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AÎntregul nostru popor Intimpina
CONGRESUL AL X-LEA SUB SEMNUL

CONGRES AL 
PARTIDULUI

CREAȚIEI EFERVESCENTE PENTRU 
ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE

’ AZI SOSEȘTE ÎN CAPITALĂ

PREȘEDINTELE S.U.A.,
RICHARD NIXON

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Capitala țării 
noastre sosește astăzi, într-o vizi
tă oficială, președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard 
Nixon, împreună cu soția sa.

Richard 
născut la 
la Yorba 
situată la 
Angeles 
familie de mici fermieri. La 
vîrsta de 17 ani intră la colegiul 
din Whittier. în 1934, după ab
solvirea, cu rezultate deosebite, 
a cursurilor colegiului, i se acor
dă o bursă pentru facultatea de 
drept a Universității Duke din 
Durham, statul Carolina de 
Nord, Obținînd diploma de li
cențiat în drept, se întoarce la 
Whittier, unde practică avocatu
ra timp de patru ani. în 1940 se 
căsătorește cu Patricia Ryan, fii
ca unui miner din Nevada, pro- 

A fesoară la liceul din Whittier. 
" Doi ani mai tîrziu pleacă la

Washington. A lucrat timp de 
A opt luni la Biroul guvernamental 

pentru prețuri, după care intră 
în marina militară. în cursul 

A războiului participă, ca subloco
tenent de aviație, la luptele din 

_ Oceanul Pacific. Se întoarce a- 
W casă în ianuarie 1946, cu gradul 

de comandor locotenent. în a- 
celași an, Richard Nixon intră pe 

W scena politică a Californiei, fiind 
ales membru al Camerei Repre- 

• zentanților. In 1947, a participat
la elaborarea legii Taft—Hartley, 
iar mai tîrziu a făcut parte din 
Comisia de cercetare a activită
ții antiamericane. Este reales în 
anul 1948, iar în anul 1950 
vine senator. Ca membru 
Congresului, Richard Nixon 
remarcă printr-o activitate

Milhous Nixon s-a 
9 ianuarie 1913 
Linda, localitate 

50 km de Los 
(California), într-o 

: mici

de
al 
se 

in-

lolitice, a relațiilor infer-umane, așa cum sînt contu- 
szele C.C. al P.C.R. Dezbaterile care au avut loc pe

iblioteca naționala

Interviul nostru cu tovarășul ION ILIESCU, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului
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AL PARTIDULUI

Mai sînt doar cîteva zile pînă la deschiderea lucrărilor celui 
de al X-lea Congres al P.C.R., și numai cîteva săptămîni pînă 
la sărbătorirea celei de a 25-a aniversări a Eliberării. Eveni
mente îngemănate printr-o supremă aspirație — perfecționarea 
continuă a vieții sociale, politice, economice, în spiritul nobi
lelor idealuri ale socialismului și comunismului — Congresul 
al X-lea ți ziua aniversară a sfertului de veac de libertate au 
trezit în rîndurile întregului popor un nestăvilit sentiment de 
entuziasm si încredere în drumul pe care ne conduce partidul, 
hotărîrea fermă de a munci fi lupta într-un spirit de deplină 
unitate a tuturor forțelor națiunii noastre pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor rezultate din cincinalul actual, a obiec
tivelor prevăzute în proiectul Directivelor Congresului al X-lea. 
ca și a afirmării și respectării principiilor și normelor vieții 
sociale, politice, a rel, 
rate în Tezele C.C. al 
marginea importantelor documente, ca și vibrantele manifes
tări de dragoste și atașament, primirile entuziaste făcute de 
populația orașelor și satelor cu prilejul vizitelor pe care tova
răși din conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-au făcut într-o serie de județe ale țării, dau 
imaginea cea mai convingătoare asupra unității de idealuri a 
poporului român, a fermității safe pe calea înfăptuirilor socia
lismului. Privim aceste imagini, azi, și observăm cu mîndrie că, 
alături de vîrstele mature, tinerețea își afirmă, cu entuziasmul 
specific, adeziunea sa la politica partidului, conștientă fiind 
de rolul ce-i revine în înfăptuirea perspectivelor pe care ni le 
deschid lucrările Congresului al X-lea al P.C.R.

In legătură cu prezența tineretului în cîmpul largii activități 
constructive condusă de partid, ne-am adresat tovarășului ION 
ILIESCU, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, care ne-a acordat un interviu.

ță de primă importanță în e- 
voluția proceselor sociale, ju- 
cînd un rol dintre cele mai 
active în toate momentele 
care au marcat evoluția uma
nității, fie pe planul progre
sului vieții social-politice în 
cursul transformărilor revolu
ționare, fie în domeniul acti
vității de 
materiale 
îmbogățit 
Se spune 
omul are 
citate de
țelor și valorilor, cea mai pu
ternică înclinație spre idea
luri avîntate. Tineretul dispu
ne, totodată, de inestimabila 
calitate de a se înscrie, ca un 
continuator, pe linia eforturi
lor generațiilor anterioare de 
a promova neîncetat noul în 
viața socială, de a ameliora 
continuu condițiile de viață și 
de muncă ale omului, de îm
plinire a personalității.

creație a valorilor 
și spirituale care au 

civilizația umană, 
că în anii tinereții 
cea mai mare capa- 
însușire a cunoștin-

— Socotiți că epoca 
nă îți spune cuvîntul 
ce privește angajarea 
ției tinere în opera 
care vorbiți 7

moder- 
în ceea 
genera- 
despre

— Tineretul este definit ea 
o forță socială importantă a 
timpului nostru. După opinia 
dumneavoastră, care sînt prin
cipalele argumente care ple-

dează tn favoarea acestei a- 
precieri ?

— în general tineretul s-a 
manifestat în istorie ca o for-

— în zilele noastre, cînd 
asistăm ia profunde transfor-

Interviu realizat de 
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Identitate
GH. SUCIU

Ne mai despart doar cîteva 
zile de cel de-al X-lea 
Congres al partidului nostru, 
întâmpinăm acest eveniment 
cu inima curată și gîndul clar 
de înțelesuri, cinstiți și demni 
cum ni-e felul. Evenimentul 
pe care îl așteptăm și-l întîm- 
pinăm cu roadele bogate pe 
care le-au născut brațele si 
mințile noastre va deschide 
o nouă etapă în dezvoltarea 
patriei, a inimilor și suflete
lor noastre. Da. Nu progre
sează numai industria, numai 
agricultura, numai legile fru
moase și drepte ale demo
crației socialiste, ci pro
gresează, evoluează — cît

Continuare tn pag. a V-a)

•
 tensă. în anul 1952, la vîrsta de
39 de ani, cînd Dwight Eisenho
wer este ales candidat din partea 

A Partidului Republican pentru a- 
legerile prezidențiale, Richard 
Nixon este desemnat pentru 

A funcția de vicepreședinte. Cei 
doi candidați ai Partidului Re
publican înving pe adversarii lor 

A democrați, atît în alegerile din 
1952, cît și în cele din 1956.

în anii 1955, 1956 si 1957, în 
£ perioadele în care Dwight Eisen

hower era suferind, iei a îndepli- 
nit cu competență funcțiile che- 

9 ie ale președintelui. 'In decursul 
celor opt ani de activitate, Ri- 

_ chard Nixon întreprinde, ca re- 
® prezentant personal al președin

telui, vizite de bunăvoință în 55 
de țări ale lumii.

în 1960, Richard Nixon este 
primul vicepreședinte din ultimii 
124 de ani, ales de partidul său, 
candidat pentru alegerile prezi
dențiale. El este învins, la o di
ferență minimă de voturi, de re
prezentantul Partidului Democrat, 
John F. Kennedy. în 1961 își reia 
activitatea de avocat în Califor
nia, continuînd să depună o 
muncă susținută pentru partidul 
său. în același timp el face vizi
te în diferite țări ale lumii ca 
cetățean particular cu care pri
lej are convorbiri cu șefi de stat 
și personalități politice din 40 de 
țări. în martie 1967, Richard 
Nixon a făcut o vizită particula
ră în România.

în perioada de 
campaniei electorale 
gerile prezidențiale 
Richard Nixon este
ducător oficial al Partidului Re- / 
publican și candidat pentru / 
funcția de președinte. Activita
tea desfășurată în cursul campa
niei electorale scoate în eviden
ță calitățile sale de om politic, 
obținînd adeziunea alegătorilor 
în marea majoritate a statelor 
S.U.A. în toată această perioadă, 
el se bucură de un real ajutor 
din partea soției sale, doamna

pregătire a 
pentru ale- 
din 1968, 
numit con-

Patricia Nixon, și a celor două 
fiice, Tricia și Julia, care îl în
soțesc în turneul electoral. La 5 
noiembrie 1968, Richard Nixon 
este ales, cu majoritate de vo
turi, președinte al Statelor 
Unite.

Poporul român intimpina cu 
căldură sosirea președintelui Ri
chard Nixon în țara noastră, 
fiind convins că vizita sa va 
contribui la promovarea unei 
politici bazate pe principiile 
coexistenței pașnice între țări cu 
orînduiri sociale diferite, în inte
resul colaborării internaționale și 
al păcii. Poporul român adresea
ză președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, 
tradiționala urare de „bun 
venit“ I

Uzina de autoturisme 
teșii — 
industriei 
liste. De 
montaj a 
pînă în

10 000 de autoturisme

vlăstar tînăi 
noastre socia- 
pe banda de 

uzinei au ieșit, 
prezent, peste

om atom mo Întreceri
• HUNEDOARA : ANGAJA

MENTELE AU FOST DEPĂ
ȘITE

Siderurgiștil șl minerii din mu
nicipiul Hunedoara și-au depășit 
angajamentele luate în cinstea ce
lui de-al X-lea Congres al parti
dului șl a aniversării eliberării 
patriei. De la începutul anului și 
pînă acum, ei au furnizat econo
miei naționale peste prevederile 
de pl^n produse a căror valoare 
depășește suma de 35 000 000 lei.

Continuînd tradiția de a întîm- 
pina cu remarcabile realizări ma
rile evenimente din viața poporu
lui nostru, siderurgiștii hunedo-

reni au elaborat, peste prevede
rile planului pe 7 luni, 25 500 tone 
de fontă, 18 200 tone de oțel, 5 880 
tone de laminate. El au realizat, 
în același timp, mai mult de 
11 000 000 lei economii și 29 000 000 
lei beneficii peste plan.

• LA COMBINATUL CHIMIC 
DIN CRAIOVA: PAȘI SPRE 
UN MILION DE TONE A- 
NUAL

Noua fabrică de amoniac con
struită pe a doua platformă in
dustrială a Combinatului chimic 
de la Craiova a început să pro-

EREN '69

PREAMBUL LA UN 
SPECTACOL AL ENERGIILOR

Marele șantier al Expoziției 
arată în aceste zile ca o succe
siune de scene — edificate în 
aer liber ori sub cupole de sti
clă — în perimetrul cărora sce
nografii, regizorii de culise, ar
mata mașiniștilor evoluează 
într-un ritm caracteristio aju
nului de premieră.

O asemenea scenă în plină 
efervescență este sectorul re
zervat industriei miniere. Aici, 
în contrast cu structurile suple 
de vizavi, ale petrolului și e-

PETRE DRAGU

(Continuare In pag. , a V-a)

ducă. Potrivit proiectelor, aici ur
mează să se obțină anual o pro
ducție de 300 000 tone de amo
niac, noua unitate fiind cea mai 
mare de acest profil din industria 
noastră de îngrășăminte chimice, 
prin darea ei în exploatare s-au 
creat condiții pentru începerea 
producției și la fabricile de acid 
azotic, uree și azotat de amoniu, 
unități care urmează să ridice la 
circa un milion de tone produc
ția anuală de îngrășăminte a 
combinatului craiovean.

• DÎMBOVIȚA : 80 DE PRO
DUSE INDUSTRIALE NOI

Șl întreprinderile din județul 
Dîmbovița întîmpină Congresul 
partidului șl cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei cu an
gajamentele îndeplinite. Valoarea 
producției industriale totale reali
zate în primele 7 luni ale acestui 
an este mal mare cu aproape 80 
milioane lei decît aceea din pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. A crescut îndeosebi pro
ducția utilajelor tehnologice pen-. 
tru industriile de petrol, produc
ția de ciment, cărbune, energie 
electrică, țesături, becuri electri
ce. Totodată s-au realizat peste 
80 de noi produse.

(Agerpres)

ASTĂZI, 2 AUGUST, IN 
JURUL ORE! 12,00, POSTU
RILE NOASTRE DE RADIO 
SI TELEVIZIUNE VOR 
tRANSMITE IN DIRECT SO
SIREA IN CAPITALĂ A 
PREȘEDINTELUI STATELOR 
UNITE ALE AMERICII, Rl- 
CHARD NIXON.

Ziua marinei Republicii Socialiste România

Bărăganul albastru
al Mării Negre

...M-am îmbarcat pe o navă 
militară —un dragor de bază 
cu multiple misiuni de luptă 

£ și veghe — și, dintr-o dată, 
descopăr că aici oamenii au 
o altă identitate. Au o mo- 9 numentalitate interioară. Ten
siunea, febra și disciplina fi-

la îndeniîna întregului
popor

Conf. univ. dr. AUGUSTIN Z. N. POP

Afirmația mai veche, potrivit 
căreia cultura românească ar fi 
expresia manifestării de viață 
a poporului exclusiv în ulti
mele veacuri, pierde vizibil din 
creditul quasi general. Deși Ță
rile Române nu au beneficiat 
de o dezvoltare similară cu a- 
ceea din Vestul Europei, de 
pildă, în privința organizării și 
conținutului învățămîntului ofi
cial, precum și a instituțiilor de 
cultură, există suficente dovezi 
—: puncte de reper necesare re
constituirii climatului spiritual 
de care s-au împărtășit aceste 
locuri, în epocile anterioare ac
tului de consolidare a națiunii. 
Cultul pentru carte, pentru 
fapta scrisă constituie, de alt
fel, unul din atributele vieții de 
la curte și istoria noastră relevă 
prezențe ilustre de cărturari 
între voievozi și dregători și 
chiar în păturile medii și pau
pere. Despre instrucția unui 
Ștefan cel Mare, unui Grigore 
Ureche sau Miron Costin, a lui 
Nicolae Olahus și Spătarul Mi- 
lescu și, cu osebire, a lui Di- 
mitrie Cantemir — eminența 
enciclopedismului carpatic — și 
stolnicului Constantin Cantacu- 
zino etc. s-a vorbit (și nu în
deajuns parcă) cu sentimentul 
îndrituit al respectului față de 
înaintași și ctitiori.

Se învederează — inaintînd 
în istorie — apetitul sporit pen
tru valorile umanismului, în 
spiritul Renașterii — la noi 
identificată, între altele, cu e- 
poca luminilor — și cristaliza
rea conștiinței de sine a spiri
tualității românești. Drept măr
turie a concepției la român! des-

pre utilitatea cărții, stau gin- 
durile unuia dintre cronicarii A 
de primă însemnătate, numit 
mai sus ; „Nu e altă îndeletni
cire mai folositoare decît aceea 
a cărților“. Iar peste timp, con
tinuînd firul dialogului neîntre
rupt al generațiilor, G. Căli- 
nescu — pledînd pentru recon
siderarea opiniei referitoare la 
valorile artistice și fundamen- 
tînd convingerea că acestea con
tribuie în egală măsură cu cele
lalte categorii de valori la edi
ficarea societății — replica : 
„Cartea e pentru mine un lux 
tot așa după cum haina fru
moasă este pentru trup un lux. 
Dar necesarul în viață este toc
mai luxul. Căci altfel pentru ce 
trăim ?“

La capătul unui drum 
purtat pe trepte mereu suitoare, 
tabloul argumentelor propuse să 
indice sintetic și în proporții 
reale treapta spirituală de la 
care am ajuns să privim îna
poi și să facem și pe alții să ne
vadă astfel — spulberă orice W 
echivoc ; cărturarii ridicați și 
trăitori pe aceste pămînturi, au 
avut totdeauna un cuvînt de A 
spus în folosul progresului cul
turii și artelor, în general. Dar 
stăpîniți de un profund patrio- A 
tism — sentiment catalizator de " 
energii intelectuale în momen
tele cruciale ale zbuciumatei 
noastre istorii — aceștia nu s-au 
limitat numai la propria lor for
mare și afirmare intelectuală, 
ci au încercat — după cum le-a 
dictat conștiința și le-au fost 
favorabile conjucturile, uneori

(Continuare tn pag. a IV-a)

rii lor sînt subliniate de ges
turi exacte, de uniforme spe
cifice, de conturul sever al 
navei.

Alături de mine se află co
mandantul navei, căpitanul 
de rangul S Ilie Drăgușin. 
Printre comenzile scurte, con
cise și rapide, cu ochii cu
fundați în zările pe care le 
rupem vertiginos, comandan
tul are timp să-mi spună pu
durile sale. E foarte tînăr. 
La 29 de ani era deja co
mandantul acestui vas. Acum 
are 35.

~ Marea este reperul nos
tru biografic, al marinarilor, 
în jurul căruia ni s-a consti
tuit, cu toată complexitatea 
sa, destinul. Dacă n-am fi a- 
vut-o, am fi inventat-o. Prea 
era în firea noastră...

Istoria și civilizația desfac 
un capitol special pentru 
gul de glorie al mării, 
secole, cetăți după cetăți 
clădit, au dispărut și iar 
întremat ■ pe țărmul ei, 
cînd faima acestor pămînturi 
în

care ne-au căutat fie ca prie
teni, fie ca dușmani. Țărmul 
nostru deschis în arcul albas
tru al Mării Negre este, in 
vremurile noastre, chemare 
de pace și bună vecinătate.

Fiindcă acolo unde marea 
se împreună cu țara și de
vine ea însăși fără, statorni
că și eternă, acolo sînt și ei, 
marinarii, ostași cu beretă 
albă și panglici fluturînd cu
lori albastre. Și-n uniforma 
lor se arată o stemă de 25 de 
ani, o stemă cu spice și munii 
sub temelia cărora este scris 
numele tării ; o stemă lumi
nată de soarele generos al so- 

' cialismului, căruia acești ti
neri împreună cu toți tinerii 
forțelor noastre armate, îi 
sînt, cu mîndrie, scut puter
nic, de neclintit.

Concentrate, evenimentele 
din viața marinarilor se în
scriu în jurnalele de bord.

- Sînt acolo adunate comenzi,

biografia altor neamuri (Continuare in pag. a V-a)

ran- 
Prin 
s-au 
s-au 
du- I. GHEORGHE

Foto: I. HANANEL
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(Urmare din pag- I)

mări sociale, cu largi implica
ții în viața popoarelor, cînd 
procesele revoluționare pe- 
plan social se împletesc cu, 
progresele uluitoare, fără pre
cedent, ale științei și tehnicii,, 
cînd se produce o adevărată, 
explozie pe planul extinderii, 
mijloacelor de informare de: 
masă care accelerează lărgirea; 
orizontului de cunoaștere a. 
oamenilor, asistăm, in mod 
firesc, în întreaga lume, la o> 
participare tot mai largă a ti
neretului la viața social-poli- 
tică, precum și la un amplu: 
proces de politizare și radica
lizare a mișcărilor de tineret.. 
Radicalizarea acestei mișcări, 
într-o serie de țări capitaliste- 
exprimată prin acțiunile pro- 
testatoare ale unor pături ale- 
tineretului, prin manifestarea, 
tot mai largă a spiritului re
voluționar, participarea tine
retului la mișcările popoarelor 
asuprite, pentru cucerirea și 
apărarea independenței națio
nale, ilustrează creșterea rolu
lui tineretului în întreaga-, 
lume, nu numai în țările so
cialiste, în procesele de înnoi
re a societății, caracteristice 
epocii contemporane.

— Ce rezonanțe particulare- 
capătă adevărul de mai sus 
in condițiile țării noastre ?' 
Cum ați defini caracteristicile 
esențiale ale generației tinere 
din România, azi 9

— Este evident că depinde- 
de societate, de mediul social» 
ca valențele morale și ener
giile creatoare cu care este în
zestrat tineretul să fie puse 
sau nu în valoare. în raport 
cu aceasta se manifestă însăși 
atitudinea tineretului. Noi a- 
vem fericirea să putem afir
ma cu deplin ternei că din- 
totdeauna partidul clasei mun
citoare a acordat o atenție 
deosebită tineretului. Pornind 
de la trăsăturile specifice tine
reții, de la receptivitatea sa 
față de ideile generoase ale 
transformării vieții oamenilor, 
comuniștii au privit tineretul 
ca pe o importantă rezervă de 
forță revoluționară, ca pe un 
factor activ de progres, pen
tru care orînduirea socialistă 
a deschis numeroase căi de 
manifestare, de afirmare. Ul
timii 25 de ani din istoria po
porului nostru, ani de profunde 
transformări revoluționare, au 
evidențiat o trăsătură esenția
lă. caracteristică tineretului 
nostru — totala sa angajare 
în lupta dusă de popor, fie 
că a fost vorba de încordatele 
lupte politice pentru înlătura
rea claselor exploatatoare, sau- 
de eforturile pentru recon
strucția țării, fie că este vor
ba. azi. de munca avîntată 
pentru dezvoltarea unei eco
nomii moderne, prin înfăp
tuirea politicii de industriali
zare a țării, pentru promova
rea progresului în toate do
meniile vieții sociale, pentru 
dezvoltarea științei și culturii.

Dar nu numai atît. Ca prin
cipal beneficiar al mutațiilor 
ce se produc în procesul con
strucției socialiste, asupra ti
neretului se răsfrîng pozitiv 
toate înfăptuirile orînduirii 
noastre. Generalizarea școlii 
obligatorii de 8 ani. iar acum 
trecerea la cea de 10 ani, con
comitent cu dezvoltarea altor 
forme de școlarizare și specia
lizare. inclusiv în procdsul 
muncii, fac să asistăm la un 
larg proces de intelectualizare 
a masei întregi a tineretului. 
Acest fapt aduce, după cum 
se constată frecvent, alte ele
mente noi. calitativ deosebite 
de perioade anterioare. între 
care foarte importantă mi se 
pare receptivitatea sa sporită 
la nou, -la procesele înnoitoa
re care se produc în societatea 
românească, trăsătură care 
face ca tineretul să fie în mod 
firesc alături de partid în pro
movarea noului în viața eco
nomică și socială, să se situe
ze în primele rînduri în lupta 
pentru înfăptuirea programu
lui de propășire multilaterală 
a patriei.

— După opinia dumnea
voastră, în calitate de minis
tru pentru problemele tinere
tului și de conducător al or
ganizației comuniste de tine
ret, în ce mod se evidențiază 
în domeniul vieții și activită
ții tinerilor efectele pozitive 
ale politicii P.C R. care, în
deosebi după Congresul al 
IX-lea ai partidului, a fertili
zat atît de largi arii ale vie
ții sociale, politice, economice 
etc. ale țării întregi ?

— Cred că termenul care 
poate defini cel mai bine pe
rioada la care vă referiți — 
cei 4 ani care au trecut de la 
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Congresul al IX-lea — este 
dinamismul. Dinamism în toa
te domeniile activității — de 
stat, politice, economice, ob
ștești, perfecționare a vie
ții sociale, a economiei, 
a vieții spirituale, cultu
rale, ideologice, iată ce au 
însemnat acești ani. Pe planul 
vieții politice este suficient să 
ne referim la procesul viu de 
dezvoltare a democrației so
cialiste, la participarea tot 
mai largă a maselor la elabo
rarea și înfăptuirea măsurilor 
de care depinde mersul nostru 
înainte, la dialogul continuu 
dintre partid și popor, pentru 
a ne da seama că un aseme
nea climat de muncă, de viață 
socială, nu putea să nu aibă 
influență asupra tinerilor, atît 
de sensibili la tot ceea ce in
troduce dinamism. înnoire și 
perfecționare în viața socială.

Acești ani au fost, în ega
lă măsură, ani de înnoire și 
pe planul activității obștești a 
tineretului. Precum se știe, 
conducerea partidului a inițiat 
o serie, de măsuri pentru creș
terea rolului și funcțiunilor 
organizației U.T.C., a activită
ții sale, in contextul îmbună
tățirii generale a activității e- 
ducative m rîndul tineretului. 
Perioada care s-a scurs de la 
analiza activității Uniunii Ti
neretului Comunist și înves
tirea sa cu atribuțiuni sporite, 
a evidențiat justețea orientă
rii stabilite de conducerea 
partidului, care a imprimat 

rima -facior activ, 
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mai multă energie acțiunilor 
noastre, a îmbogățit sfera de 
preocupări a organizației, a 
condus la dezvoltarea inițiati
velor tineretului, la atragerea 
mai largă a tinerilor în con
ceperea și organizarea activi
tăților obștești, culturale, e- 
ducative. sportive, la acțiuni
le de pregătire pentru apă
rarea patriei. în același timp, 
a sporit activitatea organiza
țiilor U.T.C. din industrie, a- 
gricultură, din institute de 
cercetări și proiectare, in 
scopul îndeplinirii sarcinilor 
economice. Tradițiile mișcării 
noastre de tineret în organi
zarea muncii patriotice, în ini
țierea unor acțiuni de interes 
obștesc, cu efecte economice 
concrete și profunde rezonan
țe educative, au devenit o ca
racteristică a prezenței tinere
tului în viața economică și so
cială, în acțiunile de gospodă
rire a localităților. prezență 
prețuită de opinia publică.

Fertilitatea măsurilor ini
țiate de partid se evidențiază 
sugestiv și într-o serie de alte 
domenii ale vieții și activită 
ții tineretului, dintre care am 
putea menționa mai buna 
colaborare a organizațiilor 
U.T.C. cu conducerile între
prinderilor. școlilor și facul
tăților. participarea tinerilor 
la conducerea întreprinderilor, 
prin prezența lor în comitete
le de direcție, lărgirea cadru
lui democratic de afirmare a 
tinerilor în viața studențeas
că. prezența reprezentanților 
lor în Senatele universitare, 
perfecționarea activității aso
ciațiilor studențești etc.

— Sînt pași într-un proces 
de perfecționare a activității 
organizației, pr >ces care, după 
cîte știm, este în plină desfă
șurare...

— Desigur, toate apestea re
prezintă primii pași și ele tre
buie consemnate ca semnifica
tive pentru un început, care 
se cere continuat cu perseve
rență și îmbogățit permanent.

— Afirmînd aceasta, la ce 
vă gindiți pentru viitor ?

— Vor trebui continuate e- 
forturile din partea întregului 
activ al organizației noastre 
pentru a determina ca toți 
membrii ei, toate organizațiile 
să devină laolaltă un orga

nism dinamic, care să pună în 
valoare inițiativele, să asigure 
prezența tuturor tinerilor la 
acțiunile multiple cu caracter 
obștesc, sporind eficacitatea 
lor educativă în rîndul tine
rilor, contribuția lor la for
marea conștiinței cetățenești, 
comuniste, la promovarea u- 
nor trăsături etice înaintate, 
o atitudine responsabilă față 
de muncă, față de îndatoriri
le sociale, determinînd tot
odată reacția firească, comba
tivă impotriva unor mentali
tăți înapoiate, a unor influen
țe ale ideologiei străine. Vom 
realiza aceste deziderate cul- 
tivînd la tineri cu și mai 
mare perseverență valorile 
specifice societății socialiste, 
stima și respectul între oa
meni, atmosfera de largă soli
daritate în lupta pentru țelu
rile superioare de care este a- 
nimat poporul României con
temporane, promovînd trăsă
turi cu care s-au mîndrit d în
totdeauna locuitorii acestui 
pămînt — cinstea modestia, 
conștiinciozitatea — adăugîn- 
du-le sentimentul angajării 
sociale, care înnobilează 
chipul tînărului comunist, de
votat cauzei poporului, patriei 
socialiste.

După cum veți observa, de
sigur. aceste obiective coincînd 
în cea mai mare măsură cu o- 
biectivele generale ale socie
tății noastre, subliniate în do
cumentele Congresului al 
X-lea. E firesc să fie așa !

— Fiindcă v-ați referit la 
legătura, normală, dintre pre
vederile conținute în docu
mentele de partid și obiective
le organizației de tineret, cum 
definiți importanța pentru ge
nerația tînără a lucrărilor 
Congresului al X-lea, pe care 
întreaga țară îl întîmpină cu 
entuziasm ? Dar pentru U.T.C. 
ca organizație ?

— Congresul deschide o pe
rioadă calitativ nouă în viața 
poporului nostru. perioadă 
care va spori forța economică 
a țării, va atrage în circuitul 
economic noi forte de muncă 
și resurse naturale, va ridica, 
în general, nivel .1 activității 
în toate ramurile economiei, 
științei culturii, va cunoaște 
noi perfecționări ale vieții so
ciale, pe lima lărgirii demo
crației socialiste, a participă
rii maselor la treburile statu
lui. Din acest punct de ve
dere programul pe care îl va 
dezbate Congresul al X-lea 
deschide atîtea perspective 
fiecărui cetățean încît nu va 
fi, practic, tînăr care să nu 
fie atras la înfăptuirea obiec
tivelor propuse sau care să 
nu beneficieze de rezultatele 
obținute prin aplicarea lui.

— V-am ruga tovarășe 
prim-secretar, să ne permiteți 
o mică intervenție : se vor
bește adesea despre această 
dublă calitate a tineretului — 
participant și beneficiar. în ce 
constă ea ?

— Aș spune că rolul de be
neficiar al înfăptuirilor socia
lismului precede în timp, în 
cazul tineretului, pe acela de 
participant la înfăptuirea lor. 
Explicația stă în aceea că el 
se naște și se formează în mij
locul unor condiții dinainte 
create de societate, că. fără să 
fi dat încă nimic societății, el 
găsește porți deschise — spre 
învățătură, cultură, știință, 
sport, odihnă etc. Iar așa cum 
se prevede în documentele 
Congresului al X-lea, aceste 
condiții se vor îmbunătăți 
substanțial în anii care vin. 
Dacă ne referim numai la do
meniul învățămîntului, cel 
care asigură, de fapt, dezvol
tarea aptitudinilor tînărului 
pînă la posibilitatea maximei 
lor utilizări, observăm că el 
va cunoaște un nou avînt prin 
eforturile pe care Ie face so
cietatea noastră. Dar sînt la 
fel de importante climatul 
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cultural, spiritual al anilor 
care vin, ca și condițiile gene
rale, materiale, de trai in con
tinuă îmbunătățire, revelatoa
re pentru avantajele de care 
se bucură. înainte de toate, 
tineretul. Acestea implică, de
sigur, și obligații din partea 
tinerilor, care trebuie să pri
vească cu toată responsabili
tatea aceste eforturi pe care 
le face poporul nostru pentru 
pregătirea sa. pentru ridica
rea vieții tuturor cetățenilor, 
pentru înălțarea tot mai vi
guroasă a civilizației socia
liste.

— Care sînt, după opinia 
dumneavoastră, obligațiile 
specifice tinereții, care deri
vă din îndatoririle despre 
care vorbeați ?

— în primul rînd, o obliga
ție fundamentală, aplicabilă 
tuturor categoriilor de tineri : 
să învețe, să-și însușească ști
ința, să acumuleze tot ceea ce 
este nou și înaintat în gîndi- 
rea contemporană să devină 
astfel părtași activi la intro
ducerea în producția mate
rială a țării noastre a tot ceea 
ce este nou in știință și tehni
că. la afirmarea culturii socia
liste, a umanismului socialist, 
a principiilor etice ale comu
nismului. Este o îndatorire 
fundamentală, fără de care ni
meni nu poate deveni astăzi 
promotor al noului în viața 
noastră socială.

— Pledoaria în favoarea a- 
cestei idei ne determină să vă 
rugăm a vă referi si la sarci
nile specifice care revin, în 
acest cadru general, unor ca
tegorii de tineri...

— Mă voi opri mai întii la 
tineretul din industrie, legat 
de ramura cea mai dinamică 
a economiei, de care depinde 
promovarea progresului în 
toate domeniile. Parte compo
nentă a clasei muncitoare, lui 
îi revine titlul de mîndrie de 
a fi continuatorul tradițiilor 
muncitorești, dar și îndatori
rea de a duce mai departe 
trăsăturile înaintate ale clasei 
muncitoare ; dorința de conti
nuă perfecționare profesiona
lă, spiritul de disciplină — 
caracteristică de bază a indus
triei moderne de înaltă răs
pundere fată de îndatoririle 
sociale, de combativitate revo
luționară. Un obiectiv de cea 
mai mare actualitate spre care 
îndreaptă principalele efor
turi partidul nostru este de a 
ridica industria noastră la 
niveltil tehnicii contempo
rane, acesta fiind mijlo
cul principal de a ne si
tua printre popoarele cele 
mai civilizate și respectate ale 
lumii. în aceste condiții în-, 
demnul la învățătură, la cali
ficare. la însușirea tehnicii 
noi, la o muncă conștiincioasă 
și de bună calitate înseamnă 
mult mai mult decît un sfat 
binevoitor : este vorba de în
săși demnitatea poporului ro
mân, de promovarea progre
sului și civilizației pe melea
gurile patriei După cum che
marea partidului pentru spo
rirea eficienței investițiilor 
care în nou] cincinal însu
mează cifre impresionante, re
flectă nu numai o justificată 
grijă pentru utilizarea gospo
dărească a banilor poporului, 
ci are în vedere una din căile 
de bază ale promovării pro
gresului tehnic. ale grăbirii 
mersului nostru înainte. A- 
ceastă chemare trebuie să ca
pete deci noi rezonanțe în 
rîndurile detașamentului nu
meros al tinerilor construc
tori, care lucrează pe diferi
tele șantiere ale patriei. Foar
te mulți tineri lucrează, de a- 
semenea, în agricultură. Trac
toriștii sînt, în marea lor 
majoritate, tineri. Mulți tineri 
lucrează în ferme sau coope
rative agricole de producție, 
în sectoarele zootehnice. în 
legumicultură, pomicultură sau 

la culturile mari. Ce datorie 
au ei ? Să fie peste tot acolo 
unde este nevoie de aportul 
lor, și cu deosebire în zooteh
nie și legumicultură, sectoare 
chemate să contribuie la ridi
carea eficienței agriculturii și 
la îmbunătățirea aprovizionă
rii populației. Un rol impor
tant revine în general tinere
tului în dezvoltarea vieții sa
telor ș/a tot ceea ce ține de a- 
ceasta: urbanizare, sistemati
zare, creșterea nivelului cultu
ral. Tineretul poate fi un fac
tor activ, dinamic în îndepli
nirea unui important obiectiv 
pe care îl urmărește partidul 
— dispariția diferențelor esen
țiale dintre sat și oraș.

Iată de ce, organizațiile 
U.T.C. din industrie și din 

. agricultură trebuie să soco
tească drept obligația lor cen
trală mobilizarea tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice, utilizarea formelor celor 
mai bune de ridicare a cunoș
tințelor tinerilor care lucrează 
în activitatea productivă.

Tinerilor din școli și facul
tăți le sînt cunoscute eforturile 
pe care statul le face pentru 
pregătirea lor multilaterală în 
pas cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale economiei și 
culturii. Datoria tineretului 
școlar și universitar este de 
a folosi anii de studiu, depu- 
nînd o muncă stăruitoare pen
tru o temeinică pregătire în 
vederea integrării viitoare în 
viața activă. Este o cerință 
esențială înțelegerea adevăru
lui fundamental că în condi
țiile noastre împlinirea și sa
tisfacția personală sînt de
terminate de măsura partici
pării active la progresul gene
ral. Organizațiile U.T.C. din 
școli și facultăți au obligația 
de a dezvolta acest spirit de 
responsabilitate în pregătirea 
pentru viață a celor cîteva mi
lioane de tineri aflați în peri
oada studiilor.

— Mulțumindu-vă pentru 
atenția cu care ați urmărit în
trebările noastre, vă rugăm, 
tovarășe prim-secretar, să ne 
permiteți o ultimă precizare: 
care anume dintre trăsăturile 
tabloului României anilor ce 
vin credeți că vor trebui 
să rețină îndeosebi atenția și 
să mobilizeze energiile tinere
tului, hotărit, după cum se 
știe, să fie îp primele rînduri 
acolo unde partidul și patria 
au cea mai mare nevoie de 
aportul său ?

— Principalul efort pe care 
îl depune poporul nostru este 
de a făuri o Românie moder
nă, cu o economie bazată pe 
progresul tehnic și științific 
contemporan, fapt foarte bine 
oglindit în Tezele C.C. al 
P.C.R. și în proiectul de Di
rective ale celui de al X-lea 
Congres. A dezvolta economia 

j înseamnă azi, parale] cu creș- 
’terea volumului producției 
materiale, a extinde. automa
tizarea, a introduce în produc
ție tehnologiile cele mai noi, a 
produce noi materiale cu uti
lizări dintre cele mai diverse, 
a extinde chimizarea, meca
nizarea și irigațiile în agricul
tură. a extinde mecanizarea 
în construcții, a moderniza 
transporturile, într-un cuvînt 
a determina creșterea conti
nuă a productivității muncii, 
pentru a putea satisface la un 
nivel superior nevoile mate
riale și culturale ale poporu
lui. Cred că aceste preocupări 
ale partidului și statului tre
buie să rețină îndeosebi inte
resul tinerilor, căci ele se lea
gă direct de ceea ce este azi 
și va fi în viitor țara în care 
trăim, de realizarea lor depin- 
zînd însuși viitorul nostru. Iată 
de ce ele sînt de natură • să 
stîrnească elan, să însufle
țească la muncă, să inspire 
entuziasm creator, atît de ne
cesar în orice acțiune. Adre- 
sîndu-se poporului cu această 
chemare generoasă la o acti
vitate constructivă din ce în 
ce mai perfecționată, partidul 
se adresează implicit tineretu
lui, al cărui nivel sporit de 
pregătire îi permite să fie un 
factor hotărîtor și o forță ac
tivă în realizarea proiectelor 
de progres și propășire a pa
triei. Așa cum se subliniază în 
documentele celui de-al X-lea 
Congres, tinerii sînt chemați 
să imprime în toate domeniile 
un spirit dinamic, un înalt 
simț al responsabilității pen
tru îndeplinirea obligațiilor 
fiecăruia, dovedindu-se re
ceptivi la tot ceea ce este nou, 
valoros și determinant pentru 
avîntul general al societății 
noastre.

îmi exprim convingerea că 
tineretul nostru va răspunde 
cu însuflețire acestor chemări 
și că, așa cum a făcut-o pînă 
acum, atașamentul său față 
de politica partidului, spiritul 
său patriotic se vor concretiza 
în anii care vin prin noi fapte 
de muncă harnică, pricepută, 
prin noi contribuții la efortu
rile generale ale poporului 
pentru propășirea neîncetată 
a României socialiste.

O inifiativa de 

mult așteptată

Pe masa editorului:

CERCETAREA

UNIVERSITARĂ
i La sugestia Ministerului In- 

h vățămîntului, avîndu-se în ve- 
KN dere necesitatea valorificării 
M unor cercetări științifice va
ra loroase, elaborate de cadrele 
0 didactice din invățămîntul su- 
M perior, Editura didactică și pe- 
g dagogică pregătește tipărirea 
H unei noi ,,serii“. Despre acest 
H proiect în fază de lucru ne-a 
H dat amănunte directorul edi- 
E turii, tovarășul EMIL BlL- 
K DESCU.
K — Inițiativa aceasta prezintă 
| un interes cu totul aparte. 
h Care vor fi criteriile selecției ? 
B — Intră în discuție, în ve- 
g derea editării, numai lucrările 
g originale, reprezentînd cele 
■ mai recente rezultate ale cer- 
m cetătorilor universitari, cu 
H prioritate acelea care furni- 
0 zează soluții aplicabile în pro- 
h ducție. Astfel, acțiunea își pro
ra pune să contribuie la atrage- 
H rea unui valoros potențial 
H științific către problemele 
R majore indicate de dezvoltarea 
R social-economică a țării. „Se
ra ria“ va include cărți de 80— 
B 150 pagini. Considerăm că în 
R acest mod vor crește posibili- 
H tățile de documentare ,,la zi“ 
H ale cadrelor didactice și stu- 
R denților. Materialele ce ur- 
| mează a fi publicate prezintă, 
Q în același timp, interes pentru 
| toți cercetătorii domeniului 
E9 respectiv, pentru cadrele de 

conducere din eeonomie și ad- 
w ministrație, dar și pentru pro- 
h fesorii din învățământul liceal, 
B tehnic și profesional.

— Cum va ii structurată te- 
1 matic această „serie“ nouă ?

jg — Xn vederea creării unui 
| cadru adecvat activității de 
S editare-difuzare s-a adoptat 
9 următoarea grupare pe do- 
| menii de specialitate : științe 
$ sociale și umaniste ; geografie- 
| geologie ; mine-petrol-gaze ; 
□ științe biologice, agricole și 
| medicale : matematică-fizică- 
d chimie ; științe tehnice.

— Pe cînd primele apariții ? 
— Anul viitor.

| — S-au primit oferte de lu-
9 crări ?
| — Da, peste 200. Sînt pro-
g puneri tematice, uneori chiar 
I pentru lucrări terminate sau 
| în curs de elaborare. Multe 
j pot fi apreciate ca interesante. 
J — Cine va face selecția, re- 
| comandînd lucrările spre edi
li tare ?
J — După avizarea de către 
1 conducerile catedrelor și insti- 
| tuțiilor de învățămînt superior, 
3 lucrările vor fi supuse atenției 

unui colectiv de specialiști 
r! constituit de Ministerul Invă- 
| țămîntului. Acest colectiv se 
J va întruni în curînd pentru 
j selectarea lucrărilor care vor 
3 intra în planul editorial 1970. 
B De altfel, noi insistăm ca pînă 
| la 1 octombrie ansamblul ac- 
| tivității redacției „învățămînt 
i superior“ din Editura didactică 
| și pedagogică să fie exact 
i conturat, iar planul editorial 
| ferm pe anul 1970 să fie a- 
j probat, așa cum prevăd regle- 
| mentările în vigoare, elaborate 
I de Ministerul învățămîntului.

ION TRONAC

® • • • • •
IPENimW TIMPUL DV. LIBER
țffnema

a O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 
18 , 21) , Festival (orele 9 , 11,30 ;
14.30 . 17,45 ; 20,45) : Grădina Fes
tival (orele 20,30).
« CREOLA. OCHI1-ȚI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; București (orele 8,30 ;
11 ; 13,30; 16; 18,30; 21) , Favorit
(orele 9.30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30; 
Stadionul Dinamo (ora 20,15), A- 
renele Libertății (ora 20,15).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Republica (orele 10 ; 13,15 : 17 :
20.15) .
• DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
Central (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 : 
21) ; Grădina Doina (ora 20,30).
• PRELUDIU : rulează la Union 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Miorița lorele 9,30 ; 13 ; 16 ; 19).
• NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Aurora (orele 9 ; 12 ;
15 ; ÎS ; 20,45) ; Grădina Aurora 
(ora 20.30) : Volga (orele 9—16,45 
în continuare) ; Rahova (orele
15.30 ; 18) : Grădina Rahova (ora
20,30).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Excelslor (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21) : Gră
dina Expoziției (ora 20,30) ; Glo
ria (orele 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15) ; Melodia (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30), Flamura 
(orele 9—16 în continuare : 18,15 :
20,30).
• PARADISUL INDRAGOSTITI- 
LOR : rulează la Victoria (orele 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 : 18.30 : 20,45). 
e COMISARUL X ȘI BANDA 
„TREI CÎINI VERZI“ i rulează la 
Feroviar (orele 8,30 : 11 : 13.30 :
16 ; 18.30 : 21) ; Arta (orele 8.45 :
— 16,30 în continuare ; 18,45) :
Grădina Arta (ora 20,30), Modern 
(orele 9 30 : 11.45 : 14 ; 16,30 : 18,45 : 
21) : Tomis (orele 9: 11,15; 13,30: 
15/45 : 18.15, Grădina Tomis (ora
20,30).
• A TRAI PENTRU A TRAI i 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30: 
19).
e COMEDIANT!! : rulează la 
Drumul sării (orele ÎS: 19).
« RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare: 18,15: 20,45) : Gri- 
vlța (orele 9.30: 12: 15.30: 18: 20.30).
• ultima tura : rulează la 
„înfrățirea între popoare" (orele
15.15 ; 17,45 : 20).

APROAPE 5 MINUTE CU-

FLORIN BOGARDO
despre

„trandafirii" muzicii ușoare și rozele succesului...
— Poate că doar întîm- 

plarca a făcut ca acum șapte 
ani studentul Florin Bo
gardo, de Ia clasa de com
poziție a maestrului Anatol 
Vieru, să încerce să vadă 
„cum e oare ?“ muzica u- 
șoară... Oare premiul obți
nut atunci în 1963, la Ma
maia, cu prima dumnea
voastră melodie, v-a decis 
să părăsiți sonatele sau e- 
ventualele simfonii și ora
torii ale muzicii „serria“ ?

— Nu numai dintr-un sim
plu respect față de muzica 
ce o cultiv acum, vă mărtu
risesc că am fost sincer a- 
tras de muzica ușoară. Cu o 
infinită admirație am rămas 
și pentru muzica clasică, sen
timent ce îl păstrez și maes
trului meu, Anatol Vieru, 
dar, îndrăgind deopotrivă cu 
mdzica și poezia, am găsit 
în posibilitățile de comuni
care ale muzicii ușoare lim
bajul cel mai adecvat și poa
te cel ce se încadrează cel 
mai bine în psihologia pu
blicului de astăzi, cel pu
țin a celui tînăr. Veți spune 
că pentru cel ce a studiat 
șase ani compoziția nu e nici 
o dificultate în a com
pune o melodie „nu prea 
pretențioasă“, de două, trei 
minute. Dar pentru mine, 
cel puțin, crearea fiecărei 
noi melodii înseamnă pune
rea în valoare a întregului 
rtieu arsenal de cunoștințe 
muzicale, și poate chiar nu
mărul redus al compozițiilor 
mele, treizeci de melodii în 
aproape șapte ani, este sufi
cient de elocvent în acest 
sens.

— Care sînt punctele de 
referință ale compozițiilor 
dumneavoastră ?

— Am început prin a evita 
textele facile, cărora le-am 
opus cele „fără lună, fără 
stele“, căutînd texte cu un 
conținut bogat, expresiv, — 
de cele mai multe ori apar- 
ținînd unor poeți consacrați 
— pe care mă străduieso 
să le transpun într-o melo
dică plăcută, cit se poate 
de... muzicală.

— In cazul acesta, care 
este poetul preferat ?

— Fără discuție, Marin 
Sorescu. Ceea ce este inte
resant la poeziile sale, pen
tru mine, ca compozitor, 
constă în sintetizarea ex
tremă a unei cantități mari 
de idei, pasibilă în a fi trans
pusă muzical, în ciuda fap
tului că, de cele mai multe 
ori. nu au nici ritm, nici 
rimă. De altfel, pînă în pre
zent, am compus împreună 
cu Marin Sorescu patru me
lodii — mai cunoscută este

Energia nucleară în acțiune
Aproape 400 de unități in

dustriale, de construcții, agri
cole, medicale, de învățămînt 
și institute de cercetări de pe 
cuprinsul țării utilizează în 
prezent, în activitatea lor, e- 
nergia nucleară. Numai în in
dustrie lucrează. în prezent 
mai mult de 500 de instalații 
pentru aplicații ale energiei 
nucleare, proiectate și realiza-

AZI, ÎN LIBRĂRII
• EDITURA TINERETULUI :
Menelaos Ludemis : „Spicele mînioase", lei 4,75. 
Ion Alexandru : „Vămile pustiei“, lei 5,75.
Valeriu Anania : „Du-te vreme, vino vreme“, lei 8,50. 
George Popa : „Laudă formei“, lei 4,25.
Eugen Barbu : „Nuvele“, lei 6,00 (col. Lyceum).
• EDITURA PENTRU LITERATURĂ UNIVERSALA 
Borls Pilniak : „Anul gol“, lei 5,75.
Henry Lawson : „Rivalul lui Andy Page“, lei 9,00.

• CRIMA DIN PĂDURE : rulea
ză la Dacia (orele 8.45—21 Sn con
tinuare).
• CONTEMPORANUL TAU : ru
lează la Munca (orele 16; 19).
• ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI : rulează la Floieasca (ora
20,30).
• padurea spinzuraților : 
rulează la Gloria (ora 20.30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).
• OPERAȚIUNEA CKOSBOW î 
rulează la Floreasca (orele 9,15; 
11,30; 15,30; 18).
e ÎNCOTRO, OMULE 2 : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 19,30).
• STRĂIN IN CASA : rulează la 
Lira (orele 15,30. 18): Grădina 
Lira (orele 20.30).
• SECRETUL CIFRULU1 : rulea
ză la Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30)
• IN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Buzeștl (orele 15,30; 18); 
Grădina Buzeștl (ora 20.30).
• PRINȚUL NEGRU 5 rulează la 
Crîngașl (orele 15.30; 13: 20.30).
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A VISA : rulează la Uni
rea (orele 15,30: 18) : Grădina U- 
nirea (ora 20.30).
• NEIMBLINZITA ANGELICA s 
rulează la Popular (orele 15,39; 
18; 20,30) ; Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15) I Viitorul (orele 15.30; 
18: 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
18: 20.30).
• ADIO. GKINGO : rulează la 
Pacea (orele 15,30: 18; 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA: ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15); Grădina Bucegi 
(ora 20,30); Vitan (orele 15.30: 18): 
Grădina Vitan (ora 20.30).
• CĂSĂTORIE PRIPITA : rulea
ză la Doina (orele 11,30: 13.45: 16: 
18,15: 20.30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează '.a Progresul (orele 15.30: 
18: 20).
• LUSTRAGIUL : rulează la Gră
dina Moșilor (ora 20.30).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
• HAIDUCII : rulează la Progre
sul Parc (ora 20.30).

SIMBĂTĂ 2 AUGUST

Opera Română ; LILIACUL — 
ora 19,30 : Teatrul Național „I. L.

„Tablouri“ — și intenționez 
să alcătuiesc un întreg ciclu 
de melodii pe versurile poe
tului.

— După ce ați terminat de 
compus o melodie, care este 
primul dintre interpreții de 
muzică ușoară căruia i-o 
încredințați pentru premiera 
publică ?

— Interpretarea unei me
lodii înseamnă, de fapt, o a 
doua creare a sa, de aceea 
ideal este ca tot compozito
rul să fie cel care să o lan
seze. Fără să fiu ironic, vă 
pot aminti numeroase 
exemple de acest fel : Azna- 
vour, Adamo etc., iar în
tr-o mică măsură chiar și... 
Florin Bogardo. Totuși, din
tre soliștii recunoscuți, se 
pare că cel mai bine mă în
țeleg cu Florin Anastasiu, 
căruia îi urmează Aurelian 
Andreescu, Margareta Pîs- 
laru, Mihaela Mihai.

— Revenind la concursuri 
și premii, cele două dis
tincții recent obținute la con
cursul de muzică ușoară de 
la Constanța (de două ori 
premiul doi, pentru melo
diile „Să nu uităm tranda
firii“ și „Ora cîntecului“) le 
considerați numai o îmbo- 
bogățire a palmaresului sau 
o probă concretă a maturi
zării artistice ?

— Și una și alta, dar 
pentru mine concursul s-a 
dovedit a fi foarte impor
tant prin însuși caracterul 
său de competiție deschisă, 
în nici un caz nu am rămas 
cu concluzia că în muzica 
ușoară te poți culca ușor pe 
„rozele“ succesului, dimpotri
vă, regret că nu am partici
pat la mai multe asemenea 
adevărate festivaluri ale 
muzicii ușoare, la noi în 
țară sau internaționale.

P. SPIRA

te de specialiștii Institutului 
de fizică atomică. Prin grija 
Comitetului pentru energia nu
cleară și a Institutului de fi
zică atomică au fost pregătite 
mai mult de 1 200 de cadre su
perioare și medii pentru utili
zarea energiei nucleare în di
verse ramuri ale economiei 
naționale.

(Agerpres)

Caragiale“ (Sala Comedia) : CINE 
EȘTI TU ? — ora 19,30 ; Ansam
blul „Ferinità“ (Sala Teatrului 
,.C. I. Nottara“) : FERINITÀ 
MEA — ora 19 ; Teatrul ,.C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : NU TE 
LĂSA, STROE ! — ora 20.

DUMINICĂ, 3 AUGUST 1969

OAMENI ȘI ȘOARECI (în sala 
Comedia a Teatrului Național) — 
ora 20 ; VLAD ‘ . .........................
sala Teatrului 
20,00 ; SEARĂ
Operei) — ora ___ _ __________
FLORENTINA (la Teatrul de vară 
„Herăstrău“) — ora 20, FERINI
TÀ MEA (în sala Magheru a Tea
trului Nottara) — ora 19,30 : NU 
TE LĂSA, STROE ! (la grădina 
Boema) — ora 20.

ANONIMUL (în 
Giulești) — ora 
VIENEZĂ (sala 

29,00 ; PĂLĂRIA

SIMBĂTĂ, 2 AUGUST 1969 

PROGRAMUL I

• 17,30 Buletin de știri • 17,35 
O invitație pe 16 mm. Din activi
tatea clnecluburilor pionierești
• 17,50 „Belle și Sebastien“ (VI)
— producție- a studiourilor fran
ceze • 18,15 Student-Club Bucu
rești vă prezintă... (Interviziune) : 
Program artistic realizat de stu
denti • 18,45 Aplauze pentru 
colegii noștri • 19,15 Monografii 
contemporane : „Porțile de Fier“ 
(emisiunea a Vl-a) • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Tele- 
enciclopedia • 20,45 Film TV. 
Ritmuri contemporane • 21,45
Film serial : Comisarul Maigret
• 22,35 Cîntece de lume • 22,55 
Telejurnalul de noapte • 23,10 
„Epoca de piatră" — film mu
zical de desene animate.

PROGRAMUL II

• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 In cheia... optimismului. 
Emisiune de muzică ușoară. Cin
ta Aura Urzlceanu • 20,15 Recital 
de sîmbătă seara 20,35 Roman foi
leton : „Lunga vară fierbinte“ 
(XII) : „Mai rău ca în iad“.
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La Suceava a fost eetate 
vestită. Biserici care de 
care mai mîndre luminau 

locul, sclipind. din patruzeci de 
turnuri — scrie Mihail Sado- 
veanu tn „Viața lui Ștefan cel 
Mare. Tîrgul avea șaispre
zece mii de case ți mare curte 
domnească".

Dinspre Salcea, drumul «sare 
leagă aeroportul Sucevei cu 
orașul, perspectivele se înge
mănează într-un tablou pito
resc : în luncă, coșurile înalte 
ale combinatelor, siluetele plat
formei industriale filtrează pînă 
departe, spre ruinele cetății de 
scaun, secole de istorie. O Is
torie care a fost și o istorie care 
se naște pe aceste meleaguri, 
în Țara de Sus a Moldovei, țara 
de legendă și cîntec.

Urcînd dinspre lunca Sucevei, 
orașul s-a deschis ca o imensă 
floare, rostogolindu-se domol 
printre dealuri, spre Zamca, 
spre Arini și Burdujeni. Poate 
există în așezările orașelor o 
predestinare, o reflectare în 
spațiu a unui temperament și 
a unei spiritualități. Vechea 
Suceavă, cetate de scaun sau 
simplu tîrg, rostuită de istorie 
să apere hotarele unei Moldove 
rîvnite de pribegi, este o așe
zare fără ziduri și tunuri de ve
ghe, fără proeminențe război
nice păstrate în piatră. O paș
nică încredere i-a. așezat pe 
oameni nu în umbra dealurilor 
împădurite și nici , pe platourile 
cuminți care se înalță din loo 
în loc, ci pe p-ămîntul deschis 
în soare, în lumina generoasă 
și sîfteeră a apei Sucevei.

în 1948, Suceava număra pu
țin peste zece mii de oameni 
iar acum, în 1969, locuitorii ei 
sînt peste 42 de mii. Peste su
ceveni, spunea Sadoveanu, au 
trecut toate minunile lumii, răz
boaiele și gloria, dar „cea mai 
mare minune dintre toate au fost 
ei înșiși". De aceea, încumetîn- 
du-mă la o descriere a Sucevei 
contemporane, mi-am amintit 
de aceste cuvinte, socob'nd că 
nimic din legenda de demult a 
cetății nu este mai presus de 
noua legendă, începută cu pri
ma stradă pavată în oraș și con
tinuă cu modernele combinate 
industriale, cu blocurile ele
gante, cu edificii de cultură 
care leagă, în istorie, gloria de 
demult a cetății cu gloria ce 
și-o construiește astăzi Suceava 
socialistă.

Cifrele au adesea o miracu
loasă putere de sugestie. La 
Suceava ele comprimă sau, 

dacă vreți, derulează un timp in
finit. Creșterea vertiginoasă a 
orașului a înc“put acum 10 ani. 
5n 1950 mai exista o stradă 
ilare, loo de promenadă al lo

calnicilor, cei 500 metri asfal
tați între clădirea fostului sfat 
popular și piață, în 1958 nici o 
casă nu se ridica peste două 
etaje, iar în lunca Sucevei, 
peste apă, podul de lemn era în
locuit din primăvară în primă
vară. Nici un localnic nu-ți 
poate descrie orașul de atunci 
în culorile lui exacte, îl ghi
cești mai mult în atmosfera 
prelinsă spre cartierele mărgi
nașe, spre Burdujeni sau Ițcani, 
în aerul somnolent al grădini
lor sau în mersul pipăit. încă 
nedumerit al bătrînilor. în 1959 
apar primele blocuri cu două 
etaje, stinghere, și fotoreporte
rul de la ziarul local le-a sur
prins din toate unghiurile posi
bile și imposibile, conferindu-le, 
în acea vreme, valoarea unui 
simbol a ceea ce va veni mai 
tîrziu. S-a petrecut apoi o 
bruscă schimbare de imagine. 
N-a început construirea unui 
cartier nou, ci a unui oraș | 
violent, schelele au spart mono
tonia și plictisul, lunca Suce
vei a devenit beton și fier, pe 
străzi a curs asfaltul, într-un 
ritm care a uluit molcoma ima
ginație a oamenilor, făcîndu-i 
să suprapună, să înlocuiască 
prăfuitele imagini cu un ta
blou însuflețit, trepidant. De 
aceea sucevenii își a'minteso în
ceputul, judecîndu-și orașul de 
atunci încoace,. mîndri de acești 
ultimi zece ani care cuprind, 
pentru ei. istoria.

Evenimentele au venit înlăn
țuite. Primele schele ale celor 
două combinate surori, C.C.H. 
și C.I.L., au adus primele blocuri 
de locuințe.

— Cum a fost ? — îmi răs
punde tov. Gheorghe Gavri- 
lescu, director general al Com
binatului de celuloză și hîrtie. 
Mii de oameni au fost pionierii 
acestor meleaguri. Iar construc
ția acestor combinate a însem
nat. aici, nu numai o necesitate 
economică, cî și o transformare 
de mentalitate. Poate în alte 
locuri din țară această trans
formare a fost mai puțin sesi
zată. oamenii aveau, mai mult 
sau mai puțin, o experiență a 
industriei, dar aici acești oa
meni trebuiau formați t oameni 
dinamici, capabili să asimileze, 
să comprime într-un timp mi
nim o altă înțelegere a muncii.

— Am văzut combinatul de 
la prima zi a nașterii sale, își 
amintește Petru Ionel, director 
adjunct al Combinatului de in
dustrializare a lemnului. Pe 
machetă, apărea o construcție 
superbă, elegantă, care trebuia 
ridicată într-un cîmp de lucernă 
și trifoi. în anul 1960 a început 
șantierul- în a doua jumătate a 
anului 1962, cele 4 fabrici au 
intrat în producție, iar în 1963 
Bombinatul și-a atins parame

trii tehnici prevăzuți.
O zonă industrială care învă

luie, în culori moderne, lunca 
Sucevei, sprijinind' parcă teme
lia orașului. Dimineața, aburul 
pădurilor îmbrățișează șoseaua 
și urcă. împreună cu aburul 
Centralei de forță a C.C.H.-ului, 
cu fumul cuptoarelor de ardere 
a celulozei, spre cupolele auri
te ale vechilor biserici. Citeso 
cifrele înscrise în planurile 
celor două combinate și ele de
vin din nou purtătoare ale unor 
valori singulare. împreună, 
cele două combinate aduo anual 
beneficii de aproape un miliard, 
secularii codri ai Bucovinei se 
transformă, ca într-un basm, 
în hîrtie și mobilă — trimisă 
spre toate colțurile lumii. Este 
un proces uluitor această meta
morfoză, această trecere a unor 
păduri care au ascuns oșteni, 
care au apărat haiduci, care 
au vibrat în poeme de dragoste, 
„în vechime — scrie Sadovea
nu — lucrătorii de corăbii cău
tau mai ales stejarii moldove
nești și ti lăudau a fi, pentru 
năvi. mai bun decît oricare alt 
lemn, iar pentru catarguri gă
seau brazi înalț! și drepți ca 
luminarea, pe care muntenii îi 
purtau pe apa Bistriței și a Și
retului la șchelă“. Zilnic, pe 
poarta Combinatului de indus
trializare a lemnului intră 
600 ms masă lemnoasă, o pă
dure de zeci de hectare coboară 
spre jgheaburile întreprinderii.

Poate de pe vremea despre 
care scrie Sadoveanu codrii Bu
covinei n-au mai eoborît spre o 
atît de nobilă folosință, spre o 
transformare atît de demnă 
a esenței lor seculare, ei aji în
vățat oamenii să se aplece atent 
asupra utilajelor, căutînd în 
mulțimea de întrebuințări, pe 
cea care să-i reprezinte mai 
bine. La început, C.C.H. produ
cea cîteva sortimente de hîrtie, 
apoi numărul lor a crescut la 
70. Oamenii povesteso cu mîn- 
drie cum experiența acumulată 
în prima faza a construirii com
binatului i-a determinat «a în 
etapa a II-a să instaleze aceeași 
linie tehnologică de producere 
a celulozei și hîrtiei în jumătate 
din timpul propus. în 1967, pre
gătind punerea în funcție a 
celei de a doua fabrici de celu
loză și hîrtie, oamenii s-au în
trecut pe ei înșiși. Poate că re
memorate, evenimentele au 
pierdut ceva din tensiunea lor 
adevărată, dar s-au păstrat în
tr-un tezaur afectiv prețios 
toate acele victorii mai mari 
sau mai mici, izbînzi de mo
ment care le-au dat încredere 
și forță. Specialiștii străini dă
duseră, pentru montarea a 
100 km de cablu de forță și co
mandă a mașinilor, o jumătate 
de an. 400 de electricieni ro
mâni, lucrînd după cele mal mo
derne metode, l-au instalat in 
două luni. în martie 1968, iar 
termenul stabilit, fabrica — 
unul din noile obiective ale 
economiei noastre, înscris în Di
rectivele Congresului al IX-lea 
al partidului — a intrat în func
țiune. Precis, ea un ceasornic, 
ca o Inimă imensă a acestor ți
nuturi, un salt spectaculos s-a 
produs atunci în oameni. Mol- 
comeala și cumințenia prover
bială a gesturilor moldovenești 
dispăruse, o receptivitate de 
veacuri i-a obișnuit cu tehnica 
modernă, cu ritmul rapid al u- 
nei industrii în plină desfășu
rare.

Poate sucevenii au eoborît 
din legendă și ao prelungit, 
peste veacuri, încăpățînarea cu 
care și-au apărat și și-au în
frumusețat meleagurile. 0 în- 
căpățînare devenită astăzi pa
siune, devenită emblemă a unei 
epoci de mari prefaceri sociale.

Ovară capricioasă a curs, 
anul acesta, peste Sucea
va. Zilnic, străzi spălate 

de ploaie, pămînt aburind în 
rarele ceasuri cu soare. Undeva, 
în celălalt colț al orașului, pă- 
mîntul desfundat suferea alte 
transformări, buldozerele fă
ceau loo schelelor pentru spa
țioasele hale ale viitoarei fa
brici de confecții și tricotaje 
„Zimbrul". în planuri, fabrica 
trebuia să intre în funcțiune în 
noiembrie 1969. Dar între hîr
tie și realizare s-au interpus 
oamenii, mințile lor scormoni
toare, nemulțumite. în cinstea 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
a marii aniversări a eliberării 
patriei, de la 1 aprilie fabrica 
a început să producă, realizînd, 
pînă la ora actuală, un bene
ficiu de 20 milioane lei. într-un 
corp de depozite au fost insta
late, provizoriu, mașinile de 
tricotat, secția de croit. Iniția
tiva a avut o importanță capi
tală pentru întreaga organiza
re a întreprinderii. Apărută 
pentru prima oară în Suceava, 
fabrica de tricotaje a cerut 
meserii noi, specializări noi. Ca
dre pregătite nu șe puteau a- 
duce din altă parte, trebuia 
folosită forța de muncă, mai 
ales cea feminină, din oraș și 
împrejurimi. Cei angajați au 
fost supuși unui examen rigu
ros pentru depistarea deprin
derilor necesare, trecînd apoi 
în hala provizorie a mașinilor 
de tricotat. A fost o școală de 
calificare ad-hoo. Asistînd la 
instalarea mașinilor, oamenii 
au învățat să le mînuiască, 
formîndu-și, într-un timp re
cord, deprinderea tehnică a 
meseriei.

Primele două milioane de bu

căți de tricotaje au luat deja 
drumul pieței. Numai de cîteva 
luni, emblema fabricii „Zim
brul" circulă prin magazine. Și 
pînă la marile evenimente ale 
acestei veri. Congresul și 23 
August, colectivul abia înche
gat al fabricii și-a propus să 
dea în folosință și secția de bo
binat și să instaleze, în hala 
centrală, încă 10 mașini de tri
cotat. Angajamente prețioase, 
pe care oamenii știu să și le 
respecte.

Suceava nu are mahalale. 
Cu tot aerul lui patriar
hal, orașul s-a închegat in 

străzi largi, tivite cu flori. Car
tiere mărginașe înseamnă bu

Suceava... Noi fi modeme edificii leagă, în istorie, gloria de demult a cetății cu gloria ce fi-o con struiefte azi oraful socialist

levardul Ștefan cel Mare, Mihaî 
Viteazul sau Ana Ipătescu, ali
nierea elegantă a blocurilor noi 
pe care arhitecții și edilii le-au 
conceput în spațiu dezinvolte, 
ureîndu-și simetriile spre dea
lurile dimprejur.

In centru, un turn de strajă 
domină «vartalul de blocuri cu 
ferestrele întoarse spre cele 
patru puncte cardinale. Arcul 
se deschide din luncă șl se în
chide cu silueta aerată a noii 
Case de eultură. Nici unul din 
interlocutorii mei suceveni n-a 
uitat să mi-o prezinte ca pe 
un monument remarcabil, uni« 
în țară. Pătrund în ea ca în- 
tr-o catedrală. Imaginația se 
oprește, copleșită. Ascult, în 
sălile încă goale, în spațiile care 
curg printre coloane și balus
trade, o simfonie a culorilor. 
Albul betonului și delicata 
sclipire a lemnului. In sala de 
spectacole, copleșitoare și gran
dioasă, simt vibrația unor pă
duri de legendă.

Tîrziu, după tăcerea unei e- 
moții profunde, discut eu arhi
tectul Nicolae Porumbescu, di
rector tehjiio al D.S.A.P.G. Su
ceava, cel care a conceput și a 
realizat acest monument de cul
tură.

— Aș vrea să știu părerea 
oamenilor «are vor vizita Casa 
de cultură peste 10 ani. Am în
cercat să sintetizez în această 
construcție o spiritualitate, o 
esență umană specifică acestor 
meleaguri. Un arhitect își pro
iectează, în realizările lui, un 
timp viitor, clădind din coor
donatele prezente umanitatea 
de mîine. Există o nevoie orga
nică a creației de a păstra spi
ritul unui popor, de a-1 reda 
în orice manifestare artistică. 
Aici, la Suceava, proiectul meu 
s-a concretizat așa cum îl ve
deți, pentru că l-a primit pă- 
mîntul, l-a asimilat natura șl 
oamenii. L-am gîndit pentru 
ei, pentru acești oameni care 
au făcut, în 10 ani, un alt oraș, 
i-au deschis alte perspective. 

El trebuie să-și regăsească, în 
citadela de cultură a orașului, 
aspirațiile și visurile lor, poe
zia meleagurilor și a sufletu
lui lor.

Monumentele contemporane 
se nasc în Suceava prin gînd și 
prin faptă. Istoria de glorie se 
continuă, ca un fir roșu, în 
epoca de mari prefaceri a țării 
Oamenii țes aici, cu răbdare și 
pasiune, un viitor pe care l-a 
deschis, pentru prima oară, so
cialismul.

Din nou apele« la semnifi
cația cifrelor. Din întrea
ga populație a orașului, 

52 la sută sînt oameni pînă la 
30 de ani. O tinerețe înscrisă 
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într-un ritm vertiginos de dez
voltare, o tinerețe capabilă să 
crească un oraș în 10 ani cît 
alții în o sută. In fiecare an, 
Suceava a trecut în cartea sa 
de onoare o altă realizare. O 
monotonie de veacuri a fost 
compensată, intens, într-un de
ceniu socialist | timpul s-a di
latat pentru ritmuri noi, pen
tru proiecte noi. O sete de eu- 
noaștere a izbucnit, o poezie a 
căutărilor, a descoperirilor. In 
1965 erau doar 3 061 de abonați 
în rețeaua de televiziune, în 
1969 — 15 230. 54 de biblioteci 
cu peste 216 mii de volume a- 
limentează această comunicare 
continuă cu lumea. Numărul 
studenților crește de la an Ia 
an, școlile și cadrele didactice 
trec, din generație în generație, 
o ștafetă prețioasă a intelectua
lității bucovinene.

„Sînt verbul conjugat la 
timpul țării,

— scrie elevul Radu Căjvănea- 
nu,

La timpul de gîndire, la 
timpul de luptat.

Pun pătimașe roduri, semințe 
ale visării,

Și-n iarba lor de cîntec ca 
flacăra mă zbat

Mă limpezesc temeinic și-s 
nou necontenit

Sculptînd In oameni inimi, 
și-n inimi România*

Și, din nou, cuvintele Iul 
Sadoveanu se înscriu ca un 
blazon păstrat de istorie t „...și 
cea mai mare minune a acestor 
meleaguri sînt oamenii...*.

Oricît de naivă mî-ar fi 
fost credința, pentru în
ceput mi-am ales ca ghid 

un copil, poate un pionier. îi 
cerusem să-mi arate o stradă a- 
nume, dar vorbele lui m-au a- 
demenit către o altă adresă, 
printr-un culuar de piatră, pe 
sub porției elegant desenați în 
arhaicitatea lor, m-a condus 
așadar, către propria sa casă pe 
al cărei fronton era scris 
„SALVAE 1“, Mă adusese doar 
pentru această inscripție. Și a 
trebuit, sincer, „pe cuvîntul lui 
de pionier", să-1 cred că, în- 
tr-adevăr, pe zidul casei lui is
toria își așezase salutul și ura
rea sa eterne întru tinerețe | și 
a trebuit să cred că această for

mulă cu „ae" final înfruntă 
prin vechime alte inscripții a- 
semănătoare pe care împreună 
le-am zărit pe multele zidiri 
ale orașului, dar al căror 
final avea un mai recent „e".

Și de ce să nu mă bucur pen
tru această „descoperire" a 
unui elev a cărui vacanță de
butase sub lumina acestei re
velații așezată la începutul unul 
destin cert ? Știam că în felul 
acesta voi afla și celelalte 
semne — inscripțiile noi pe care 
bătrînul burg n-a întîrziat să 
mi le arate. Fiindcă Sibiul, pe 
trunchiul lui ruginit, adeseori 
rănit prin vreme, dar niciodată 
doborît, a altoit cea de-a doua 
ființă a sa — îngemănarea trăl- 
niciei și a certitudinii.

Vrednicia pare să fie cea mai 
durabilă trăsătură a personali
tății sibienilor. Vechile bresle 
au permanentizat meșteșuguri 
ce stau la baza profesiilor ac
tuale, au adunat populații de 
naționalitate diferită care au 
găsit aici vadul unei hărnicii 
proprii și lor, constituind astfel 
strînse comunități de viață șl 
de muncă.

In secolul XIX, breslele ating 
apogeul de organizare, dezvol-. 
tare și înflorire economică. Ma
nufacturile devin mari între
prinderi ce se vor grupa în a- 
sociații puternice, cu o eviden
tă personalitate. După 1848. 
breselele dispar, dar In viața 
locuitorilor preocupările artis
tice s-au înrădăcinat, ca dova
dă fiind păstrarea pînă astăzi 
a unor denumiri ca t strada 
Brutarilor, Blănarilor, Dulghe
rilor, Rotarilor, Faurului etc.

Care a fost evoluția contem
porană a orașului — o dove

desc cu prisosință numele noi
lor străzi, ce s-au deschis ra- 
cordînd la istoria veche artere 
la fel de sonore : strada Meta- 
lurgiștilor, Oțelarilor, Electri
cienilor, Cuptorului, Strungu
lui etc. Talentul, vrednicia, zi
ceam că sînt trăsăturile per
manente ale sibienilor; dar ele 
abia astăzi au putut fi puse în 
adevărata și totala lor valoare.

Acolo unde este mult adevăr 
este și multă tinerețe. Adevă
rul, pentru sibieni, îl consti
tuie, în ceasul de față, mai ales 
mîndria că burgul lor și-a re- 
cîștigat personalitatea, este as
tăzi reședință a județului. 
Combustia materială și spiri
tuală a orașului, care dovedise 

istoriei potențe incomensurabile, 
s-a reafirmat și s-a canalizat 
pe linia realelor sale posibili
tăți.

Fiindcă acolo, la îmbucătura 
timpului trecut cu magma clo
cotitoare a prezentului, stă 
mărturie și hotar o zi din luna 
lui August 1944. Reperele por- 
neso de la ea, unghiurile se 
desfao cu perspective fantasti
ce tot din acest nucleu care a 
determinat o nouă fizionomie 
orașului — o fizionomie a tine
reții.

p e zidurile vechilor fabrici 
Areka, Gromen și Her- 
bert, Vogelsag, Rieger,

Fabritus, Benker șl Jikelli,
Datky etc., s-au așezat teme
liile noi ale industriei orașului. 
Municipiul de azi cuprinde 38 
întreprinderi industriale, dintre
care 28 sînt de interes republi
can. Pînă la naționalizare, din
tre industriile orașului ponde
rea cea mai mare o deținea in
dustria ușoară (80 la sută) | as
tăzi, cea mai dinamică ramură 
a industriei este cea construc
toare de mașini și de prelu
crare a metalelor.

Spiritul gospodăresc, Inventi
vitatea și raționalizarea efor
tului colectiv au determinat 
comasarea fabricii „Virola" cu 
marea Uzină „Independența" 
sub semnul tehnicii noi, al unor 
producții tot mai înalte și mai 
moderne. Din aceleași rațiuni, 
Uzina de piese auto a luat 
ființă anul acesta prin comasa
rea uzinelor „Elastic" și „Au
tomatica". „Comasări" care în
seamnă, de fapt, o înnoire pe 
toate planurile, o dezvoltare ac
celerată, cu planuri de pers
pectivă dintre cele mai îndrăz
nețe.

Ceea ce știu toți localnicii nu 
mai este de mult un fapt de 
mîndrie numai al lor — ci al 
întregii țări i în halele uzinelor 
lor sînt produse, printre altele,

întreprinderea 
reconstruită 

socialismului,

și acele „unicate sibiene" atît 
de apreciate și solicitate în țară 
și dincolo de hotare.

Uzinele „Mecanica" și „Ba
lanța“ sînt singurele furnizoare 
din țară de mașini-unelte de 
presare și debitare, arcuri de 
toate dimensiunile, aparate de 
cîntărire — de la bascule-po- 
duri, bascule romane și semi
automate, pînă la aparate de 
precizie fină. 
„Flamura roșie", 
complet în anii 
este, de asemenea, singura pro
ducătoare din țară a accesorii
lor pentru industria textilă.

Aici, în aceste uzine și fa
brici, este concentrată 43 la sută 
din producția globală industria
lă a județului Sibiu. însă aces
te cifre se structurează Intr-o 
altitudine specială a revelației 
pe care în mod necesar trebuie 
s-o urmărim și noi.

0 ricît de aride ar părea, 
cifrele sprijină culorile 
cele mai armonioase ale

acestui peisaj industrial sibian.
Am cunoscut un om pentru 

care cifrele concentrau o muzi
că sobră, bărbătească. Mi se 
păruse exagerat să crezi atît de 
mult în cifre. Dar cînd în spa
tele lor un ochi exersat vede 
gesturile colective ale oameni
lor mișclnd pîrghiile industriei 
către frontul de atac al indici
lor de plan, al limitelor maxi
me, atunci cînd un . om ascultă 
în căderea virgulei adausul ți
nui - procent care modifică 
structura socială a omului și a 
țării — atunci, desigur, convin
gerea mea devine și ea absolu
tă în categoria acestor fantas
tice cifre. Iar omul acela, care 
mi-a stîrnit acest gust ciudat 
dar tonic, se numește Boris Ro
tarii și este șeful serviciului in
dustrie din Direcția Județeană 
de Statistică Sibiu.

Cifrele sînt, dacă vreți, sche
letul producției. Pe ele citești 
„anatomia și fiziologia" ei — 
mi-a spus tov. Rotaru. Și iată 
cîteva :

• In 1967, întreaga pro
ducție a anului 1939 a ora-
șului a fost realizată în nu-
mai 70 de zile.
• In anul 1980, producția 

globală a anului 1967 va fi 
realizată în 3 luni și 12 zile.

• In 1980, producția globa
lă va crește de trei ori mai
mult față de anul 1960.

• Exportul produselor in
dustriale în primul semestru 
al acestui an a atins procen
tul de plan de 118,2 Ia sută, 
obținîndu-se peste plan 46 
milioane Iei.
• Comparativ cu primul 

semestru al anului 1968, în 
acest an s-a raportat, la 
sfîrșitul primului semestru, 
realizarea unei producții su
plimentare în valoare de 160 
milioane Iei.

• Report Ia sfîrșitul anu
lui 1968 la Uzinele „Inde
pendența ; în urma aplicării 
a 19 inovații, a 2 invenții și 
10 raționalizări, s-au realizat 
economii în valoare de 
1 335 497 lei.

• Investiții alocate indus
triei orașului : 1966—1970 : 
1 385 186 000 Iei I 1971—1975 : 
3 162 564 000 Iei.

Ne oprim aici, cu toate că și
rul cifrelor continuă. Ne oprim 
fiindcă alături de cifre sînt în
șiși autorii lor, muncitorii si
bieni, a căror prezență, vie și 
adevărată, domină realitatea ci
frelor. Boris Rotaru avea drep
tate i cifrele sînt o metaforă. 
Dar o metaforă a cărei esență 
cuprinde valoarea muncii omu
lui. 0 identitate supremă.

133 000 locuitori. Aproxima
tiv aceasta este populația Si
biului, reunind într-o largă co
munitate români, germani și 
maghiari. Istoria municipiului, 
a județului și a țării este a- 
ceeași pentru toți. Cele trei 
inimi prinse într-o ghirlandă 
de aur, reprezentate în emble
ma orașului, au semnificația 
frăției desăvîrșite de-a lungul 
unor zbuciumate evenimente.

Cam 43 la sută din populația 
Sibiului o constituie tineretul. 
Amprentele muncii sale au va
loarea demnității, a entuzias
mului și a îndrăznelii. Tinerii 
orașului s-au angajat pe im
portante șantiere ale muncii vo- 
luntar-patriotice, care vor com
pleta, în bună măsură, ceea ce 
unei capitale de județ îi mai 
lipsește. Teatrul de vară al ti
neretului este prima și cea mai

★ ★
Așadar, munca și cultura, două dominante alo personalității

sibienilor, refac ideea cea mai socială despre destinul omului și
a valorii sale. 

In cinstea marilor sărbători ale acestui an, Congresul partidu
lui și aniversarea Eliberării, sibienii s-au angajat să ridice cotele 
producției — materiale și spirituale — la nivelul suprem al pu
terii lor de muncă. In felul acesta, succesele lor curente se în
scriu in fascinanta perspectivă pe care anii socialismului au des
chis-o acestei cetăți a cărei tinerețe nu va cunoaște niciodată 
bătrînețea. Ci un destin exemplar.

importantă lucrare — operă a 
tinerilor — acum aproape de 
finisare. Avînd o capacitate de 
1 500 locuri acest for de cultură 
va fi inaugurat o dată cu des
chiderea lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres al partidului. Tot 
cu concursul tinerilor se desfă
șoară lucrările aeroportului in
ternațional din marginea orașu
lui. Noile cartiere pe care Si
biul le înscrie pe harta sa so
licită, de asemenea, contribuția 
entuziastă a tinerilor. Primele 
blocuri din cvartalul Țiglarilor 
au fost purtate cărămidă 
cu cărămidă pe umerii 
uteciștilor. Un alt aport l-au 
mai adus aceiași băieți și fete 
la constituirea unuia dintre cele 
mai importante obiective din 
agenda oamenilor de știință si
bieni: marele Muzeu etnografio 
și al tehnicii populare din Dum
brava, deschis în zilele celei de 
a II-a ediții a Festivalului 
„Cibinium".

Sibiul are 22.000 uteciști, din 
care 11.000 sînt angajați direct 
în producția industrială ; despre 
ei îmi vorbește Ilarie Muntea- 
nu, prim secretar al Comitetului 
municipal al U. T. C. Astfel, 
aveam să cunosc și alte 
personalități tinere ale căror 
nume, așa cum spunea se
cretarul, sînt „profetice”, deoa
rece pe ele se sprijină succese
le, precum și arcul perspective
lor Sibiului. Acești tineri pro- 
fețeso șansele inedite ale mu
nicipiului a cărui proprie tine
rețe este determinată și de cei 
22 000 uteciști. Cînd Valentin 
Gherghel a intrat în Uzina de 
piese auto, nu avea decît 4 cla
se primare. Acum este lăcătuș 
mecanic și elev în ultimul an la 
Liceul seral economic. Fruntaș 
în muncă, el a fost ales secre
tar al uteciștiolr din uzină. Vi
sează să devină inginer. Cornel 
Roman e din comuna Hamba. 
Au fost cinci frați și fiecare 
dintre ei s-a angajat într-o în
treprindere sibiană. Cornel e se
cretarul comitetului U.T-C. din 
cea mai mare uzină construc
toare de mașini din municipiu 
— Uzina „Independența". Și Ioan 
Giușcă, sudor, și Ioan Olteanu, 
forjor, și Ana Cristian, laboran
tă, sînt personalități tinere ale 
căror nume stnt trecute pe pa
nourile de fruntaș ale orașului. 
Panourile muncii și ale onoarei. 
S-au cum zicea secretarul Ilarie 
Munteanu, ale profeției neîndo
ielnice în metamorfozele de aur 
ale cetății cu „tinerețe fără bă- 
trînețe”.

Un anunț apărut în unul 
din numerele ziarului 
„Tribuna Sibiului” din 

luna iunie avea să facă obiec
tul unor entuziaste discuții t 
„Incepînd din anul universitar 
1969—1970, se înființează la Si
biu — ca facultate a Universi
tății „Babeș—Bolyai“ — o fa
cultate de litere cu două secții : 
1) — Istorie | 2) — Limbă și li
teratură română | Limbă și lite
ratură germană”.

Alături de marile instituții de 
cultură ale municipiului, ca Mu
zeul Brukenthal, Teatrul de Stat, 
Filarmonica de Stat, Biblioteca 
„Astra” eto, noua instituție se 
înscrie ca o treaptă superioară 
în dezvoltarea orașului. Ea va 
adăposti, pentru început, 50 de 
studenți.

Matcă de străveche tradiție 
culturală. Sibiul își dezvoltă ast
fel noile sale izvoare ale cultu
rii. Oraș cu o bogată viață spi
rituală, Sibiul a înălțat nu nu
mai mari uzine de topit metalul, 
ci și mari uzine ale cărții. Mir- 
cea Oprișin, directorul între
prinderii Poligrafice, mi-a des- 

, chis un album pe a cărui primă 
filă sta scris 1528, data primei 
tipărituri sibiene, mai apoi 1544 
— anul în care a apărut prima 
carte cu slovă românească, tipă
rită de Filip Moldoveanu, In cu- 
rînd, majoritatea secțiilor între
prinderii se vor muta într-un 
local nou, înzestrat cu utilaj 
complet modernizat. Datorită 
talentului și a experienței tran
smise de-a lungul a patru seco
le din tată în fiu (și azi sînt fa
milii întregi angajate în proce
sul de tipărire t Nițescu, Pelger, 
Veronici, Taneău eto.), între
prinderea a primit un număr 
impresionant de medalii de aur, 
argint și bronz, ou prilejul a- 
nualelor prezentări la expoziții 
ale cărții în diferitele centre de 
cultură ale lumii. Astăzi, aici 
se exeoută lucrări de o excep
țională calitate pentru unele 
dintre cele mal pretențioase 
edituri străine.

★
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Vladimir Streinu:

NOȘTRI
Autoritatea cîtorva mari cri

tici, frecventa apelului cu 
tendințe exclusiviste la opera 
lor ca la un cod de legi în vir
tutea căruia faptele literare 
se explică și ni se înfățișează 
într-un chip unic, nevoia în
dreptățită de a înlătura confu
zii prin susținerea și citarea 
unor repeie critice clasicizate 
— iată doar cîteva motive 
pentru care activitatea re
marcabilă a unor critici a fost 
pusă în umbră dacă nu chiar 
contestată. Sîntem în situația 
nu de a descoperi noi critici 
mari, ei există și fără descope
rirea noastră, dar de a recu
noaște oportunitatea lor strin
gentă, nevoia de a-i avea și 
de a-i frecventa în aceeași 
măsură ca pe ceilalți, „clasici- 
zați“. Opinia noastră despre 
literatură nu se poate referi 
la nesfîrșit și în orice ocazie 
la unul și același reper, fie el 
cît de mare, din simplul mo
tiv că există în aceeași creație 
atîtea opere cîți critici. Un 
critic are și rostul de a restau
ra percepția publică atunci 
cînd ea este amenințată de 
stagnare sau de suficiență. 
Cele mai adecvate formule a- 
supra unei creații, cînd domi
nă prea mult gustul, îl dog
matizează și de fapt îl înde
părtează de spiritul viu al 
operei, oferindu-i-o în rețete. 
Dublă falsificare : a operei 
dar și a creației critice care, 
redusă la rețeta în uz, își pier
de ea însăși orice calitate. O 
critică, deci, de scoatere din 
uz a rețetelor în care au de
căzut cele mai adevărate in
tuiții, diagnostice, formule, 
este prin însuși resortul pro
ducerii o critică a gustului 
public, o pedagogie superioa
ră, o lecție ținută în fața unui 
auditoriu întîi contrariat dar 
în cele din urmă convins.

Dintre criticii noștri remar
cabili care și-a asumat o ase
menea dificilă, plină de riscuri 
sarcină este Vladimir Streinu. 
Resortul criticii sale de rară 
înălțime spirituală și de o dis
tincție aristocrată ne pare a fi 
tocmai acesta ■ scoaterea din 
uz a imaginii curente, comu
ne și comode. Din chiar 
punctul ei de pornire, critica 
sa va fi deci polemică, tăioasă, 
ințerzicînd fără drept de apel. 
Tot timpul creația critică se 
raportează la formula în uz, 
ea crește dintr-o negare siste
matică, făcută cu înălțime de 
ton maioresciană.

însușirea „aristocratică“, 
remarcată ușor, a criticii lui 
Vladimir Streinu nu pare însă 
a fi una intrinsecă ci iese din 
stricte necesități de ordin tac
tic. în realitate credem că 
Vladimir Streinu este un mare 
polemist al criticii românești, 
un temperament partizan, ma
lițios și negator. „Formula“ 
criticii sale este negarea ori
căror formule și rar se pot în- 
tîlni atîtea categorice negări 
făcute pe acest ton înalt, de o 
perfectă politețe formală. în- 
cît, e greu de ierarhizat valo
ric între talentul de a nega 
și acela de a face negarea 
accesibilă și suportabilă 1 Ne 
gîndim în primul rînd, firește, 
la „studiul“ despre Creangă, 
o uimitoare negare în serie a- 
proape a tot ce s-a spus des
pre acest „scriitor poporal“. 
Aici nu mai este vorba de un

Firește că un asemenea 
spectacol polemic nu poate fi 
gratuit, urmărit în stricta lui 
autonomie. El realizează ceea 
ce spuneam : scoaterea din uz 
a rețetelor, spargerea siguran
ței leneșe, a opiniei comune. 
Că în această întreprindere 
se săvîrșesc nedreptăți este 
indiscutabil. Dar critica nu 
poate trăi și nu-și poate în
deplini rostul decît nedreptă
țind atunci cînd judecățile a- 
supra operei acționează ca 
frîne puternice, oprind de fapt 
viața creației. Este nepotrivit 
deci a judeca „studiile“ lui 
Vladimir Streinu în latura lor 
„justă“, în sensul dreptății pe 
care criticul o are sau nu o 
are într-un caz sau altul. Ca
racterul de oportunitate al a- 
cestei critici de alt tip decît 
critica judecătorească (cu toa
te rafinările ulterioare, critica
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„studiu“ cu judecățile căruia 
să te declari ori nu de acord 
ci de felul însuși al criticii, de 
procesul pe care VI. Streinu 
îl deschide opiniei generale 
asupra lui Creangă, acelor 
„observații etico-estetice“ pe 
care „povestitorul fiind în si
tuație să le audă, ar izbucni 
într-unul din acele rîsete voi
nicești și contagioase, cu capul 
pe spate, cum rîdea el la 
Junimea de propriile-i anec
dote. Ideea care circulă azi 
mai mult — continuă VI. Strei
nu — în legătură cu opera, 
este o încercare de a influen
ta opinia curentă despre 
„scriitorul popular“ în sensul 
primirii lui ca „scriitor cult“. 
Rareori se poate vedea un caz 
de caricare a ideilor, de um
flare pînă la enorm a unor 
impresii inițiale de bun simț“. 
Tot ce urmează, întregul 
„studiu“, nu va fi altceva de
cît „dezumflarea“ și dovedirea 
inutilității unor direcții în ju
decarea operei lui Creangă. 
Trebuie spus că spectacolul 
critic înscenat într-o alternan
ță a maliției directe cu to
nul distant produce lectorului 
satisfacții unice, paginile a- 
cestea putînd sta în orice an
tologie întocmită pe exigențe 
supreme. (Un mod critic cu 
sursă similară dar rezultate 
diferite mai constatăm azi la 
Cornel Regman).

nu este altfel decît așa) stă 
în valoarea ei intelectuală, în 
scepticismul pe care-1 cultivă, 
nu în viața operei dar în pri
vința „tăriei“ formulelor ne
schimbătoare.

Același lucru se poate do
vedi cu fiecare din aceste ad
mirabile eseuri cu stranie apa
rență doctă și dogmatică.

Cel despre Eminescu are un 
pronunțat aspect de lecție 
publică asupra ..ermetismului“ 
eminescian, premisa și conclu
zia fiind că Eminescu rămîne 
un „poet dificil“ și că „înțe
legerea“ lui, cel puțin așa cum 
se manifestă curent, este ilu
zorie. Desigur, chiar această 
simplă constatare este ea în
săși o formulă, un loc comun 
dar spectacolul critic organizat 
dă o viață extraordinară aces
tui loc comun. Cine va căuta 
adîncimea concluziilor, a jude
căților asupra lui Eminescu 
rămîne, firește, dezamăgit. Dar 
criticul și-a realizat scopul : 
trezirea neliniștii surde în fața 
marelui poet, spaima de nean
tul în care pe aruncă opera 
sa pe care abia urmează s-o 
străbatem. Criticul ne-a creat 
starea, dispoziția cu care să 
pornim la drum, cu un cuvînt 
tocit, ne-a îndrumat spre un 
Eminescu pe care urmează 
să-l descoperim noi înșine. El 
ne-a modificat deci psihologia

romanțioasă cu care îl citim 
adesea pe Eminescu.

Eseul despre receptarea lui 
Eminescu este cel mai expli
cit didactic. Cele despre Ma- 
iorescu și, mai ales, Odobes- 
cu, tot polemice, tot negînd 
impresia curentă, conțin pă
trunzătoare indicații asupra 
personalității complexe a ce
lor doi scriitori, judecați așa, 
ca personalități și nu ca me
seriași. Construcția criticului 
se înalță pe dărâmăturile pro
duse de negațiile sale succesi
ve, rostite însă maiorescian, 
de sus, ca și cînd însuși a- 
devărul s-ar rosti prin vocea 
sa. Efectul acestei simulări — 
căci e o simulare întreținută 
cu mare artă — este același 
ca peste tot. Cu vocație de 
polemist, criticul a voit să-și 
împlinească această vocație în 
tipare stilistice paradoxale. în 
epocile de vie mișcare critică, 
deci marcate de vivacitate 
intelectuală, cînd există atîtea 
formule pătrunzătoare și stră
lucitoare cîți critici, caracterul 
de oportunitate al modului 
critic deținut de Vladimir 
Streinu iese la iveală.

c. stAnescu

P. S. Nu se poate să 
nu se remarce ținuta de 
serioasă intelectualitate, 
siguranța mînuirii crite
riilor de selecție și va
loarea textelor publica
te în această excelentă 
colecție „Lyceum“. N-am 
consultat întreaga listă 
a aparițiilor dar o colec
ție cu acest profil care 
a publicat o foarte bună 
antologie ..Clasicismul“ 
(cu un studiu introduc
tiv de Matei Călinescu), 
mai demult un volum 
cu texte critice de Eu
gen Lovinescu alcătuit 
de Ion Negoițescu și a- 
cum „Clasicii noștri1* de 
Vladimir Streinu. meri
tă deplina încredere a 
oricărui cititor și nu nu-1 
mai a categoriei pentru 
care există.

Popas 
contemporan 
Am fost și sînt boem și trubadur
Poet al nesecatelor izvoare
Purtînd, pe umeri, visuri de pandur 
Și dîndu-i aripi, gîndului, să zboare 
Partidul mi-a dat aripi să m-avînt 
Acolo unde cîntă bucuria
Și-acolo unde-n legănări de vînt 
Se naște și tot crește poezia.
Am flămînzit în lanurile de grîne 
în rînd cu milioanele de turme
Și tot simfeam cum dorurile, bătrîne, 
Adine, în mine, începeau să scurme.
Am însetat la margine de ape 
Avînd alături miile de vieți
Care luptau, din răsputeri, să-și sape 
Izvoare pentru alte dimineți.
Ca toți, ai mei, pe-a zărilor toloacă 
îmi cînt pămîntul liber, românesc 
Și-i cer iertare Țării mele, dacă 
Mai mult, decît pe mine, o iubesc.

ȘTEFAN TANASE

Diminețile

dinaintea

Congresului

CEL DIN N©U
Toți cei ai faptei, mari întru iubire, 
Blînd luminînd, cugetîndu-l suav 
Pe cel ce și-o torță pe ochi duce grav, 
Din nemurire țara în nemurire.

Pămîntul de sete cînd arde jilav 
Și e rana o poftă de nemărginire 
O stare a noastră, în neadormire, 
Tot astfel și el cum îl gîndim brav.

Dintr-o vreme a secerei în alta, e vară 
De dragoste sfîntă rodește solară ; 
Acum arcuire a tîmplelor, cuget, ecou.

Mîine culesul și-n amfora mîinilor, des. 
Vinul rotund, cît mai bun, pentru cel ales 
Toți cei ai faptei acum, pentru el, cel din nou.

înnobilată vîrstă
înnobilată vîrstă, timp de douăzeci 
Și cinci de ori, ca aștrii la pătrar 
De-un zbor ce poartă-n sine, temerar 
Și ciclică materia din care te alegi

Și-alergi spre ea, foc sacru ce cu har 
Ți-adaugi, sorții de izbîndă-ntregi — 
Ai soarelui prin fața căruia și treci 
Și-n împreună gînduri, cugete răsar

De-apururi in adîncuri și pe înălțimi, 
Ca într-o cumpănă cu dreaptă înclinare, •
Ne udă Dunărea pămîntul pe picioare.

Dealuri și munți pe cap ne mîngîie sublim. 
...înnobilată vîrstă, timp de douăzeci 
Și cinci de ori, ca aștrii la pătrar cînd treci...

A. I. ZAINESCU

Se face dimineață la pieptul meu, plămînii 
încep să respire mulțimile și sîngete nu încetează 
intensele sale siderurgii și linia vieții 
Devine o stradă comună.

încep diminețile cu balcoane la care cîntă trompete 
Și zidurile au rezonanță de orgă și nu încetăm 
Să umblăm printre fapte crezînd că trăim 
într-o mare orchestră simfonică și fiece lucru 
Devine în mîinile noastre un diapazon.

încep simetrii cu ferestre ce se multiplică la pătrat și la cub 
Se recalculează în cercuri căderile soarelui pe cîmpii.
încep nestatornicii pași
Să extragă cadențe de rigle de calcul din insomnii 
Și aerul umblă prin noi cu o identitate de crin.

Se face dimineață la pieptul meu. Respir I 
Gimnastica aceasta ca de semiramide
O știu de mii de ani și totuși respir mereu și cred 
în ziua care vine ca-n mii de ochi deschiși.

ADRIAN DOHOTARU

ORA

TÌNÀRÀ
Vîrstă tînără se deschide în timp, 
peste munți și cîmpii, diminețile se strîng și ascultă 
cum,aleargă lumina prin statuile înalte ale orelor. 
Aici, la Porțile de Fier ale Dunării, 
cresc umbrele strămoșilor și se prefac 
în mușchi de oțel, alcătuind fluvii de foc 
pentru primenirea acestui păm'înt.
Aici, apele, cerul și oamenii urcă 
în amfiteatrele amiezii.
și visele albe ale țării veghează printre noi 
căutîndu-ne chipurile.
Prin umblet de basm înmugurit,
România ascultă, lingă porțile timpului, 
destăinuirile încă uerostite
ale legendelor înfășurate în vîrstele noastre.

MIRCEA CRISTEA

(Urmare din pag- I)
cu eforturi demne de toată ve
nerația — să creeze și pentru 
masele largi, căi de acces la iz
voarele autentice ale culturii. 
Se cunosc, astfel o sumă de 
proiecte și de inițiative, aparți- 
nînd unora dintre animatorii de 
nobilă marcă de cărturari, pro
iecte și inițiative (realizate par
țial sau nevalorificate) menite 
să dea un impuls dezvoltării ca
pacităților intelective ale po
porului.

Ideea spre împlinirea căreia 
au conlucrat este aceea a fiin
țării unei biblioteci naționale, 
desigur nu în sensul proxim al 
termenului de instituție, ci al 
acțiunii de masivă difuzare al 
valorilor umaniste — incluse 
scrisului — pe calea tiparului.

între primii ce au căutat, cu 
lin nemărginit devotament, să 
transpună ideea în practică, se 
numără Ion Eliade Răclulescu, 
pionier al științei de editare a 
(jărții, cu vocație de pedagog 
și poligraf. Lui i se datorpște, în 
bună măsură, inițierea noastră 
în vastul caleidoscop cultural- 
artistic al țărilor de reputată 
tradiție. Gîndind, la proporții 
gigantești pentru acele vremuri, 
o asemenea întreprindere, cti
torul presei din Muntenia a 
deschis ferestre largi spre cu
prinderea cît mai adîncă a ori
zonturilor spirituale. Astfel, la 
pateticul îndemn privind miș
carea literară autohtonă : 
„Scrieți băieți, scrieți“, s-a 
adăugat acțiunea personală de 
răspîndire a lucrărilor beletris
tice și filozofice străine. Con
ceput pe criteriul elastic al ne
cesității de cunoaștere, planul 
său de traduceri nu era lipsit 
de un anume spirit de selecție, 
autorul — beneficiar al unui 
gust verificat și al unei remar
cabile instruiri estetice — in- 
sistînd, cu precădere, asupra o- 
perelor poetice în proză și, în 
special, dramatice, de interes 
major, fără să fie omise capo
doperele teatrului britanic 
(Shakespeare, mai ales) și clasio 
francez (Corneille, Racine) sau 
ale literaturii contemporane 
(Byron, Lamartine, V. Hugo etc.)

Chiar dacă mai .tîrziu aseme
nea întreprinderi n-au consti
tuit acțiuni pur individuale, se 
cuvine să amintim, în rîndul 
acelora care au militat pentru 
concretizarea ideii, pe Nicolae 
Bălcescu și Mihail Kogălniceanu, 
— valorificatori ai patrimoniu
lui istoric românesc, pe Hașdeu, 
Titu Maiorescu — întîiul edi
tor al lui Eminescu —, Iosif 
Nădejde (în domeniul științelor 
sociale), Nicolae lorga — aco
perind tot ce se putea acoperi 
de la documentul istoric la pla
cheta de versuri sau albumul 
de artă — și, în fine, fără a

considera lista definitivă, pe Al. 
Rosetti, directorul „Fundației 
pentru literatură“ și al „Cul
turii naționale“, omul despre 
care se poate spune că a în
trunit în aceeași persoană, a 
editorului — însușirile savan
tului și ale artistului.

Trebuie precizat, însă, faptul 
că efortul și entuziasmițl prede
cesorilor nu a putut înfrînge 
dificultățile de naturi diverse, 
și, între ele aceea a unei socie
tăți în care cercurile conducă
toare nu erau interesate de lu
minarea maselor, este deosebit 
de semnificativă. O activitate

Biblioteca 

națională

la indemina

întregului

popor

cu adevărat eficientă, corespun
zătoare împlinirii ideii de a al
cătui atît de necesara biblio
tecă națională, rîvnită de gene
rații întregi de cărturari și nu 
numai de aceștia, este posibilă 
doar în zilele noastre, socialis
mul oferind posibilități dintre 
cele mai largi pentru realiza
rea acestui deziderat pe baze 
științifice, într-un cadru cît mai 
fidel unei atari întreprinderi. 
Munca nobilă de revalorificare 
a moștenirii literare, slujită de 
cadre competente și de condiții 
incomparabile de editare, insti
tuie certitudinea că, astăzi, mai 
mult ca oricînd, punerea te
zaurului național și universal 
la dispoziția poporului este un 
fapt în devenire. Criteriul care 
prezidează la alcătuirea colecți
ilor — extrem de variate, adre
sate categoriilor distincte de 
public (școlar, universitar, ete
rogen), vizează, în primul rînd, 
calitatea intrinsecă a operelor, 
caracterul ‘ lor de originalitate 
sub raportul conținutului și al 
expresiei artistice.

Un domeniu, „privilegiat“ îl 
constituie, pe bună dreptate, a- 
cela al restituirii valorilor de 
însemnătate excepțională pen
tru evoluția și configurarea li
teraturii naționale. Aici se a- 
șează. de pildă, marii clasici — 
Eminescu. Creangă. Caragiale, 
Slavici, ale căror tiraje înscriu 
cifre Inestimabile în sfertul de 
veac parcurs de la eliberare

Nu dintr-o simplă ambiție de 
a compara niște date apelăm 
la limbajul cifrelor, fiindcă nu 
de comparație poate fi vorba 
cînd tirajul global al tuturor 
edițiilor afectate marilor cla
sici pînă la istoricul act de la 
23 August nu depășește cifra 
unei singure colecții („Biblio
teca pentru toți“, seria nouă, 
spre exemplu) apărute acum, ci 
din nevoia numai de a ne edi
fica asupra gradului de acces 
al maselor de oameni ai muncii 
la marile valori culturale, înăl
țate din solul atît de fertil al 
patriei noastre. Astfel, Emi
nescu s-a tipărit în ultimii ani 
— în amintita colecție (Editura 
pentru literatură) în 490 000 
exemplare, Creangă în 310 000 
exemplare, Caragiale în 240 000 
exemplare etc., iar la Editura 
Tineretului aceiași mari clasici 
au fost editați în ordine în 
1 753 500 exemplare, 5 326 400, 
1 232 000 exemplare etc.

Si nu alta e situația operei 
celorlalți scriitori, de la V. 
Alecsandri la G. Coșbuc și De- 
lavrancea, la E. Rebreanu, M. 
Sadoveanu, T. Arghezi, Camil 
Petrescu ș.a., prezenți atît în 
colecții de popularizare, cît și 
în serii antologice („Scriitori 
români“, „Cele mai frumoase 
poezii“, „Minerva“, „Biblioteca 
școlarului, „Opere alese etc.). 
sau ediții critice.

De un interes marcant se bu
cură, de asemenea, în contextul 
acelorași preocupări de valori
ficare, scriitori de plan secun
dar, în virtutea convingerii una
nim împărtășite că evoluția u- 
nei literaturi nu poate fi apre
ciată exclusiv în funcție de vîr- 
furile ei, ci de întreaga varie
tate de forme și reliefuri.

în fine, se poate constata o 
evoluție în modul de receptare 
a cititorului, ca urmare firească 
a educării implicite a gustului 
său, căci, indiscutabil, politica 
editării realizează acest lucru. 
Astfel, orizontul estetic al citi
torului se lărgește considerabil, 
avînd alte posibilități de per
cepere ale artei în genere și 
a literaturii în speță. Strîns 
legată de nivelul estetic, de o 
importanță egală se dovedește 
a fi existența unor valori pe
rene ce fac parte din însăși 
existența intimă a poporului 
nostru, generatoare de nobile 
elanuri patriotice.

B. BEBE — Sibiu
V-ați îndrăgostit de o fată 
fără să o cunoașteți per
sonal (amănuntul nu tre
buie să vă dea complexe 
de inferioritate pentru că 
nu sînteți primul caz), a- 
morul dumneavoastră con- 
sumîndu-se multă vreme 
prin corespondență. Erați, 
totuși, fericiți și vă îm- 
păcați de minune. V-a 
pus însă dracul (sau dum
nezeu, că și dl se ține de 
rele în ultimul timp) să-i 
propuneți o „vedere“. Per
soana a venit, v-a văzut 
natur și de atunci ferici
tele zile de la Aranjuez 
s-au dus. Fata a refuzat 
să vă mai răspundă la 
scrisori. Mă întrebați pe 
mine ce poate să însemne 
chestia asta, mai exact 
care a fost motivul pentru 
care v-a părăsit după ce 
v-a văzut. Eu am o bă
nuială. dar deocamdată 
mă abțin. Trimiteți-mi ur
gent o fotografie și vă 
dau un răspuns exact. 
Pînă atunci să conchidem 
împreună că femeile sînt 
una dintre speciile cele 
mai bizare din lume. Ni
meni nu a reușit să le în
țeleagă pînă acum. Nici 
măcar eu.

V. S. — Sibiu: V-ați 
descoperit recent o pasiu
ne : compuneți cîntece de 
muzică ușoară. Vă anunț 
de la început că nu sînt 
iubitorul artelor ușoare, le 
prefer Întotdeauna pe 
cele grele. Cu alte cuvin
te, nu contați pe admira
ția mea. Ce-mi cereți cu 
prilejul scrisorii trimise ? 
Întrucît nu cunoașteți no
tele, vreți să vă procur eu 
pe cineva care să vă facă a- 
cest serviciu, adică să vă 
pună melodiile pe note. 
Eu cunosc pe cineva care 
ar putea să vă fie de fo
los, dar cred totuși că cel 
mai nimerit ar fi să vă 
apucați personal de trea
bă și să învățați notele. 
Mai ales că nici nu sînt 
prea multe : vreo șapte. 
Și eu, înainte de a mă a- 
puca de scris literatură, 
am fost obligat să învăț 
alfabetul. Și ce bine mi-a 
prins 1

ANONIM — Loco : Nu 
ești singurul care îmi re
proșezi faptul că sînt pu
tred de bani, că dorm pe 
saltele căptușite cu sute.

Ca să nu mă mai invidie
ze nimeni, anunț pe aceas
tă cale că, îucepind de 
astăzi, nu voi mai scrie pe 
bani, ci pe... produse ■ 
cartofi, pîine, ulei, pantofi, 
țigări și Wisky (sticla și 
articolul !). Ca să nu-mi 
mai iasă vorbe.

TALIA B. — Reghin '• 
Propunerea dumneavoas
tră mă onorează. O cores
pondență săptămînală cu 
o persoană necunoscută — 
iată preocuparea minuna
tă și utilă cu care voi 
umple de acum încolo

timpul meu liber. începeți 
de îndată.

IU ST IN IAN PUR'/- A — 
Arad : Prietene, vorbesc 
serios, dumneata ai talent 
de gazetar, ca să nu mai 
spun că umorul îți dă tîr- 
coale la fiecare frază. Scri
soarea pe care mi-ai tri
mis-o este un fel de re
portaj al ultimului meci 
susținut de echipa U.T.A. 
la Cluj, cînd a devenit 
campioană. Mi-a plăcut 
mai întîi titlul • „Am vă
zut spectatori fericiți“. A- 
poi începutul, din care 
citez ;

„Cînd am sosit la Cluj, am coborît din mașină și 
am sărutat pămîntul pe care echipa mea urma să 
devină campioană... In acea zi campionii au făcut să 
plouă cu flori: flori de tei, garoafe, crini, sînziene, 
albăstrele. Toate înfloriseră în acea zi pentru U.T.A. 
Un hătrîn s-a urcat pe acoperișul catedralei și a 
strigat spre cer: sfinții sînt arădeni! Doamne, nu 
mai știam ce să fac. Un prieten mi-a propus să um
blăm în mîini pe terasa hotelului „Astoria“. Dar nu 
mai aveam putere. Eram obosit de fericire...“

Urmează apoi o descrie
re a meciului propriu-zis, 
care, de asemenea, mi-a 
plăcut datorită felului du- 
mitale de a spune lucru
rile colorat. Dar, de fapt, 
scopul scrisorii nu este 
nici pe departe unul lite
rar, ci sentimental. în 
timpul respectivei partide, 
în momentul cel mai dra
matic (la înscrierea celui 
de al doilea gol), o stu
dentă clujeană cu care te 
înfruntaseși tot timpul 
prin ironii și alte gesturi 
dușmănoase, te-a mușcat 
de ceafă. N-am înțeles 
dacă a făcut-o de necaz, 
de bucurie sau din viciu, 
dar cert este că te-a muș
cat. Vremea a trecut, rana 
s-a vindecat, dar frumoșii 
ochi albaștri ai studentei 
care te-a rănit nu-i poți 
uita. Ai vrea foarte mult 
să-i afli numele și adresa 
pentru a-i trimite o insig
nă a clubului (ca semn că 
nu ești cîtuși de puțin su
părat pe ea) și o rogi pe 
această cale să-ți scrie pe 
adresa : Arad, strada Odo- 
bescu 11.

După cum vezi, am fost 
amabil, ți-am îndeplinit 
rugămintea — și asta nu
mai pentru că prețuiesc

foarte mult echipa dumi- 
tale favorită. Primește, tot
odată, pe această cale, și 
sfatul meu înțelept: pe 
viitor, cînd vei mai fi 
mușcat de cineva, înainte 
de a te adresa rubricii 
noastre, treci neapărat și 
pe la un cabinet ăntirabic.

GH. BALABAN — Va
slui : îmi scrieți pentru a 
vă plînge de maniera ex
trem de regretabilă în 
care fetele din ziua de azi 
își aleg prietenii. Dum
neavoastră susțineți că ele. 
nu au alt criteriu atunci 
cînd pun ochii pe un băr
bat decît felul în care a- 
cesta este îmbrăcat, nive
lul salariului tarifar și, mai 
ales, marca mașinii pe 
care o posedă. Dați-mi 
voie să vă contrazic cu ve
hemență pe baza a două 
exemple concrete. Am, de 
pildă, un prieten cu „Tra- 
bant“ care a cucerit o 
fată superbă și altul cu 
„Renault 16“ care nu are 
absolut deloc succes la fe
mei. Ce reiese de aici ? 
Ori că viața e complexă, 
ori că femeile sînt ciuda
te. Ori amîndouă deodată.

ADRIAN ALDEA — 
Tecuci: îmi scrieți urmă
toarele ;

„Culoarea prietenoasă“ a rubricii condusă de dum
neavoastră m-a determinat să aștern cele cîteva sute 
de litere de față care au curs din suflet în stiloul

meu, pentru ca apoi să se odihnească pe hîrtia din 
fa(a dumneavoastră. Fie ca aceste lacrimi albastre 
superfluide să fie de bun augur.

De cîțiva ani mă străduiesc să scriu proză și nu 
reușesc. Se spune că s-ar întîmpla o micro-tragedie. 
O, nu sînt pesimist. Dar cîndva poate că voi reuși 
și sînt convins că-voi reuși! Am trimis anii trecuți 
încercări literare la o revistă literară și am fost tn- 
tîmpinat cu tăcere și indiferentă. îmi amintesc ca 
prin ceafă că cineva de la „Poșta redacției“ mi-a 
zîmbit o singură dată. Părea un apostol care mă 
cheamă spre el. Dar acel sfînt a dispărut și nu l-am 
mai văzut. Simt că am ceva de spus prin scris. Nu 
pot primi de nicăieri o îndrumare. Am avut scrisori 
care au clocit prin sertare „sfinte“ sfîrșind prin a 
alunge la coș. De ce să nu recunosc, mi-ar place ca 
ceva gindit de mine să ricoșeze din penița redacto
rului direct în șpalt Dar toți scriitorii au învățat 
alfabetul începînd cu „A“. la fel ca mine. Nu de 
la primul scîncet s-au scris capodopere. Cum rîndu- 
nica își învață puii să zboare, am și eu nevoie de 
cîteva lecții de zbor planat.

Acum doi ani am vizitat o redacție cu un culoar 
în formă de „L“. (Dacă știți care este, să nu spu
neți la nimeni). Mi se pare că pe acolo aveți prie
teni. După o cercetare minuțioasă a etichetelor de 
la uși și o examinare atentă a cohortei de bărboși 
de pe culoar, am intrat la secția proză. Erau în ca
meră trei persoane. M-am dus direct la cea mai în 
vîrstă. Cîteva schimburi reci de amabilități, apoi 
niște scotociri printre niște hîrtii Cuvintele ieșeau 
greu. Răspunsurile le așteptam încordat la tensiune 
maximă. Mi se părea că-l am în față pe judecătorul 
suprem. Felul în care am fost tratat m-a indispus 
Și de atunci nu mai îndrăznesc să intru în... „ce
tate“. Cetatea este o redacție. Redacția este o ceta
te cu ziduri groase și cu metereze ascuțite, unde 
garda se schimbă rar. în jur, cîmpie albă cît vezi 
cu ochii. Lingă ziduri dorm pelerini care așteaptă 
să fie chemați pentru un schimb de cîteva fraze, 
undeva la un geamlîc. Dintre pelerinii (diletanți) 
mulți mor cu zile. Mai sînt și fericiți care ajung 
înăuntru. Faptul că am fost refuzat denotă ori că 
nu am talent sau chemare, ori că cei care nu mi-au 
răspuns sînt funcționari cu mînecuțe, nu scriitori... 
Fiecare om are dreptul să aspire după o ținută, 
după o stea. Mai rău de cei ce nu aspiră la nimic. 
Se sufocă în dimensiunile lor mici și sucombă.

Așadar, stimate domnule Băieșu, poate n-ați cu
nunat pe mulți. Dacă mușchii mei de viitor proza
tor rezistă, primiți-mă ca fiu! Cu multă stimă și 
respect, Adrian“.

Dragă prietene, ți-am 
publicat această scrisoare 
din simplul motiv că este 
bine scrisă. în al doilea 
rînd pentru că sînt de a- 
cord cu dumneata : nu-i 
e deloc lesne unui debu
tant (sau diletant, sau a- 
mator, sau cum vreți să-i 
spuneți) să publice. Nu 
știu dacă motivele sînt 
cele pomenite de dum
neata sau faptul că sînt 
foarte mulți cei care bat 
la porțile literaturii și din 
această pricină selecția 
devine din ce în ce mai 
severă. în orice caz, mi-ai 
devenit simpatic după a- 
ceastă scrisoare. Trimi
te-mi ceva din prozele 
scrise. Dacă sînt bune, voi

face tot ce pot ca să fie 
publicate. De înfiat, însă, 
nu te înfiez. Copiii literari 
își trădează întotdeauna 
părinții.

EUGENIA TEODO- 
RESCU — Loco: Dum
neavoastră îmi comunicați 
ca pe un miracol faptul 
că fiul dumneavoastră 
scrie versuri la un an și 
nouă luni. Să mă mir ?

SANDU B. — Dolj: Se 
zice că omenirea ar putea 
trăi fără hrană, dar fără 
poezie nu. în contact cu 
poezia oamenii devin fa
natici. Cunosc foarte mulți 
care scriu versuri și care 
nu s-ar lăsa de această

îndeletnicire pentru ni
mic în lume. Chiar dacă 
le-ai spune că nu au nici 
un pic de talent. Mă tem 
că din rîndul acestora fa
ceți parte și dumnea
voastră.

I. M. Pitești: Ești de 
doi ani în amor cu o fată 
care se numește Vica. De 
zece luni vă hrăniți nemu
ritorul sentiment doar cu 
scrisori. dumneata aflîn- 
du-te în armată. în ultima 
vreme ai făcut o tristă 
descoperire : temperatura 
scrisorilor primite de la 
Vica a scăzut briisc. Simți 
asta din fiecare frază, pro- 
pozițiune, cuvînt virgulă 
etc. Vrei, de aceea, s-o iei 
prin surprindere și să-i 
transmiți următorul ca
tren. îmi promiți că dacă 
ți-1 public îmi vei fi re
cunoscător pînă la sfîrșitul 
vieții. Eu ți-1 public. 
Aștept să-mi fii recunos
cător 1

„Știi, Vica, credeam că-n 
a mea viață 

Vom fi mereu alături, cu 
drag să te dezmierd. 

Dar soarta ni-este crudă.
Sfidînd a mea iubire, 

Ar vrea să mi te fure,
de-apururi să te pierd“.

DANA MIHAILOVICI
Mehedinți: Sînteți mult 

prea amabilă cu mine și 
vă mulțumesc. Spuneți, de 
pildă, că dacă Roger 
Moore este supranumit 
„omul cu ochii radioac
tivi“, atunci mie mi s-ar 
putea spune „omul cu 
mintea radioactivă", ceea 
ce m-a uns pe suflet. în 
legătură cu sfatul pe care 
mi-1 dați de a nu mă mai 
amesteca în tot felul de 
istorii cu aranjamente de 
căsătorii, pentru ca nu 
cumva să ajung într-o 
bună zi la tribunal ca 
martor, aveți dreptate, e- 
xistă acest risc. Dar asta 
este meseria mea și într-o 
bună zi tot trebuie să mi 
se înfunde.

NOTA AUTORULUI : 
Foarte numeroșilor citi
tori, care mi-au scris pe 
marginea scrisorii lui 
Cornel Paraschiv din 
București, le voi răspunde 
în ediția viitoare a ru
bricii noastre. Rațiunea 
este una singură : spa
țiul.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din paitea Iui 
ROLAND MICHENER, guvernator general al Canadei, o tele
gramă în care se spune :

în numele meu și al tuturor canadienilor, vă mulțumesc Exce
lență, dumneavoastră și poporului român, pentru mesajul cordial 
de felicitare transmis cu ocazia zilei noastre naționale.

Sosirea unor delegații care 

vor participa la Congresul 

a! X-lea al P. C. R.

Partidul Comunist din India (Marxist)
Vineri seara a sosit în Capita

lă delegația P.C. din India 
(Marxist) care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Delegația este forma
tă din tovarășii P. Sundarayya, 
secretar general al C.C. al P.C.I. 
(M.) și M. Hanumantha Rao, 
membru al C.C. al partidului.

Uniunea Socialistă
Vineri seara a sosit în Capita

lă delegația Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Uni
tă, care va participa la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și va face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Delegația este formată din 
Mohamed Al-Zayat, membru al 
C.C. al U.S.A., raportor al Co
misiei Politice a C.C. al Uniu
nii. Mustafa El-Gindi, membru 
al C.C .și al Comisiei Politice a 
C.C. al Uniunii, secretar al Co
mitetului guvemoratului Charbia

Reprezentantul Uniunii Naționale Africane 
din Tanganika-Tanzania

Vineri seara a sosit în Capita
lă, Peter Saidi Syovelwa. mem
bru al Comitetului Național Exe
cutiv al Uniunii Naționale Afri
cane din Tanganika, care va re
prezenta Uniunea la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R-, 
Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R.

Arabă din R.A.U.
al U.S.A., și Ahmed Kamal, acti
vist al Uniunii.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întâmpi
nați de tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ni
colae Bozdog, ministrul comer
țului interior și de Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Unite la București, Moustapha 
Moukhtar, și membri ai am
basadei.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întâmpinat 
de tovarășii Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R. și de 
Bujor Sion, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

La București a sosit doamna 
Margaret Bruce, șefa Secției pen
tru statutul femeii, din cadrul 
Secretariatului Organizației Na
țiunilor Unite, reprezentanta 
secretarului General al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, 
la seminarul cu tema „Efectele 
dezvoltării științei și tehnicii a- 
supra vieții femeii“. Seminami 
se va desfășura la Iași între 5 
și 18 august sub auspiciile Or
ganizației Națiunilor Unite, în co
laborare cu guvernul Republi
cii Socialiste România.

Seminarul de la Iași repre
zintă concretizarea unei hotăriri 
adoptate de Comisia O.N.U. 
pentru statutul femeii, din ini
țiativa delegației Republicii So
cialiste România. Vor participa 
reprezentanți din marea majori
tate a țărilor europene, precum 
și observatori din alte țări și re
prezentanți ai unor organe negu
vernamentale.

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Elveției, ambasadorul acestei 
țări la București, Charles Albert 
Dubois, a oferit vineri o recepție 
la reședința sa.

Au participat Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de știință și cul
tură.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Elveției a vorbit la posturile 
noastre de radio și televiziune.

Ieri a părăsit Capitala dele
gația Tineretului Comunist din 
Chile, care, la invitația C.C. al 
U.T.C., a efectuat o vizită în 
țara noastră.

Vineri a avut loc la sediul A- 
sociației de drept internațional 
și relații internaționale o masă 
rotundă în cadrul căreia Joseph 
Michael Gitch, doctorand al U- 
niversității din Londra, a avut 
un schimb de vederi cu membri 
ai asociației asuora politicii ex
terne a României în perioada 
primului război mondial.

Vineri la amiază s-a deschis în- 
tr-una din sălile muzeului Simu 
din Capitală expoziția sculptoru
lui indiann Chintamoni Kar. Crea
tor cu activitate complexă, artis
tul expozant este depotrivă sculp
tor, pictor, grafician și pedagog, 
director al Colegiului de artă din 
Calcutta și autor al mai multor 
lucrări de istoria artei. La Paris, 
unde și-a făcut studiile, Chinta
moni Kar a avut ocazia să-l cu
noască pe marele nostru sculptor 
Brâncuși, acesta constituind și 
primul său contact cu arta po
porului român.

I

IERI, ÎN „CUPA DAV1S-

ROMANIA - INDIA: 2-0
• ȚIRIAC — LALL: 3-0 intr-o victorie-blitz

• N ĂST ASE - MUKERJEA: Un 3-2 și o
Pe terenul central din 

parcul Progresul, s-au des
fășurat, ieri după-amiază. 
primele partide de simplu 
dintre echipele României și 
Indiei, contînd pentru fL 
nala interzonală a „Cupei 
Davis“. Deși au întîlnit cea 
mai puternică echipă de pe 
continentul asiatic, repre
zentanții noștri, Tiriac și 
Năstase, într-o vizibilă as
censiune de formă, s-au 
comportat remarcabil, ambii 
cîștigînd partidele și adu- 
cînd echipei României pri
mele două puncte prețioase 
care marchează o etapă im
portantă în drumul spre 
ultimul act — challenge- 
round-ul — bineînîeles dacă 
va trece. în viitoarea întâl
nire. de învingătoețrea din 
meciul Anglia-Brazilia ce se 
desfășoară în momentul de 
față Ia Londra.

După prestigioasele vic
torii în serie din meciurile 
cu R.A.U., Israel, Spaniâ și 
U.R.S.S., în partidele de. ieri 
am remarcat, atât la Țiriac 
cît și la Năstase. o excelentă 
formă sportivă și o bună 
dispoziție de joc, cu excepția 
acelor momente de trecă
toare cădere a lui Năstase 
din seturile 3 și 4, pe care 
le-a pierdut tot așa de ușor 
cum ar fi putut să le și cîș- 
tige.

Țiriac, în prima întîlnire, 
mergîndu-i aproape totul,

(Urmare din pag. I)

nergiei electrice, se pregătește 
un joc de volume și culori des
fășurat pe orizontală. „Mași- 
niști" harnici ai pregătirii aces
tui spectacol al energiilor sînt 
componenții echipei de mon- 
tori (șef, Ștefan Makay) și be- 
toniști (șef, Ion Vasile) veniți 
de la Trustul de construcții și 
montaje miniere din Slănic. 
în cadrul Expoziției, ei execu
tă, sub conducerea încercatului 
maistru Iancu Alexandru, a- 
ceeași gamă de lucrări în care 
s-au specializat la trustul de 
unde provin : săpături rapide, 
nivelări de terasamente fero
viare, turnare de „tălpi“ pen
tru utilaje, montări de linii și 
agregate etc. Numai că, aici, la 
EREN, oamenii Slănicului s-au 
specializat în... miniaturizări. 
Pentru că acest sector, relativ 
restrîns (600 m.p.) față de di
mensiunile industriei reprezen
tate, își propune să prezinte, la 
scara specifică expoziției, prin
cipalele procese ale mineritului 
modern : de la detectarea stra
turilor pînă la transportul ma
terialului la suprafață și, mai 
departe, pînă la operațiile 
post-extractive, efectuate la lu
mina zilei. O concentrare, o 

msențializare care a solicitat 
proiectanților și solicită acum 
realizatorilor, așa cum spu
neam. o adevărată virtuozitate 
de miniaturiști. Căci vizitatoru
lui i se pregătește aici specta
colul, în plină mișcare, al unui 
circuit automat de vagonete și, 
tot în mișcare, un răsturnător 

și-a depășit net adversarul, 
realizînd o victorie-blitz în 
fața lui Lall — un jucător 
tehnic, dar prea economi-; 
cos în eforturi — în mai 
puțin de o oră și jumătate : 
(6—2; 6—3; 6—2) și făcînd 
unul din cele mai frumoase 
meciuri ale sale din ultima 
vreme. Jucînd calm, lejer, 
cu o eficientă gîndire tac
tică, el a punctat copios din 
poziții și procedee spectacu
loase : stopuri la fileu, ser
vicii în forță, passing-șu- 
turi ș.a.

Partenerii celei de a doua 
partide, Năstase și Muker- 
jea, au evoluat într-o. ma
nieră deosebită : meciul a 
fost mai echilibrat, așa cum 
arată, de altfel, și scorul : 
3—2; (6—2; 6—4; 4—6; 4—6; 
6—1) și imprevizibilul vic
toriei, la un moment dat, a 
transmis în tribune emoții 
și incertitudini. Un joc ra
pid, încins, un joc de extra
ordinare reflexe, un recital 
de multiple și variate pro
cedee, gîndite și valorificate 
inteligent de ambii tenis- 
mani, al căror efect se ma
terializa atât pe tabela de 
marcaj cît și în spectacolul 
oferit publicului. Pînă la 
urmă, recăpătîndu-și forța 
de percuție și subtilitatea 
tehnică, în ultimul set 
Năstase învinge detașat, pe 
merit.

Astăzi, pe același teren, 

cu comandă electrică, alimentat 
cu o mașină de încărcat acțio
nată cu aer comprimat. Apoi: 
un compensator de nivel, o ma
șină de săpat suitori, două ti
puri de „colivii“ (un ascensor 
obișnuit și un Skip modern cu 
o capacitate de 8 tone), multe 
tipuri de vagonete, o locomoti
vă cu troleu, o alta cu acumu
lator, antigrizutoasă, și, în sfîr-

șit, două locomotive Diesel, din 
care cea cu transmisie hidrau
lică statică reprezintă o nouta
te de dată foarte recentă. Mai 
sînt : conveioare și trolii, con- 
casoare giratorii și „cu fălci“, 
clasoare de flotație. filtre cu 
vid, vibratoare, suflante, bur
lane flexibile pentru ventilație, 
ventilatoare mici de înaintare, 
un cofraj alunecător, două ga
lerii de mină armate metalic, 
pompe centrifuge pentru spălă
torie și multe, multe alte ex
ponate — din care le-am numit 
abundent pe acestea anume 
pentru a evidenția, aici, una 
din realitățile de adîncă sem-

partidă spectaculoasă

are loc ‘partida de dublu, în- 
cepînd de la orele 15,30, iar 
duminică, de la orele 14,30, 
ultimele două partide de 
simplu. Avînd în vedere că 
la ora actuală cuplul Țiriao 
Năstase este unul dintre cele 
mai puternice și mai omo
gene din lume, pentru ziua 
de azi nutrim speranța unei 
victorii care, practic, decide 
de altfel și calificarea noas
tră în faza superioară a 
competiției — ceea ce ar 
echivala cu cea mai bună 
performanță obținută vreo
dată. Dar să nu anticipăm.

V. CĂBULEA

Brazilia — Anglia: 2-1
Meciul dintre echipele de te

nis ale Braziliei și Angliei (a 
doua semifinală interzonală a 
„Cupei Davis“) a continuat la 
Wimbledon cu disputarea par
tidei de dublu. Cuplul brazilian 
Thomas Koch—Edison Manda
rino a învins, în patru seturi, 
cu 4—6, 6—4, 6—4, 6—4 pere
chea engleză Cox—Curtis. După 
ziua a doua a întîlnirii, echipa 
Braziliei conduce cu 2—1. După 
cum se știe, cîștigătoarea aces
tui meci va întîlni în finala 
interzonală pe învingătoarea 
meciului România—India.

9 0 9 9 9 9

nificație și justificată^ mîndrie 
pe care-și propune să Ie aducă 
acest sector în atenția vizitato
rului ; realitatea puternicei 
automatizări și mecanizări a 
unui domeniu industrial care 
cunoștea, în țara noastră, cu 
numai un sfert de veac în 
urmă, atributele înapoierii teh
nice.

...Prelungit într-un pavilion 
din prefabricate de sticlă și 
metal, spectacolul energiei 
smulse rocilor își va „juca“. în 
fața vizitatorului, după actul 
eroic un act liric: va fi în acest 
pavilion o hartă a României 
miniere; vor vibra, pictate pe 
sticlă, scene definitorii ale a- 
acestei industrii | vor străluci, 
în machete elegante, Motrul, 
Rovinarii și Leșul Ursului, cen
tre miniere ale anilor socialis
mului ; vor fi prezente apara
turile d'e detectare ale Centru
lui de stat al geologiei și cele 
ale redutabilei Stații de secu
ritate minieră din Petroșani ( 
nu vor lipsi standuri ale lăm
pilor miniere; va fi o cameră 
„cu totul și cu totul din sare“, 
luminată interior ; va putea fi 
cercetat un bogat stand cu pu
blicații și vor fi vizionate două 
filme de cîte două acte — „Lig
nitul“ și „Mineralele“ — pre
zentate în premieră vizitatori
lor lui EREN 1969.

Și va mai fi ceva : o expozi
ție de flori minerale. Un spec
tacol al cristalelor multicolore, 
oferite de către oamenii puter
nicei industrii a minelor, ca un 
buchet pe măsura lor, partidu
lui și țării, la marile sărbători 
ale acestei veri incandescente.

Raliul 
Dunării - Castrol

După ce a străbătut a- 
proape 1200 km. pe șoselele 
R. F. a Germaniei, Austriei, 
Cehoslovaciei și Ungariei, vi
neri după-amiază a intrat în 
România caravana Raliului 
Dunării — Castrol. La punc
tul de frontieră Borș, oficia
lii au consemnat trecerea a 
29 echipaje, din cele 36 care 
au luat startul. Restul au a- 
bandonat pe parcurs. Printre 
cei care au părăsit cursa se 
află și belgianul Staelpelaere, 
cotat ca favorit al raliului. 
Concurenții români se com
portă meritoriu. Echipa noas
tră, potrivit unor rezultate 
provizorii, ocupă primul loc 
în clasament (la categoria 
respectivă), fără nici o pena
lizare. Departajarea concu- 
renților va fi făcută în cursul 
celor 8 probe speciale care 
se desfășoară în tot cursul 
zilei de sîmbătă pe diverse 
șosele montane. Ultima probă 
are loc la ora 18 la Poiana 
Brașov, cîștigătorii raliului ur- 
mînd a fi cunoscuți duminică, 
după calcularea tuturor tim
pilor de concurs și a even
tualelor contestații.

IDENTITATE
(Urmare din pag. a Il-a) 

de bine știu scriitorii a- 
cest lucru I — inima, su
fletul oamenilor. Cum pe
harta țării se adaugă, putem 
spune, zi de zi, noi unități 
economice, tot așa și în su
fletul oamenilor se adaugă 
sentimente inedite, sau — și 
ce lucru semnificativ e aces
ta ! — în cuprinsul unui sen
timent vechi se deschide un 
orizont nou și atunci senti
mentul devine mai încăpător. 
Iată doar unul din cîștigurile 
pe care le-au obținut sufletele 
noastre în timpul socialist: 
felul de a pune la baza re
lației interumane dezinvol
tura, încrederea reciprocă, 
cu alte cuvinte oamenii, fiind 
cetățeni, între ei sînt, din ce 
în ce mai mult, mai convin
gător, prieteni și tovarăși. Și 
sînt așa pentru că astfel i-a 
învățat partidul, astfel le-a 
dat pildă partidul. Încrezîn- 
du-se deplin în oameni, în 
popor, partidul a determinat 
ca și oamenii, fiecare în 
parte, și poporul în întregul 
său să se încreadă în partid. 
Identitatea aceasta, știm, s-a 
cîștigat în timp, a cîștigal 
enorm în acest răstimp care 
se întinde între Congresul 
al IX-lea și cel de acum, 
al X-lea, și tocmai în aceasta 
stă temeiul ei cel mai solid. 
Ea, identitatea aceasta, este 
ridicată pe fapte, și asta e o 
alta dintre cauzele devenirii ei 
în timp, căci faptele nu sînt 
vorbe, clipe. Faptele pe care 
poporul, condus lucid de 
partidul comuniștilor, le-a
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la concursul Pronosport 
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pus în slujba patriei, a dez
voltării ei, sînt astăzi evi
dențe indubitabile. Tot evi
dență indubitabilă e identita
tea dintre popor și partid. De 
aceea se poate spune că Con
gresul care va urma e al în
tregului popor, al poporului 
român, liber, harnic și înțe
lept, care și-a ales drept 
mandatari la marele eveni
ment pe cei mai de seamă, 
mai de nădejde și mai lucizi 
reprezentanți ai săi.

Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a spus și a repe
tat la mai multe adunări 
populare că nu cunoaște in
terese mai presus decît ale 
poporului, că toate eforturile 
partidului, ale conducerii 
sale, urmăresc să se răsfrîngă 
binefăcător asupra țării în
tregi- Fie-ne permis, atunci, 
să spunem și noi că nu cu
noaștem gînd în care să ne 
încredem care nu-i și al parti
dului nostru, că nu cunoaștem 
altă voință pe care s-o urmăm 
care nu-i voința comuniștilor.

Congresul pe care-1 aștep
tăm cu încredere, căci a fost 
pregătit cu chibzuință, în- 
tr-un climat de larg spirit 
democratic, va marca nivelul 
istoric superior de la care țara 
noastră își visează lucid, și cu 
forța hotărîrii unanime, vii
torul, acel viitor căruia gîn- 
direa partidului i-a dat chip 
strălucitor. Identitatea de
plină între partid și popor 
se manifestă în consimțirea 
entuziastă, deplină, a tuturor, 
întru același ideal, un ideal 
comunist al României sub 
conducerea partidului.

Partidul Tudeh (Popular) din Iran
Vineri la amiază a sosit în 

Capitală delegația Partidului 
Tudeh (Popular) din Iran, care 
va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Delegația este formată din tova
rășii Iradj Eskandari, membru 
al Biroului Executiv, secretar al 
C.C. al P. T. (P.) I., și Saidi So- 
cufe, militant al partidului.

Ziua marinei
(Urmare din pag. I) 

alarme de exercițiu, întîm- 
plări, indici, gradații, azimu- 
turi etc. Dar un alt jurnal, 
nescris, îl poartă marinarii în 
sufletul lor, adică în amin
tire. Amintirile lor sînt emo
ționant de reale. Iată cîteva 
fapte, pe care comandantul 
navei, căpitanul de rangul 3, 
Ilie Drăgușin, mi le-a rela
tat în cursul călătoriei noas
tre :

— In timpul unei misiuni 
departe de bază, am fost sur
prinși de o puternică furtună. 
Luptîndu-ne cu valurile înalte, 
care pătrundeau chiar și pes
te coșul navei, datorită com
petenței, curajului și tăriei 
tuturor ostașilor-marinari, am 
dus cu bine misiunea pînă la 
capăt. Eroismul se născuse 
sub ochii noștri. Un tînăr 
marinar sîngera, dar n-a vrut 
să se dezlipească de lingă 
mașinile pe care le suprave
ghea. Acest drum a consti
tuit o adevărată verificare a 
noastră!... Altă întîmplare: 
Acum cîțiva ani, la o invita
ție oficială, trebuia să escor
tăm. cu două nave militare, 
pînă la Sevastopol, bricul 
„Mircea“. Marea era groaz
nică — furtună de gradul 71 
și nu permitea o ieșire-n 
larg. Noi am raportat, insă, 
că putem să îndeplinim a- 
ceastă misiune. Pe la jumă
tatea drumului s-a produs 
o avarie serioasă. Furia apei 
a rupt „sparge-valul" de la 
teugă. O căldare s-a defec
tat, desprinzîndu-i-se tuburile

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația Partidului Tudeh 
(Popular) din Iran a fost întâm
pinată de tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.C.R.

(Agerpres)

principale, Dar mașiniștii 
au remediat totul într-un 
timp record, și misiunea am 
îndeplinit-o la vreme. La în
toarcere, ne-a primit un 
uragan colosal. Întreaga navă 
era un singur bloc de ghea
ță. Un tanc de combustibil a 
fost spart. Cu greu ani putut 
ancora la Stiline. Adeseori 
marèa te pune în fața unor 
probleme pe care nu le poți 
afla de la profesori sau din 
cărți. Ea nu-ți iartă niciodată 
greșelile Iți propune o luptă 
bărbătească, dar. de la înce
put, trebuie să știi că tu vei 
învinge. Aței, toți trebuie să 
fim ca unul. Ca un ceasornic. 
Degeaba ține timonierul dru
mul, dacă cei de la mașini 
nu mențin numărul de rota
ții — și invers. Iar oamenii 
nu-s bețe de chibrit să se 
aprindă toți la fel...

Am aflat mai apoi că co
mandantul Ilie Drăgușin a 
fost decorat cu Ordinul „23 
August", iar ulterior avansat 
înainte de termen.

Dar adevăratul comandant 
al navei este tinerețea. Tine
rețea, curami și inteligența. 
Toate aceste permanențe sînt 
garanția faptelor înscrise nu 
numai în jurnalul de bord — 
ci și în jurnalul suprem al 
țării.

Fiindcă Ziua Marinei, prin- 
tr-o coincidență de care mili- 
tarii-marinari sînt mîndri, este 
un preludiu de onoare la cel 
de al X-lea Congres al parti
dului și la marea aniversare 
a eliberării patriei.
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TENTATIVĂ DE LOVITURĂ 
DE STAT ÎN ARGENTINA
— Au fost operate arestări —

Un grup de militari argentinieni au preluat controlul asu
pra postului de radio din Cordoba și au difuzat un comunicai 
prin care anunțau că ar fi avut loc o lovitură de stat in 
Argentina.
Poliția a intrat în acțiune și 

a operat arestări în rîndurile 
ofițerilor insurgenți. Orașul 
Cordoba — principalul centru 
industrial al Argentinei — a 
fost scena unor puternice de
monstrații antiguvernamen
tale în luna mai. După cîteva 
ore, guvernatorul orașului, 
Roberto Huerta, a anunțat pe 
ministrul de interne, genera
lul Francisco Imaz, că liniș
tea a fost restabilită.

Acțiunea a avut loc în timp 
ce președintele Argentinei, 
generalul Ongania, se afla la 
odihnă în stațiunea Bariloche.

Imediat după aceste eveni
mente, ministrul forțelor ar
mate, Alejandro Lanusse, a 
convocat o reuniune de ur
gență a comandanților mili
tari pentru a discuta „exis

WM Consultări pentru 

formarea noului cabinet
Mohsen Al Aini, premierul desemnat al Republicii Arabe 

Yemen (R.A.Y.), a început consultările în vederea formării 
noului cabinet yemenit. Criza de guvern din R.A.Y. a inter
venit la 8 iulie în urma demisiei premierului Hassan AI 
Amri.

După consultări cu liderii 
principalelor forțe politice, pre
ședintele Consiliului Preziden
țial, Abdul Rahman Al Iriani, i-a 
încredințat lui Mohsen Al Aini 
misiunea de a forma un nou 
guvern.

Potrivit unei informații trans
mise din Sanaa de agenția Reu- 
ter, premierul desemnat a decla
rat că din noul cabinet vor face 
parte reprezentanți ai tuturor 
forțelor politice din țară, fără a 
menționa insă despre care anu
me forțe politice este vorba. El 
a subliniat că fără colaborarea 
cu aceste forțe nu-și va putea 
îndeplini misiunea încredințată. 
Mohsen Al Aini a mai deținut 
în anul 1967 funcția de prim- 
ministru. In acea perioadă, el se 
pronunțase în favoarea ograniză- 
rii unei conferințe care să fixeze 
responsabilitățile tuturor forțelor 
interesate în restabilirea păcii în 
țară. La consultările pe care pre
mierul Aini le are cu diverse 
personalități politice participă și 
Mohammed Said Al-Attar, repre
zentant permanent al R.A.Y. la 
O.N.U.

Teste biologice asupra 
materiei selenare

La laboratorul de primire lu
nară de la Houston a început 
efectuarea testelor biologice. Ele 
urmăresc să determine dacă ma
teria selenară adusă de mem
brii echipajului lui „Apollo-11" 
conține microorganisme nocive. 
Trei grupuri de șoareci albi, năs- 
cuți prin cezariană, care au cres
cut intr-un mediu total sterilizat, 
sînt destinați primelor experiențe.

Specialiștii de la Houston au 
injectat joi in abdomenul a 12 
șoareci din primul grup o soluție 
de praf lunar extrem de fin. Cel 
de-al doilea grup va fi supus la 
injecții similare, dar cu praf se
lenar sterilizat. Cel de-al treilea 
grup va servi pentru comparații. 
Un purtător de cuvînt de la 
laboratorul din Houston a decla
rat că orice nocivitate eventuală 
a acestor inoculări va fi cunos
cută intr-un timp destul de 
scurt. Dacă se va observa vreo 
infecție la șoareci din primele 
două grupuri ea se va datora 
probabil prafului lunar. Pînă în 
prezent, a încheiat purtătorul de 
cuvînt, nimic nu lasă să se în
trevadă că praful de pe Lună ar 
fi toxic.

Amănunte privind 
imaginile transmise 

de „Mariner-6“
în cursul nopții de joi spre 

vineri, la ora 3,30 (ora Bucu- 
reștiului), a început transmi
terea celei de-a treia și ulti
mei serii de 24 de fotografii 
ale planetei Marte, luate de 
sonda spațială „Mariner-6“. 
Imaginile au fost luate în 
cursul dimineții de joi, în ju
rul orei 7 (ora Bucureștiului), 
într-un interval de 17 mi
nute, cînd sonda a evoluat cu 
o viteză de 4 km pe secundă, 
apropiindu-se de la 7 724 km 

tența unei organizații ultra
secrete în armată“ care vi
zează o lovitură de stat. Se 
menționează, după cum rele
vă agenția U.P.I„ că trei ofi
țeri superiori — un general 
și doi colonei — au fost înlo- 
cuiți din posturile lor. Din 
surse militare s-a aflat, de 
asemenea, că a fost deschisă 
o anchetă în legătură cu „de
misia“ de săptămîna trecută 
a generalului Eduardo La- 
banca, comandantul unei bri
găzi de infanterie din Buenos 
Aires, după ce acesta făcuse 
la o recepție declarații anti
guvernamentale. Potrivit a- 
celorași surse, alți patru ge
nerali și mai mulți ofițeri de 
aviație sînt în momentul de 
față anchetați.

R. P. MONGOLA. La Ulan Bator s-au ridicat noi construcții 
moderne

distanță de „Planeta Roșie“ 
pînă la distanța minimă de 
3 420 km de suprafața aces
teia. La un semnal transmis 
de la „Jet Propulsion Labo
ratory“ din Pasadena (Califor
nia), două camere de luat ve
deri instalate pe stație au 
fost declanșate funcționînd al
ternativ cite 42,5 secunde fie
care, timp necesar pentru în
registrarea unei imagini.

Fotografiile prezintă aproa
pe întreaga regiune ecuato
rială a planetei Marte. Pe 
baza datelor obținute cu aju
torul observatoarelor astrono
mice terestre, savanții presu
pun că ar putea exista o anu
mită formă de viață. Dar, așa 
cum s-a înfățișat pînă acum 
pe ecranele calculatoarelor 
electronice de redare a ima
ginii de la „Jet Propulsion La
boratory“, enigmatica planetă 
roșie, sau cel puțin zona ei

Amintire de pe Lună : fotograf N. Armstrong, în prim-plan 
E. Aldrin. Una din cele 6 fotografii în culori, date publicității 

de N.A.S.A.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 

ELIBERĂRII 
ROMÂNIEI

STOCKHOLM. — In ca
drul manifestărilor prile
juite de a 25-a aniversare 
a eliberării României, tele
viziunea suedeză a trans
mis filmul românesc „Ar
monii și ritmuri milenare“, 
care a obținut premiul în- 
tîi la Festivalul televiziunii 
de la Dublin din 1968. Cro
nicile apărute în presa sue
deză conțin aprecieri pozi
tive la adresa filmului.

CAIRO. — Cu ocazia ce
lei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României, Acade
mia poeților din Cairo a 
organizat o seară literară 
românească. Au fost reci
tate cu acest prilej poezii 
de Tudor Arghezi, Lucian 
Blaga, Mihai Beniuc și 
Eugen Jebeleanu.

LAGOS. — în cadrul ma
nifestărilor consacrate sărbă
toririi celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României, 
I. Dorobanțu, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României în 
Republica Federală Nigeria, 
a oferit Universității din La
gos un set de cărți românești, 
din partea Universității din 
București.

ecuatorială, a apărut a fi tot 
atît de dezolantă, plină de 
cratere și inospitalieră pentru 
orice forme de viață, ca și 
Luna. T

O altă imagine înregistrată 
de camera cu teleobiectiv pre
zintă o zonă cu un relief 
foarte accidentat pe o supra
față de aproximativ 12 kmp 
și un crater cu un diametru 
de 80 km avînd în interiorul 
său, mai ales pe versantul ves
tic, o mulțime de cratere cu 
dimensiuni mai mici.

Comentariile cercetătorilor 
în legătură cu existența sau 
inexistența vieții pe Marte lip
sesc aproape în întregime, de
oarece se apreciază că la scara 
la care au fost executate aceste 
fotografii este dificil să 
poată fi identificată prezența 
unei forme de viață.

Se consideră că după stu
dierea profundă a imaginilor 
transmise de sonda „Mariner- 
6“ și a celor ce vor fi obținute 
prin intermediul lui „Mari- 
ner-7“ care se va afla la 4 
august la aproximativ 3 000 
km de suprafața planetei, dea
supra Polului Sud al acesteia, 
vor putea fi trase unele con
cluzii.

JAPONIA. Aspect din timpul unei recente manifestații o 
cadrelor didactice din Tokio. împotriva introducerii noii 

legislații universitare

Turneul asiatic al
președintelui Nixon

I

DELHI 1 (Agerpres) — 
Președintele Statelor Unite 
Richard Nixon, și-a încheiat 
vineri vizita oficială la New 
Delhi în cadrul căreia a avut 
convorbiri cu primul minis
tru Indira Gandhi, la care au 
participat ministrul de ex
terne, Dinesh Singh, ministrul 
apărării, Swaran Singh, mi
nistrul comerțului exterior, 
Bali Ram Bhagat, precum și 
alte oficialități. Au fost abor
date o serie de probleme bi
laterale, precum și diferite as
pecte ale situației din Asia.

La plecare, pe aeroportul 
din Delhi, președintele Nixon 
a declarat că vizita întreprinsă 
in India va contribui la abor
darea într-o perspectivă nouă 
a relațiilor dintre cele două 
țări.

Din India, președintele

Misiunea lui M. Rumor 

a eșuat
Mariano Rumor a renunțat să 

formeze noul guvern italian. El 
l-a vizitat, vineri seara, pe pre
ședintele Republicii Italiene, 
Giusseppe Saragat, pentru a-1 
informa că este în imposibilitate 
de a-și îndeplini mandatul ce 
i-a fost încredințat.

După ce încercările de a re
face fosta coaliție de centru- 
stînga au eșuat, premierul desem
nat s-a consacrat eforturilor de 
a alcătui un guvern monocolor, 
compus numai din democrat- 
creștini. Se pare că Rumor a 
întîmpinat dificultăți în forma
rea unui astfel de guvern, chiar 
în propriul său partid. Impedi
mentul principal în calea unei 
astfel de soluții îl constituie, 
însă, refuzul categoric al parti
dului socialist de a sprijini un 
guvern monocolor. Or, fără vo
turile deputaților socialiști acest 
cabinet nu ar fi putut obține 
învestitura parlamentului.

Renunțarea lui Mariano Ru• ••••••••••• ••••••••••••>•••
s o UE r* "t

• ÎNTRE 28 iulie și 1 august 
s-a desfășurat Ia Viena cel 
de-al 2-lea simpozion interna
țional de fizică și chimia fisiu
nii, organizat de A.I.E.A. Sim
pozionul a reunit 230 specialiști 
— fizicieni, chimiști, ingineri, 
matematicieni — din 28 de țări 
și din partea a șase organizații 
internaționale.

Din țara noastră a participat 
o delegație condusă de conf. dr. 
N. Vîlcov, care a prezentat lu
crarea „efecte de barieră în fi
siunea izomeră a izotopilor 
Amerîciului“. Temele lucrărilor 
discutate au reflectat interesul 
prezentat de cercetările asupra 
fisiunii nucleare pentru dezvol
tarea centralelor atomo-elec- 
trice.

A. GROMÎKO 
VA VIZITA IUGOSLAVIA

• ANDREI Gromîko, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., va face o vizită în 
Iugoslavia la începutul lunii 
septembrie, la invitația lui 
Mirko Tepavaț, secretar de 
stat pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, anunță 
agenția Taniug.

• POLIȚIA turcă a arestat 
vineri, după o palpitantă cursă 
de urmărire, pe cetățeanul vest- 
.german Coroneder Maximilian, 
din Miinchen, în automobilul 
căruia au fost găsite obiecte de 
artă inestimabile furate săptă
mîna trecută de la muzeul ar
heologic din Izm'r. Obiectele de 

S.U.A. a plecat în Pakistan — 
ultima etapă a turneului său 
întreprins în mai multe țări 
din Asia. La Lahore el a fost 
întîmpinat de președintele 
Yahia Khan, precum și de 
membri ai guvernului pakis
tanez.

într-o scurtă declarație fă
cută pe aeroportul din Lahore, 
președintele Nixon și-a expri
mat speranța că convorbirile 
cu oficialitățile pakistaneze 
vor contribui la restabilirea 
relațiilor prietenești pe baza 
încrederii reciproce.

Pe ordinea de zi a convor
birilor la nivel înalt ameri- 
cano-pakistaneze s-au aflat 
probleme ale situației inter
naționale și în special din 
Asia. O atenție deosebită a 
fost acordată relațiilor bilate
rale.

mor la mandatul ce i-a fost 
încredințat, pare să indice faptul 
că formarea unui nou guvern în 
limitele fostei coaliții de centru- 
stînga a devenit imposibilă. Un 
comunicat al Palatului Quirinal 
face cunoscut că președintele 
Saragat va începe o nouă rundă 
de consultări cu liderii partide
lor politice. S-ar putea ca el să 
ceară unei alte personalități să 
încerce soluționarea crizei, dar 
o asemenea posibilitate este 
foarte improbabilă. Observatorii 
sînt unanimi în a aprecia că 
dizolvarea parlamentului și or
ganizarea unor alegeri anticipate, 
la numai un an și jumătate după 
ultima consultare electorală, a- 
pare a fi soluția pentru care va 
opta președintele.

La Roma s-au desfășurat, timp 
de două zile, lucrările ședinței 
plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian, 
consacrate analizei situației poli
tice din țară.

artă, hitite, romane, elene și bi
zantine erau învelite în ziare. 
Pentru a le fura, Maximilian și 
complicii săi l-au ucis pe paz
nicul muzeului. Poliția îi caută 
pe complici.

• FRANȚA a încheiat un a- 
cord cu Algeria în baza cărufa 
va livra acestei țări 28 de avi
oane de tipul „Fouga-Magister“, 
construite de firma „Sud Avia- 
tion“, a anunțat Ministerul 
Apărării Naționale al Franței. 
Comunicatul menționează că 
un grup de aviatori algerieni 
vor fi instruiți în Franța pen
tru pilotarea acestor avioane.

Avionul „Fouga-Magister“ este 
un aparat de antrenament, 
echipat cu două reactoare.

• LA Moscova a apărut lu
crarea consacrată lui Serghei 
Koroliov (1907—1966), reputa‘ 
om de știință sovietic, creatorul 
sistemului de rachete cosmice 
care au asigurat pătrunderea 
Uniunii Sovietice în spațiul 
cosmic.

Serghei Koroliov este crea
torul primei rachete sovietice 
(august 1933), al primei rachete 
dirijate, cu rază mare de acțiune 
(1947) și al primului satelit ar
tificial al Pămîntului (octom
brie 1957). Lucrarea prezintă, 
de asemenea, numeroase amă
nunte despre activitatea lui 
Koroliov de conducere a zboru. 
rilor lui Gagarin, Titov, Tereș- 
kova și altor cosmonaut! sovie
tici

Vor fi reluate 
negocierile 
nigeriano 
biafreze ?

Papa Paul al Vl-lea, 
aflat in vizită oficială în 
capitala Ugandei, a pri
mit vineri pe cei doi 
membri ai delegației 
biafreze sosiți la Kam
pala pentru a participa 
la manifestările legate 
de vizita suveranului 
pontif.

Unul dintre aceștia este 
Austin Okwu, care are grad 
de ambasador al Biafrei în 
Africa Orientală și Centrală, 
iar celălalt, Gabriel Onynke, 
judecător la Curtea Supremă 
a Biafrei.

Agenția France Presse, care 
transmite această informație, 
relevă că întrevederea pe care 
a avut-o Papa Paul al Vl-lea 
cu delegația biafreză se înscrie 
pe linia hotărîrii șefului bise
ricii catolice de a face totul 
pentru soluționarea pe calea 
pașnică a războiului din Nige
ria.

Situației din Nigeria și po
sibilităților de soluționare a 
conflictului i-au fost consacra
te și celelalte întrevederi pe 
care Papa Paul al Vl-lea le-a 
avut tot vineri la Kampala. El 
a primit pe șefii statelor Tan
zania, Zambia, Ruanda și Bu- 
rundi — aflați în capitala 
Ugandei, precum și pe ceilalți 
conducători ai delegațiilor 
africane, prezenți la Kampala.

Agențiile de presă nu au 
furnizat nici o informație care 
să permită o apreciere a rezul
tatelor întrevederilor pe care 
le-a inițiat Papa Paul al 
Vl-lea. Cu siguranță că e- 
forturile suveranului pontif 
de a determina o reluare 
a negocierilor între cele 
două părți angajate în 
conflictul din Nigeria vor con
tinua și în următoarele zile, 
în sprijinul acestei păreri stă 
însăși declarația șefului bise
ricii catolice care, potrivit a- 
genției U.P.I., și-a exprimat 
intenția de a rămîne în Africa 
atîta timp cit va fi necesar, 
chiar și o lună de zile.

R. P. BULGARIA. Sezon la „Nisipurile aurii"

• NIKOLAI Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., l-a primit vineri pe 
Otto SchedI, ministrul economi
ei al landului Bavaria (R.F.G.), 
cu care a avut o convorbire, 
transmite agenția TASS. SchedI 
a sosit săptămîna aceasta la 
Moscova pentru a duce convor
biri în legătură cu livrările de 
gaze naturale.

Festivalul cultural 
panafrican

In cursul unei conferințe de presă, Mohamed Sahnoun, secretat 
general adjunct al Organizației Unității Africane, a răspuns la 
unele întrebări privind desfășurarea lucrărilor actualului simpozion 
care are loc la Alger, în cadrul primului Festival cultural panafri
can. Cele trei comitete din cadrul festivalului dezbat numeroase 
teme, printre care „Rolul culturii în lupta de eliberare și consoli
darea unității africane“, „Rolul culturii în dezvoltarea economică 
și socială a țărilor de pe continentul negru“ ș.a. Au fost prezentate 
cu acest prilej propuneri privind publicarea de noi reviste cultu
rale, elaborarea unei enciclopedii, a artei și literaturii Africii, crea
rea unui institut panafrican al filmului. De asemenea, s-au făcut 
propuneri pentru deschiderea unor expoziții ale artiștilor africani, 
colocvii, reactivizarea comisiei culturale din cadrul Organizației 
Unității Africane etc. Mohamed Sahnoun a subliniat că partici- 
panții la discuții au arătat necesitatea strìngerà legăturilor de co
laborare dintre statele africane independente tn vederea acordării 
unui sprijin crescînd mișcărilor de eliberare națională și studierii 
mai aprofundate a condițiilor în care aceste mișcări își desfășoară 
activitatea.

din viața tineretuluilumii

în presa braziliană apar, în ultima vreme, relații despre 
dificultățile prin care trece învățămîntul. Preocupate de 
repetatele tulburări studențești, autoritățile de la Brasilia 
încearcă să aducă ameliorări în acest domeniu. Greutățile 
sînt, însă, considerabile, și, de aceea, șansele unor succese 
rapide și hotărîtoare sînt apreciate ca fiind destul de reduse.

Cu o populație care crește vertiginos, ca urmare a uneia 
din cele mai ridicate natalități din lume, Brazilia a depășit 
deja 90 de milioane de locuitori, peste jumătate din populație 
fiind alcătuită din tineri sub 18 ani. Dificultatea principală 
constă în faptul că aproape jumătate din locuitori sînt anal- 
fabeți. Un recensămînt, ale cărui rezultate nu au fost comu
nicate oficial pînă în prezent, dar despre care s-a ocupat 
nu de mult influentul ziar JOURNAL DO BRASIL, relevă 
că în țară lipsesc la ora actuală 6 milioane de locuri în școlile 
primare. Potrivit cifrelor oficiale, în actualul an de învățămînt. 
in cele 41 de universități și facultăți braziliene învață mai 
puțin de 180 000 de studenți, cifră care, conform tot unor 
aprecieri oficiale, plasează Brazilia printre țările cu număr 
foarte redus de studenți la mia de locuitori. Un raport 
concluziv, elaborat la o recentă conferință a rectorilor, des
fășurată sub auspiciile universității din Sao Paolo, vorbește 
de „insuficiența gravă în capacitatea universităților" și de 
„lipsa extrem de acută a cadrelor didactice, lipsă care 
afectează posibilitatea unui proces normal de invățămînt".

O altă sursă de preocupări o constituie nemulțumirea tot 
mai pronunțată — manifestată in rindul studenților și a 
unei mari părți a cadrelor didactice — din cauza menținerii 
unor structuri depășite în învățămîntul superior. Profesorul 
Zaferino Vas, o personalitate de mare prestigiu în rindul 
universitarilor brazilieni, aprecia că „unele aspecte ale orga
nizării universității constituie astăzi, probabil, singurele 
rămășițe ale structurilor feudale în Brazilia secolului al 
XX-lea". De altfel, nemulțumirile generate de această situa
ție constituie una din principalele cauze ale demonstrațiilor 
studențești. Relatind punctele de vedere exprimate de tine
retul universitar, presă din Rio de Janeiro citează, pe prim 
plan, cerințele privind reintroducerea autonomiei universi
tare și, totodată, permisiunea de activitate liberă pentru 
organizațiile studențești. Studenții brazilieni se pling — re
marcă presa din Rio — că trebuie să plătească taxe prea 
ridicate, ceea ce împiedică, practic, accesul la universitate 
al unei însemnate categorii de tineri dotați, dar care provin 
din familii cu venituri modeste. Ei critică, de asemenea, con
dițiile grele existente în căminele și cantinele studențești și; 
mai ales, numărul redus de locuri la aceste cămine și cantine.

Principala problemă și, totodată, principala revendicare a 
studențimii rămîne dezvoltarea învățămintului superior, con
strucția de noi universități și laboratoare care să facă față 
necesităților și dorinței de afirmare a tinerilor într-o țară 
ce ocupă locul al 8-lea în lume din punctul de vedere al 
numărului locuitorilor. In urmă cu trei ani, în împrejurimile 
orașului Rio de Janeiro a început construirea unui nou „oraș 
universitar". Lucrările stagnează, însă, și unele ziare bra
ziliene semnalau că, dacă construcția va continua în ritmul 
actual, e foarte probabil ca noul complex universitar să fie 
dat în folosință în jurul anului... 200(1. Voci pentru o acțiune 
mai energică în acest domeniu se fac auzite mereu mai 
frecvent. între timp, la Brasilia s-a anunțat că autoritățile 
caută posibilitățile „unei măriri semnificative a alocațiilor 
destinate construcțiilor universitare“.

P. N.

Preocupări 
universitare 
la Brasilia

• MINISTERUL irakian al 
Afacerilor Externe a remis 
șefilor misiunilor diplomatice 
acreditați la Bagdad copiile 
notei adresate de guvernul 
irakian Consiliului de Secu
ritate în legătură cu dispu
ta irakiano-iraniană privind na
vigația prin estuarul Chatt El- 
Arab. în această notă, care a 
fost înaintată recent președintelui 
Consiliului de Securitate de că
tre misiunea permanentă a Ira
kului la O.N.U., guvernul ira
kian anunță că este dispus să 
supună litigiul său cu Iranul ver
dictului Curții internaționale de 

justiție sau unui alt tribunal in
ternațional.

După cum se știe, disputa din
tre Irak și Iran a izbucnit la 19 
aprilie a.c. cînd guvernul de la 
Teheran a hotărît să denunțe 
tratatul încheiat între cele două 
țări în 1937 care reglementează 
frontiera comună din sud, precum 
și dreptul de navigație în apele es
tuarului Chatt El-Arab.

PLENARA C.C. AL P. C. 
DIN CHILE

• PLENARA C.C. al P-C. din 
Chile a hotărît convocarea în
tre 23 și 31 august a celui de-al 
14-lea Congres al partidului. 
Participanții la plenară au a- 
doptat proiectele de program 
și de statut ale partidului, care 
vor fi dezbătute la adunările 
organizațiilor de bază regionale 
și provinciale, urmînd să fie 
supuse spre aprobarea congre
sului partidului.
MAJORAREA TAXEI DE SCONT 

ÎN OLANDA
• BANCA centrală a Olandei 

a anunțat majorarea taxei de 
scont de la 5,5 la sută la 6 la 
sută. Această măsură este jus
tificată într-un comunicat ofi
cial prin sporirea dobînzilor pe 
piața creditului din Olanda și 
din străinătate. După cum se 
știe, un mare număr de țări 
vest-europene au procedat în 
ultima vreme la creșterea taxei 
de scont, ceea ce semnifică 
scumpirea creditului și majo
rarea dobînzilor plătite depu
nătorilor de capitaluri. Pe un 
plan economic general, majora
rea taxei de scont are drept 
urmare, de obicei, o desconges
tionare a pieței creditului, re
ducerea exportului de capital 
și atragerea unor capitaluri 
străine.
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