inevitabil, prin 
maximă ooncentrare, personalită
țile distincte, puternice, le lasă 
în urma lor. Pentru a nu mai vor
bi de ambiția, curentă și ea, a 
unei literaturi inovînd de la ră
dăcini, da la izvoare.

Două lucruri se cer cu insisten
ță în fața acestor aspecte pe care 
le-am amintit sumar. Scriitorul 
tînăr să nu rămînă la stadiul de 
promisiune. Cititorul tînăr să fie 
apt să înțeleagă opera durabilă. 
In această dublă evoluție, pe ca
re viitorul o va marca apăsat, 
constă bunul mers al literaturii 
scrise de tineri și adresîndu-se 
tinerilor.

2. Intre literatura valoroasă și 
cititorul de valoare există un con
sens tacit. Se stabilesc punți de 
legătură secrete. Scriu pentru un 
cititor ideal și acel citițor ideal 
se străduiește să te înțeleagă, vrea 
cu tot dinadinsul și este înzestrat 
să învețe ceva din ceea ce scrii.

Desigur, accentul fundamental 
cade pe ceea ce se scrie. Prizată 
larg, numeric sau nu, literatura 
de bună calitate își croiește pînă 
la urmă drum, devine a tuturor. 
Ea nu-și epuizează sensurile, ci 
doar și le îmbogățește în atingere 
cu cît mai multe sensibilități re
ceptoare. A vorbi despre modali
tățile de educare ale literaturii, 
înseamnă deci, în primul rînd a 
vorbi despre literatură însăși.

Subliniind de la început carac
terul valoric înalt al operei de 
artă, aș adăuga o singură dimen-

sîune, hotărîtoare în fenomenul 
de influențare a conștiințelor: 
sinceritatea. Trebuie să aparții 
definitiv, cu toate fibrele acestui 
prezent pentru a putea să scrii 
despre el și în același timp să fii 
crezut pe deplin de cititor-

Zilnic apar, pe planul conștiin
ței colective, probleme multiple 
și care cer răspuns. Operînd în 
noianul lor, scriitorul are capa
citatea să clarifice și fixeze sin
ceritatea cu care abordează a- 
ceste răspunsuri, ca și cum de e- 
lo ar depinde deopotrivă viața 
lui dar și a tuturor celorlalți; a- 
ceasta nu se poate să nu aibă 
ecou prelungit, de substanță, în 
sufletul cititorului.

A educa o oonștiință înseamnă 
a o pune față în față cu înălți
mile dar și cu adîncimile ei alu
necoase, instabile. Literatura nu 
se adresează oamenilor perfecțh 
Dar celor care vor să se perfec
ționeze și au dreptul să se per
fecționeze, da 1 Sinceritatea ei 
răspunde numai la sinceritate.

3. Dorința tinerilor de a imita, 
de a urma caracterele eroice, per
sonajele de mare probitate spi
rituală — este legitimă. Litera
tura vine în întîmpinarea lor în- 
cercîndu-și trăinicia. Nu mă re
fer numai la personajele epice. 
Le am în vedere și pe cele liri- 
oe, mai puțin prizate, totuși rea
le și ele.

Literatura are șl astăzi datoria 
să creeze eroi legendari. Maturi
tatea ei va fi probată fără îndoia
lă numai în acest fel. Pot părea 
învechit în această părere a mea. 
Avem însă mare nevoie de eroi 
legendari. De eroi pe care să 
ne simțim obligați să-i alegem 
ca model. Pe un plan superior, 
însăși mimarea înseamnă o ului
toare posibilitate de adaptare la 
real. Și eu Continui să cred în 
ea.

Care este caracteristica deose
bită a acestor eroi legendari ? 
Vom continua să ne întrebăm pî
nă la apariția lor. Desigur, mul
te calități se pot enumera. Le pu
tem găsi, hazardîndu-ne într-un 
joc abstract. Un erou al timpu
rilor noastre încă nu și-a făcut 
intrarea în lume cu toate însem
nele sale. Dar îl bănuim în noi 
înșine. In această aplecare spre 
propria noastră conștiință, lucînd, 
scrutător analizată, întrevedem 
realizările viitoare.
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IZVOR/TĂ DIN

S3

/

REALITATEA EPOCH NOASTRE
1. Există, pe de o parte, opere 

literare în paginile cărora se re
flectă viața și aspirațiile tineri
lor. Pe de altă parte — fenomen 
demn de stimă — asistăm la o 
largă participare a tinerilor, ca 

literară pro- 
tinerețea, 

impulsurile sale, preocupă pe 
creatorii de toate vîrstele. La 
N. Labiș, Maria Banuș, 
Brad și alții — în poezie;

scriitori, la viața 
priu-zisă. Dar cu

turile dintre individual și soda!, 
indicînd anumite opțiuni etico și, 
in ultimă instanță, propunînd, nu 
o explicare a universului, ci o 
modalitate de » te apropia de 
realități, văzute sau numai bă
nuite. De la o povestire istorică 
sau de la un roman al unui des
tin, critica așteaptă, in primul

deră lucrurile, în mod inexora
bil, prin prisma acestora. în 
Nicoară Potcoavă de Mihail Sa- 
doveanu, în Un om Intre oameni 
de Camil Petrescu, în Intrusul 
lui Marin Preda sînt vizibile 
idealuri etice care, potențate 
estetic, au rezonanță mai amplă 
decît lecțiile de morală. Patrio-

• Cărțile cu viață 
lungă

Nu cred că au o viață lun
gă cărțile scrise numai de dra
gul de a scrie, numai pentru 
stil. Apreciez tot ceea ce trans
mite un mesaj, indiferent că eu 
însumi îl accept, sau nu. întot
deauna mi s-a părut de primă 
importanță fondul lucrării și 
abia după aceea forma de pre
zentare.

Personal, accept literatura 
modernă, pentru că ea este scri
să de oameni moderni pentru 
oameni moderni. Dar nu pot 
spune că o înțeleg perfect. de 
fiecare dată. Mă gîndesc, însă, 
că omul modem este mai mult 
„tehnic" decît „literar" și că, 
„modernism" în literatură este o 
tendință pe care omul tehnic 
modem n-o va gusta cu prea 
multă ușurință și plăcere. în li
rica de azi este prea mult sim
bolism, prea multă abstractizare, 
mecanizare, șablonizare. După 
mine, lirica trebuie să fie, prin 
definiție, melodioasă și senti
mentală (nu, desigur, în sensul 
de „dulceagă"). Acea parte de 
șablonizare existentă în multe 
activități ale secolului 20 cred 
că și-a pus amprenta și asupra 
unei bune părți a literaturii.

în general, accept filozofia în 
literatură ; cred că nu poate fi 
altfel, întrucît viața însăși e o 
filozofie, în sensul că nu trăim 
la întîmplare, ci ne conducem 
de principii, de o concepție 
care nu poate fi alta decît a- 
ceea a timpului nostru, a so
cietății noastre de azi, socialiste. 
Pe deasupra, „exercițiul" filozo
fic constituie o bună gimnastică 
a minții. Vorbeam mai înainte 
de „modernismul" literar. Con
sider că e firesc ca scriitorii să 
reprezinte întotdeauna o avan
gardă cultural-artistică și că ar 
ti nejust și ineficace ca ei să se 
coboare la nivelul unui cititor 
neinteresat; cred că noi, citito
rii, trebuie să avem o anumită 
încredere în scriitori, trebuie 
chiar să facem eforturi de a-i 
putea înțelege și gusta în mă
sura în care simțim că aceste 
eforturi nu sînt gratuite, nu ne 
sînt dezamăgite. Sînt convins că 
atunci cînd scriu, autorii se gîn
desc mai puțin la cititori — 
ceea ce nu înseamnă că expe
riența pe care o valorifică scri
ind n-ar fi socială, dobîndită 
printr-un viu contact cu oame
nii și realitățile lor interne și 
externe — cît, mai ales, la ei 
înșiși, lucru care mi se pare fi
resc într-un fel. Cu voie sau 
fără voie, scriitorii atrag atenția 
asupra numelor lor, trezind o a- 
numită curiozitate. Cred că și 
această curiozitate reprezintă o 
punte de legătură între autor și 
public.

Eu cred că înțeleg foarte 
bine rațiunea exigenței cu care 
e privită literatura. Oamenii nu 
s-au putut lipsi niciodată de a- 
cest mod — literatura — de a

fi ei înșiși, de a se regăsi. Dar 
mai cred că publicul cititor nu 
are nevoie numai de cărți bune ; 
acestea n-ar putea exista fără 
comparația cu cărțile proaste 
Personal citesc, uneori, și cărți 
de o calitate dubioasă, tocmai 
pentru a-mi da mai bine seama 
de valoarea unui autor sau a 
altuia. Dacă autorii de lucrări 
slabe sînt negați ca artiști, to
tuși, cărțile lor sînt, într-un fel, 
necesare. Sigur că nu ne regă
sim în cărțile proaste și că, deci, 
nu putem decît să le respin
gem în principiu, dar eu am 
vrut să se înțeleagă că e ne
voie de o anumită pedagogie în 
educarea cititorului.

Revenind la relația literatură- 
public, am convingerea că ba-

■ zele unei culturi literare se pun 
pînă la vîrsta alegerii unei ca-

găsi un exces de filozofie — 
dacă nu filozofare — prea mult 
„fantastic mecanic" și mai pu
țin lirism.

Aș spune cîteva cuvinte și 
despre teatru. Mi se pare că în 
momentul de față este mai bine 
înțeles teatrul citit, decît cel ju
cat, poate pentru că, în reali
zarea spectacolului, nu există o 
perfectă concordanță de idei 
între actor și regizor. De multe 
ori se denaturează intențiile dra
maturgului. în orice Caz, cred 
că avem mai multă nevoie de 
comedii bine scrise și jucate ; 
tineretul muncitor simte nevoia 
destinderii, după activitatea in
tensă de producție.

ELENA BÎLĂ 
funcționată la Uzinele „Electro

nica“

Ion 
____ . la 
Zaharia Stancu, Marin Preda, 
Eugen Barbu, Radu Tudoran, în 
epică ; la Horia Lovlnescu, Paul 
Everac, Aurel Baranga, în dra
maturgie (ca să ne limităm la 
cîteva nume) mesajul literar 
adresat tinerilor e limpede. Ca 
la mulți alți scriitori, de aseme
nea. Cît despre tinerii care se 
afirmă astăzi în literatură, nu
mărul lor e impozant. Unii din 
ei au și obținut realizări de 
certă calitate ; de la alții se aș
teaptă valori excepționale. Sta
tisticile nu au trecere în clasi
ficările privind o coordonanță 
atît de labilă, cum e noțiunea 
de talent. Suficient, totuși, să ne 
referim la poezie pentru a des
coperi autori de certă vocație, 
care n-au împlinit încă treizeci 
de ani.

2. Literatura este experiență 
de viață înregistrată, cu alte cu
vinte romanul și poezia sînt con
fesiuni, atitudini privind rapor-

tabilul tribut faptului de a fi 
importate în mare măsură oda
tă cu forma. Și cum se întîmplă 
cu orice epigonism, distanța de 
la model la imitație este tocmai 
cea de la creație la confecție. 
încît, dacă e să-i citesc pe Faul- 
kner, pe Joyce ori pe Kafka, îi 
prefer în ediție autentică, nu tra
vestiți, și mai ales trădați. Ceea 
ce mă depărtează aproape pînă 
la refuzul total de aceste scrieri, 
este impresia că autorii se stră
duțe, și din păcate reușesc, să in
venteze o realitate de care abia 
apoi urmează a se1 ocupa, gospo
dărește, literar. Poate că este în 
această cenzurare a accesului la 
realitate pe care și-o impun unii 
scriitori un reflex întîrziat și pa
radoxal la abuzul comis în 
trecut cu „adevărul vieții“, „rea
litatea noastră nouă" ș.a.m.d. ;

IDEALUL ETIC
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rînd, integrarea faptelor într-o 
viziune estetică, deci într-o 
structură inedită, de sine stătă
toare, care anterior nu exista. în 
fața foilor albe, scriitorul (fie 
că-și spune arhitect, analist sau 
vizionar) are Sen* nentul că lu
mea la care se reieră începe cu 
el.

Epoca și timpul istoric fiind 
realități cărora nimeni nu li se 
poate sustrage, scriitorul consi-

tismul, sentimentul demnității 
naționale, sentimentul solidari
tății cu idealurile socialiste și al
tele ca acestea sînt tot atît de 
intim implicate în creația lite
rară contemporană, ca și temele 
zise eterne: Destinul, Iubirea, 
Moartea, Timpul, Absolutul. 
Lectura atentă a unei opere ma
jore presupune descoperirea tu
turor semnificațiilor, încît este
ticul nu poate fi separat de va-

lorile etioe, psihologice și so
ciale. De la Homer pînă la Ca- 
mus, Arghezi sau Zaharia Stan
cu, orice operă cu adevărat 
mare este locul geometric al u- 
nor interferențe. Piatra de încer
care a esteticului este umanis
mul, căci un frumos care nu s-ar 
adresa omului, cu intenția de a-1 
face mai om („humanior") mi se 
pare o inutilitate.

/
8. A vorbi despre trăsătu

rile spirituale ce pot fi luate 
ca model de către tineri înseam
nă a releva trăsături specifice 
climatului socialist. Aș numi, în 
primul rînd, conștiința aparte
nenței la viața societății noastre, 
conștiință însoțită de sentimen
tul adeziunii la cauza generală. 
Scara de valori morale trebuie 
să aibă în vedere, concomitent, 
capacitatea de dăruire, spiritul 
de emulație, perseverența și e- 
nergia, toate acestea, corelate cu 
disciplina în muncă și claritatea 
scopului. Nu reușește deplin de
cît acela care, în fața proiectu
lui, are viziunea totală a lucru
lui finit. în cele mari și în cele 
mici, ideea de patriotism socia
list se cuvine să fie o permanen
ță. Numai cine privește cu ochi 
critic trecutul și se angajează 
cu toată gravitatea în dialogul 
cu epoca, dispune de elementele 
necesare pentru a construi te
meinic. Căci omul epocii noastre 
e un „homo constructivus".

Personajele
pozitive - 

personalități 
complexe

ARNOLD HAUSER

• Proza ține 
pasul cu ceea 

ce trăim acum

ceea ce m-a impresionat puter
nic. Nu-mi place, însă, literatura 
de aventuri care se scrie la noi. 
E slabă.

Ing. ANCA NEGOIESCU
I.P.I.M.P.C.

Literatura de azi este foarte 
variată, pentru că variată este și 
viața de azi. între „Moromeții" 
sau „Străinul“ și literatura din 
ultimii ani există însă, cred 
eu, o 
mi-au j 
manele 
modernă 
bleme în ceea ce privește înțe
legerea ei. Proza ține, în general, 
pasul cu ceea. ce trăim acum și 
poate fi mai ușor citită. Nu înțe
leg însă poezia modernă. Prefer

Mie
ro-

mare diferență, 
plăcut mai mult 

amintite. Literatura 
i pune destule pre

® in creafie viața 
există prin 
oameni vii, nu 
prin statui

îmi place mult literatura, dar 
reușesc să citesc destul de puțin 
în raport cu tot ce se publică. 
Obligațiile profesionale, dorința 
de a-mi însuși noutățile care

tea, m-am aruncat cu furie asu
pra cărților, încercînd să recupe
rez ceva din decalajul pe care îl 
simțeam față de cei care citesc 
în mod curent literatura 
temporană- Timpul nu-mi 
mite nici acum să citesc orice. 
De obicei, aștept ca o carte să 
fie „lansată“, să fie recomandată 
de critici competenți. Vreau să 
găsesc în ea oameni vii hu sta
tui. Nu mostre incredibile de 
perfecțiune. O surpriză extrem 
de plăcută mi-a produs-o ulti
mul roman al lui Nicolae Bre- 
ban : „Animale bolnave“. De 
altfel, am impresia că toate căr
țile bune, prin valoare și tema
tică. se adresează contempora
neității. în privința celorlalte nu 
am certitudini, pentru că nu 
le-am citit.

con- 
per-

Ing. GABRIELA ENESCU
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• Contribuție 
de seamă la evo
luția maselor
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riere profesionale, adică pînă la 
18—20 de ani. Pentru ca un tî- 
năr să fie cît mai bine format 
în vederea receptării literaturii 
noi, cred că un cuvînt greu l-ar 
avea de spus liceul, care nu se 
poate limita la sarcina sedimen
tării cunoștințelor deja acumu
late, ci trebuie să dea și indicații 
clare pentru receptarea cunoștin
țelor viitoare.

NICOLAE CRACIUNESCU* 
muncitor la Uzina „Automatica"

• Cite „realități 
literare"
există ?

» între „fantas
ticul mecanic"
și lirism

Am să vorbesc, în primul 
rînd, de poezia actuală, întru
cît eu însumi încerc să scriu 
versuri, deocamdată fără prea 
mari pretenții și fără gîndul de 
a le publica într-o revistă de 
prestigiu. Poate sînt prea tînără 
și neinstruită pentru lirica mo
dernă, dar, sinceră să fiu, în- 
tîmpin mari dificultăți la lectură, 
îmi dau seama Că ar fi nenatu
ral să se revină la stilul clasic, 
dar mă întreb în ce măsură, a- 
tunci cînd e cazul, dificultățile 
de „înțelegere" mi se datoresc 
mie însumi și în ce măsură s-at 
putea vorbi de dificultăți create 
artificial, adică lipsite de orice 
justificare ?

în ceea ce privește conținu
tul, în poezia de azi cred a

Literatura noastră din ultimii 
ani este marcată de indiscutabile 
reușite, confirmate nu numai de 
premii — care, dacă tot există, 
trebuie și decernate — dar și de 
o rapidă dispariție din librării a 
a operelor în cauză. Consensul 
acesta al criticii cu publicul de
notă posibilitatea, mereu reîn
noită pentru operele literare au
tentice, de a-și păstra nealterată 
capacitatea de comunicare în 
condițiile unei altitudini artisti
ce maxime.

Și totuși... Urmărind presa „de 
specialitate", aparițiile din afara 
ariei „consacraților", adică „gro
sul“ producției literare, ni se 
dezvăluie o altă realitate literară, 
în care relativismul și nesemnifi
cativul par să constituie legea 
unui conținut a cărui formă pen
dulează ca de sine stătător între 
confuz și prețios ; prozele, ca de 
altfel și poeziile, ajung să fie atît 
de asemănătoare între ele, în po
fida unei aparente diversități, în
cît dac-ai citit una este ca și cum 
le-ai fi citit pe toate.

Cu toate pretențiile inovatoare, 
multe dintre producțiile acestei 
literaturi „intermediare" au un 
aer obosit gata. Conflictele din 
proză — atunci cînd există —, 
subțirele, clorotice, plătesc inevi-

mai trebuie, însă, amintit că 
această realitate nu încetea
ză, totuși, să fie așa cum 
este, prin aceea că unii îi întorc 
spatele ? La urma urmei, ea n-a 
încetat să fie ,cum era firesc să 
nu înceteze a fi cu ani în urmă, 
chiar dacă unii o vroiau zugrăvi
tă cît mai trandafiriu cu putință ; 
și atunci, ca și acum, eșecul la 
cititor al unor atari atitudini ar
tistice și etice este consecvent și 
deplin.

Fac uneori, mai mult din cu
riozitate, efortul de a descifra u- 
nele proze, unele poezii, și, drept 
concluzie, ajung să mă întreb da
că autorii, entuziasmați pînă la 
obsesie de posibilități tehnice și 

numai tehnice, descoperite prin 
contactul cu literatura străină, 
nu se află în situația ucenicului 
vrăjitor : forțele deslănțuite ale 
intelectului îmbibat de informație 
culturală pun stăpînire pe ceea 
ce ar trebui să fie personalitatea 
artistului care l-a pus în mișcare, 
și, profitînd de absența meșteru
lui vrăjitor — forța de creație, 
talentul — sfîrșesc prin a se în
scăuna în locul lui; concluzia : 
oricine poate scrie oricum, des
pre orice 1 Sînt gata să urmez, 
la nevoie, sfatul dat de Faul- 
kner, celor care se plîngeau că 
n-au reușit' să-l înțeleagă nici 
după două-trei lecturi și să-l ci
tesc de patru ori : mi s-a întîm- 
plat cu „Ursul" ; dar, mărturi
sesc sincer că nu simt chemarea 
să fac același lucru pentru „Gu- 
gliema și rochia hopichee".

ALEXANDRU BADEA 
muzeograf

poezia clasică, pe care o consi
der excelentă. Eminescu, Coșbuc, 
Minulescu, Topirceanu și, în 
general, versul simplu și duios.

De obicei, citesc proză : nu
vele, romane. Și pentru că tot 
am vorbit de „Străinul", țin să 
spun că proza română contem
porană dă o atenție deosebită 
tineretului. în fond, meritată. 
Tinerii sînt cei care țin pasul cu 
noul și luptă împotriva inerției.

Mi se pare, apoi, că literatura 
are o mare valoare etică și soci
ală. Ea îți clarifică anumite lu
cruri care te preocupă, îți sedi
mentează anumite idei. Neplă
cut este că noi am citit în mod 
foarte dezordonat. Conduși, în 
lecturile noastre, mai mult de 
gusturile vîrstelor prin care am 
trecut.

Acum, cumpăr, de regulă, 
numai cărțile scriitorilor consa
crati. Asupra tinerilor, caut să 
mă informez mai întîi din presă. 
Am impresia că tinerii scriitori 
aduc multă îndrăzneală și multe 
noutăți în volumele lor. De 
multe ori mă simt tentată să-mi 
verific propriile opinii cu ace
lea ale criticii. Și nu fără folos.

Am impresia, totuși, că litera
tura bună se impune singură- 
Mie mi-au plăcut foarte mult 
„furioșii" englezi. Cu multă plă
cere am văzut, de asemenea, 
spectacolul cu piesa lui Eugen 
Ionescu „Victimile datoriei“. 
Există în ea ceva din zbuciu
mul la care e supus un om în 
anumite momente din viață,

necontenit în specialitatea 
îmi lasă destul de puțin 
pentru lectură. Desigur, în 
am citit multe dintre ope- 
scriitorilor contemporani,

apar 
mea, 
timp 
liceu 
rele 
lectura lor fiind obligatorie ; din 
păcate, valoarea unora dintre 
acestea nu justifică prin nimic 
afceastă obligativitate. Cu eroi 
prefabricați, perfecți pînă la 
inautenticitate. cărțile respective 
nu-mi creau iluzia vieții. Evi
dent, nici a artei.

Personal, prefer romanele isto
rice- Cu condiția să fie scrise cu 
talent și fără inadvertențe. De 
aceea îmi place atît de mult Sa- 
doveanu. Nu, însă și Radu Theo- 
doru. Acțiunea din „Brazdă și 
paloș" se petrece pe timpul lui 
Mihai Viteazul în Țara Româ
nească. Nu rareori se întîlnesc 
fraze scrise în dialect moldove
nesc, ceea ce cred că nu este 
bine. A apărut, de asemenea, un 
slab roman istoric intitulat „Pa- 
șala" de Ștefan Popescu.

Pentru că nu o înțeleg, 
buie să mărturisesc că nu 
spune dacă poezia modernă 
valoroasă sau nu. Am impresia 
că nu sînlem pregătiți noi pentru 
ea. Trecerea de la poezia lui 
Coșbuc la cea de azi s-a făcut, 
pentru noi, prea brusc. Am citit 
acum cîtva timp, în „Contempo
ranul" o poezie semnată de Gel- 
lu Naum din care n-am înțeles 
nimic. Existau cîteva imagini vi
zuale în prima strofă, cîteva 
imagini auditive în alta, dar oare 
numai asta să fie poezia : sunet 
și culoare ?

După ce am absolvit faculta-

tre- 
pot 
este

Citesc multă literatură, bine
înțeles și contemporană. Consi
der că literatura trebuie să fie 
scrisă pentru masa largă de ci
titori, nu pentru specialiști ; 
creațiile actuale sînt dificile la 
lectură, atît prin faptul că se 
face prea multă filozofie, mate
rie aridă, abstractă, cît și prin 
maniera de transpunere a idei
lor, prin stil. Unele scrieri din 
literatura noastră de azi sînt ab- 
stracționiste la un nivel exage
rat, ca și în film, de altfel.

Literatura clasică are marele 
merit de a se transmite direct 
sufletului sau gîndirii cititoru
lui, de a fi ușor și imediat înțe
leasă. Am simțit întotdeauna că 
arta clasică te relaxează, în timp 
ce arta modernă te obosește so- 
licitînd prea intens rațiunea.

Părerea mea e că, fără a cău
ta numaidecît un vinovat, ar 
trebui să vedem mai îndeaproa
pe condițiile unui bun schimb 
între autor și cititor. Nu cred 
că un scriitor 
fără să se întrebe 
lui filozofice sau 
lui vor găsi ecou, 
cel puțin o parte 
Se vorbește mult, 
dreptate, despre locul și rolul 
scriitorului în societate. Convin
gerea mea este că partea de 
contribuție a scriitorilor la evo
luția și emanciparea maselor este 
foarte mare. Și cred că astăzi 
scriitorii au mari posibilități de 
a-și onora acest rol, datorită ri
dicării problemelor artei la rang 
de probleme ale unei politici 
naționale, ferm orientate și, pe 
de altă parte, talentului și for
mației intelectuale a celor mai 
mulți dintre scriitorii de azi.

adevărat scrie 
dacă opiniile 
sentimentele 
adeziune în 

a publicului, 
și pe bună

DAN PIPERA
muncitor — Uzina „Automatica'

1) Cred că nu exagerez susți- 
nînd că încă de la începuturile 
literaturii, tineretului i-a revenit 
un loc de frunte atît în calitate 
de creator literar, cît și în cea de 
cititor. Mai important este însă 
faptul că foarte mulți scriitori, 
indiferent de generația căreia îi 
aparțin, își aleg de obicei pen
tru operele lor, eroi tineri. Acest 
lucru nu este întîmplător, deoa
rece scriitorul se inspiră în gene
re din propria sa experiență de 
viață. Această temă se impune 
mai intens în anii premergători 
maturității, atunci cînd procesul 
biologic și psihic se află în pli
nă desfășurare.

Capacitatea de a participa la 
evoluția societății din care fac# 
parte, ca de altfel și dorința de 
a activa nemijlocit este mai pro
prie primelor trei decenii din via
ța individului uman. De altfel, 
personajele întîlnite cu prepon
derență în operele literare sînt 
tocmai cele tinere, deoarece 
proză evoluția lor începe în 
timpul procesului de creare, ac- 
ționînd deseori autonom.

In ceea ce privește locul pe 
care-1 ocupă tineretul ca factor 
creator în literatură, în condițiile 
actuale, cînd posibilitățile politi
ce și materiale sînt atît de priel
nice tuturor talentelor, este de la 
sine înțeles că un mare număr 
de tineri se îndeletnicește cu 
scrisul, oferind cititorilor, și mai 
ales celor de vîrsta lor, tot mai 
multe opere însemnate. Din ce 
în ce mai mulți tineri scriitori 
reușesc să-și cîștige aprecierea u- 
nanimă a cititorilor, ocupînd deja 
de pe acum un loc important în 
literatură. Deceniile viitoare vor 
confirma locul fiecăruia după 
merit-

2) Literatura poate educa și e- 
ducă ; nu trebuie însă — după 
părerea mea — să-și ia dreptul 
de a forța cu orice preț conținu
tul în scop educativ. Cititorul 
se va apropia de carte cu interes 
și îi va recepta astfel mesajul nu
mai dacă literatura îi va da satis
facția artistică, satisfacție pe care 
o poate oferi desigur numai o 
literatură care corespunde unei 
înalte exigențe artistice.

3) Consider că la această între
bare răspunsul este dat de tine
retul însuși, deoarece el accep
tă ca eroi-model numai acele 
personaje din literatura care în
trunesc însușirile unor personali
tăți complexe. Acești eroi pozi
tivi aleși ca model răspund exi
genței cititorului tocmai datori
tă faptului că un da sau nu ex
primat de ei, confruntat fiind cu 
problemele majore ale societății, 
constituie rezultatul unei cuge
tări profunde. In caz contrar, li
teratura este periclitată de șab
loane, devine nonliteratură. Poa
te că această constatare este un 
loc comun, însă o luptă împotri
va șabloanelor este o datorie a 
scriitorilor angajați politicește, 
datorie fără de înțelegerea căreia 
astăzi nu se pot crea opere va
loroase. Este un fapt îmbucură
tor că tinerii scriitori se inspiră 
de obicei din propria lor viață, 
eroii lor preferați fiind în mare 
măsură oglinda propriei lor ex
periențe de viață. Ce poate fi 
deci mai convingător în acest 
sens decît descoperirea că citito
rii tineri, atunci cînd se regăseso 
în paginile autorilor lor preferați, 
constatînd că problemele lor, se
tea lor de adevăr, determinată 
de viață și societatea în care tră
iesc, îi preocupă și pe scriitori, 
poate chiar mai intens decît pe 
ei înșiși cu aceeași insistență ca, 
racteristică timpului nostru,

în
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de CAROL ROMAN

I
ției ca nefondată. După 
ce a schilodit-o și neferi- 
cit-o, bătăușul vrea și 
despăgubiri bănești ! Asta 
e culmea.

DOINA ȘERBAN, Ca- 
raș-Severin : Transcriu mai 
jos scrisoarea prin care vă 
condamnați public un tată 
ce v-a părăsit și jignit. Nu 
știu dacă aceste rînduri 
vor aduce în sufletul lui o 
boare de regret, dar cel 
puțin să vă răcoriți dum
neavoastră de năduful care 
nu vă mai lasă să dormiți. 
Măcar atît.

de ION
D. E. — Petrila: Sîn- 

teți divorțată și foarte 
singură. Apreciez discreția 
cu care mi-ați furnizat a- 
ceste date, fără a face nici 
un fel de aluzie. V-am re
ținut adresa și v-am pus-o 
în circulație. în rest — 
ce vrea Ăldesus...

G. C. H. Gerretsen
G. C. H. Gerret

sen — născut in 
anul 1907 — ilu
stru matematician 
olandez, este unul 
dintre cei mai cu- 
noscuți oameni de 
știință din Europa.

De numeroși ani 
se află, in calitate 
de director, în 
fruntea renumitului 
Institut de Mate
matică din Grönin
gen, ce desfășoară 
cercetări de o mare 
însemnătate teore
tică, cu importante 
implicații ce rezul
tă din necesitățile 
introducerii tehni
cii moderne in eco
nomie. Gerretsen

este autorul unor 
lucrări de valoare 
in domeniul mate
maticii, ce consti
tuie o contribuție 
de seamă Ia dez
voltarea acestei 
științe. De aseme
nea, a realizat un 
număr de cursuri 
universitare apre
ciate unanim. El 
este doctor al U- 
niversității din 
Roma.

G.C.H. Gerretsen 
desfășoară de nu
meroși ani o presti
gioasă activitate 
didactică; el este 
șeful unei pleiade 
de mari matemati
cieni olandezi. Sa

vantul este în pre
zent și decanul Fa
cultății de It^itema- 
tică din cadrul U- 
niversității din 
Groningen.

G.C.H. Gerretsen 
este un om de știin
ță cu vederi pro
gresiste. în timpul 
celui de-al doilea 
război mondial a 
făcut parte din 
Mișcarea de rezis
tență olandeză, iar 
după război a par
ticipat activ la o- 
pera de construcție 
a țării. Savantul 
olandez a binevoit 
să ne răspundă Ia 
ancheta noastră:

LA CUMPĂNA
GENERAȚIILOR

Există unii oameni car« 
atunci cînd abordează pro
bleme ale tinerei generații se 
simt datori să devină roman
tici — și să-și amintească cu 
nostalgie de acei primi ani 
de viață cînd totul li se pă
rea scăldat de razele unul 
soare incendiar, fie peda
gogi cu tot dinadinsul, — șă 
arboreze o mină doctă sfă
tuitoare... Eu, ca unul ce-mi 
înfățișez lumea ca pe-o gi
gantică ecuație matematică, 
nu mă pot detașa nici un 
moment de faptul că sînt 
matematician și am revela
ția tineretului, evident, în 
lumina propriei mele auto
biografii derulate în epoci 
diferite, străbătînd greu
tăți, mari piedici și priva
țiuni, dar ajunsă la un 
liman.

îmi place să-i cunosc pe 
tineri, să-i privesc în ochi, 
să încerc să le aflu cu un 
moment mai devreme op
țiunile, dorințele, nevoile. 
Și aceasta nu dintr-o porni
re cu tot dinadihsul „părin
tească“, ci dintr-un conside
rent, poate, superior. In 
anii vieții mele am fost 
martor al unor momente dra
matice pentru poporul_ din 
care mă trag și cred că da
că n-am fi avut o generație 
tînără, energică, vie, _ res
ponsabilă, poate că și as
tăzi am fi continuat să, su
ferim urmările războiului 
mondial.

în timpul celei de-a doua 
conflagrații mondiale am 
petrecut cîtva timp în lagă
rul de concentrare Vught, 
din sudul Olandei. . Aici se 
afla punctul de plecare pen
tru oribilele transporturi 
de deținuți către came
rele de gazare din ră
sărit, După ce am fost 
internat în închisoarea din 
Utrecht, în așteptarea exe
cuției — deoarece fuse
sem condamnat la moar
te din cauza legăturilor me
le cu mișcarea de rezisten
ță olandeză — cu greu am 
reușit să scap din mîinile 
poliției naziste. Un grup de 
tineri olandezi, printre care 
se aflau mai mulți prieteni 
de-ai mei. au organizat e- 
vadarea unor deținuți, ceea 
ce s-a făcut cu sacrificiul 
vieții unora dintre ei.

A urmat apoi o perioadă 
cînd a trebuit să trăiesc as
cuns, să mă feresc pînă și 
de umbra mea. Primejdiile 
mă pîndeau la tot pasul. 
Eram obligat să-mi schimb 
locuința la 2—3 zile. Marea 
mea durere era aceea că 
îmi era aproape imposibil să 
studiez, în acele zile... N- 
aveam liniște. Faptul că 
simțeam în țară prezența 
dușmanului ne îndîrjea, ne 
determina să acționăm mai 
departe. Ceea ce am și făcut. 
Neținînd seama de vreun 
risc, împreună eu cîțiva ca
marazi, am organizat un șir 
de acte de sabotaj. Nefiind 
însă îndeajuns de dibaci, am 
căzut pentru a doua oară în 
mîinile dușmanilor. In acest 
moment a intervenit o șan
să — am fost eliberat de că
tre canadieni în cel de-al 
doisprezecelea ceas. Spun 
șansă, deoarece majoritatea 
carharazilor mei fuseseră

de G.C.H. GERRETSEN

împușcați de către fasciști, 
ceea ce nici eu și nimeni din 
generația mea nu va putea 
uita vreodată.

îmi amintesc de acei ani. 
Dacă n-am fi avut în noi o 
mare sete de viață, încredere 
în destinul națiunii noastre, 
cu greu am fi putut remedia 
rănile pricinuite. în acele 
vremuri triste nordul Euro
pei căzuse pradă unei ierni 
oribile; nu aveam cărbuni, 
nici curent electric, iar mîn- 
care de-abia de-o găseam. 
Discutam ore în șir, pînă 
către miezul nopții despre 
anii de reconstrucție ce vor 
veni după război. Și, aceas
ta, în timpuri grele cînd fă
ceam tot posibilul să supra
viețuim. îmi amintesc că 
unul din prietenii mei a des
coperit nu departe de casa 
noastră un cablu electria 
sub tensiune folosit de 
nemți. Nu ne-a fost de fel 
greu să creăm o bifurcație | 
astfel am căpătat posibilita
tea de a pune în funcțiune 
un radio și de a ne procura 
ceva căldură și a ne face 
astfel viața ceva mai agrea
bilă. Radioul ne aducea mul
te informații, transmise de 
către posturile englezești, 
care erau transportate la 
micile imprimerii ilegale. 
De multe ori ne-a fost tea
mă, dar n-am mai fost prinși 
vreodată. Credința că vor 
veni zile senine, că tinere
țea se va putea dezvolta 
plenar, în ani de pace, ne 
însuflețea, ne turna energii 
în vine.

Generația tînără de la 
sfîrșitul războiului a înțeles 
deplin marile responsabili
tăți ce i-au revenit Pentru 
că brațele și mintea ei se 
află la baza celor mai multe 
dintre edificiile construite 
cu destinație diferită, ce au 
schimbat fața Europei post
belice. Mă voi referi la si
tuația țării mele. După cum 
se știe, după război o mare 
parte a Olandei era trans
formată în ruine, Rotterdam 
era bombardat încă din 
1940, insulele Annbem și 
Nymegen nu mai existau, ca 
atîtea orașe din sudul O- 
landei, din provincia Irim- 
burg. Insula Walchesen era 
invadată de ape t digurile 
distruse de către aliați pen
tru că fasciștii își construi
seră aici mari baterii pentru 
apărarea portului Antwer- 
pen, care era foarte util pen
tru invazie. Polderul Wie- 
ringermeer a fost inundat 
de către germani ț în marile 
orașe din vest, mii și mii 
de bărbați și femei mureau 
de foame. Sute și mii din
tre tinerii noștri au fost 
transportați, ca sclavii, în 
uzinele germane și mulți 
dintre ei și-au pierdut viața 
în timpul bombardamente
lor. Doar puține lucruri au 
putut fi salvate. Flacăra ti
nereții a rămas neatinsă. Po
durile de peste rîuri au 
fost cu toate distruse, în a- 
fara marelui pod Waal din 
Nymegen, ce a rămas in
tact Cum se explică mira
colul ? El a fost salvat de 
către un tînăr care a tăiat 
firele electrice ale explozi
velor. El a fost omorît in

timp ce se retrăgea, de că
tre un soldat fascist. O jert
fă ce va rămîne veșnic în
scrisă în conștiința noastră.

Pe scurt, Olanda, una din 
cele mai bogate țări ale E- 
uropei era ruinată. Dar noi 
am regăsit un lucru prețios, 
pentru care mulți olandezi 
și-au dat viața, libertatea. 
Un popor mic ca al nostru, 
tu resurse naturale modes
te a putut face față vitre
giilor istoriei pentru că a- 
tături de credința sa în drep
tate are un tineret ce-și iu
bește țara cu înflăcărare. 
Cred că lucrurile înfăptuite 
la noi își au explicația și în 
capacitățile tinerilor de a se 
dedica unui 6cop înalt. Nu 
de alta, dar nu putem uita 
că noi am reînceput reface
rea țării prin fabricarea unor 
obiecte de menaj din cutii 
ie conserve lăsate de aliați.

în acele timpuri, unul din 
colegii mei, pe atunci și el 
un om tînăr, prof. Jansen a 
reușit să reconstruiască in
sulița Walcheren, o operă 
aproape supraomenească de
și el nu a avut la dispozi
ție nici energie electrică, 
nici mașini. Acesta mi-a po
vestit că vreme de trei săp- 
tămîni nu a dormit măcar 
o oră. Dar, muncind împre
ună cu un grup de ti
neri ingineri entuziaști, a 
învins. în acei ani, sem
natarul acestor rînduri, 
împreună cu un prieten 
a primit însărcinarea de 
a preda cursuri rapide de 
inginerie la Groningen, de
oarece din motive lesne de 
înțeles, nu era încă posibil 
să funcționeze Institutul po
litehnic din Delft, ceea ce 
am făcut-o cu multă dăruire.

Ceea ce a urmat se cu
noaște : am electrificat căi
le ferate, am construit mari 
diguri pentru a bara marile 
rîuri, a ne apăra țara îm
potriva mării și a ne mări 
rezervele de apă dulce... 
Astăzi Olanda n-ar mai pu
tea exista fără tehnica mo
dernă. A fost necesar ca 
sute și mii de tineri să în
vețe, să capete o înaltă ca
lificare pentru a putea con
duce mecanismul complex pe 
care-1 reprezintă economia.

Care este secretul înfăp
tuirilor noastre ? Noi nu a- 
vem geniul altor popoare, 
în schimb apreciem valori
le create de umahitate, prin
tre care tinerețea — ca sta
re efervescentă, vie a omu
lui — deține un loc impor
tant. Fiecare popor simte că 
are posibilitatea de a rezol
va problemele sale în stilul 
său propriu, un stil format 
de tradiție și care se spriji
nă pe o mentalitate liberă în 
cadrul căreia se dă posibili
tatea savanților, inginerilor, 
oamenilor de cultură, perso
nalităților politice, de a-și 
găsi locul în cadrul dezvol
tării societății lor. Sînt si
gur că societatea noastră de 
azi nu este perfectă, dar un 
popor care gîndește că sco
pul a fost deja atins, este un 
popor condamnat la moar
te. Iată de ce tinerețea, «a 
aspirație, ca mentalitate, «a 
filozofie a dezvoltării este 
acel bun dat pentru tot
deauna omenirii, și-i cheză- 
șuiește viitorul.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI MOVILI
TA : Îmi confirmați și 
dumneavoastră (cu ștampi
lă și număr de înregistra
re) că Cristian Culiță este 
un individ amoral și imo
ral, adevărat pericol pu
blic. Aprecierea este con
firmată de către o nouă 
scrisoare a unui grup de 
femei din comună în care 
se relatează cum că sus- 
numitul a mai făcut re
cent o periculoasă cuceri
re cu ocazia unui raid în 
stațiunea Soveja ; este vor
ba de o... pionieră. Dato
ria dumneavoastră, acum, 
este să veghiați ca cel pu
țin copiii să se bucure de 
o îngrijire normală. Con
sider și eu ca dreaptă de
cizia organelor de Miliție 
de a aprecia cererea lui 
de dare în judecată a so-

„Am fost părăsiți de tatăl nostru pe cînd aveam 
eu doi ani, iar fratele meu patru ani. Am rămas 
în grija mamei care ne-a crescut mari. Eu am azi 
16 ani, iar fratele 18. In general am fost fericiți, 
dar un gînd din cînd în cînd ne abătea. Cînd ni 
se dădea la școală vreo compunere în care ni se 
cerea să vorbim despre tata, noi nu știam ce să 
scriem, pentru că nu-1 cunoșteam. Spuneam și noi 
ceea ce ne spusese mama despre el. Acum fratele 
meu este muncitor, iar eu am absolvit clasa a 
VlII-a în comuna Topleț. După absolvire mă fră- 
mînta zi și noapte doar un gînd î la ce școală să 
mă duc ? Și îmi ziceam uneori: o, de-aș avea și 
eu un tată care să mă ajute I Aproape fără voia 
mamei am încercat la liceul agricol din Halînga. 
Am reușit. Nu demult l-am putut vedea și eu pe 
tatăl^ meu Șerban Octavian care venise la noi în 
vizită. O vizită care a durat cîteva zile. In acest 
timp eu nu l-am putut privi cu dragoste, așa cum 
o privesc pe mama. L-am privit ca pe un adevărat 
dușman. într-o zi, domnul s-a îmbrăcat frumos, 
luînd pantofii lui frate-miu și ne-a părăsit fără să 
spună măcar bună-ziua. Pe drum nu s-a jenat să 
ceară bani de la oamenii pe care r-a întîlnit. După 
cîteva zile am primit o scrisoare din Sibiu în care 
ne scria că mama e o persoană fără caracter, că 
educația pe care a dat-o copiilor Iasă de dorit, că 
ea ne-a crescut obraznici și leneși. Am 16 ani, dar 
nimeni pînă acum nu m-a jignit. Și iată că primeso 
această Jovitură tocmai din partea celui care îmi 
este tată. Iată cine îi face reproșuri mamei că n-a 
știut șă ne crească, el care ne-a părăsit fără pic de 
conștiință, el care nu ne-a trimis nici măcar aloca
ția ce ni se cuvenea. Din această clipă declar solemn 
ca m viitor voi putea să trec pe lîngă acest om fără 
sa întorc măcar capul.

Vă rog să publicați aceste, rînduri pentru ca nici 
un tată sa nu-și mai părăsească familia și copiii". 
P. L. — Dolj: O, ftiu 

foarte bine ce proporții 
pot lua durerea, indigna
rea și rușinea celui care 
nu a reușit la facultate. 
Noroc că în viață avem 
prilejul să dăm mai multe 
examene și că la unele din 
ele reușim. Nu trebuie să 
disperați și să rămîneți cu 
falsa convingere că toți cei 
care au intrat 
te au avut 
dacă sînteți 
gură 
bună _ . ___
menele au și vor avea 
întotdeauna în 
o fatidică subiectivitate și 
un cinic arbitrariu — și 
poate tocmai din această 
pricină le urîm cu toții și 
visăm un timp în care vom 
scăpa de ele. Sfatul meu e 
să vă întoarceți acasă cal
mă și cu hotărîrea de a 
reuși cu orice preț în 
toamnă sau anul viitor. 
Sînteți la o vîrstă cînd 
încă nimic nu e pierdut. 
Exersați cît mai mult, ci
tiți, vizitați expoziții, adi
că ocupați-vă de înjgheba
rea unei culturi generale, 
atît de importantă pentru 
profesia spre care năzuiți. 
Eventual trimiteți-mi și 
mie cîteva lucrări ca să le 
văd. Sînt curios.

PREDOI CONSTAN
TIN, comuna Stejaru, ju
dețul Gorj: Fiul dumnea
voastră a fugit de-acasă de 
nenumărate ori și dețineți 
toate datele că a devenit 
un om fără căpătîi, adică

că ați 
decît

la faculta- 
pile. Chiar 
absolut si- 
fost mai 

ei. Exa-

natura lor

fără meserie și fără un do
miciliu fix. Nu mai știți 
nimic de el de cîțiva ani 
și vă e teamă să nu intre 
în rîndul infractorilor 
(dacă nu cumva o fi și 
intrat). îmi trimiteți foto
grafia lui, rugind pe cei 
care știu ceva de soarta 
lui Predoiu C. Ion să vă 
anunțe. Vă îndeplinesc ru
gămintea, în cazul în care 
îl dibuiți și puneți mina 
pe el, cred că știți cum 
trebuie procedat.

(Urmare din pag. I)

care a trecut s-a experimentat 
în multe școli clasa I cu elevi 
de 6 ani. Pentru la toamnă, au 

Bfost editate noi manuale de
„Limba română" și „Aritmeti
că" pentru clasa a Il-a, care 
se deosebesc de cele vechi prin 
aceea că se adresează unor e- 
levi la o vîrstă mai mică cu 
un an și sînt, în plus, editate 
în culori, pe baza unei progra
me noi, cu fotografii vii, mai 
atrăgătoare, cu mai multe ima
gini din viața modernă, mai 
actualizate. Manualul de lim
ba română cuprinde 4 părți i 
lectură, gramatică (înainte se 
predau elemente de gramatică 
încă din clasa I, acum din cla
sa a Il-a), compunere și știin
țele naturii. Mai bogat, mai 
modern, el are, alături de lec- 

Iția propriu-zisă, pe aproape
fiecare pagină cîte 2—3 între
bări, glosar de cuvinte noi, 
ghicitori, proverbe.

Elevii de clasa a IlI-a vor 
avea la 15 septembrie o nouă 
Geografie a patriei șl a muni
cipiului București, în culori, iar 
cei de-a IV-a un manual mult 
îmbunătățit. în 1970, vor fi e- 
ditate manuale noi pentru cla
sa a III-a, iar în 1971, pentru 
clasa a IV-a, așa îneît peste 
2 ani vor exista manuale noi, 
moderne, mult mai conforme 
cu cerințele și cu stadiul cer
cetărilor psiho-pedagogice, pen
tru toate clasele I—IV.

Rep. : Pentru că tot vorbim 
de cei mai mici elevi, benefi
ciem acum de experiența prac
tică a unui an cu elevi de 6 
ani. Au fost necesare modifi
cări ale manualelor lor și, dacă 
da, care sînt acestea ?

M. R. : Da, au fost necesare 
multe modificări, experimenta
rea aceasta a îmbogățit mult 
cercetările psiho-pedagogice, 
ne-a cerut să ținem mai mult 
cont de condițiile psiho-fizice 
ale copilului de 6 ani și, de a- 
ceea, a fost necesară editarea 
unui nou abecedar. Acesta 
pune mai mare accent pe pe
rioada preabecedară, pregătește 
mai mult pentru scriere, și 
mai bogat ilustrat, acest Abe
cedar va fi însoțit de un ma
nual al învățătorului care să-l 
ajute să se apropie mai mult 
de elevi, să procedeze mal pe
dagogic și mai științifio în 
munca sa. Dacă în anul trecut,

ELENA V. — Beiuș : 
Am primit scrisoarea cu 
adresa dumneavoastră pe 
care o voi înainta deîn- 
dată celor doritori. Cu o- 
cazia aceasta, profitînd de 
faptul că sînt un om prea 
cumsecade, îmi strecurați 
și adresa unei prietene, cu 
specificația că este înaltă 
de 1,75 m. în sfîrșit...

PAULINA D. — Jude
țul Mureș : Presimțiți că 
iubitul vă va părăsi în cu- 
rînd. Știți fi motivul: dra
gostea lui pentru dumnea
voastră a obosit.

încercați cu vitamine.

BĂIEȘU
fată din Galați cu care 
v-ați întîlnit în total de 
nouă ori, care fată se nu
mește Maria și care re
cent v-a expediat o scri
soare prin care vă anunță 
ruperea bruscă a relațiilor. 
Condamnînd gestul ei in
conștient, mă rugați s-o 
întreb prin ziar dacă ea 
știe ce este prietenia. Bine, 
vă îndeplinesc rugămintea 
și o întreb: Mario, tu știi 
ce este prietenia?

R. F. — Constanța. îmi 
scrieți următoarele: „Iu
besc mult de tot pe cine
va și sufăr mult pentru a- 
ceastă dragoste oarbă. Sînt 
bolnavă din cauza acestei 
iubiri... El știe, dar nu-i 
pasă. Vă rog să publicați 
un fragment din romanul 
la care lucrez despre 
această dragoste oarbă 
care m-a înnebunit. Poate 
credeți că sînt scriitoare. 
O, nu 1 îmi place să scriu 
mult cînd știu că sufăr 
mult.“ Iată fragmentul:

de mult te-ai schimbat

P. H. — Teleorman : 
Iubiți de un an de zile o

„Mi-e milă de tine cît
față de cum erai. Mi-e milă și mă reține ceva ca 
să ți-o spun în față. Mila asta, poate, e din prea 
multă dragoste purtată - în inimă pentru tine, Fevit! 
înțelege-mă. Ascultă-mă o clipă... Oprește-te odată 
din drumul ăsta rău pe care ai pornit. Peste puțin 
timp vei fi bătrin, îți va fi greu, vei regreta. Va fi 
tîrziu. încearcă să faci din mine roaba ta și lasă-mă 
așa pînă la infinit".
Iată, v-am publicat res

pectivul fragment și am 
făcut-o nu numai pentru 
calitățile lui literare intrin
sece, ci și pentru că sfa
turile pe care le oferiți iu
bitului fugar ar putea fi 
de un real folos și altor 
bărbați care au acest obi
cei nenorocit.

Observ că în încheierea 
scrisorii îmi promiteți o 
surpriză plăcută pentru un 
viitor apropiat. Freamăt 
de nerăbdare.

B. J. — Giurgiu: Mul
țumesc pentru bunele cu
vinte adresate Rapidului, 
echipa căreia i-ați vîndut 
pentru totdeauna dragos
tea dumneavoastră arză
toare. în ceea ce privește 
situația foarte delicată în 
care vă aflați din pricină 
că iubita e în București, 
iar dumneavoastră în 
Giurgiu, eu cunosc o sin
gură modalitate de a vă 
apropia pentru totdeauna. 
Pot să v-o spun, dar să 
nu mai afle și alții: căsă- 
toriți-vă!

NELU B., Focșani: „Influiențat puternic de ru
brica „De la om la om" și mai mult de felul cum 
priviți lucrurile, îmi permit să vă deranjez și eu cu 
o problemă care mă frămîntă de o perioadă de 
timp. Sînt tînăr și îndrăgostit. Fiind îndrăgostit, în
cerc să-mi exteriorizez sentimentele prin versuri... 
De aceea vă rog să citiți poezia de mai jos și să 
o publicați deoarece este dedicată unei persoane 
care cu siguranță își va da seama că este pentru ea.

SCRISORILE MELE
Scrisorile ce le-ai primit de mine au fost scrise
Și toate-au invocat dorințele aprirfse.
Gitindu-le tu n-ai simțit ce flăcări mă ardeau, 
Cum chinurile limbi de foc spre mine trimiteau ? 
Scrisorile ce le-ai primit de mine au fost scrise ! 
De multe ori cred c-au rămas de tine neatinse. 
Dar dacă tu le-ai fi citit ai fi-nțeles prea bine
Cît de mult eu te-am iubit și te-am dorit pe tine..."
Dragă Nelule, poezia ta 

continuă cu încă trei stro
fe, dar eu cred că e bine 
să ne oprim aici. Nu prea 
am spațiu. Dar fii sigur că 
persoana respectivă va în
țelege apropoul și va re
acționa în consecință. Să 
știi că nu e nevoie de cine 
știe ce polologhie pentru 
a-i spune cuiva că o iu
bești. Uneori e suficient

un cuvînt. Sau o privire. 
Sau nici atît.

în ceea ce privește va
loarea literară a versuri
lor, în legătură cu care îmi 
ceri părerea, eu cred că 
nici nu merită să discu
tăm. în fond tu nu ai fă
cut poezia ca s<f devii 
poet, ci ca să fii iubit. E, 
ca să zic așa, o poezie u- 
tilitară. Dacă fata îți va 
răspunde favorabil după

publicarea ei, fii mulțu
mit. înseamnă că poezia 
ți-a atins scopul. Sau poa
te vrei și ceva glorie ?

POPA ECATERINA, 
Brăila : V-ați despărțit de 
soț șt acum regretați, vă 
considerați direct vinovată 
de această tristă întîmpla- 
re. Ați dori o împăcare.

Eu cred că cel mai ni
merit ar fi să vă adresați 
fostului dumneavoastră soț 
fi să discutați cu el de la 
om la om. Cu mine pier
deți vremea de pomană. 
~ pot să vă dau cel mult 

sfat. Or, dumneavoas- 
aveți nevoie de cu 
altceva.

Eu 
un 
tră 
tul

to-

LILIANA I., Buhuți: 
Iubiți un băiat blond, cu 
ochi verzi, părul creț, 
scund de statură, care e-o 
pătruns pînă în adincul 
sufletului de la bun înce
put. Datorită sentimentelor 
nobile ce i le purtați ați 
reușit să-l faceți să se lase 
de fumat, „precum și de 
alte gesturi ce nu le avea 
bune“. Acum vă e o frică 
teribilă ca nu cumva o 
altă fată cu care lucrați 
împreună să vi-l răpească. 
Pentru a-l pune în gardă 
pe Nicușor de primejdia 
ce-l paște, îi transmiteți 
prin mine acest sfat în 
versuri:

fată
cu drag te-a păstrat.

Ești iubit de-o
Ce de zece luni
Ea te iubește și-ți spune 
Să nu crezi că bine tu vei face 
De pe alta vei iubi
Și după zece luni de zile 
Pe Liliana vei părăsi.

V-am îndeplinit dorința 
fi, dacă vreți să știți păre
rea mea, cu siguranță că 
Nicușor n-o să vă pără
sească. Căci dacă ar face 
el un asemenea gest după 
ce i-ați scris o declarație 
în versuri (publicată în 
presă), înseamnă că ar fi 
pur și simplu un suflet de 
cîine. Or, eu nu cred așa 
ceva nici în ruptul capu
lui.

CARLAGOOD, Arad : 
Din scrisoarea dumnea
voastră mi-au reținut aten
ția mai multe amănunte. 
Primul ar fi numele nițel 
cam englezesc. Al doilea 
faptul că îmi spuneți „dra
gă prietene", ceea ce nu 
e de colea pentru mine, 
care toată ziua nu fac alt
ceva decît să cerșesc ami
ciția unor oameni necunos- 
cuți. In al treilea rînd am 
reținut faptul că sînteți 
singură și foarte dezamă
gită în viață. „Alături de 
mine nu se poate aco
moda nici o ființă ome
nească. Sînt prea rea, 
prea rece, prea distantă, 
ambițioasă, încăpățîna
tă... Dacă am încercat să 
mă schimb pozitiv ? Da, 
am încercat. Mai mă 
nui și acum, dar nu 
zolv aproape nimic".

Știți ceva ? Nu mai în
cercați să vă schimbați. 
Rămîneți cum sînteți a- 
cum: rea, rece, ambițioa
să, încăpățînată. Am pe 
cineva care exact așa 
ceva își dorește. Nu știu 
ce e în capul lui, ce ur
mărește, dar sînt sigur că 
va fi interesat să vă cu
noască. li trimit adresa.

chi-
re-

GHIȚĂ CIONTAȘ, Să
laj : Vestea pe care mi-ai 
trimis-o, dragă Ghiță, a 
fost o adevărată bombă 
pentru mine. Faptul că 
ai găsit o fată de 1,38 m, 
(cu doi centimetri mai 
mică decît tine) și că a- 
ranjamentele merg ca pa 
roate mă bucură nespus. 
Primesc, bineînțeles, și 
invitația de a-ți fi naș. A-

cum te întreb un singur 
lucru de amănunt: să-l 
iau la nuntă și pe priete
nul meu Fănuș Neagu 
' metri, 105 kg) ? 

nu ne va umili pre- 
lui j*

(1,90
Oare 
zența

CONSTANTIN,M. ____________ ,
Deva: După ce mă asi
gurați de simpatia dum
neavoastră stabilă, îmi 
puneți mai multe între
bări privind conduita în 
societate. Bănuiți cumva 
că eu sînt vreun arbitru 
al bunelor maniere sau 
vreun gentlemen și că nu 
există alt om mai indicai 
pentru a răspunde la a- 
ceste întrebări. Fie. Am 
să încerc.

1. Dacă pe stradă se 
întîlnesc un bărbat și o 
femeie, cine întinde pri
mul mina : el sau ea ?

Răspuns: Nu întinde 
nimeni primul. Întind a- 
mîndoi deodată.

2. Femeia cum dă 
mina: spre a-i fi strînsă 
sau sărutată ?

Răspuns: Depinde de 
împrejurări și de bărbat. 
Dacă aveți de-a face cu 
un boxer, de pildă, eu 
cred că e mai de preferat 
să-i dați mina să o-o să
rute decît să v-o strîngă.

3. Cînd există următo
rul trio: soț, soție și o 
prietenă — cui va oferi 
soțul primul foc la ți
gară: soției sau priete
nei ?

Răspuns: La amîndotță 
deodată. Face pe dracu-n 
patru, lucrează cu ambe
le mîini și scapă de scan
dal.

4. In ce împrejurări nu 
este indicat ca bărbatul 
să sărute mîna unei fe
mei?

Răspuns: Dacă respec- I 
tiva femeie nu a împlinit I 
încă vîrstă de o lună (ca I 
să nu se transmită vreun I 
microb) sau dacă are o I 
mină de lemn (sau mate- I 
rial plastic).

Dacă mai aveți șl alte I 
întrebări vă rog să nu vă I 
sfiiți.

clasa I cu elevi de 6 ani a fost 
doar experimentală, anul aces
ta se generalizează și, implicit 
tirajul acestui nou abecedar va 
fi incomparabil mai mare decît 
al celui de anul trecut.

Rep. : Se pare că acești elevi 
au monopolizat atenția Editu
rii...

M. R. ! Se poate. Trebuie 
însă menționat că avem bucu
rii pentru toți elevii. De pildă, 
pentru clasele V—VIII apar, 
anul acesta, manuale noi pen
tru limbile străine moderne 
(franceza, engleza, rusa) cu o 
structură nouă, cu lecții preli
minare de conversație orală. 
Toate sînt însoțite de discuri

S-au tipărit deja manualele 
de limba spaniolă, de limba 
italiană pentru școlile cu pro
gram special. Paralel, s-a re
vizuit și învățămîntul în lim
bile materne ale naționalități
lor conlocuitoare. Reeditarea 
Metodicii predării limbii ger- 
thane (clasele I—VIII) și a In- 
vățămîntului pentru predarea 
ortografiei la clasele I—IV (în 
maghiară), sînt numai două e- 
xemple luate la întîmplare.

Rep. : Programa clasei a XII- 
a a fost, din cîte știm, amplu 
discutată, făcîndu-se numeroa
se sugestii de îmbunătățire. în 
ce măsură s-a ținut seama de 
ele?

CE SE Î1VTÎMPLA
PE „ȘANTIERUL“ 

MANUALELOR SCOIARE
Electrecord. Pentru liceu, Ana
tomia și fiziologia omului s-a 
rescris de către un alt colectiv 
de autori după o nouă progra
mă. Acest nou manual e mai 
ușor, mai accesibil, pe de o 
parte, e la zi cu noutățile cer
cetărilor medicale, cu o termi
nologie mai științifică, pe de 
altă parte. E, dacă vreți, o so
licitare intelectuală mai mare 
pentru elevi, dar într-un lim
baj, tntr-o structură mai adeo- 
vată, mai atrăgătoare. Din ne
fericire, pentru anul acesta, 
manualul e realizat în alb- 
negru. Dacă va răspunde aș
teptărilor și va îndeplini su
fragiul unanim, în anul viitor 
el va fi fn culori. Mai trebuie 
menționat, manualul de 6hi- 
mie pentru clasa a X-a, scris 
de acad. G. D. Nenițescu.

M. R. : în editarea aproape a 
tuturor manualelor s-au avut 
în vedere discuțiile purtate în 
presă, în cadrul consfătuirilor 
cadrelor didactice la Ministe
rul învățămîntului, la Confe
rința Națională a cadrelor di
dactice. Cît privește clasa a 
XlI-a, la ‘ toamnă, în al doilea 
an de existență, manualul de 
Istoria literaturii române a 
fost revizuit, s-a redus numă
rul scriitorilor studiați, s-a pus 
mai mare accent ~pe interpreta
rea operelor propriu-zise, In- 
lăturîndu-se o seamă de ele
mente statistice sau istorice, 
nesemnificative. Același grad 
de îmbunătățire cunoaște Ana
liza matematică și calculul pro
babilităților, Algebra, Fizica, 
Istoria României — acestei din 
urmă cărți redueîndu-i-se vo
lumul și urmînd ca, pentru pro-

fesorul de istorie să apară un 
Compendiu de Istoria României, 
elaborat de același colectiv.

Rep. : Anul acesta va lua 
ființă clasa a IX-a a școlii de 
cultură generală. Cum așteaptă 
Editura Didactică și Pedagogi
că acest...eveniment ?

M. R. : Noi n-am așteptat, cî 
am lucrat cît mai intens posi
bil. Pentru acești elevi am e- 
ditat manuale complet noi. Sînt 
o revizuire a fostelor manuale 
pentru clasa a IX-a de liceu, în 
funcție de deosebirile existen
te între clasa a IX-a de școală 
generală și anul I de liceu. In 
cadrul acestei clase a IX-a se 
face o deosebire de manuale la 
elevii de la orașe față de cei 
de la sate (o diferență a fost 
și înainte, dar acum este mult 
mai pronunțată). Totodată, a- 
ceste manuale sînt astfel ela
borate, au un asemenea conți
nut, îneît să permită și înscrie
rea elevilor absolvenți ai școlii 
generale la liceu prin susține
rea unor examene-diferență.

Rep. : Am aflat că urmează 
să apară o serie de manuale 
pentru profesori. Despre ce 
este vorba ?

M. R. : Este vorba de ma
nuale îndrumătoare pentru 
profesori, de o serie de cărți 
scoase de Editura Didactică și 
Pedagogică pentru a veni în 
sprijinul elevilor și profesori
lor, precum diferite culegeri 
de. probleme de matematică, 
fizică sau chimie, culegeri de 
exerciții gramaticale, culegeri 
de probleme pentru admiterea 
în liceu sau facultăți, culegeri 
de texte pentru dictări Ia cla
sa a IV-a, culegeri de aritme
tică etc. Pînă în prezent, s-au 
editat 75 de titluri de lucrări 
ajutătoare în limbile franceză, 
engleză, germană, rusă. Pentru 
elevii mici (clasele V—VIII), 
lucrări cu fragmente ușoare. 
Pentru elevii de la liceu — 
fragmente sau chiar opere li
terare întregi. Vor apare 
discuri de educație muzicală 
pentru grădinițe și clasele 
I—VIII. Va fi editat un „Ca
iet de desen" special pentru 
clasa a V-a cu elemente de is
toria artelor. Vor vedea lumi
na tiparului, totodată, lucrări 
de teoria educației, organizarea 
învățămîntului, psihologie pe
dagogică și defectologie, Peda
gogie pentru părinți și elevi, 
diferite cărți pentru pionieri.

IMglIldl
VIN 

CALD U RI LE

ORIZONTAL : I) Se to
pește de căldură — Sursă de 
căldură. 2) Ștrand rustic 
ad-hoc — Filtru mecanic. 3) 
Călduri mari. 4) Respiro I — 
Soarele vechilor egipteni. 5) 
Stau la umbră (fig.) 6) Cea
suri — Se bălăcesc toată 
ziua. 7) Ruptă la fugă — 
Baia._ mică f 8) Dimineața 
în zori I — Bătrin. bunic — 
Omul. 9) Mare. 10) Apă, 
multă apă - înțeapă

VERTICAL : 1) Apă gazoa
să ! — Verbul brizei 2) Se 
intilnește la munte — Vara, 
de exemplu. 3) Frige, nu 
alta I — Soarele lui. 4) Iți 
ingheață stngele în vine — 
Banca cea mare (od. abr.). 5) 
E și „...baltă 1" — A repeta 
un număr. 6) Lupte cu sece
ta. 7) Erbacee astringente — 
început de declarație 1 8) 
Treacă-meargă — Ca ăștia 
mai rar 1 9) Șmecher foc
(fam.) — Constanța. 10) Casa 
munților (pl.) — Uscat

TOMA MICHINICI
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La invitația C.C. al P.C.R., 
vineri seara a sosit în Capitală 
pentru schimb de experiență, o 
delegație de activiști ai Parti
dului Comunist din Cuba, for
mată din- Guillermo Garcia, 
membru al Comitetului de par
tid din provincia Havana, și 
Emilio Perez, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Boyeros.

La aeroportul Bănoasa, dele
gația a fost întîmpinată de Ni
colae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.G. al P.C.R., de ao- 
tiviști de

A fost
Gonzalez, ambasadorul 
blicil Cuba la București.

partid.
de față Jesus Bareiro 

ambasadorul Repu-

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, a avut loc un 
schimb de vederi privind sta
diul relațiilor dintre. România 

, și Danemarca, perspectivele 
de dezvoltare a acestora, pre
cum și unele probleme actua
le ale situației internaționale.

în cursul dimineții, oaspete
le danez a mai avut întreve
deri cu acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, și 
Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

în „Cupa Davis"

prima zi,

Vineri seara, s-a înapoiat 
în Capitală, delegația guver
namentală română condusă de 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, care la 
invitația guvernului irakian a 
participat.................
lejuite de 
naționale

la festivitățile pri- 
sărbătorirea Zilei 
a Republicii Irak.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. 
Coreene, condusă de Kang 
Riang Uk, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țara 
noastră.

România
Ü.R.S.S. 2:0

Mânescu, ministrulComeliu 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a trimis 
o telegramă de felicitare lui 
Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S, 
cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani.

Vineri dimineața a sosit tn 
Capitală o delegație guverna
mentală iugoslavă, condusă de 
Dușan Nejkov, adjunctul se
cretarului federal al econo
miei din R.S.F. Iugoslavia, în 
vederea încheierii unei conven
ții romàno-iugoslave privind 
colaborarea în domeniul turis
mului.

In primele două meciuri : 
Ion Țiriac — Lejus 3—0 
(6—3, 6—3, 8—6), Ilie Năs
tase — Metreveli 3—0 (6—4, 
6—2,7—S).

Jucătorii noștri s-au impus 
cu ușurință, dovedindu-se 
mai tehnici și mai in formă 
decît adversarii lor. Cel mai 
frumos meci a fost cel în care 
Năstase a dispus cu o ușurin
ță mult mai mare decît arată 
scorul, de Metreveli, un tenis- 
men dificil, cu un joc tehnic, 
dar în același timp foarte ner
vos

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a primit 
vineri ia amiază pe Kristen 
Helveg Petersen, ministrul a- 
facerilor culturale al Dane
marcei, aflat într-o vizită în 
țara noastră.

La București a fost semnat 
un protocol de schimburi artis
tice între Oficiul de spectacol« 
și turnee artistice — O.S.T.A. 
și Agenția de concerte din 
R.D. Germană pentru stagiuni
le 1970—1971 și 1971—1972.
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Tinerii atlefi români

Solidari cu lupta poporului vietnamez
Vineri după-amiază a avut loc 

Ia Clubul uzinelor „Grivița Ro
șie" din București, un miting de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, prilejuit de aniver
sarea a 15 ani . de la semnarea 
Acordurilor de la Geneva cu 
privire la Vietnam.

Au participat reprezentanți ai 
Comitetului Național de solida
ritate cu lupta poporului 
vietnamez, sub egida căruia a 
fost organizat acest miting, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe. Au luat parte 
ambasadorii .și membrii amba
sadelor Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Vietna
mului de Sud la București.

Relevînd însemnătatea Acor
durilor de la Geneva, pentru 
reglementarea problemelor po
litice din Vietnam, Vasile Mlă
diu, directorul uzinelor „Grivi
ța Roșie“, a trecut în revistă 
succesele poporului vietnamez 
pe plan militar și politic în 
lupta sa dreaptă împotriva agre
siunii imperialiste. Poporul ro
mân, profund atașat cauzei li- 
bertăț'i și independenței popoa
relor, a subliniat vorbitorul, în
țelege ji prețuiește din toată 
inima lupta bravului popor viet
namez. El își exprimă solida
ritatea frățească, internationa
listă, cu poporul vietnamez și 
își reafirmă hotărîrea de a-i 
acorda și în viitor întregul său 
sprijin.

A luat apoi cuvîntul Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam 
la București. A 15-a aniversare 
a încheierii Acordurilor de la 
Geneva, a spus, printre altele, 
vorbitorul, are loc într-un mo
ment în care întreaga lume 
progresistă își exprimă prin cele 
mai variate forme, aprobarea șl 
sprijinul deplin față de lupta 
dreaptă a poporului vietnamez. 
După ce a reamintit principalele

faze ale luptei împotriva im
perialismului, vorbitorul a spus : 
Poporul vietnamez este profund 
atașat păcii, independenței și li
bertății. Atîta timp cît imperia
liștii vor continua agresiunea, 
poporul nostru este hotărît să 
lupte pînă la dobîndirea drep
turilor sale naționale fundamen
tale.

In cuvîntul său. Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud a subliniat 
că eforturile pe care populația 
din Vietnamul de Sud le-a făcut 
și le face pentru realizarea aspi
rațiilor sale de libertate, inde
pendență și suveranitate, nu pot 
fi despărțite de ajutorul multi
lateral al țărilor socialiste, al 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace. Mulțumim sincer Parti
dului Comunist Român, guver
nului și poporului român, a 
spus în încheiere vorbitorul, 
pentru ajutorul acordat și marea 
solicitudine față de lupta po
porului vietnamez.

La sfîrșitul mitingului, parti- 
cipanții au adoptat în unanimi
tate o moțiune în care se spune 
printre altele : Dînd 
montelor întregului 
mân. colectivul de 
tehnicieni si ingineri 
nele „Grivița Roșie“ 
rești reafirmă deplina lor soli
daritate 
poporul 
exprimă 
lupta sa 
rea independenței patriei, liber
tății șt ființei naționale va fl 
încununată de succes.

Au fost prezentate apoi fil
mele documentare „Congresul 
reprezentanților poporului din 
Vietnamul de Sud pentru for
marea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu“ și filmul „Infernul 
de la Con Thien’.

învingători in Grecia
• INTlLNIREA INTERNA

ȚIONALĂ de atletism dintre 
echipele de juniori ale Greciei 
și României desfășurată la 
Atena, s-a Încheiat cu SUCCE
SUL TINERILOR SPORTIVI 
ROMANI, invingători cu sco
rul final de 119—92 puncte.

Din cele 10 probe desfășurate 
!n ziua a doua, atleții români 

200 m plat: 
prăjină :

au cîștiga șase :
Păsulă — 21” 6/10 ;
Voinea — 4,20 m ; disc : Suha — 
52,52 m j 400 m garduri : Petro- 
nius — 55”
Stan — 47’
4 X 400 m :

1/10 ; 10 km marș :
48” 4/10 ; ștafeta
România — 3’ 18”

Afară e o zi frumoasă _ 
vară, cu soare și limpezimi de 
cristal, cu verdeață și flori, cu 
copii care zburdă gălăgioși pe 
alei. Aici, înăuntru, în sala de 
judecată a tribunalului, deși 
încă n-au început dezbaterile 
— o atmosferă grea, apăsătoa
re. Tensiunea se amplifică în 
momentul în care pe ușă Intră 
un tînăr îmbrăcat în costumul 
vărgat al detențiunii. Este fot
balistul Ioan Mureșan, pînă mai 
ieri adoratul tribunelor care a 
schimbat tricoul clubului, tri
coul care l-a consacrat cu uni
forma locatarilor, de mai 
lungă «au mai scurtă durată, ai 
penitenciarelor. Cum de a a- 
juns acest sportiv al cărui 
nume era respectat în Tg. Mu
reș, în postura unui individ 
iresponsabil față de actele și 
manifestările sale, un ins pri
mejdios, care atentează la nor
mele moralei publice, la legali
tatea socialistă ? Iată întreba
rea căreia aveau să-i răspundă 
dezbaterile din sala Tribunalu
lui municipiului Tg. Mureș, 
dezbateri care au ținut trează 
atenția asistenței pentru mai 
bine de 10 ore. Dar dreptatea 
a triumfat și o pedeapsă bine
meritată, pe măsura faptelor 
comise, a venit să aducă le
gitimă satisfacție opiniei publi
ce căreia aceste fapte antisocia
le îl stîrniseră justificat opro
biul și indignarea. Fotbalistul 
Ioan Mureșan, în vîrstă de 25 
de ani, component de bază al e- 
chipei A.S.A. din prima divizie 
și selecționat In reprezentativa 
secundă a țării a fost condam
nat pentru infracțiunea de viol, 
la 4 ani de închisoare. Rămîne 
ca o umbră apăsătoare atitudi
nea de indiferență din timpul 
desfășurării procesului, de esca
motare a adevărului : atunci 
cînd toate mărturiile erau fie
care pietre grele ale acuzării, 
cînd toate probele îi încriminau 
fapta, Mureșan împărțea zîmbe- 
te cunoscuților șl susținătorilor 
din sală și semne de reproș că
tre victime.

Privind această atitudine in
solentă a acuzatului, fam rămas 
cu impresia că nici acum, în 
ceasul al 12-lea, el nu a înțeles, 
n-a pătruns deplin gravitatea 
actelor sale antisociale, că pri
vește încă toată situația ca pe 
o glumă trecătoare, un capriciu 
de moment-

Iată, în cîteva cuvinte, fapte
le ce l-au adus pe fotbalistul 
Ioan Mureșan în boxa acuzați
lor. In 24 iunie, în plină zi, 
după ce împreună cu un amic 
al lui, Viorel Ognean, chefuiesa 
la bufetul „Sport“ (! 7) din lo
calitate, acostează două eleve, 
minore (A. K. și E. N.) pe care 
le-au condus într-un aparta
ment din blocul nr, 7, de pe 
aleea Carpați. De cheia locuin
ței, aparținînd jurisconsultului 
Gavril Pop (17) de la Șantie
rul I.M.B. Tg. Mureș dispunea,

printr-o inexplicabilă genero
zitate, Mureșan. Văzîndu-se la 
adăpost de ochii lumii, cei doi 
își aruncă manierele elegante 
și din curtezani devin, brusc, 
brute lacome și nepăsătoare. 
Lovite, molestate, fetele pierd 
puterea de a se opune și inevi
tabilul se produce.

Dacă unul dintre Inculpați, 
eroul principal, Mureșan, și-a 
primit pedeapsa meritată, cel 
de al doilea, Viorel Ognean, 
surprinzător, deși se face vino
vat cel puțin de infracțiunea 
„tentativă de viol“, care este 
pedepsită de Codul penal, cu 
un număr de ani de închisoare, 
a compărut în proces ca... mar
tor. De ce nu ca inculpat ? 
Pentru că fapta lui este cu atît 
mal gravă, cu cît lezează și 
alte valori morale, cum ar 
spre exemplu cele ale familiei, 
Ognean fiind căsătorit, de alt-

li

le față de club, de propria pre
gătire sportivă nu și le îndepli
nea. Fiind vedeta numărul unu, 
nimeni nu îndrăznea să-1 la la 
scuturat ceva mai serios, ca să 
se trezească la realitate. Ba, 
dimpotrivă, orice dorință, orice 
pretenții avea — toate i se în
deplineau fără opreliște. Condi
ții, deci, cît se poate de propi
ce pentru o viață dezordonată, 
pentru desfrîu. „Cine mai știe, 
spunea cineva cu indignare, 
cîte victime a avut la activ. La 
toate le promitea că se căsăto
rește cu ele !“ De aici, de la 
chefuri și beții interminabile, 
în companii rău famate („cînd 
vedea o fustă nu se putea stă- 
pîni“) de la o viață aventuroa
să și jocuri de noroc pe sume 
fabuloase („se jucau în bani, ca 
puștii-n nisip“), pînă la acte de 
neobrăzare în arena sportivă 
(arunca Insulte publicului, își

CAZUL
mureșan

fel ca și Mureșan șl tată, a doi 
eopii ! 7

Există, din păcate, și un al 
treilea „inculpat“, despre care 
la proces s-a vorbit puțin sau 
aproape deloc. E drept, nu e o 
persoană fizică. Acest „inculpat“ 
este... Clubul Iui Ioan Mureșan.

Dacă privim retrospectiv lu
crurile și intrăm în posesia u- 
nor date ce caracterizează viața 
nesportivă a unora dintre fotba
liștii clubului, întrebările noas
tre par, la un moment dat, inu
tile. O logică indestructibilă ne 
obligă să vedem în rostogolirea 
lui Mureșan pe toboganul imo
ralității, lipsa de responsabilitate 
șl respect pentru muncă. încă 
de cînd era la Cîmpia Turzii, 
se sădise la Mureșan ideea că 
dacă știi să joci fotbal, nu mai 
trebuie să muncești, ești, sub 
toate aspectele, invulnerabil. 
Din păcate, această concepție 
nu-i este numai Iui proprie. 
Lipsa de respect față de mun
că i-a stimulat-o și Clubul 
A.S.A. din Tg. Mureș. încadrat 
pe un post de instructor spor
tiv, Mureșan nici nu știa unde 
se găsește statul de plată. Deci 
încadrare Ia locul de muncă fic
tivă, obligații nule. Lipsa de 
preocupări serioase l-a viciat in 
așa măsură incit nici obligații-

ț

glas sent.i- 
popor ro- 
muncitorl, 
de la uzi- 
din Bucu-

internaționalistă cu 
vietnamez frate, si își 
convingerea fermă că 
dreaptă pentru apăra-

*****

Pasa în doi, o lecție cu care elevii încep să descifreze tainele unui spori deosebit de îndră
git — voleiul.

lovea adversarul), pînă la in
fracțiuni penale șf acte anti
umane, n-a fost decît un pas.

Cum a înțeles să intervină 
conducerea clubului 7

De flecare dată, cînd „cineva" 
se scandaliza de actele lui Mu
reșan, „era chemat in fața bi
roului și criticat aspru“. Sanc
țiuni 7 Ioc I S-au făcut pentru 
el vreo cinci ședințe. Toate s-au 
soldat cu... avertismente... scri
se, verbale, serioase, foarte se
rioase... Mureșan, om fără 
scrupule, venea cu replica i 
„Mă angajez că...“ Cunoașteți 
formula. Culmea, după ce Mu
reșan săvîrșise, la 24 iunie, fap
ta amintită, cînd tot orașul vor
bea cu oroare despre ea, în ple
nara clubului de analiză a ac
tivității, din 27 iunie, s-a discu
tat și despre noul pocinog al 
lui Mureșan. Urmarea 7 Un ul
tim avertisment (1 7). De abia 
pe data de 5 iulie, după ce Mu
reșan a fost arestat și s-a văzut 
că se îngroașe gluma, biroul l-a 
exclus din lot. Inconsecvența 
conducerii clubului și lipsa do 
decizie in a lua hotăriri ferme 
și a le respecta o dovedește și 
acest amănunt : la proces, apă
rarea a solicitat o caracterizare 
scrisă din partea conducerii clu
bului. Ea a venit prompt. Nu
mai că aceasta era deosebit da 
blîndă, cu multe aprecieri pozi
tive la adresa fotbalistului (17).

Sigur, manifestările și abate
rile de Ia normele cetățenești 
de care pomeneam mai sus ne- 
fiind stîrpite, cauterizate la 
timp, au infestat atmosfera din 
club (slaba comportare a echipei 
din ultima parte a campionatu
lui, întimplările de pe teren, în 
unele meciuri, despre care s-a 
relatat la timpul lor, nu sînt în- 
tîmplătoare) au creat 
nociv, nesănătos, care 
tea să nu 
acolo unde 
puternică : 
infracțiune

Dar viciul este molipsitor. Și 
el își găsește un climat favora
bil în aceste împrejurări pe 
care ni le-a descris șeful gale
riei tîrgumureșene : „în fiecare

explodeze 
presiunea
Mureșan 
penală.

un mediu 
nu se pu- 
periculos, 
era mai 

comite o

DO HAINI

Foto: VIOREL RABA

CIBINIUM 69
In cadrul actualei organi

zări administrativ-teritoriale, 
municipiul și județul Sibiu 
află variate și inedite posibi
lități de afirmare a valorilor 
artei și culturii sale tradițio
nale și contemporane. Ediția 
1969 a festivalului Cibinium 
— stă mărturie.

Spectacol unic, captivant 
prin autenticitate și varietate, 
colocviu complex între artele 
cu vechi tradiții pe acele me
leaguri, săptămîna artei și cul
turii sibiene din acest an — 
desfășurată în climatul de pu
ternică efervescență politico- 
socială prilejuită de dezbate
rea documentelor celui de~al 
X-lea Congres al P.C.R. — 
a fost o reușită.

Cibinium ’69 s-a dorit con
tinuatorul tradițiilor locale 
sărbătorești (vestitele tîrguri a- 
nuale meșteșugărești care au 
dus faima sibienilor în în
treaga Transilvanie sau sărbă
torile Astrei — asociație înfi
ințată aici în 1861 — rod al 
preocupărilor generației de la 
1848, pentru făurirea pe calea 
culturii a unității naționale a 
românilor), dar nu numai atît. 
Memoria istoriei ne redă in
tactă imaginea Sibiului ca re
numit centru de cultură al 
Transilvaniei. Faptul că aici în 
secolul al XVI-lea s-a tipărit 
prima carte în limba română, 
că pe aceste locuri au trăit u- 
maniști ca Nicolae Olahul, că 
teatrul are în Sibiu o veche 
tradiție la fel ca și arta plas
tică, de altfel, că au creat aici 
G. Coșbuc, Ion Slavici, com
pozitorul Gheorghe Dima, că 
de numele acestui burg se 
leagă editarea în secolul al 
XlX-lea a unor importante pe
riodice românești și german» 
ca : „Gazeta de Transilvania".

„Theatral Wochenblatt“ — nu 
a fost uitat de organizatori.

Iată de ce și-au găsit aici 
loc firesc tîrgul meșteșugari
lor, muzeele și casele muzeu, 
spectacolele și dezbaterile tea
trale, spectacolele folclorice 
etc.

Ceea ce a conferit originali
tate și inedit celor 15 mani
festări însumate în programul 
festivalului a fost faptul că 
majoritatea lor s-au consumat 
într-un decor natural și arhi
tectural (pe teritoriul Sibiului 
se află cele mai vechi vestigii 
de arhitectură romanică) de o 
mare bogăție expresivă. Ve-

DIMSIÌMINIÀI&D

chile ziduri ale cetății sibiene, 
cartierele cu arhitectură me
dievală, cu străvechi turnuri 
și bastioane, cu acoperișuri 
care te urmăresc cu zeci de 
ochi sau parcurile naturale, 
dumbrăvile din apropierea o- 
rașului — iată numai cîteva 
din aceste decoruri.

In sfîrșit, datorăm cuvinte 
de laudă celor care în fiecare 
din cele 8 zile de festival 
ne-au creat emoții mereu noi, 
bucurii estetice dintre cele 
inedite, surprize dintre cele 
mai plăcute dar mi-e teamă să 
nu repet niște lucruri pe care 
le-am semnalat cu ocazia 
transmisiilor zilnice.

După toate laudele pe drept 
meritate, înainte de a încheia 
mă voi opri o clipă asupra re
versului acestei medalii. Nu 
poate fi trecută cu vederea 
nota de superficialitate pe care 
au avut-o discuțiile din cadrul 
celui de al doilea colocviu a-

vînd ca temă teatrul (lucru 
care a ieșit cu atît mai mult 
în evidență cu cît recentul 
Festival al teatrelor pentru 
copii și tineret de la Piatra 
Neamț ne-a furnizat sufi- 
cienți termeni de comparație), 
calitatea unor spectacole de 
teatru în care jocul actorilor 
nu a fost pe măsura excelen
tului cadru în care evoluau, 
caracterul de improvizație al 
unor manifestări (recitalul de 
poezie).

Din aceste motive deși fes
tivalul a fost profilat în a- 
cest an pe teatru, im
presiile cu care noi spec
tatorii am rămas nu au 
fost legate în primul rînd 
de reprezentațiile teatrale. 
Ceea ce nu vom uita cu a- 
devărat multă vreme au fost: 
neîntrecutul recital de orgă al 
maestrului Xaver Dressler, dar 
mai ales limpezimile de cristal 
ale Mioriței, cîntecelor lui Dă- 
ian, Viță Cătăniță, Budac — 
vechi balade românești care 
cinstesc memoria unor luptă
tori pentru dreptate socială — 
ce au răsunat într-un loc mi
nunat — o dumbravă din a- 
propierea comunei Gura Rîu- 
lui, străbătută de apa Cibinu- 
lui, străjuită de codrii verzi 
de brazi, cei cîntați de O. 
Goga.

Se cuvine la viitoarea ediție 
o mai largă antrenare a forțe
lor intelectuale de care jude
țul dispune cu prisosință — 
evitarea improvizației — ur
mărirea în primul rînd a cali
tății în realizrea tuturor 
spectacolelor. In acest fel, 
Cibinium va putea deveni 
una din acțiunile de mare 
prestigiu din viața cultural- 
artistică a țării.

SABINA CARAUȘU

SUCCESUL ARTIȘTILOR ROMÂNI 
ÂFLATI ÎN TURNEU ÎN AFRICA

>

După succesul repurtat în 
R.D. Congo, Ansamblul folclorio 
„Ciprian Porumbescu" din Su
ceava și-a continuat turneul 
prin Africa, susținînd între 26 
iunie — 13 iulie o serie de 
spectacole în Republica Fede
rală Nigeria.

In capitala Nigeriei, Lagos, 
într-o primă etapă, artiștii ro
mâni au prezentat două specta
cole cu public și un al treilea 
la televiziunea națională.

Manifestări deosebit de căl
duroase, i-au însoțit pe mem
brii ansamblului la Kano 
și Maiduguri. Reîntors în capi
tala 
prian

• DESFĂȘURAT ieri la Brăi
la, campionatul republican ci
clist, în proba contracronometru 
pe echipe, a fost clștigată de 
formația Dinamo București (E. 
Rusu, 1. Cosma II, C. Grigore, 
T. Vasile), care a realizat pe 
distanța de 100 km, timpul de 
2h 17’43”. Pe locul doi s-a cla
sat Steaua — 2 h 20’34".

Nigeriei, Ansamblul „Ci- 
Porumbescu“ a mai apă-

rut de două ori în fața publi
cului din Lagos. Un al treilea 
spectacol a fost susținut în pre
zența șefului statului, gen. ma
ior Yakubu Gowon, cu soția, 
miniștrilor și altor persoane 
oficiale. Artiștii români au cu
les aplauze la scenă deschisă, 
șeful statului făcînd aprecieri 
călduroase la fiecare număr. 
După spectacol, care a fost în 
întregime filmat, Y. Gowon a 
exprimat mulțumiri guvernu
lui român pentru trimiterea 
unui grup de artiști virtuoși, 
mijloc de cunoaștere și apro
piere între popoarele celor două 
țări.

« TURNEUL 
NAL FEMININ 
de la Ragusa a 
victoria reprezentativei Ceho
slovaciei, care a totalizat 6 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Franței — 
5 puncte ; României — 4 puncte 
și Italiei — 3 puncte.

în ultima zi a competiției, se
lecționata României a întrecut 
cu scorul de 48—45 (25—20) for
mația Italiei- într-un alt joc. 
Cehoslovacia a dispus cp 69—47 
(35—26) de Franța.

(Urmare din pag. I)

mașini. Era un succes deplin.
Acum, cînd treci prin halele 

largi și luminoase, avînd stră
lucirea și ordinea laboratoa
relor, în care întreg procesul 
tehnologic de montare se des
fășoară automat, în care cei 
1300 de constructori ai 
autoturismului supraveghea
ză, sobri și calmi, la posturile 
lor fixe, viteza de rulare, ai 
impresia unui colectiv cu ex
periență și personalitate.

— în riguroasa ritmicitate 
constă spectaculozitatea mun
cii noastre, este de părere me
canicul Dumitru Mușat ; ea 
sintetizînd toate eforturile și 
însuflețirea noastră în întrece
rea socialistă pentru cinstirea 
cu rezultate deosebite a Con
gresului al X-lea al P.C.R. și 
a zilei de 23 August, toată 
satisfacția noastră de a fi cei 
care am tradus în viață una 
dintre cele mai interesante 
prevederi ale Congresului al 
IX-lea, de a fi cei dintîi care 
trimitem pe drumurile țării

autoturisme cu marcă româ
nească.

O primă impresie pe care 
ți-o faci pășind în interiorul 
uzinei și care se sedimentează 
pe măsură ce pătrunzi mai 
adînc în intimitatea ei, este 
faptul că tinerii ocupă o pon
dere însemnată în rîndul co
lectivului de salariati, că tine-

INTERNAȚIO- 
DE BASCHET 
luat sfîrșit cu

zi de luni, localurile de la baza 
nautică „Week-end" și „Expre- 
sso” din localitate erau „onora
te“ de prezența unor jucători și 
suporteri care cinsteau la pahar 
victoria sau deplîngeau înfrîn- 
gerea“. Lipsa de supraveghere 
și educație, de urmărire atentă 
a vieții personale a fotbaliști
lor, înlăuntrul și în afara are
nei sportive, lipsa unui climat 
de sportivitate, stimularea de 
către suporteri a vedetismului 
pretimpuriu, e pe cale să-și re
cruteze noi victime din rînduri- 
le celor mai tineri fotbaliști de 
la A.S.A-, a căror nume evităm 
să-l scriem aici fie și numai din 
considerentul de a nu le popu- 
lariza In acest context. Unii 
dintre ei deja au devenit ceea 
ce se numește... un caz. în oraș 
circulă zvonuri că un tînăr fot- . 
balist nu se achită de o- 
bligațiile școlare, are manifes
tări pe muchea huliganismului 
iar un altul, tot titular, și-a pă- 

camerărăsit familia luîndu-și 
în oraș...

Dar, să ne oprim aici 
latarea faptelor. Dincolo 
plicațiile morale și sociale ale 
acestora se ridică însă cu acui
tate problema răspunderii cu 
care organizația U.T.C. de aici, 
al cărui membru a fost și Mu
reșan și sînt și ceilalți fotbaliști 
de la A.S.A., a făcut educație 
politică și cetățenească sportivi
lor. Ar fi interesant de aflat 
dacă vreodată măcar a analizat 
aspectele conduitei etice și mo
rale ale unor fotbaliști certați 
cu normele de conviețuire so
cială, eu bunele maniere, ca 
respectarea propriilor răspun
deri și obligații de sportivi și 
de cetățeni. Se pare că în do
meniul educației a rămas încă 
un Imens teren neexplorat. A- 
cum, mai presus de orice, obli
gația conducerii clubului, a sec
ției, a organizației U.T.C., esfe 
de a salubriza atmosfera infes
tată, dăunătoare desfășurării 
normale a activității sportivi
lor. Și aceasta se poate face 
pornind de la analizarea cu răs
pundere, fără menajamente a 
cazurilor de indisciplină și aba
teri nesoluțioi)ate 
am pomenit mai 
rea unor măsuri 
consecință. Altfel 
o garanție că pe 
le nu se vor repeta. în 
sens salutăm măsurile luate re
cent de Federația română do 
fotbal de a exclude din activi
tatea competițională și viața 
sportivă pe Iancu și Mureșan, 
și de a scoate din lotul național 
pe fotbalistul Boc, care se află 
într-o , anchetă pentru săvîrșirea 
unor acte de huliganism. Cu 
prețul oricăror investiții mora
le, a folosirii tuturor mijloace
lor posibile, trebuie să sădim în 
mintea fiecărui fotbalist, a fie
cărui sportiv, ideea că indife
rent de valoarea lui, el capătă 
girul nostru de a participa la 
întrecerea sportivă, la repre
zentarea țării, la evoluția în 
fața publicului, numai dacă în
deplinește mai întî, condiția 
strict umană. Față de oricine 
care încalcă limitele acestei 
condiții, demnitatea de sportiv, 
de om și de cetățean, în vii
tor nu trebuie să se manifeste 
îngăduință, clemență chiar cu 
riscul oricăror pierderi tempo
rare.

cu re
de im-

— de uneia 
sus — și lua- 

drastice, în 
nu există nlol 
viitor lucruri- 

acest

V. CÄBULEA

i'

DE ANI

redivivus!
16 Iulie 1969, 8' căpătat 

pentru studenții bucu- 
reșteni tunători de sport, 
și nu numai pentru ei, o 
semnificație oare a în
scris-o pentru mai mult 
timp în actualitate. De 
ce ? Pentru că atunci, 
miercuri, a luat ființă 
„Sportul studențesc“.

Născut în februarie 1916 
din inițiativa marelui pro
fesor, matematician Traian 
Lalescu, „Sportul studen
țesc“ a ființat ani și. ani 
de zile ca un club puter
nic, ambițios și de temut, 
care s-a bucurat înainte de 
război de simpatiile arden
te gle multor mii de bu- 
cureșteni — tineri și vîrs- 
tnlci, elevi și studenți, 
muncitori și intelectuali ai 
Capitalei și ai provinciei. 
Toate teamurile clubului, 
însemnat cu culorile alb- 
negru, erau simpatizate, 
unele dintre ele (cele de 
rugbi, volei și baschet) a- 
jungînd să joace chiar un 
rol de primă mînă .în spor
tul românesc al acelor ani. 
Echipa de fotbal însă, be
neficia de o audiență care 
Întrecea orice închipuire. 
Venerabilul Octav Luchi- 
de, unul dintre cei mai 
cunoscuți conducători ai 
„Sportului studențesc“, 
foștii jucători Titel Ursa- 
che și Constantinescu- 
Grecu, sau confratele nos
tru Petre Gațu, își amin
tesc, «probabil, -eu -o emo
ție lesne de înțeles, de e- 
chipa acelor vremuri care 
reușise, să aibă un cuvînt 
greu în soccerul româ
nesc.

...Anii au trecut, teamul 
studenților fotbaliști din 
București a căpătat în vre
murile noastre diferite al
te denumiri — ba Știința, 
ba Politehnica — și iată 
că în sfîrșit, firul tradiției 
este reînnodat prin actul 
de constituire semnat 
miercuri. Aparent mari 
deosebiri nu se cojțistată : 
doar faptul că în . prima 
serie a diviziei B de fot
bal, începînd din această 
toamnă, locul Politehnicii 
București va fi ocupat de 
„Sportul studențesc".

Cine pătrunde însă în 
laboratoarele școlii de fot
bal ale cărui baze le-au 
pus acum noii conducători 
ai „Sportului . studehfesc“, 
află însă de intenții și de 
începuturi capabile de 
multe înnoiri. Nu putem 
însă, acum, aici, să intrăm 
în amănunte. Anunțăm 
deci că ziarul nostru va 
publica în zilele următoare 
un interviu detaliat cu 
Nicolae Irimie — președin
tele „Sportului studențesc“.

„MĂNUȘĂ LITORALULUI“
In box promova-. 

rea tinerelor cadre 
trebuie judicios fă
cută pentru a se evl-. 
ta traumatismele, e- 
ventualele accidente. ' 
Marii pedagogi ai 
pugilatului mondial 
au relatat pe larg în 
lucrările lor mai răni oa pr.wwi
ales în cea intitu- . cititorilor noștri
lată „Pregătirea ti- ceastă notă
nerilor boxeri" de La Constanța
Perelman, că aces
tora le sînt permise 
la anumite vîrste 
întîlniri cu adversari 
egali — pe măsura 
posibilităților lor fi
zice. și a capacității 
lor de rezistență. A 
programa întîlniri 
dintre juniori și 
boxeri cu o vastă 
activitate pugilis- 
tică este un lucru 
inadmisibil, este 
lucru 
s trează o 
flagrantă a 
mentuiui

un
care demon- 

încălcare 
regula- 

boxului.

© ® @
și tenacității lor. Ne putem re
feri la cîteva nume de uteciști 
ca Nicolae Simion, Elena Du- 
mitrache, Aurel Catalan, Ma- 
ria Deneanu, Spiridon Bogdan, 
Constantin Năstase, dar astfel 
nu facem decît să-i nedreptă
țim pe ceilalți zeci și sute care 
se afirmă ca muncitori de nă
dejde și încredere. Și fiindcă

Asemenea întîlniri 
nu-și au rostul și 
desigur nu fac pro
pagandă bună spor
tului celor . curajoși. 
Iată de ce în locul 
cronicii din cadrul 
turneului „Mănușa 
litoralului" prefe- 

să prezentări 
: 1 a- 
critică. 

. La constanța, spre 
. exemplu, echipa Cu

bei e alcătuită din 
tineri boxeri între 
16—18 ani. Cel mai 
vîrstnic, greul aces
tei echipe fiind sin
gurul în etate de 19 
ani. Nu ne putem 
lăuda dacă dumini- 

. ca seara pe lista 
celor medaliați vom 
întîlni mai mult ca 
sigur, numele unor 
boxeri cu o îndelun
gată carieră în ring 

ca Dinu, Pițu et
V. PAUNESCU

® ©
o desăvîrșită pre-asociere cu

gătire tehnică, cu o largă in
formație și cultură de specia
litate, cu pasiunea pentru me
canică ‘Și legile ei. Căutînd, 
prin diversitatea de forme și 
metode a muncii noastre, să 
atingem aceste obiective, răs
pundem, de fapt, sarcinii pri
mordiale care revine organiza-

Maturitatea unei
uzine tinere

rețea uzinei nu constă numai 
în vîrsta ei, ci deopotrivă în 
vîrsta celor mulți care-i con
feră viabilitatea, renumele și 
perspectiva.

— Intr-adevăr, avem peste 
900 de tineri, ne declară ingi
nerul Ion Stan, secretarul or
ganizației U.T.C., și se poate 
spune fără exagerare că „Da
cia 1100“ se naște și din înge
mănarea inteligenței, fanteziei

organizația noastră este atît 
de numeroasă, membrilor săi, 
celorlalți tineri revenindu-le, 
implicit, o mare răspundere în 
producție, rămîne de primă 
importanță educarea acestora 
în spiritul disciplinei ferme, a 
disciplinei tehnologice în pri
mul rînd dar care la rîndul ei, 
nu poat« fi concepută decît în

ției noastre în lumina Tezelor 
și Directivelor pentru Con-, 
greșul al X-lea al P.C.R., în 
viziunea cărora în viitorul a- 
propiat autoturismul „Dacia“ 
va trebui să se înscrie în cursa 
competitivității pe piața ex
ternă.

De altfel, în proiectul de 
Directive se precizează că în

Rezultate tehnice 
înregistrate • ieri i 
Ivan Vasile (Româ
nia), b.p.. pe David 
Odelin (Cuba), Puș
caș Gheorghe (Ro
mânia) b.p. pe 

Köhlen . Wolfgang 
(R.D.G.), Iliescu Au- . 
ral. (/arul)'- b.p. pe 
Lazaro Ayola (Cuba), 
Dinu - (Farul) b.p. pe 
Ene' Gheorghe (Ro
mânia), ■ Düke Sta
hle (Cuba). b.p. 
pe Steger Richard 
(R.D.G.), Daniel Do
mingo (Cuba) b?p. 
pe Olteanu Ion (Fa
rul), Pițu Ion b.ab. 
repriza a . II-a, pe Ni- 

(Ro- 
Luis 
b.p.

Petre 
tineret)

coiae Nicolae 
mânia tineret), 
Volier (Cuba) 
pe Cojocaru 
(România
Pîrvu Petre (Farul) 
b.p. pe Dutka Wols- 
gon. (R-D.G.).

următorul cincinal, „se va în
cheia procesul de integrare a 
fabricației de autoturisme în 
țară", proces fextfem de pre
tențios, care va solicita, în 
afara unui măre volum de in
vestiții bănești, o multilatera
lă și temeinică pregătire pro
fesională, o adîncă investigare 
tehnică în care sînt de 
pe acum angajați nu nu
mai cei 130 de ingineri, 
cei cîteva sute de tehni
cieni, ci fiecare muncitor, fie
care salariat. Ceea ce s-a creat 
în actualul cincinal, va fi dez
voltat la alți parametrii, la 
alte dimensiuni, în cincinalul 
pe care-1 prefigurează pro
iectul Directivelor Congresu
lui al X-lea.

Certitudinea acestor preve
deri ți-o inspiră fiecare pas în 
interiorul uzinei, unde banda 
de montaj rulează constant ca 
acele ceasornicului, unde con
structorii urcă în fiecare zi 
schelele, parametri lor viitori 
al tinerei uzine.



A„APOLLO 11" ÎȘI CONTINUĂ

ZBORUL SPRE LUNA
PRIMII PAȘI PE LUNĂ AR PUTEA AVEA LOC CU PATRU ORE MAI DEVREME

„Bună dimineața, Houston" — cu aceste cuvinte a salutat, 
vineri dimineața, echipajul navei spațiale „Apollo-11" pe teh
nicienii de la centrul terestru de control al zborului, în clipa 
cînd s-a deșteptat din somnul celei de-a doua nopți petre
cute în spațiu. Era ora 9,30 (15,30 ora Bucureștiului). în acel 
moment, „Apollo-11" se afla la o distanță de 297 523 km de 
Pămînt și la 118 659 km de Selena, spre care se îndrepta cu 
o viteză de 3 892 km pe oră.

Neil Armstrong, Edwin Aldrin 
Și Michael Collins au beneficiat 
de o oră în plus de somn, spe
cialiștii de la. Houston hotărind 
să facă o „derogare“ de Ia pro
gramul inițial, întrucît totul se 
desfășura perfect la bordul na
vei. După cum a declarat direc
torul zborului, Gleen Lunney, 
aparatele de control a pulsului 
astronauților indicau că ei se 
aflau într-un somn profund și 
odihnitor și de- aceea nu au fost 
tulburați.

Lunney a precizat că corecta
rea traiectoriei lui „Apollo-11“ 
prevăzută pentru vineri nu a 
mai avut loc, deoarece astrona
va „înainta perfect spre țintă“. 
Pînă acum s-a procedat Ia o 
singură asemenea corectare de 
traiectorie în cursul zilei de joi, 
prin reducerea vitezei de depla
sare a vehiculului spațial cu 4 
km pe oră. Directorul zborului 
și-a exprimat părerea că se va 
putea renunța și la ultima ma
nevră de corecție a traseului 
spre Lună prevăzută pentru 
simbătă, înainte ca „Apollo-11“ 
să se înscrie pe . orbita lunară.

Astronauții au informat cen
trul de urmărire, a zborului că 
instalațiile de bord funcționează 
normal, temperatura din interio
rul cabinei se menține constan
tă la 18 grade și echipajul se 
pregătește pentru îndeplinirea în 
continuare a programului. Punc
tul culminant al zilei de vineri 
a fost verificarea de către Al
drin și Armstrong a instalațiilor 
„Vulturului“ — modulul lunar 
■— operație ce a început în ju
rul orei 23,40 (ora Bucureștiu
lui). Astronauții au traversat în 
acest scop un „tunel de legătu
ră“ cu un diametru de numai 
81 cm., care a îngreunat miș-

cările lor, mai ales din cauza 
voluminoaselor costume.

Sîmbătă la ora 5 dimineața 
(ora Bucureștiului), „trenul spa
țial“ urmează să iasă din sfera 
de atracție a Pămîntului, iar la 
ora 13,30 (ora Bucureștiului) va 
atinge punctul echigravitațional 
între Pămînt și Lună. După a- 
ceasta, viteza lui „Apollo-11“ 
va începe din nou să crească pe 
măsură ce se va apropia de 
Selena.

După o nouă perioadă de o- 
dihnă a celor trei astronauți, 
programul lor de lucru pentru 
ziua de sîmbătă prevede înscrie
rea pe orbita lunară a lui „A- 
pollo-11“ (ora 19,26 —- ora 
Bucureștiului) și modificarea or
bitei care devine aproape cir
culară (ora 23,42).

Bucureștiului). Dacă vor con
sidera că nu vor avea nevoi« 
de această perioadă de odih
nă sau vor constata că nu pot 
să doarmă, ei vor putea trece 
la executarea în continuare a 
programului lor de activitate. 
In acest caz, Neil Armstrong 
va pune piciorul pe Lună în 
jurul orei 4,17 și nu la ora 8,17 
cum se stabilise anterior. 
Charlesworth a reamintit fap
tul că la conferința de presă 
de săptămîna trecută Arms
trong și-a exprimat îndoiala 
că vor putea să doarmă în mo
dul cînd acesta se 
suprafața Lunii.

•i

Ì
încetarea ostilităților dintre Salvador șiIeri, O.S.A. a cerut .

Honduras. în imagine, soldați salvadorieni cu armele ațintite 
spre teritoriul hondurian

va afla pe

01,32 (ora 
astronauti)

COMUNICAT

Prezentul 
Novosibirskului

S-ar putea ca primul pas al 
omului pe un alț corp ceresc 
să fie făcut cu aproximativ 
patru ore înainte de momen
tul stabilit în programul as
tronavei- „Apollo-11“, a anun
țat joi seara Clifford Charles- 
worth, unul din directorii de 
zbor ai misiunii „Apollo-11“.. 
El a declarat că înainte de 
lansare, Neil Armstrong, că
ruia îi revine onoarea de a 
fi primul pămîntean care să 
pună piciorul pe Lună, și-a 
rezervat dreptul de a coborî 
din modul atunci cînd va 
considera că este cazul. Charls- 
worth a precizat că decizia fi
nală va fi luată de Neil Arms
trong și Edwin Aldrin după 
ce vor fi aselenizat Ia bordul 
modulului lupar, duminică la 
ora 22,16 (ora Bucureștiului). 
Conform planului inițial, cei 
doi astronauți urmează să se 
odihnească după alunizare 
timp de patru ore — luni de 
la ora 1,00 la ora 5,00 (ora

Vineri la ora 
Bucureștiului), 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin 
și Michael Collins au efectuat 
prima transmisiune de televi
ziune în culori în direct de la 
bordul navei spațiale.

După aprecierea specialiști
lor de la Centrul Spațial din 
Houston, calitatea imaginilor 
transmise a fost excepțională, 
putîndu-se distinge cele mai 
mici amănunte ale interiorului 
cabinei. Ele au depășit prin 
claritate pe cele transmise de 
echipajul navei spațiale „A- 
pollo-10“.

Criza italiană
Mariano Rumor și-a încheiat prima fază

a consultărilor 4

Cei nouă copii ai astronau- 
ților s-au bucurat și ei de a- 
tenția reporterilor, Un „astro- 
copil", cum l-a denumit co
respondentul Associated Press, 
a declarat: „Tăticii conduce 
o mașină complicată care a 
fost vîrîtă într-un fel de, cas
tel de apă". Un alt copil a 
spus vesel că „tata zboară cu 
un balon mare, mare, de cu
loare roșie". Copiii lui Mi
chael Collins, întorși la gră
diniță, povestesc cu entuzi
asm lansarea tatălui lor și con
versația pe care au avut-o cu 
acesta în timpul primei emi
siuni de televiziune a echipa
jului. Soția lui Collins, care 
și-a petrecut ziua așteptînd 
sfîrșitul odiseei spațiale și răs- 
punzînd la nenumăratele tele
foane de felicitare, teferindu- 
se la aceeași emisiune de tele
viziune arată că „a fost extra
ordinar de frumoasă“. 
Fotografia soțului ei, realizată 
după imaginea apărută pe 
ecranul televiziunii, i se pare 
„minunată". „Această misiune 
are sorți de izbîndă sută la 
sută. Totul depinde de înde
mânarea băieților" . declară ea. 
Sofia lui Edwin Aldrin și-a 
petrecut ziua de joi urmărind 
evoluția zborului.ROMA 18. — Corespondenței 

Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : .După încheierea primei 
runde de consultări, a premieru
lui desemnat, Mariano. Rumor, 
criza guvernamentală din Italia a 
intrat într-o nouă fază. In prima 
rundă de v/consultări, Rumor a 
analizat .împreună cu reprezen
tanții partidelor democrat-creștin. 
socialist, . socialist, unitar . (foștii 
social-dernqțrați); și .rșpublicșn 
posibilitatea creării unui nou gu
vern de centru-stînga cu partici
parea partidelor politice, membie 
ale vechii coaliții.

în ce privește orientarea ’ parti
delor față de criza guvernamen
tală, prima rundă de. consultări 
nu a a a,dus schimbări neaștep
tate. Fiecare delegație s-a limitat 
la repetarea poziției cunoscute, 
expusă anterior de organele de 
conducere ale partidelor.'

Singurul element nou apărut 
este cererea Partidului Socialist 
Unitar ea nu numai viitorul gu
vern, ci și organele de cohduce-

cu privire la cea de-a 42-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 

în zilele de 16 și 17 iulie a 
aVut loc la Moscova cea de-a 
42-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de ■ Ajutor 
Economic Reciproc. La ședință 
au participat reprezentanții ță
rilor membre ale C.A.E.R. în 
Comitetul Executiv. T. Țolov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, F. Hamouz, vicepreșe
dinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democra
te Germane, D. Gombojov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, Gh. Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreșe
dinte al guvernului revoluționar 
Muncitoresc-Țărăhesc Ungar, 
M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uni
unii Republicilor Sovietice So
cialiste.

La ședința Comitetului Execu
tiv, a participat, în conformitate 
cu convenția dintre C.A.E.R. 
și guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, V, Gaino- 
vici, șeful misiunii permanente 
a R.S.F.I. de pe lîngă C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de 
P. Jaroszewicz, reprezentantul 
Republicii Populare Polone.

Comitetul Executiv a aprobat 
programul desfășurării în Con
siliul de ajutor economic re
ciproc a unor acțiuni legate 
de aniversarea a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin 
Programul special prevede pre
zentarea la cea de-a 24-a sesiu
ne, a unui referat despre ani
versarea a 100 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin, pre
cum și organizarea de către se
cretariatul Consiliului, împreu
nă cu Academia de Științe a 
U.R.S.S., a unei conferințe știin
țifice internaționale consacrate

întemeietorului primului »tat 
socialist din lume.

Comitetul Executiv a relevat 
activitatea vastă desfășurată de 
grupele de lucru și a aprobat 
planurile de muncă ale grupe
lor de lucru și Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru stan
dardizare privind elaborarea 
principalelor direcții ale dez
voltării în continuare a colabo
rării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Apreciind activitatea desfășu
rată, Comitetul Executiv a men
ționat că în etapa actuală a 
realizării hotărîrii celei de-a 
23-a sesiuni (speciale) a. Consi
liului în țările membre ale 
C.A.E.R., în conformitate cu 
hotărîrile adoptate de cea de-a 
41-a ședință a Comitetului Exe
cutiv, s-a acordat o mare în
semnătate activității de pregăti
re a proiectelor planurilor de 
muncă ale grupelor de lucru, 
ceea ce a contribuit la antre
narea în această activitate a 
unui cero larg de activiști de 
stat, economiști și specialiști 
eminînți din numeroase ramuri 
ale economiei naționale din ță
rile respective.

Comitetul Executiv a adoptat 
programul realizării hotărîrilor 
celei de-a 23-a sesiuni (speciale) 
a Consiliului, privind colabora
rea în continuare a țârilor mem
bre ale Consiliului de Ajutor 
Economio Reciproc în domeniul 
relațiilor valutar-financiare și 
de credit, prezentat de Cortjisia 
permanentă C.A.E.R. pentru pro
bleme valutar-financiare.

Au fost examinate, de aseme
nea, alte probleme ale colabo
rării economice și tehnico- 
științifice, printre care infor
marea secretariatului Consiliu
lui despre mersul realizării re
comandărilor referitoare la îm
bunătățirea lucrărilor privind 
specializarea și cooperarea în 
producție.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă.re ale partidelor participante la 

coaliție să se angajazeze formal 
să nu colaboreze în viitor eu 
Partidul comunist. Pe de altă 
parte, secretarul Partidului Socia
list Italian, Francesco de Marti
no, a declarat că socialiștii doresc 
„să se procedeze la reconstituirea 
ținui guvern de centru-stînga cu 
același program și aceleași carac
teristici politice ale cabinetului 
precedent“.

Direcțiunea Partidului Comu
nist. Italian a analizat desfășurarea 
crizei de guvém legată de pro
blemele urgente ale maselor de 
camèni ai muncii și a dat publi
cității'o rezoluție în care se men
ționează că „dintre țările Pieței 
comune,. Italia este tara care are 
salariile cele mai scăzute, numă
rul cel mai mare de șomeri și de 

i emigranti". Documentul subli
niază , că în momentul de față nu 
este. în interesul țarii să se re
curgă Ia organizarea alegerilor 
politice anticipate.

al
Sovietului Suprem 

lui Andrei. Gromîko,
• PRINTR-UN DECRET 

Prezidiului 
al U.R.S.S..
ministrul afacerilor externe al 
U.RiS.S., i-a fost decernat titlul 
de „Erou al muncii socialiste“, 
cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani de la „naștere și pentru me
rite deosebite în activitate.

SISCO, asistent 
de Stat al S.U.A. 
problemele Ori- 

a sosit joi

• JOSEPH 
al secretarului 
însărcinat cu 
entului Apropiat, 
după-amiază la Stockholm, ve
nind de la Moscova.

Sisco a declarat Că se va în- 
tîlni cu Gunnar Jarring trimi
sul 
neral al O.N.U. 
Apropiat, pentru ; 
tuația din această

special al secretarului ge- 
ai O.N.U. în Orientul 

a discuta si- 
i regiune.

UNITĂȚI ale forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud 
au lansat rachete asupra Saigo- 
nului in cursul nopții de joi 
spre vineri. Tot în ultimele 24 
de ore, detașamentele Frontului 
Național de Eliberare au bom
bardat nouă fortificații ale tru
pelor S.U.A. și ale administra
ției saigoneze — relatează co
respondenții agențiilor de presă 
occidentale.

In apropiere de An Loc, la 
- nord de capitala sud-vietname- 

ză, grupuri de patrioți au ata
cat un convoi militar american. 
In cursul luptelor a intervenit 
«i artileria forțelor S.XT.A.

• UN COMITET DE EX- 
PERȚI ai țărilor scandinave a

Mai întîi ne-am instalat într-o sală de ci
nematograf. Era Ia orele cînd ecranul ră- 
mîne de obicei imaculat. De astă dată, spec
tatorii matinali erau o duzină de ziariști. 
S-au stins luminile și într-o jumătate de oră 
am parcurs, grație peliculei, drumul cupru
lui începînd din adîncurile pămîntului. Nici 
unul dintre noi nu era specialist dar succe
siunea de imagini ne captiva prin inedit. De 
la geologii care răscoleau un pămînt ce părea 
lipsit de promisiuni și pînă la tehnicienii 
care desăvîrșcau procesul de producție al cu
prului, de la un început al îndoielilor și 
pînă la prezentul unor impresionante reali
zări, s-a străbătut o întreagă perioadă de 
căutări, incertitudini, eșecuri și reușite, mai 
ales reușite. Imaginile de pe ecran surprin
seseră această evoluție, izbutind să reflecte 
cu o forță de convingere pe care uneori cu
vintele nu o posedă suficient, efortul depus 
pentru ca Lubinul, anonimă așezare pro
vincială în care industria se reducea la o 
făbricuță de instrumente muzicale și la un 
atelier de reparații auto, să devină „inima 
de cupru“ a Poloniei. Un raion oarecare, cu 
perspective greu definibile, s-a transformat 
vertiginos într-o zonă înfloritoare a cărui 
notă dominantă o oferă peisajul industrial.

S-au aprins luminile, am părăsit cinema
tograful și puține minute mai tîrziu desco
peream imaginile de pe ecran la dimensiuni 
naturale. Ni s-au furnizat explicații de ordin 
tehnic, privirea s-a oprit asupra multor in
stalații, pagini intregi de bloc-notes s-au 
umplut cu însemnări dar elementul esențial 
pe care i-am reținut este acela că punerea 
în valoare a resurselor naturale a schimbat 
radical, în puțini ani, înfățișarea acestor 
locuri. Războiul ,lăsase numai distrugeri. 
Jan Maiek, președintele Consiliului popular, 
un bărbat tînăr, rotofei, reconstituie o istorie 
apropiată. In primii ani postbelici, printre 
ruinele așezărilor trăiau puțini oameni. Den-

In preajma sărbătorii
nationale a Poloniei

cuprului
sitatea populației era de 2—3 locuitori pe 
kilometru patrat. Industria însemna o spe
ranță, o făgăduială fără scadență precisă. 
Dar în anii 50 au început cercetările geo
logice. N-a fost simplu. Zăcămintele des
coperite însemnau o perspectivă însă reali
zarea ei practică presupunea investiții masive. 
Aceste investiții au fost făcute: au apărut 
mine și o dată cu ele locuințele muncitorilor, 
primele mai modeste, fără pretenții de con
fort și eleganță, pentru ca mai tirziu liniile ar
hitectonice să devină mai suple și mai gra
țioase. Orașul a crescut: de la 5000 de lo
cuitori la 18 000, iar edilii sînt convinși că 
in anii următori vom asista la o dublare a 
populației actuale. Lubinul este abia la în
ceputul dezvoltării sale pentru că bătălia cu
prului angajează noi energii. Zăcămintele 
identificate sînt uriașe: depășesc, după 
unele calcule, un miliard
De aceea există intenția de a lărgi 
extracția, în pofida unor dificultăți geo
logice. Minele de la Lubin și Polko- 
wice vor da în acest an 2 000 000 tone de 
cupru. Proiectele pervăd, pentru faza fi
nală, o extracție de 4 500 000 tone de cupru 
anual pentru fiecare mină. La Legnica s-a 
construit o turnătorie de cupru, iar la GIo-

tone

pe

cupru.

gow a început construcția unei a doua tur
nători* de dimensiuni mai mari. Există in
tenția ca Ia începutul deceniului viitor Po
lonia să ajungă in situația în care să-și a- 
sigure necesitățile de cupru prin propriile 
resurse.

Dezvoltarea acesor centre nu reprezintă 
doar o problemă de investiții și construcții. 
Conducătorii locali sînt preocupați de încă o 
latură esențială : forța de muncă și califica
rea ei. Se resimte nevoia de muncitori cali
ficați pentru că resursele raionului sint in 
această direcție limitate. O mare parte a 
muncitorilor sînt tineri care provin din me
diul rural. Specializarea lor se realizează în 
școli profesionale și se completează în ca
drul „Universității muncitorești“. Ritmul de 
pregătire a noilor generații de muncitori tre
buie corelat cu necesitățile mereu crescinde 
ale întreprinderilor, ceea ce nu este totdea
una simplu — ne mărturiseau interlocutorii 
noștri.

Creșterea populației creează probleme ce 
solicită inițiativă. Specificul minier al raio
nului limitează posibilitățile utilizării în pro
ducție a femeilor. Or, majoritatea muncito
rilor sint familiști. Serviciile publice au ab
sorbit un număr de femei, cărora li s-a a- 
cordat prioritate la angajare, dar problema va 
fi pe deplin soluționată o dată cu construc
ția unor întreprinderi de industrie ușoară.

La Lubin domnește o atmosferă de șanti
er. Străzile abia își definesc fizonomia. Clă
dirile noi, eliberate din strînsoarea schele
lor, se învecinează cu ziduri ce încep să se 
înalțe. Oamenii acestor locuri s-au obișnuit 
cu baletul aerian al macaralelor și cu exca
vatoarele ce mușcă din pămînt. Fie
care șantier amplifică dimensiunile orașului 
care, pe harta economică a Poloniei socia
liste, și-a legat numele de cel al cuprului.

încheiat joi redactarea proiec
tului de tratat cu privire la 
Uniunea economică nordică 
(N.O.A.D.E.K.). Experții au rea
lizat o înțelegere asupra tuturor 
punctelor afară de trei — poli
tica agricolă, pescuitul și unele 
taxe vamale. Textul proiectului 
de tratat va fi publicat lunea 
viitoare. El a fost. remis guver
nelor Suediei, Danemarcei, 
Norvegiei și Finlandei pentru 
a-1 studia și aproba.

a MINIȘTRII AGRICULTU
RII din țările Pieței comune, 
întruniți în capitala Belgiei, nu 
au reușit să ajungă Ia un acord 
asupra stabilirii unor prețuri 
unice la produsele lactate și 
din carne de vită. Ei au hotărît 
să amîne discutarea acestei pro
bleme pentru viitoarea lor reu
niune, care va avea loc între 
30 iulie și 4 august.

Vicepreședintele Comisiei 
Pieței comune, Sicco Mansholt, 
a avertizat că, in cazul prelun
girii neînțelegerilor dintre mi
niștrii argiculturii asupra redu
cerii unor prețuri agricole uni
ce, Fondul agricol al Pieței co
mune va deveni insuficient 
pentru acoperirea compensații
lor plătite unor țări membre.

0 MINISTRUL DE EXTER
NE al Japoniei, Kiichi Aichi, a 
avut o serie de convorbiri cu 
Armin Meyer, noul ambasador 
american la Tokio, în legătură 
cu problema Okinawei. în cen
trul discuțiilor, menționează în 
legătură cu aceasta surse oficia
le japoneze, s-a situat posibi
litatea retrocedării Okinawei 
la Japonia, fără bazele militare 
nticleare instalate pe insulă.

OPOZI- 
au con- 
național 

propu- 
actuala

M. RAMURĂ

• PARTIDELE DE 
ȚIE din Coreea de sud 
stituit joi un Comitet 
de luptă care se opune 
nerilor de a amenda
constituție a regimului pentru a 
permite lui Pak Cijan Hi să 
poată fi ales pentru a treia oară 
consecutiv în funcția de preșe
dinte, relatează din Seul cores
pondentul agenției Reuter. în 
manifestul adoptat de Comitetul 
național de luptă se arată, între 
altele, că amendarea constitu
ției va duce „la perpetuarea 
dictaturii“ și ă chemat la desfă
șurarea unei campanii pînă ce 
partidul de guvernămînt va re
nunța la intenția de a propune 
amendamente la actuala consti
tuție.

De la Moscova la Novosi- 
birsk, marele centru indus
trial al Siberiei, este o dis
tanță de 3 400 de km. Avi
onul TU 104 decolează a- 
proape de miezul nopții. 
Urcăm pînă la 10 000 metri 
într-un unghi lung, multă 
vreme razant cu pămîntul, 
plutim un timp între noap
te și zi, printre nori vapo- 
roși, în care lumina se des
compune în irizări infinite 
și fără veste, plonjăm în 
gol, abordând cu un huruit 
infernal aeroportul Novo
sibirskului. Gigantul ape
lor siberiene, Obi, țîșnește 
în fața noastră cu un alt 
fel de cer, ecranul uriaș 
iradiind lumini orbitoare. 
Totul a durat numai trei 
ore și jumătate. Răstimp 
în care s-au consumat cîte- 
va fuse orare, înghițite 
fără efort de un peisaj în 
care spațiul și timpul se 
suprapun și se confruntă.

Sîntem în cel mai mare 
oraș al Siberiei apusene, 
uriașă insulă de uzine, ri
dicate de om în oceanul 
Taigauăi. Sîntem în acel 
fabulos „dincolo de Ural“, 
spațiu ce prelungește în 
noi rezonanțe de altă pla
netă atît de excitant pen
tru imaginație și care tra
dusă la scara exactă a fap
telor nu numai că nu-și res- 
trînge dimensiunile dar le 
sporește pe o linie de pro
gresie geometrică. Acest 
„dicolo de Ural“ înseamnă, 
pe harta anilor viitori care 
vor marca sfîrșitul actualu
lui cincinal, 45 la sută din 
totalul producției de căr
bune al U.R.S.S. (77 la sută 
pentru extracția sub cerul 
liber), 35 la sută din pro
ducția de gaze naturale, 16. 
la sută pentru petrol, 28 
la sută pentru electri
citate, 65 la sută pen
tru aluminiu etc. Pe un 
teritoriu de 500 km pă- 
trați în inima unei regi
uni care se cheamă la fel 
cu orașul „Noua Siberie“ și 
care înglobează o suprafață 
de 5 ori mai mare ca Fran
ța, sînt concentrate unele 
din cele mai importante u- 
zine ale U.R.S.S., producă
toare de electricitate, ma
șini. electrice grele și prese 
hidraulice de mare capaci
tate, generatoare hidroe
lectrice și turbogenera- 
toare de mare putere, ma
șini electrice, cuptoare de 
oțel, instalații de foraj au
tomate, mașini agricole, 
metale feroase, laminate, 
tuburi fabricate prin su
dură electrică, metale ne
feroase, piese de radio etc. 
Ni se spune că fructele de 
oțel ale acestei insule de 
industrii în care se dez
groapă cotidian faimoa
sele comori îngropate ale 
Siberiei, sînt căutate în 
întregul ținut, în întrea
ga țară și în încă 40 
de țări ale lumii. Re
lieful este variat, înălți
mile fabricilor alternea
ză cu mici văi poetice, 
depresiuni înverzite, a- 
glomerate spre malul flu
viului, cu căsuțele înche
iate din bîrne, amintind al
te vîrste ale istoriei. Con- 
templînd de sus această 
succesiune de vîrfuri și 
prăpăstii boltite cu clădiri, 
vederea este concentrată 
totuși spre fluviul cu ape 
albastre peste care sînt con
struite de la un mal la al
tul trei gigantice poduri, 
două feroviare și unul pen
tru transportul rutier. Ele se 
impun atît de insistent pri
virii îneît formează cen
trul de gravitate a tablou
lui și grupează ca un nucleu 
în jurul lor tot orașul. 
Primul pod a fost constru
it în 1893 cînd Transsibe
rianul a abordat țărmul 
fluviului. Este data ce co
incide cu înființarea orașu
lui, una din primele cetăți 
muncitorești ale Siberiei. 
Al doilea pod, este opera 
miilor de consomoliști care 
în anii ’30 au străpuns ba
zinul carbonifer al Kuzne- 
țkului, rectificînd și ame- 
najînd un teritoriu gigantic 
în care s-a cuprins și aceas
tă punte de oțel dantelat, 
arcuită peste marele fluviu. 
Este unul din cele mai fru
moase poduri din lume, 
seamănă cu podul roma
nesc de la Cerna-Vodă : 
piatra a devenit aici u- 
șoară, oțelul aerian, fraza 
gîndirii arhitectului se î- 
nalță în elanuri dulci, co
boară plutit, grațios, se î- 
nalță iar ; în dans de pa
săre eliberată exprimînd în 
arhitectura construcției, ca 
într-o metamorfoză, epo
peea acelor ani de avînturi 
romantice, de lupte eroice, 
de victorii, de sacrificii, de 
jertfe. Este drama mește
rului Manole, universal și 
vechi de cînd pămîntul, 
convertind sacrificiul în

artă. Podul poartă nu
mele unui erou al com- 
somolului Kim, căzut în 
bătălia pentru supune
rea fluviului. Este epo
ca pe care o descrie Ilia 
Ehrenburg. „Și* a fost ziua 
a doua“ și care marchează 
la Novosibirsk o dată cu 
construcția acestui pod- 
monument, edificarea pri
mei uzine de mari propor
ții, uzina de mașini agricole 
„Sibselmach“. Vreme înde
lungată ea va fi unica ce
tate industrială a orașului 
de pe Obi, restul uzinelor 
apărînd mai tîrziu, în anii 
ultimului. război mondial și 
după aceea. Această ultimă 
etapă și care consacră No- 
vosibirskul contemporan

De la trimisul 
nostru

ILIE PURCARU

este simbolizată de cel de 
al treilea pod, ridicat în 
11954, care înlocuiește . ve
chiul pod de pontoane des
tinat transportului rutier, 
lărgind poarta de expan
siune a marii industrii de 
pe pămînturile Siberiei.

Cu numai 5 deceni în ur
mă, Lenin, în drumul său 
spre exilul siberian, expe
dia de aici o scrisoare în 
care descria peisajul în ast
fel de termeni: „Priveliștile 
de pe drumul Siberiei occi
dentale, pe care l-am par
curs în întregime (1300 de 
verste de la Celiabinsk la 
Krivoscekovo, în trei zile) 
sînt surprinzător de mono
tone : doar stepă goală, pus
tie. Nici un oraș. Rareori se 
vede cîte un sat, cînd și 
cînd cîte o pădure ; în res
tul timpului nimic altceva 
decît stepă, zăpadă și ce
rul...“

Moscovei i-au trebuit 750 
de ani ca să ajungă la un 
milion de locuitori, New- 
York-ului 200, Detroit-ului 
200 și 2 decenii. Novosibir-

voltat vertiginos, s-au eon-* 
struit sute de mii de apar
tamente ; Novosibirskul a- 
nului 1965, a avut o supra
față locuibilă de 2 ori mai 
mare decît în 1951, iar în 
1968 întregul fond locativ 
s-a dublat din nou. S-a a- 
dăugat și o vastă rețea de 
magazine, întreprinderi de 
alimentație și servicii pu
blice, 8 teatre, 54 de clu
buri și case de cultură, 500 
de biblioteci, o universita
te, condusă de eminenți a- 
cademicieni și savanți, 16 
institute de învățămînt su
perior, sute de școli de toa
te gradele. Este greu însă, 
și greutatea aceasta nu se 
spulberă repede, să te 
simți „acasă“ într-o casă 
străină, într-un oraș ne
cunoscut, în care amintirile 
copilăriei și ale vieții de 
familie lipsesc. Stabilizarea 
primilor locuitori, iată pro
blema nr. 1 care a preo
cupat în toți acești ani or
ganizațiile de comsomol. 
Rezultatele au și început 
să apară pregnant, nu nu
mai în cifre (fluctuația, 
plecările din. Novosibirsk 
au devenit în ultimii ani 
tot mai rare) ci în însăși 
înfățișarea orașului. Oa
menii au început să-și în
frumusețeze casele, balcoa
nele sînt pline de flori j ici 
colo, printre blocuri cjtfb 
o veleitate de grădină, vi
sată într-o primăvară din 
Georgia sau din Gruzia, 
dezvăluie o legătură su
fletească exjstentă deja 
cu aceste locuri. Ni se 
spune că 75 la sută dintre 
absolvenții liceelor din oraș 
s-au prezentat în ultima 
toamnă la Universitatea 
din Novosibirsk. Cu numai 
3—4 ani în urmă, aceeași 
proporție desemna exodul 
spre Leningrad sau spre 
Moscova.

Dar Novosibirskul este, 
spuneam, orașul de reșe
dință alunei regiuni uriașe 
cu o suprafață de 5 ori mai 
mare ca Franța. Diferen
țele de nivel economic, din
tre periferie și centru, 
constituie o altă problemă 
de cel mai acut interes 
Social. Marile aglomerări 
de industrie din Novosi-

skul a atins un milion de 
locuitori în numai 7 dece
nii. Krivoscekovo, micul 
sat amintit de Lenin, este 
astăzi cel mai mare cartier 
al orașului, cu o populație 
de peste 300 000 de oameni. 
Anual la Novosibirsk se 
nasc 20 000 de copii. Ni se 
spune că cele 2 000 de 
străzi ale orașului adăpos
tesc un număr egal de 
scuaruri, destinate celor 
mai tineri locuitori.

Ca la toate popoarele ti
nere de pionieri, care au 
transformat un continent 
primitiv, prin lupte grele 
cu forțele răzvrătite ale u- 
nei naturi străine, aspectul 
moral și social al acestei 
victorii se impune ca un 
prim relief spiritual, în
scriind orice anchetă, 
oricît de strict econo
mică s-ar dori, între fi
șele unei anchete mai 
largi privind dezvoltarea u- 
nei colectivități. Populația 
Novosibirskului este o 
populație tînără; uriașa 
mișcare de oameni spre pă
mînturile orientale ale 
U.R.S.S., caracteristică a- 
cestor ani (700 000 de per
soane venite aici numai în 
perioada 1956—1960, în ca
drul recrutării organizate 
de forțe de muncă ca răs
puns la chemarea partidu
lui și statului) a lăsat la 
Novosibirsk valuri succesi
ve de oameni, în mare ma
joritate tineri. Fuziunea lor 
cu acest pămînt a consti
tuit, ni se povestește, o- 
biectul unei largi acțiuni 
moral-politice, extrem de 
dificilă datorită lipsei de 
tradiții și istorie, a unor 
locuri în care n-au trăit 
bunicii și strămoșii noilor 
locuitori. Orașul s-a dez-

birk au solicitat și solicită 
importante forțe de muncă ; 
în schimb, în orașele mici 
și mijlocii ale regiunii, 
reprezentarea resurselor de 
mină de lucru a dat naștere 
unor astfel de fenomene, 
dezbătute pe larg în cercu
rile de economiști și socio
logi. în 1962, de pildă, ceea 
ce specialiștii denumesc 
„economie socială” îngloba 
la Novosibirsk 90 la sută 
din totalul resurselor de 
mină de lucru, în timp ce 
în alte orașe din regiune 
ca Karasuk, Kupino, To- 
gușkin, procentele erau de 
numai 70, 62,7 și 61,2 la 
sută. Ameliorarea acestor 
procente este în curs. Actu
alul plan cincinal. alocă 
largi investiții pentru dez
voltarea economică a aces
tor orașe, pentru fondarea 
de noi industrii, de noi 
structuri sociale, iar cei ce 
vor ijduce în astfel de lo
curi fermentul noului ritm 
intens și modern de muncă 
și viață influențînd uzinei 
și făcînd școală cu tineri 
locali, sînt tinerii specia
liști din Novosibirsk. Abia 
stabiliți și stabilizați in 
orașul de reședință al re
giunii, abia deprinși să se 
socotească „acasă” ei ple
cau în aceste zile spre 
locuri noi și necunoscute, 
spre făgăduielile, sacrifi
ciile și victoriile unei alte 
lupte.

Novosibirsk, iulie 1969,.. 
Un rezumat de geografie și 
istorie, o parte îndepărtată 
de lume în care se prepară 
și azi — vertiginos și pe 
spații întinse — noi și noi 
forme de viață. Și mai cu 
seamă o experiență socială 
ce stă sub semnul dimensi
unii supreme : viitorul.
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