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îți luptă pentru noi 
medalii.

români

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI

DE STAT
în ziua de 23 octombrie, Ia 

Palatul Republicii a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

în afara membrilor Consiliu
lui de Stat, la ședință au parti
cipat, ca invitați, miniștri, con
ducători ai unor instituții de 
stat și organizații obștești.

Consiliul de Stat a analizat 
proiectul de decret privind pre
gătirea tineretului pentru apăra
rea patriei și a hotărît ca a- 
ceastă problemă să facă obiectul 
unui proiect de lege care să 
fie supus dezbaterii Marii A- 
dunări Naționale, în prima se
siune. —

(Continuare în pag. a V-o)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

ORA 
DE DIRI
GENȚIE

VÂ INVITĂM TOVARĂȘI PROFESORI 

DIRIGINȚI SĂ NE SCRIEȚI DESPRE:

a primit pe tovarășul 
Damdin Gombojav

• Cea mai interesantă oră de dirigenție din cariera dum
neavoastră didactică și să o relatați cu amănunte.
• Documentele de partid precizează că ora de dirigenție 

trebuie să consacre timp util informării politice a elevilor.-. Cum 
se realizează această indicație ?
• Care sînt, după părerea dumneavoastră, frînele, obiective 

și subiective, atît cele exterioare, cît și cele care se datorează 
școlii și profesorului — privind realizarea unor ore de diri
genție ideale ?

• Ați confruntat vreodată tematica orelor de dirigenție cu
programul de activitate al organizației U.T.C. ? Dacă nu, în
cercați să o faceți acum și comunicați-ne ce ați constatat: 
corelare, împletire armonioasă cu activitatea U.T.C. sau re
petare și paralelisme inutile ? (

• în ce ar consta, după opinia dumneavoastră, suveranita
tea dirigintelui asupra orei sale de dirigenție ?

• Mu Iți din profesori concep orele de dirigenție ca atenee 
de informație științifică și culturală. E bine ? E rău ?

• Metaforic vorbind, exista o „școală a diriginților" ? Ti sim
țiți prezența (ori absența) ?

• Ce așteptați de ia cercetare, de la publicațiile de specia
litate, de Ic Editura didactică și pedagogică, ca și de la foru
rile îndrumătoare din învățămint în acest domeniu expres „ora 
de dirigenție" ?

Rubrica noastră consacrată dirigintelui vă aparține pentru 
exprimarea tuturor punctelor de vedere care ar putea contri
bui la mai buna profilare a orelor de dirigenție.

EXCREȚIA LUSTIG 
MARIETA MDKAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Miercuri la amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe tovarășul 
Damdîn Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, care se află în vizită 
în țara noastră.

A luat parte tovarășul Emil

Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

A fost de față Damdinne- 
renghiin Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

în cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări.

Primire la președintele 

Consiliului de Miniștri

PLE

O. PLECANFotografii de

IEȘIRII

în mod firesc, orice om do
gește sâ aibâ succes în ceea ce 
întreprinde, pe plan profesional, 
în existenta particulara. Iar ti
nerii, deși au mai mult timp îna
intea lor de parcurs, se dove
desc de obicei mai grăbiți sâ 
cucerească succesul. Nimic de 
condamnat într-asta !

DOARIE

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază pe am
basadorul Franței la București,

Jean Louis Pons, în legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

(Agerpres)

0 delegație a C.C. al U.T.C., 
condusă de tovarășul Ion Iliescu,

a plecat la Moscova

PENTRUi
succes!

1 OFENSIVA PEde MIHAI STOIAN

Succesul are o funcție socia-■ 
lâ, stabilind — în cultură de pil- ■ 
dă —• o ierarhie de valori, 
ajutînd publicul sâ se îndrepte 
către tot ce-i — și ideal așa ar 
fi să fie — valoros (bineînțeles, 
din păcate, nu se întîmplă în
totdeauna așa). Așadar, succe
sul nu conține — în sine — ni
mic nociv, nici pentru cel care 
l-a și dobîndif, nici pentru cel 
care-l respectă, nici pentru cel 
care abia tinde sâ-l cîștige. 
Este, de fapt, un carburant per
fect al oricărei înaintări, iml 
dul către realizările viitoare, 
proprii și generale.

Important rămîne doar ca 
succesul să nu provoace, în mod 
paradoxal, o confuzie de va- I 
lori, pericol cu atît mai crescut, 
cu cît vîrsta celor care se o- I

JRENTABI
S- I
| LIZ ARII

EI
>are. I Convorbire cu tov. ION DELCEA,

Erou al Muncii Socialiste, directorul I.M.A. Circea

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Comentați pentru 
noștri — ne-am adresat 
șului ION DELCEA — 

Ițele" acestor rezultate.
— „Secretele" noastre

dtitorii 
tovară- 
„secre-

se nu
mesc : organizarea mai bună a

muncii, perfecționarea de la an 
la an a propriei experiențe, ridi
carea pregătirii profesionale, o 
bună colaborare cu cooperativele 
agricole etc., etc. — dar care, în 
ultimă instanță, înseamnă bătălie

TOAMNA BRAILEANA

FRONTUL

Eforturile permanent depuse pentru extinderea mecanizării 
agriculturii țării se întîlnesc materializate și la I.M.A. Cfrcea. 
Aproape trei sute cincizeci de tractoare și peste o mie cinci sute 
de alte mașini agricole permit întreprinderii să desfășoare o acti
vitate deosebit de utilă și diversificată pe ogoarele a 24 de coope
rative agricole din județul Dolj. Consecință firească și a extinderii 
lucrărilor executate mecanizat (pe fiecare hectar fizic volumul 
lucrărilor aplicate reprezintă azi cinci hectare și jumătate arătură 
normală), producțiile medii obținute de către cooperativele agri
cole deservite au crescut pînă la dublu în ultimii zece ani. Conco
mitent au scăzut cheltuielile de producție (prețul de cost fiind 
anul trecut cu 10,50 lei sub plan ; rezultate asemănătoare contu- 
rîndu-se și pentru finele anului 1968), nivelul beneficiilor cunos- 
cînd o curbă mereu ascendentă (anul trecut peste trei milioane lei).

crîncenă cu rutina, strădanie 
pentru asigurarea unui indice 
sporit de utilizare a tractoarelor,

<7 alei d. o X co-P
Tembelismul 

devenit un flagel în 
viața socială. Se 
scriu studii întregi 
despre economii și 
se risipesc în văzul 
nostru, al tuturor, 
fără nici un fel de 
remușcare, lucruri 
la care rîvnim, ce 
ne sînt necesare, 
greu de recuperat. 
Am văzut cu ochii 
mei ghiața topindu- 
se într-o gură de 
canal in fața unui 
chioșc de răcoritoa
re din piața Doro
banți, într-o căldu
roasă zi de octom
brie sub privirea 
candidă a celei ce 
probabil mai tîrziu 
cu cîteva ore va fi 
servit clientelei 
sale un fel de ceai 
colorat, motivînd 
că nu i se aduce, 
ghiciți ce ? Am vă
zut, de asemenea, 
grămezi de sticle a- 
runcate pe trotuare, 
devenite popice 
pentru copii sau 
mijloace de a se e- 
xersa lansarea gre
nadelor. în curți 
dosnice stau munți

întregi de lăzi foar
te folositoare la vre
mea la care sînt ui
tate, în alte locuri. 
Despre sinistra ne
glijentă a unor în
treprinderi ce sa 
mai vorbim ! Trans- 
focatorul 
nii
Cu

televiziu
ne înfățișează 
dezolantă con-

linii ferate părăsi
te. Nimeni nu știe 
de ele. nimeni nu 
vrea să le scape de 
la pieire. birocrații 
de sezon sint cufun
dați în calcule, in 
alcătuirea de statis
tici, în timp ce ma
terialul viu, util, ru
ginește, se degra-

mînuiesc. 
mai consternat 
la importer 
fac economii de cel 
mai absurd gust. 
Lingă milioanele 
avansate se retrag 
cîteva sute de mii 
(ce vor făta în anu
mite buzunare sub 
formă de prime) la

TEMBELISM
EUGEN BARBU

Miercuri dimineața- a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre Mos
cova, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist condusă de tovară
șul Ion Iliescu — prim-secretai 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului care, la 
invitația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist (Komsomol), va participa la

feștivitățile prilejuite de cea de-a 
50-a aniversare a Komsomolului.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de mem
bri ai Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C. Au fost de față A. V. 
Basov, ambasador al Uniunii So
vietice la București și membri 
ai Ambasadei.

PREZENȚA
SCRIITO

RULUI

știinciozitate unde 
zac milioanele avu
tului public. în ploa
ie și zloată. Ironia 
reporterilor mi se 
pare insuficientă. 
Eu aș lua și măsuri, 
așa-zis administra
tive pentru că prea 
e de oaie. Delicate 
unelte moderne, 
cumpărate cu cei 
mai scumpi bani din 
lume stau în noroa
ie, în magazii, pe

dează, ne arde în 
buzunar. E trist, e 
revoltător, e strigă
tor Ia cer. Am a- 
flat cu stupoare cum 
ani de zile agregate 
de cea mai înaltă 
precizie au rămas 
nefolosite numai 
pentru că cei ce ie 
comandaseră au ui
tat să ceară și in
structori în stare să 
arate celor ce le 
primiseră cum se

ideea că de acolo în 
sus, ne descurcăm 
noi. Acest 
curcăm noi 
în genere 
inestimabile, 
zieri și mai grave și 
la urma 
micșorarea 
public !

Ce 
deci 
Poate 
proprietate, poate

ne des- 
conține 
pagube 

întîr-

urmelor 
avutului

la bazăare 
tembelismul ? 
ideea de ne-

un manfișișm ce tre
buie curmat urgent.

— Nu-i al meu. 
dom’Ie ! Ce-mi pasă? 
E fabrica lui tata, 
a lui unchiu-men ? 
a sor-mii ? Ia mai 
lasă-mă în pace !

Ce dacă plouă, ce 
dacă vine iarna ? 
Puțin îmi pasă...

Pe cîmpuri am vă
zut hectare întregi 
pline de varză necu- 
leasă. Ce poate să mi 
se spună ? Că avem 
destulă varză, că a 
plouat bunul Dum
nezeu de ne-am pri
copsit ? Că cei puși 
să culeagă iau prea 
puțin. Perfect ! Să 
fie plătiți mai bine, 
Oricum pagubele a- 
cestei abandonări 
sint triste, demorali
zante. vădesc la ur
ma urmelor o lipsă 
de gospodărire cu 
totul condamnabilă, 
oameni care nu se 
respectă pe ei și pe 
alții.

Sînt oare de ne
înlocuit ? Ia să mai 
cugetăm...

a tuturor mașinilor agricole. Ac
tualul principiu, cel al secțiunii 
economice proprii, ce a fost așe
zat încă de acum cîteva luni la 
baza întregii activități din între
prinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii, stimulează direct o- 
fensiva noastră împotriva timpi
lor morți, de orice natură, în ex
ploatarea mașinilor agricole.

— Ofensiva de care vorbeați 
s-a desfășurat cred, în primul 
rînd, pe terenul disciplinei, conș
tiinței oamenilor ?

— Mai întîi am căutat pe orice 
cale crearea unei personalități 
fiecărui mecanizator, indiferent 
dacă el lucrează în unitate de o

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IV-a)

EDGAR PAPU
în ziua de 19 iunie 1968, redacția „Scînteii 

tineretului" a instituit o anchetă printre scri
itori. Cei solicitați urmau să răspundă la 
întrebările: „Pentru ce scrii ? Pentru cine 
scrii ?“ Sensul lor ni se pare a cuprinde o 
elementară și indispensabilă igienă scriitori

cească. Este verificarea unei bune funcționări 
a creației, dependentă de prezența continuă 
a rațiunii și a mobilului ei în conștiința artis
tului. „De ce scrii? Pentru cine scrii?" 
„Uitîndu-se aceste elementare întrebări", pre
cizează preambulul redacțional, se pot uita 
uneori și coordonatele esențiale ale scrisului... 
Intr-adevăr, dispărînd din cîmpul atenției 
cauza care a determinat o acțiune, precum și 
scopul către care se îndreaptă, ea poate fi 
oricînd handicapată de tentațiile arbitrar. - 
lui. De aceea ancheta de față, în cadrul care 
aproape toți cei solicitați au îndeplinit ce. 
dițiile redacției de a nu răspunde prin „fraze 
tocite", a însemnat un adevărat examen al 
responsabilității pentru purtătorii misiunii 
atît de grave și de delicate a cuvîntului scris. 
Prin acesta s-a mai realizat totodată și un

(Continuare în pag. a Il-a)

SERILE „SCiNTEII TINERETULUI
IN PROGRAM:

• Anchetă în sunet și imagine și „masă rotundă" cu tema : 
Egoism și generozitate în dragoste.
• „Steaua fără nume" — fantezie muzical-coregrafică.
• Actorii recită.
• Parada modei.
• O seară la barul „Tineretei" — program de varietăți cu 

formațiile „CORAL" și „VENUS".
• Participă : Ioana Bulcă, Dana Comnea, Cătălina Pintilie, 

Paul Popescu-Neveanu, Ion Besoiu, Mihu Iulian, Florian Pitiș, 
Dumitru Furdui.
• Cîntă romanțe : Mihaela Păsărin, Pop Simion, Gh. Zamfir.
• Dansează : Adrian Caracaș, Valeria Moldoveanu, Rose Ma- 

ria-Both și Mihai Spiridonescu.

INVITAȚIILE PENTRU 
EDIȚIA A VI-a A „SERI
LOR" POT FI RIDICATE 
DE LA CASA DE CULTU
RĂ A STUDENȚILOR DIN 
CAPITALĂ, CALEA PLEV- 
NEI Nr. 61 ȘI CINEMATE
CĂ, BD. MAGHERU.

ORGANIZAȚIILE U.T.C. 
SAU COLECTIVELE DE 
TINERI CARE DORESC SĂ 
LI SE REȚINĂ INVITAȚII 
POT TELEFONA LA NU
MĂRUL 17.67.36.

ediției

Marcel Roșea

La închiderea

Pistolul de 
argint“ a! lui

Agențiile de presă ne-au 
adus aseară tîrziu o noua 
veste îmbucurătoare de la 
Ciudad de Mexico : trăgăto
rul român MARCEL ROȘCA 
a cucerit medalia de argint 
la pistol viteza cu 591 de 
puncte, la doua puncte dife
rență de cîștigâtorul meda
liei de aur.
.„Recolta" medaliilor olim

pice obținută de sportivii ro
mâni s-a îmbogățit practic 
în cursul zilei de ieri cu 3 
medalii — una de argint — 
Marcel Roșea și doua de 
bronz (boxerii Ion Monea și 
Calistrat Cuțov) care pot 
fi transformate în etapa ur
mătoare în aur sau argint,
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INVITAȚIE L ITI I
Cu mai multe zile în urmă în- 

tr-unul din amfiteatrele Facultă
ții de drept din București, se pe
trecea un fenomen mai puțin o- 
bișnuit vieții universitare. In 
bănci, tineri de diferite vîrste — 
de la primul joc enigmatic de lu
mini și umbre al integralelor, 
pină la siguranța riglei de calcul 
— erau stăpîniți de aceeași emo
ție. Elevi, muncitori, profesori, 
ingineri. Cu toții debutau într-o 
îndeletnicire nouă, căreia i s-ar 
cuveni, mai curînd, ca definiție 
noțiunea de pasiune.

Sub cupola acestui amfiteatru, 
se deschidea, sub egida comite
tului U.T.C. al Capitalei, primul 
curs de ghizi pentru tinerii sala-* 
riați și elevi din organizațiile 
U.T.C. bucureștene. Acțiunea 
vine sa suplinească o necesitate 
resimțită încă de multă vreme în 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
sau mai ales experiența din a- 
ceastă vară a demonstrat necesi
tatea unor cadre competente, 
specializate, pentru însoțirea 
grupurilor de tineri în excursii 
(este cunoscută, de asemenea, 
completarea acțiunii cu o bază 
materială tot mai largă, pusă în 
exclusivitate la dispoziția organi-

zațiilor U.T.C., necesitatea unor 
ghizi în măsură să dea, de-a lun
gul unei excursii, informații bo
gate în legătură cu varietatea și 
specificul obiectivelor și locurilor 
parcurse. Or, tocmai în aceasta 
constă și motivul pentru care co
mitetul U.T.C. ăl Capitalei a ini-

nizare și desfășurare ale unei ex
cursii (alegerea traseului, pregă
tirea materială și organizatorică, 
desfășurarea excursiei), Orienta
rea în teren (hartă, busolă, mar
caje etc.) au fost împletite cu 
Noțiuni despre geografie și geo
logia patriei, Noțiuni de meteo-

Cele două lecții practice — turul 
orașului și efectuarea a două tra
see montane — au scopul de a 
întări cunoștințele acumulate la 
curs, de a forma la viitorii ghizi 
deprinderi și priceperea unui a- 
devărat conducător de excursie.

La curs au fost înscriși, pe 
bază de fișă personală și' foto
grafii, 200 de tineri din toate 
sectoarele Capitalei, membri ai 
comisiilor și cercurilor de turism, 
uteciști, ca urmare a unei sin
gure și unanime recomandări:

CURSURILE DE

GHIZI U.T.C.
țiat un astfel de curs — primul, 
a cărui tematică are cel pu
țin menirea unei introduceri în 
știința turismului. In cele 15 lec
ții au fost sintetizate, cu discer- 
nămînt, noțiunile cele mai impor
tante și stringent necesare pentru 
profilul unui conducător de ex
cursie. Teme ca Etapele de orga-

rologie, Noțiuni medicale legate 
de practicarea turismului. Au fost 
prevăzute, de asemenea, lecții in 
cadrul cărora cursanții vor primi 
cunoștințele despre monumentele 
istorice și de artă, despre bogăția 
folclorului nostru. Totodată cor 
fi străbătute — teoretic — prin
cipalele trasee turistice din țară.

pasiunea! Cursurile — ținute 
de cadre didactice universi
tare și alți specialiști — au 
loc o dată pe săptărriină, 
lunea intre orele 18—20, și se 
desfășoară sub semnul unei se
riozități și exigențe deosebite. De 
altfel, după un examen parțial, 
la capătul primelor șase lecții, va

avea loc examenul final, constînd 
din probe scrise și orale. Ele 9 
sînt prevăzute a se termina pînă 
la 31 decembrie, astfel îneît 
prima promoție de ghizi să poată 9 
debuta încă în practicarea turis
mului în sezonul alb. După ah- 
solvire, vor avea loc verificări pe- W 
riodice, ca și examene de grad 
(trei grade) pentru continua per- 
fecționare a tinerilor ghizi. W

Am insistat asupra tuturor a- 
cestor amănunte metodologice, 
pentru că, așa cum sublinia în- " 
tr-o recentă convorbire tovară
șul CONSTANTIN LUCA, vice- a 
președinte al Biroului de Turism" 
pentru Tineret, aceasta este pe
rioada propice ca y» celelalte co- a 
misii de turism din cadrul corni- " 
tetelor județene, municipale și ___ _______
orășenești U.T.C., să treacă (cu lumea, în esența sau în aparen-- 
discernămînt, pentru a se evita n*.—
paralelismele) la desfășurarea 
unor astfel de cursuri, menite să A 
înlesnească (și să întărească, de- 
sigur) activitatea turistică a tine
retului. Se mai evidenția, în a- 
ceeași discuție, necesitatea edita- 
rii unui manual de uz intern 
pentru viitoarele cursuri de ghizi A 
ai U.T.C. Pînă atunci, însă, invi- 
tația lansată prin intermediul 
ziarului nostru comisiilor de tu- W 
rism — poate fi luată drept o re
comandare. A

I. andreițA

11,30 :

(orele 
2130).

16,15 — Jocurile Olimpice 
Mexic 1968 — Rezuma
tul filmat al zilei pre
cedente (I).

— Curs de limba rusă.
— Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968. Rezumatul 
filmat al zilei prece
dente. (II).

19,00 — Natație : sărituri femei 
(finală) ; 400 m. liber
bărbați (finală).

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Actualitatea în agricul

tură.
20,00 — Muzică populară româ

nească.
20.10 — Document : Perlele.
20.30

17,00
17,30

I
I
I
I

— Studioul mic : „Frunze 
galbene pe acoperișul 
ud" de Leonida Teodo- 
rescu.

— Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968. Gimnastică: 
exerciții libere femei.

— Itinerar plastic.
22,15 — Tele-cinemateca umo

rului : „Zigotto și boli
dul lui".

22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968. Caiac-canoe 
(semifinale).

21,00

22.00

I
I

I
I

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 
14 ; 16.30 ; 19 : 21.15).

MOLL SPLANBERG 
rulează la Republica 
9 ; 11,30; 14; 16,30; 19;

SAMURAIUL
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.45) 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15 — 20,30.

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ

rulează la Sala Cinematecă (o- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45) ; Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20.30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,15 ; 12,15 : 14,15 ; 16,15;
18.15 ; 20,la) ; Festival (orele
9.15 ; 11,15 ; 13,15 ; 15.15 ; 17.15 ;
19.15 ; 21,15): Feroviar (orele
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14.45 ; 16.45;
19 ; 21) ; Excelsior (orele 9,45 ; 
11,43 ; 13,45 ; 15,45 ; 18 : —
Melodia (orele 8,45 ;
12.30 ; 14.30 ; 16,30 :
20,30).

VEȘNICUL INTÎRZIAT
rulează la Capitol (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). ; Mio
rița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; ; Modern (orele
9,30; 1 14; 16,15; 18,30;
20,45).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 20,45).

POEMUL CELOR DOUĂ INIMI 
rulează la Lumina (orele 
8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45).

ROATA VIEȚII
rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru copii, 11.30 : 
13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

VIVA MARIA
rulează la Union (orele 15,30 :
18 ; 20,30 ; Sîmbătă orele 18).

TOTUL PENTRU RÎS
rulează la Timpuri Noi (orele
9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15.45 :
17,30 ; 19,15 ; 21).

SA NU NE DESPĂRȚIM 
rulează la Drumul Sării 
15 : 17.30 : 20).

TESTAMENTUL UNUI 
rulează la Giulești
15.30 ; 18 ; 20,30).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează la Floreasca
9.30 : 13.15 : 16.30 : 20) 

OPERAȚIUNEA SAN 
NARO...

(orele
PAȘA 
(orele

RO-
(orele
GEN-

CINEMATOGRAFE

(Urmare din pag. I)

document din cele mai prețioase, în măsură 
i servi nu numai scriitorilor, dar și studio
șilor ce se vor dedica științific problemelor 
ie analiză a creației artistice din anii noștri.

Ne-au interesat, în primul rînd, răspunsu
rile la întrebarea de ce scrii și, bizuindu-ne 
cu anticipație pe deplina lor sinceritate, le-am 
așteptat cu oarecare teamă. Ce-ar fi, ne-am 
;pus, ca aceste răspunsuri să nu apară destul 
ie convingătoare, să nu justifice în totul o 
carieră literarăț să nu releve acoperirea ple- 
îară a unei activități care reclamă atîta răs
pundere ? Unitatea noastră de apreciere a 
fost un criteriu al lui Rilke, criteriu pe care-1 
considerăm printre cele mai exacte și mai 
>perative.

Autorul „Sonetelor către Orfeu" și al „Ele
nilor duinere“ a primit odată niște poezii de 
a un începător care-i solicita verdictul. 
Tînărul poet era nerăbdător și aștepta înfri
gurat un răspuns radical. El urmărea grabnic 
ă afle dacă 
oate sau nu 
bține un cer- 
ficat de ta- 
>nt, așa cum 
nii pacienți 
aivi vor să 
;ie imediat da- 
i sînt bolnavi 
iu sănătoși 
intr-o simplă 
rezentare la 
i cabinet me- 
cal. Rilke, 
să, a proce- 
it întocmai ca 
edicul conști- 
cios, care se 
rește să dea un ----—• ..
ite mai întii clientul să facă citeva analize și 
amene radioscopice. în cazul de fața, ana
lele urma singur să și le aplice_ acel tinar, 

după încheierea lor, tot el sa-și dea și 
spunsul dacă este sau nu poet, tara sa mai 
■eleze la maestru, care, doar după citeva 
,ezii de debut, ale solicitantului se putea 
aela fie în rău. fie în bine. Candidatul la 
'murire trebuia, după indicațiile lui Kilke, 

nu se mai gîndească daca sînt sau nu 
agite poemele sale existente, sa iaca in 
ui abstracție de ele, și să-și consulte sincer 
imai conștiința Anume, faptul de a scrie 
e o necesitate indispensabilă ,a vieții sale 
nte, oare, că nu mai poate trăi dacă renunța 
poezie și încetează s-o mai cultive ? Numai 
sultatul pozitiv al acestui examen il releva 
et cu adevărat. Dacă nu-1 împinge către 
ația artistică o strictă necesitate, o condi- 
absolută de viață, ar fi mai bine să se 

lice unei alte îndeletniciri.
)e aceea, am încercat o adevărată satis- 
:ție, constatând că cei maj mulți din scrii- 
■ii noștri anchetați au răspuns tocmai m 
l-sul dorit de Rilke. Faptul constituie pen- 

noi o garanție cel puțin egală cu opera 
pectivă, pe care le-o apreciem, dar care, 
gură, fără mărturia întregitoare a unui 
>erativ lăuntric, nu ne poate oferi nici 
perspectivă certă a sorților ei de continui- 
g și dezvoltare. Fănuș Neagu spune răspi- 
: „Scriu pentru că nu pot și nu putem 
sta altfel". Prin adaosul plural „nu putem 
sta" ceea ce înseamnă că atît de înzes- 
tul nostru tînăr prozator își ia răspunderea 
'mației și în numele altor confrați ai săi, 
•tul ne apare mai plin și mai semnificativ, 
îleași garanții pentru ei înșiși. au fost 
inute și de la ceilalți scriitori. Din decla- 
iile Gabrielei Melinescu desprindem urmă- 
rele : „O operă de artă e bună numai 
:ă a izvorît din necesitate... Eu nu pot 
exist fără să scriu..." Grigore Hagiu pre- 
tază cu o nuanță în plus : „Scriu pentru 
ii dovedi mie însumi propria existență...*

radical. EI urmărea grabnic
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20) ;
10.30 ;
18.30 ;

FRUMOASELE VACANȚE
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45).

TARZAN OMUL-MAIMUȚĂ
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18; 20,30); Viitorul (orele 15,30; 
18).

WINNETOU (seria a IH-a).
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare, 18,45—21).
Ferentari (orele 10—15,30—18).
Volga (orele 9,15 ; 11.30 : 13.45 • 

’ 16 ; 18,15 ; 20,30).
MARYSIA ȘI NAPOLEON

rulează la Bucegi (orele 9 ;
13.30 în continuare, 15,45—18,15 
20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

NEÎNȚELESUL
rulează la Lira (orele 15,30 ;
18 ; 20,30); Cotroceni (orele
16.30 ; 18 ; 20,30).

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

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).

PENTRU ClȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS
UN DOLAR GĂURIT

rulează la Munca (orele 16— 
19).

DUELUL LUNG
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

SURPRIZELE DRAGOSTEI W 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 
19).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN O 
ALB

rulează la Arta (orele 9—15.45) 
Rahova (orele 15,30) ; SFlN- A 
TUL LA PÎNDĂ (orele 18 ; w 
20.30).

SPARTACUS (arabele serii) £ 
rulează la Vitan (orele 
19)

FRATELE DOCTORULUI HO- A
MER w

rulează la Progresul 
15,30 ; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Flamura (orele 9 ; 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30)’ 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,45; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EA VA RIDE
rulează la Popular (orele 15,30: 
18 : 20,30)

INIMĂ NEBUNĂ, NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL 
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

15,30

(orele

Ceea ce pentru Hagiu este o dovedire a exis
tenței, pentru Cezar Baltag devine o eliberare 
a rațiunii : „Rațiunea se eliberează prin crea
ție". Amîndouă răspunsurile se înscriu în 
același imperativ al necesității. In alte cazuri, 
poetul se apără, prin creație, de amenințarea 
anihilării morale. „Poezia" spune atît de tul
burător Florin Mugur „este o luptă ocolită... 
împotriva neputinței, a inerției, a ratării, a 
morții". încheiem rezumativ prin simplitatea 
convingătoare a declarației lui Gheorghe Pituț 
implicită în toate mărturisirile precedente: 
„Eu scriu pentru că altfel nu se poate". Din 
această mică antologie a profesiilor de cre
dință înregistrăm cu satisfacție un consens 
unanim al autenticității. Deoarece toți scrii
torii anchetați sînt tineri, garanția unei con
tinuități rodnice deschide noii noastre litera
turi o cale constelată de realizări.

Cealaltă întrebare („pentru cine scrii ?“) 
întregește în același chip, îmbucurător circui
tul anchetei. Ea relevă

PREZENTA
Lumini autumnale

Foto: SORIN DAN

LEGII

GABRIELA MELINESCU

ION BÂNUȚĂ

foarte importante,
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Poezia Gabrielei Melinescu 
pare un dans frenetic al stărilor 
de spirit supuse iubirii. Verita
bilă sarabandă a simțurilor gu
vernate de un sunet lăuntric, 
numai de ea auzit. Idealul aces
tui univers liric este Isadora 
Duncan, femeia-gest, femeia- 
arcuire. Din perspectiva femini
tății, cuvântul nu constituie uni
ca modalitate de comunicare. 
Trupul reprezintă, în acest sens, 
un excelent subtitut. Căci, în 
rotirea sa enigmatică, trupul se 
exprimă pe sine, dar exprimă și

țele ei : „Poți dansa litere și 
lemn și tăceri". Prin dans, vita
litatea debordează fantastic, cu 
efecte de plastică indiană. îm
brățișarea partenerilor în ring 
reduce cuplul la o halucinantă 
țesătură de mîini și picioare, ce 
se multiplică delirant: „Două
zeci de picioare și douăzeci de 
mâini / are tînărul cu care dan
sez. / O, zeu indic, o, sfîntă îm
brățișare I / Nu-1 prefadeți în 
stană de piatră, / timp de o zi 
lăsați-1 deasupra lumii / suspen-

las-o tot atunci / în atitudinile 
liniștii. Și du-te,/ și greu dacă 
atârnă oasele pe suflet / tu pă- 
răsește-le pe unde ai trecut / și 
liber / tăgăduiește existența ta" 
(„Habeas corpus").

în lirica Gabrielei Melinescu, 
voluptățile se topesc — în con
tact cu adolescența sau numai 
cu amintirea ei — într-o baie 
transfiguratoare de lumină. Pen
tru retina maturității, vîrsta pu
rificată de orice iz biologic pre
zintă o strălucire orbitoare : „Pe 
neașteptate din toate părțile, 
lumină ! / Privesc țigări, fumul 
e singurul miros care se vede./ 
.../ O, trageți pleoapele pînă la 
genunchi,/ pe neașteptate, din
tr-o dată lumină 1 („La revedere, 

Uneori, lumina este 
unor nevroze : „Ah, 
luminile la capete de 
De altfel, majoritatea 
lirice din „Interiorul 
derulează într-un ritm 

nervos, nerăbdător parcă să par
curgă întreaga experiență uma
nă. Singurătatea ar fi un prim 
obstacol. Anxietățile provocate

băieți !“). 
reflexul 
cum sar 
nervi 1". 
pieselor 
legii" se

oglinzi în întuneric"). Sintagme
le măscăricioase, pornirile las
cive capătă o expresie stilizată 
și, considerate de la înălțimea 
unei inteligențe superioare, ele 
dobîndesc o elevație artistică 
aparte. Pitorescul lingvistic și 
vocabularul erotic de maidan ne 
trimit și la alte geografii poetice; 
la Garcia Lorca din „Romancero 
gitano", iar la noi, la Miron Radu 
Paraschivescu din „Cîntecele 
țigănești" : „Gica ta s-o fi fă
cut / mai lălîie mai bașoaldă,/ 
baftă poate ai cînd vii / să pri
vești cum ea se scaldă./ Rîuri, 
râuri pielea ei,/ unsă și înmires
mată, / gura ca de bestioară / 
va minți a șaptea oară" („De 
bărbatul singur").

Capodopera ciclului rămîne, 
desigur, „Eu sînt puișor canar", 
poezie originală ivită dintr-o 
surprinzătoare sinteză între ma
niera neoanacreontică a lui Ienă- 
chiță Văcărescu și timbrul mo
dern al poeziei lui Ion Barbu 
din „Uvedenrode". („Ritmuri 
pentru nunțile necesare", „Uve
denrode"). Ienăchiță Văcărescu

gabriela 
melinescu
interiorul 
legii

INTERIORUL

•
 dat pe nevăzute frînghii." („Dan

sează tînărul băiat").
k In acest orizont care acceptă 

estetic senzualul, petrarchismul 
; e sensibil atenuat. Memoria nu 

reține imaginea ușor demateria- 
lizată a Laurei, ci pe aceea 
mai terestră a Măriei Magdale- 

• na : „Femeia rîde dincolo și vor
bește senzual./ .../ Am uitat.o 
pe Laura și pe toate / vrăjitoa- 

• rele în care credeam." („Maria- 
Magdalena"). Nota agresivă a 
feminității primește un perma- 

A nent corectiv prin suavitate, 
w prin candoare sau printr-o acută 

tînjire după ocrotirea masculi- 
A nă: „La miezul nopții să mă 

ocrotești / cînd vin cu mărun
taiele vărsate, / ca animalul 
blînd, sfîșiat / de colții celui 
mai puternic. / O uriașă lege 
mă acoperă." („Către"). „Legea 
uriașă" a iubirii menajează con
știința de malignitățile mediu- 
lui exterior sau de ale propriului 

9 univers lăuntric : de urît, de rău, 
de indecent. Ea filtrează, de 

• asemenea, o undă de tragism, 
ce se insinuează discret stărilor 
afective. Corpul este tiparul 

• uman al vieții. Dar, viața indi
vidului, cu limitele ei de dura
tă, pare că nici nu are răgazul 

£ să devină timp, ci doar răstimp.
In sistemul de reprezentări al 
poetei, părăsirea iubirii nu di- 

£ feră esențial de părăsirea vie_ 
ții. De aceea și atitudinea față 
de ele este identică. O demni- 
tate gravă a liniștii se transmite 
versurilor : „Atunci să nu te re- 
cunoști, / să nu-ți strigi niciodată 
numele.../ Cînd pielea ți se strân
ge de durere,/ tu părăsește-o 

a într-un loc al casei^ ușor um- 
™ flată de un abur va rămîne./ Un 

om de aer se va arăta în lumea 
9 noastră./ Și carnea înțelegătoare

de ea se drapează, adesea, în 
extaze; în somn, masca fiind 
înlăturată, neliniștile năvălesc 
irezistibil, ca un vulcan în erup
ție : „Străzile nu au veselie,/ 
sînt singură și împotriva tutu, 
ror / și sar în somn pietre din 
pielea vie." („Stare de spirit").

Mi se pare evidentă capacita
tea autoarei de a decupa sec
vențe decalate în timp și a le 
recompune într-o imagine eta
jată, unitară : „Mângîi cu poftă 
pielea brumărie a calului./ Flu
ierături atît de limpezi l-au tre
zit,/ și va veni al doilea stăpîn 
și va sări în spate / chiar peste 
trupul primului stăpîn./ .../ Cu 
cinste așezîndu-se pe șirul de 
stăpîni,/ calul cu ușurință-i va 
purta pe căile pământului./ El, 
marele cal, deodată / va ridica 
din nervii săi / picioarele, lă- 
sînd înfiptă înti-un pămînt / co
loana galbenă de călăreți". 
(„Lăudînd vocea"). Nu lipsesc 
nici portretele Suprema vocație 
a poetei este, însă, „efigia" li
rică. Iată una : „Bărbatul acesta 
iubit / va muri devorat de idei. / 
De-acum mă privește vagul / spa
țiului gol descoperit de zei. I 
Deasupra lui crește un supra- 
trup / duhnind a tulbure ani
mal, / coama trupului micșorea
ză / hrănindu-se, rupîndu-se 
din el / ca dinții apelor din 
mal./ Și vietatea foșnește în aer 
suple articulații,/ un cîmp mag
netic cu ființe / desfigurate de 
vibrații". („Efigie").

Ciclul următor, „Șaisprezece 
ani ochinegri", se plasează, în 
parte, în tradiția așa-zisului „bal
canism literar". Lirismul Gabri
elei Melinescu vădește o obse
dantă nostalgie a atmosferei ma- 
teine. (Strania și bufona viziune 
a cunoscutelor „lucori posomo
rite de argint viu ce rînjesc în

este mai mult un pretext, un 
punct de lansare către acele „in
sule de azur esențial" de care 
vorbea adesea autorul „Jocului 
secund". Poeta se străduiește să 
le afle în spațiul de pur erotism 
liric : „Eu sînt puișor.canar / 
ira ra, ha, ira ra,/ prins în gratii/ 
ca-ntr-un zar / de crud os,/ din 
picior de tînăr scos. / Fă-mi loc, 
fă-mi loc/ zice gheara,/ în ini
mă / eu să-ți joc 1“ Dansiit 
„buf", cu „reverențe" ține, aici, 
de vis : Am visat / c-am înghi
țit / o stea / care sfîrîia / și 
m-am umflat / și gratiile au cră
pat / și am zburat pătând / al
bastrul din gînd“.

Barbiana, de asemenea, dar 
în alt plan — poezia titulară a 
ciclului. „Șaisprezece ani ochi- 
negri" este replica adolescentină 
la „Alba, / Dreapta / Isarlîc". 
Slava „stătătoare" a acestui eden 
al vîrstei se obține prin ritual 
magic. Invocația, trădează o fer
mecătoare cochetărie naivă: 
„Rai al meu, nu te mișca,/ spu
ne-mi dacă / este-n lume alta 
decît mine / mai frumoasă și 
mai va ?"

„Ou de lemn" reia tema din 
„Oul dogmatic" și o complică 
cu originala treaptă a cunoaște
rii din „Ritmuri pentru nunțile

tușuri evidente. Aș remarca, tot
odată, că apelul la manierele 
străine nu se face în detrimen
tul coeficientului de origin aii ta. 
te al poetei. Căci, Gabriela Me
linescu nu se lasă dominată de 
modele, ci impune acestora pro- 

,pria „lege" artistică. De aici, 
triumfurile sale lirice într-un te
ritoriu în care umerii altora s-au 
încovoiat epigonic.

NICOLAE BALTAG

puternica aderență 
a scriitorului 
român la aspi
rațiile poporu
lui nostru și la 
viața actuală a 
țării ceea ce 
integrează acti
vitatea sa în 
seria celor mai 
însemnate fap
te de astăzi. 
Vom începe tot 
cu Fânuș Nea- 
gu : „Scriu...
pentru neamul 
meu adînc și 
demn și neclă
tinat de toate 

durerile care l-au muscat". Același patriotism 
vibrant se desprinde și din cuvintele lui Iulian 
Neacșu : „Ca scriitor român, scrii pentru 
poporul în care ființezi, pentru limba în cultul 
căreia te-ai născut..." O largă cufundare în 
dimensiunile actualității prezintă mărturia 
lui Al. Ivasiuc : „Scriu pentru a atinge pre
zentul adevărat, clipa de interferență cu 
lumea reală". Aceeași actualitate este văzută 
de Nichita Stănescu dintr-o devansată pers
pectivă în timp. Cu această ocazie el ne dă 
cea mai lapidară formulare a propriei creații, 
formulare care, prin strălucirea ei aforistică, 
aproape îi egalează însăși poezia: „Scriito- 
xul... înregistrează amintirile viitorului despre 
prezent..." Sentimentul atașării la actualitate, 

- decantat prin filtrul reflecției la Ivasiuc sau 
Nichita Stănescu, devine afirmație directă 
și pasionată la Gabriela Melinescu („artistul 
trebuie să devină un aderent pătimaș al lumii 
în care trăiește") sau la Iulian Neacșu („scrii... 
pentru realitatea în care exiști, acum. aici").

Din întregul documentar adunat în paginile 
gazetei constatăm cu satisfacție că ancheta 
și-a atins scopul. Printr-însa se reafirmă 
puternic și se demonstrează concludent pre
zența scriitorului ca o realitate vie în socie
tatea noastră de astăzi. Reușita acestei prime 
experiențe ne îndeamnă să propunem redac
ției o extindere a ei. Deoarece însemnătatea 
unei asemenea suite de mărturii depășește 
interesul cotidian, putînd alcătui un fond 
permanent de studii în legătură cu fiziono
mia creației actuale, am fi de părere să se 
amplifice sondajul incipient de pînă acum. 
Mai există încă atîția scriitori tineri, care 
și-au ciștigat o remarcabilă notorietate și 
ar avea ceva substanțial de spus în această 
privință. Q£riar și la unii din tinerii critici 
se pot adecva perfect cele două întrebări, 
în final s-ar strînge întregul documentar 
într-un volum de o nebănuită însemnătate, i 
atît social-națională cît și simplu informativ- | 
științifică. Adesea, inițiativele cele mai mo
deste și mai elementare au constitui bazele 
unor importante acte de cultură.

SCRIITORULUI
răspuns improvizat și își tri-

/—-----------
Consolidînd și organizînd ne 

baze noi și puternice, prin 
adunarea într-un singur mă
nunchi (compus, în primul 
rînd, din colecția „Bibliote
cii pentru toți" pe care se 
grefează toate celelalte tipuri 
de ediții populare, cum ar fi 
„Romane de ieri și de azi*, An
tologiile de folclor pe genuri, a- 
numite cărți de cultură de inte
res absolut general etc.) a în
tregului nivel așa zis de „popu
larizare", de continuă menținere 
în circulație a ceea ce e esențial 
în patrimoniu, — Editura Mi
nerva a atacat cu curaj și nive
lul „superior", acela al edițiilor 
științifice cuprinzătoare, cu bo
gat aparat de note de istorie li
terară și de comentarii, cu va
riante. bibliografie, indici și în 
genere cu tot ce poate satisface 
interesul cititorului avansat, ca
re este și un subtil cunoscător în 
materie, precum și cu tot ce 
poate ușura buna desfășurare a 
activității cititorului „de specia
litate" : cadru didactic, cercetă
tor în domeniul istoriei literatu
rii și culturii, student elev 
chiar, și așa mai departe. Co
lecția de ..Scriitori români*, co
lecție de bază a editurii in pri
vința valorificării moștenirii li
terare, precum și toate tipurile 
de ediții mari sau de lucrări de 
interes special (colecția ..Studii 
și Documente", edițiile de refe
rință. seria de ediții critice de 
folclor, colecția de .Istorie li- ,_____  _
terară" etc.) stau mâriurie des- * ediții, și terminînd cu aceea a 
pre consecvența cu care se ur
mărește realizarea acestui obiec
tiv de extremă importanță pen
tru asigurarea nivelului cu care 
se cuvine ca literatura și cultu
ra românească să intre în cir
cuitul competitiv al culturii u- 
niversale. Realizarea acestor e- 
diții fundamentale într-un ritm 
convenabil și la nivelul științi
fic practicat în lumea întreagă, 
fără nici un rabat din punctul 
de vedere al calității, al acu
rateței, al grijii pentru amănunt, 
este, în acest moment de dez
voltare a literaturii române, a 
culturii românești și, în genere, 
al dezvoltării întregii noastre 
societăți socialiste, o elementa
ră datorie patriotică.

Suma realizărilor obținute în

această privință în ultimii zece 
ani nu e deloc neglijabilă. In 
raport cu orice perioadă echi
valentă din trecut, și chiar in 
raport cu perioadele de virf, ea 
este de-a dreptul uluitoare. Nu 
e cazul să dăm cifre comparati
ve, nici să enumerăm titluri și 
autori : spațiul ce ar trebui con
sumat In acest scop nu ne stă 
la indeminâ. Dar un lucru e si
gur, și el reprezintă esențialul : 
mai avem mult, enorm de mult 
de făcut, pină să ne ridicăm la 
nivelul pe care cu toții îl do
rim. Și in privința cantității si 
a calității și a ritmului. Dar a- 
cest „enorm de mult" nu repre
zintă o „necunoscută*. Proiec
tele noastre editoriale de pers
pectivă l-au cuprins. I-au deli
mitat, l-au amănunții. Volumul 
lui e cunoscut Cei chemați să-l 
realizeze sînt cunoscuți și ei. 
Portofoliul de contracte al edi
turii, și chiar și portofoliul ei de 
manuscrise finisate, prezente în 
redacție și neașteptînd decit în
trunirea tuturor condițiilor ma
teriale (hîrtie. spațiu poligrafic, 
mijloace financiare adecvate) 
pentru a-și continua drumul 
spre tipografie și, mai departe, 
spre librăriile și spre rafturile 
bibliotecilor publice și particula
re. e destul de mare și el. S-ar 
putea spune chiar că e impre
sionant ca mărturie a rîvnei și 
a competenței atîtor și atîtor e- 
nergii umane, începînd cu cea a 
autorilor și a îngrijitorilor de

ritm convenabil a portofoliului 
redacțional, constituit din lu
crări valabile, făcute să răspun
dă nevoilor (exprimate sau nu) 
ale dezvoltării sociale.

Funcția editorială, ca orice 
altă funcție socială, este în în
tregime orientată spre servirea 
societății. Dar nu spre servirea 
ei ulterioară, ci spre servirea 
ei anterioară. Proiectele edito
riale nu trebuie să decurgă din 
exprimarea explicită a necesită
ții sociale, ci chiar să anticipeze 
această exprimare. S-o scoată 
la lumină și să ia cunoștință de 
ea înainte ca ea să fi devenit 
limpede pentru ansamblul 
corpului social. Editorul trebuie, 
nu atît să se adapteze nevoilor 
prezente (și. ca «ă spunem asa, 
deja trecute, din clipa in care 
au ajuns să se rostească) ale so-

— prin capacitatea sa de a for
mula în termenii propriei sale 
meserii tendințele generale de 
dezvoltare a societății ; om de 
acțiune prin inițiativa care din- 
tr-o asemenea concepție derivă 
și prin curajul și hotărîrea de a 
o duce, pas cu pas, și cu meto
dele specifice ale propriului său 
tărîm de activitate, la îndepli
nire, — editorul socialist nu se 
reduce totuși la strictul orizont 
spiritual și la capacitatea umană 
a unei singure persoane. Edito
rul socialist practică în mod fi
resc stilul muncii colective, așa 
îneît — rod, în același timp, și 
al propriei lui inițiative și al 
consultării largi a specialiștilor 
(ba chiar, la limită, a însăși „o- 
piniei publice") — planurile e- 
ditoriale trebuie să devină ex
presia dorințelor întemeiate ale

GiNDURI

grafi al vechilor noastre tipar
nițe mănăstirești Își făceau în
totdeauna rugăciunea Înainte de 
a purcede la culegerea literelor 
pe vingalac.

și nici librarul, la rîndul lui, 
nu scapă acestei profunde obli
gații morale a entuziasmului și 
a dăruirii de sine. Fără să vrem 
să ne întoarcem la metodele 
meșteșugărești ale colportajului 
direct, nu putem să nu invocăm, 
în această privință, exemplul, 
de apostolat și de acțiune cu di
rectă priză Ia cititor, al unui 
Badea Cîrtan. Chiar dacă nu e 
cazul să umble cu sacul In spi
nare (autocarul-librărie e mult 
mal comod și mai eficace), 
librarul trebuie totuși să depă
șească nivelul mărunt funcțio
năresc și chiar pe cel strict 
funcțional, și să dea dovadă, cu

redactorilor din editură prin 
cooperarea cărora acest „porto
foliu" a fost realizat. Problema 
care stă acum în fața Editurii 
Minerva (și desigur, mutatis 
mutandis, în fața întregului sec
tor editorial, care în fond cu 
probleme echivalente are a se 
lupta) este dublă : de a asigura 
transformarea rapidă a acestui 
considerabil portofoliu (deocam
dată) editorial într-o tot atît 
de considerabilă masă de bunuri 
intrate în circuitul consumului 
spiritual ; de a asigura transfor
marea rapidă a tuturor acestor 
manuscrise așezate în dulapuri
le editurii, în tot atîtea cărți 
așezate pe rafturile cititorilor. 
Iar cea de-a doua problemă este 
de a asigura refacerea într-un

cietătii, cît mai ales să simtă, 
în profunzime, pulsul ascuns al 
nevoilor viitoare, să fie contem
poran cu acest viitor. Prin ac
țiunile și prin proiectele lui, e- 
ditorul trebuie să prevină, să 
vină în întîmpinarea nevoilor 
dezvoltării sociale, să le ofere a- 
cestora răspunsuri pe măsură 
ce ajung să se precizeze ca între
bări. Aici, la această articulație 
a prezentului cu viitorul (apro
piat sau mai puțin apropiat), își 
găsește cea mai bună întrebuin
țare curajul și inițiativa edito
rului. Căci un editor bun tre
buie să fie un editor curajos. 
Curajul. însă, al editorului nu 
derivă din simplul gust al riscu
lui și al aventurii, ci din apre
cierea exactă, cumpănită, plină 
de răspundere, a viitorului, și 
din hotărîrea neclintită de a 
străbate cu rost și cu rod dru
mul care-1 îndreaptă spre aceas
tă ținută.

Creator — și în felul lui poet

întregii mase a cititorilor. Toată 
problema editorului este ca, în 
această largă consultare, iniția
tiva să-1 aparțină lui; el să re
prezinte magnetul (sau, dacă 
vreți, catalizatorul) acestei con
sultări, și nu rezultanta mecani
că a părerilor emise cu acest 
prilej. Iată de ce editorul tre
buie să fie pasionat și îndrăz
neț : să nu se împiedice în pro
priile lui picioare. Editarea unei 
cărți reprezintă, în ceea ce-1 
privește pe editor, (sau trebuie 
să reprezinte) un act de gîndi- 
re și, în același timp, de totală 
dăruire. în acest sens, în orice 
caz, trebuie el desăvîrșit.

Și, evident, și opera tipogra
fului e un act, sau trebuie să 
fie un act de aceeași natură. Să 
nu uităm (fără să ne lăsăm fas
cinați de aspectul „mistic" al 
unei atari practici, și extrăgîn- 
du-i doar sensul etic pe care îl 
comportă), — să nu uităm, spu
neam. că bătrînii călugări tipo-

metodele ce-i stau la îndemînă, 
de aceeași îndrăzneală de con
cepție și de aceeași putere <je 
inițiativă de care trebuie să dea 
dovadă editorul pentru a-și me
rita cu adevărat numele.

Am amintit în opiniile anteri
oare problema cadrului material 
și a ritmului de editare. Strîns 
legate una de alta, ambele sînt 
probleme foarte importante, 
de buna soluționare a căro
ra atîrnă normala desfășu
rare a activității editoriale 
în această fază de dezvol
tare^ a societății noastre. Dar, 
oricît s-ar mări cadrul și deci 
s-ar înviora ritmul, și cadrul și 
ritmul sînt prin esență limitate 
— și în funcție , de această limi
tare inevitabilă trebuie să-și 
gîndească editorul normele de 
conduită, criteriile de apreciere, 
într-un cuvînt : politica editoria
lă. Non multa, sed multum, zi
ceau străbunii noștri „italici, ceea

/
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Solii lui Mihai Viteazul au 

fost, în primul rînd, Buzeștii, 
cei meșteri mai cu seamă în 
mînuirea spadei, Radu știa 
ungurește și, poate, și italie
nește, ca unul ce petrecuse 
îndelungat surghiun la curtea 
lui Ștefan Bathory, în Alba- 
Iulia. Graiuri străine știau 
și Stoichiță din Strîmba, și 
Teodosie Rudeanu logofătul, 
și banul Mihalcea. Important 
ajutor diplomatic i-au dat Pe
tre Grigorovici Armeanul, a- 
utorul unei cronici a faptelor 
lui Mihai, după cum de mare

■-

3- .

TEHNICĂ

AGRICULTURĂMUZICĂ

1 FILIP LAZAR

1_1 ™_ 1, __ _ 2. . _ * ajutor în legăturile cu popoarele
din Balcani îi va fi fost și mitropolitul Dinonie Rally. Nu toți 
au avut însă talentul solicitat de acele vremi de mare ten
siune politică și militară. Diplomația nobilimii maghiare, cu o 
veche experiență, cu bătute căi de legătură și de înrudire cu 
curțile Apusului și, mai cu seamă, cu cea din Viena și Praga, 
s-a dovedit, pînă la urmă, superioară.

Deși erau umblați prin Țarigrad și versați, poate. în metodele 
bizantine de tratative. Mihai și oamenii lui n-au avut, totuși, 
nici prudența și nici vicleniile rafinate ale diplomaților habsburgi. 
Uneori, poate le-au neglijat ; altă dată le-au sfidat. Cu toate 
acestea. Mihai Vodă a făcut un lucru impresionant în 1599 : a 
neutralizat pe turci, care nu l-au atacat la Dunăre în timp ce 
el trecea cu oastea Carpații să alunge din Alba Iulia un prinț 
filo-otoman ; a obținut ajutorul moral al popoarelor vecine su
puse sultanului ; a luat legătura cu Constantin Ostrog, fruntaș al 
boierimii din Ucraina și adversar hotărît al lui Zamoyski, can
celar polon și de politică pro-otomană, așa după cum a obținut 
legături cu Nichifor Dascălul, un adevărat conducător al rezis
tenței ideologice împotriva aceleiași politici antiotomane dusă 
de Polonia. învățatul Vlădică Luca de Buzău a mers în solie, 
în vara lui 1597, pînă la Moscova lui Boris Godunov. Poate și 
în alte centre politice ale Europei vor fi poposit, atunci, oa
menii lui Mihai. Poate au avut mare strîhgere de inimă cînd 
au văzut că trebuie să menajeze niște nemernicii crase. Oricum, 
Mihai Voivod grăia în primul rînd cu spada. După alipirea 
Moldovei, Zamoyski scria, speriat : „Acest Mihai vrea să jon
gleze cu lumea întreagă. In ziua cînd punea piciorul în cetatea 
Sucevei, în 1600. Mihai scria regelui Poloniei, explicîndu-i de ce 
și cu care gînd a preluat Moldova sub stăpînirea sa. Arăta 
intrigile și greșellie lui Ieremia Movilă, întrebînd : ,,Mă încre
dințez sfintei judecăți a măriei tale, ca unul ce ești unsul lui 
Dumnezeu, ce mai putem face ?“ — și încheia : „Rog pe măria 
ta să treci cu vederea, dacă am scris ceva care nu e destul de 
ales, am scris ca un oștean la război, dar cu inima curată,
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căci scriu măriei tale toate sincer, ca în fața lui Dumnezeu". 
Oamenii politici ai vremii, toți lezați de fapta militară și po

litică a lui Mihai, l-au denigrat amarnic, pretutindeni.
Da, era Mihai Vodă om aprins și poate prea sincer, prea 

direct ca să respecte toate prudențele diplomației, să le antecal- 
culeze și să le postspeculeze. Dar știa că luptă pentru o lumi
noasă, orbitor de luminoasă dreptate, și pentru cea mai no
bilă idee : libertatea poporului și a țării lui. Toți istoricii sînt 
de acord că Mihai a fost înșelat de politica absconsă, calculată, 
meschină a potrivnicilor lui. Câ n-a dispus de un aparat di- 

i plomatic versat, pregătit, maleabil și subtil, capabil să-1 lumi- 
I neze și să-i deschidă calea spre biruințe și în această direcție, 

să-i aducă prietenii și alianțe, să-1 facă iubit și cunoscut așa 
cum ar fi meritat. Că adică diplomația i-a fost mai prejos de- ; 
cît spada.

Noi, însă, i-o înțelegem, cum i-au înțeles-o și contemporanii 1 
cei de bună credință.

Totuși, diplomația lui Mihai va mai înregistra un succes : 
drumul pînă la Viena și Praga și victoria de la Gorăslău. Și I 
momentul acesta, iarăși ar merita, o clipă măcar, atenția noastră. , 
Pentru că Mihai a fost și este pentru noi o biruință a gîndului, i 
a celui mai înalt și mai nobil gînd : libertatea și unitatea țării. [

DUMITRU ALMAȘ

l PIHMIIL llltur I
După datele de care dispunem pînă acum, brevetul obținut de 

Fetrache Poenaru pentru inventarea stiloului (nr. 3208 din 1827) 
este cel dintîi ce s-a acordat unui român. Acest eveniment s-a 
petrecut la 25 mai 1827, la Paris, guvernul francez fiind cel 
care a emis acest act de proprietate și -folosință.

începutul secolului al XIX-lea este o epocă cînd scrisul devine 
o activitate tot mai larg răspîndită. Profesiunile legate de scris 
se înmulțesc și se diversifică. însuși Poenaru, care a fost spre 
pildă secretar al lui Tudor Vladimirescu, a cunoscut din plin 
dificultatea de a muia mereu în călimară „pana’ care reprezenta 
unealta de scris cea mai răspîndită a vremii.

Cum se prezenta tocul lui Poenaru ? Brevetul ni-1 descrie 
arătînd că^ cerneala se găsea într-un tub, iar acesta, printr-o 
ușoară apăsare, o împingea spre extremitatea unde era montată 
penița. Stiloul era deci cu piston.

Spre sfîrșitul veacului, Ia o ședință a Academiei Române, 
evocîndu-1 pe Poenaru, Alexandru Odobescu avea să amintească 
această invenție de tinerețe a cărturarului, botezind-o expresiv 
„o pană fără de sfîrșit, alimentîndu-se el însuși cu cerneală." 

Poenaru însuși, prins în viitoarea altor preocupări, și-a uitat 
născocirea. Abia cu mult mai tîrziu, cînd tocul rezervor a de
venit o unealtă de bază a culturii moderne, oamenii și-au 
amintit de piatra de hotar care a fost invenția tînărului ro

mân ce studia la Paris.
I. M. ȘTEFAN

6

z, Subredacțiile
transmit

BISTRIȚA
NASAUD

(I. Vulcan) Primul muzeu 
rural din nord-vestul Transil
vaniei și-a deschis porțile în 
comuna Monor, județul Bis- 
trița-Xăsăud. In cele două 
săli sînt expuse peste 500 de 
piese în care descifrezi trecu
tul și prezentul așezării. Un 
document din secolul al 
XVIII-lea atestă existența co
munei sub denumirea de Mo- 
norius. Se găsesc aici, diploma 
primului doctor român în ști
ințele matematice Pavel Tan
co (născut în această comună) 
obținută în 1872 la Graz ; u- 
nelte casnice și de lucru 
lemn vechi de 100—300 
obiecte de stînă.

VÎLCBA

din 
ani,

(Coștea Marinoiu) Sub _ 
tlul „Izvoare fermecate" a a- 
părut o culegere de folclor a- 
dresată elevilor din școlile ge
nerale. Lucrarea micilor fol-, 
cloriști cuprinde o parte din 
cele mai reprezentative piese 
vîlcene : balade, cîntece de 
dor și jale, cîntece de cătă
nie. Un capitol aparte se ocu
pă de colinde — creație popu
lară specifică acestor locuri.

CLUJ

ti-

i

rezultatele obținute prin, mun
că patriotică : peste 1000 
plopi plantați în incinta sta
dionului, amenajarea unui 
complex sportiv lă liceu, a două 
terenuri la volei la instituțiile 
din oraș etc. țeste 2000 de ti
neri au economisit pe această 
cale peste 50 000 lei economii 
(dintre care 15 000 finanțați). 
Ei au expediat oțelăriilor pes
te 80 tone de metale vechi.

SIBIU
(Livia Nistor) Uzinele „E- 

mailul roșu" din Mediaș își 
lărgește gama utilajelor cu 
patru strunguri pentru faso* 
narea, automată a unor produ
se. In hala preselor, s-a mon
tat o presă multibroșă cu care 
se execută accesoriile vaselor 
emailate. în acest fel produc
tivitatea muncii va crește de 5 
ori.

PRAHOVA

în pleiada compozitorilor 
rotiâni care au ilustrat arta 
rorhfhiească în anii dintre 
cele două războaie, Filip 
Lazăr ocupă prin multilate
ralitatea piseocupărilor sale, 
prin originalitatea concepții- 
lor^raatoare un loc deosebit.

jfjip Lazăr s-a născut la 
Craiova în 1894. Intr-o 
arhivă olteană am găsit un 
afiș care amintea primul său 
concert : a debutat la
1 aprilie 1915, în sala Teatru
lui Național din Craiova, in- 
terpretînd ca solist „Fantezia cromatică" a lui Bach.

Elev al Emiliei Saegiu la București și al lui Robert Teichmii- 
ller la Leipzig; • Filip Lazăr a dobândit, ca pianist încă din anii 
studenției calități ce i-au asigurat locul în marile centre muzi
cale ale lumii: tehnică excelentă, sentimentul specificității sti
listice, adînca înțelegere a conceptului creator. Programele con
certelor sale românești, pariziene sau americane demonstrează 
tot timpul prezența marii literaturi pianistice.

Curînd, paralel cu activitatea pianistică, Filip Lazăr se de- 
dică cu febrilitate compoziției. Incepînd din 1924 cînd a 
dobîndit Premiul „George Enescu44 pentru „Divertismentul pen
tru orchestră44 pînă la cel de-al treilea concert pentru pian 
dedicat în 1934 lui Artur Rubinstein, Filip Lazăr a scris o lungă 
suită de lucrări (printre ele mai amintim ..Concerto grosso44, 
„Muzică pentru radio44, „Ring44), care demonstrează o profundă 
asimilare a trăsăturilor creației contemporane : știința con
strucției, riguroasa concepție a formelor, lipsa retorismelor.

„Muzica lui Filip Lazăr — va scrie Alfred Alessandrescu — 
este un fericit aliaj de spirit modern și claritate. Este, fără 
îndoială, muzica unui compozitor îndrăzneț sedus de toate ex
periențele meseriei sale, de toate căutările unui stil nou; dar 
acei^tă îndrăzneală este constant moderată de un instinct de

Românie natală" cum spunea în interviul acordat lui Jose Bruyr, 
a fost pentru el, un nesecat izvor de gînduri inspiratoare.

„Operele lui Filip Lazăr — scria Claude Rostand subliniind 
permanența rezonanțelor românești din lucrările compozitorului 
— sînt scrise într-un limbaj și un stil clar, elegant, sensibil, 
ferm, de o adîncă poezie și în care plutesc aproape întotdeauna 
amintirile pămîntului său natal..."

IOSIF SAVA

medie- 
purtau 
numai

De o mare răspîndire se bucura vînătoarea însoțită și ea 
de cele mai multe ori de concursuri de tragere la țintă cu arcul 
sau cu pușca. Cronica Ghiculeștilor vorbește de obiceiul domni
torului Ghica Grigore care „...ieșia adeseori la plimbare cu 
boierii săi, își petrecea timpul cu muzica, trăgea cu săgeata și 
cu pușca la țintă atît de bine, de se minunau toți boierii".

Exercițiile fizice aveau deci un loc bine stabilit în ansamblul 
vieții feudale din țările române și rațiunea practicării lor nu se 
limita numai la pregătirea pentru luptă, ci includea și funcția 
unui spectacol sportiv.

Prof. univ. L. TEODORESCU 
Leet. univ. I. TODAN

(Abrudan Gavril) O veche 
zicală spune „Toamna se nu
mără bobocii". Așadar, acum, 
tinerii din Huedin își socot

(Ion Mirițescu) Oaspeții să
tenilor din Urleta și Gheorghi- 
ța au fost profesori, ingineri, 
medici și juriști. Cîteva ore 
au discutat împreună despre 
originea pămîntului, au primit 
sfaturi pentru îngrijirea copii
lor, s-au informat despre noi
le prevederi ale Codului Pe
nal. Locuitorii Gheorghiței s-au 
interesat îndeosebi despre 
modul de stabilire a vîrstei 
planetelor, posibilitățile omu
lui de a aseleniza pe lună, de 
mult discutabilele farfurii zbu
rătoare. Au fost întîlniri plă
cute și utile.

PLEDOARIE

această îndrăzneală este constant moderată de un instinct de 
sigujnță, de un echilibru perfect, de o voință de stăpînire de 
ordine și claritate..."

Lucrările lui Filip Lazăr au fost interpretate de mari inter
pret ai lumii de la Furtwăngler la Corot și de la Rubinstein la 
Margueritte Long.

Vreme de aproape două decenii, Filip Lazăr a fost adine 
mplîntat în viața artistică a Parisului. Alături, de Pierre 
Dctave Feroud, în fruntea Societății de muzică „Triton'. Lazăr 
s-a dăruit cu căldură muzicii moderne. Neuitate prietenii îl 
leagă în această direcție de Ravel, Stravinski, Martinu, Hon
egger, Mihailovici.

Și aici, la Paris, ca și în întreaga sa . activitate, „Scumpa

Cavalerismul, instituție caracteristică întregii Europe 
vale, a existat și în țările române. Cavalerii români 
denumirea de „viteji" și erau investiți cu acest titlu 
după anumite fapte de arme, ceremonia desfășurîndu-se într-un 
cadru solemn. Despre aceasta găsim mărturii în Letopisețul 
Anonim al Moldovei, în care se arată că în 1481, după bătălia 
de la Rîmnic, Ștefan cel Mare „a instituit atunci mulți viteji". 
„Vitejilor' le erau recunoscute și cele șapte „virtuți cavalerești' 
în care erau grupate deprinderile absolut necesare în luptă. 
Despre cîteva din exercițiile dezvoltării acestor virtuți amintește 
Grigore Ureche referindu-se la educația dată lui Bogdan Vodă, 
fiul lui Alexandru Lăpușneanu. Legat de pregătirea de luptă a 
„vitejilor" trebuie să arătăm că și în țările române au existat, 
acele vestite întreceri cavalerești care imitau lupta, turnirurile. 
Astfel, pe timpul lui Mircea cel Bătrîn, cavalerii munteni au 
luat parte la un turnir desfășurat la Buda în Ungaria ; alte 
documente atestă existența turnirurilor și în cetățile Sibiu și 
Brașov. Pregătirea cu caracter militar începea de la o vîrstă 
fragedă.

Dar exercițiile fizice se mai practicau și în scop de destindere 
i și mai ales sub formă de cxicurs. Astfel sînt cunoscute cursele 
I de cai organizate pe vremea lui Alexandru Lăpușneanu la 
Bîrlad. De altfel. îndemînarea românilor la călărie era atît de 

, vestită, încît chiar în „Cîntecul Nibelungilor" se arată iscusința 
i Valahilor în arta călăriei. Ion Neculce ne spune, de asemenea, că 
. în Moldova, sub domnia Iui Cantemir, Dedul Spătarul era 
vestit pentru exercițiile acrobatice făcute în goana calului. în 
„Descriptio Moldaviae'. Cantemir ne vorbește și el despre 
întrecerile de călărie, dotate cu premii, care aveau loc cu 
ocazia nunților din popor. In timpul sărbătorilor populare sau 
al nunților, erau practicate mai ales exerciții cu caracter 
acrobatic și de forță, care impresionau spectatorii. Martor 
ocular la o astfel de nuntă, cronicarul muntean Radu Popescu, 
ne relatează cîteva astfel 
printre care saltul peste 
în vîrful unui stîlp, 
acrobatice, etc.

Ne mai sînt cunoscute 
lăncii din goana calului 
pușca.

de exerciții făcute de un „pehlivan', 
opt bivoli, exerciții acrobatice făcute 
precum și diferite alte ’ sărituri

concursurile 
și de trasul

de călărie, de aruncarea 
la țintă cu arcul și cu

O imagine vie și destul de 
completă a stării agricultu
rii în Moldova la începutul 
secolului al XVIII-lea ne o- 
feră Dimitrie Cantemir în a 
sa „Descriptio Moldaviae".

Descriind mănoasele cîm- 
pii ale țării sale, Dimitrie 
Cantemir afirmă că în anii 
bogați „grîul dă locuito
rilor de 24 de 
mînța. semănată, _____
de 30 de ori, orzul de 60 de 
ori, meiul dă de 300 de ori, 
lucru de necrezut pentru cel 
ce nu vede cu ochii lui". A- 
cește recolte, uneori exagerate, autorul le pune pe seama solu
lui foarte bogat în azotați. Această observație este remarcabilă 

prin aceea că Dimitrie Cantemir este primul savant român 
care explică fertilitatea solurilor românești prin bogăția lor în 
azotați.

In ce privește pomicultura el arată că în toată țara erau atîția 
pomi roditori, încît nu se poate vorbi de grădini de pomi, ci de 
„păduri întregi de pomi cu roadă".

în mod cu totul deosebit, Dimitrie Cantemir descrie cultura 
viței de vie și faima de care se bucurau produsele podgoriilor 
românești în Europa.

In altă ordine de idei, el arată că datorită faptului că „toate 
cîmpurile sînt pline de flori", albinele și prisăcile se găsesc 
în toată Moldova.

In fraze pline de un cald patriotism, Dimitrie Cantemir a re
dat cu competență imaginea țării, a bogățiilor sale, rezultatul 
activității creatoare a poporului român.

PENTRU SUCCES

ori să-’ 
secara

C. CHIRILĂ

(Urmare din pag. I)

în idiom carpato-danubian ar 
na cam așa : Mai bine puțin și 
n decît mult și rău. Altfel 
îs : editorul trebuie să alea- 
, între bun și mai bun pe cel 
ii bun. El trebuie să fie 
igent și obiectiv, să păs- 
•ze un echilibru și o justă 
^porție între diversele com- 
ctimente tematice, între di- 
rsele niveluri de tratare etc. 
itura Minerva (căci despre ea 
/orba în primul rînd în aces- 
însemnări) trebuie să fie, nu 
mai casa tuturor scriitorilor 
preună, ci și a fiecărui scrii- 
■ în parte. (Asta, cu atît mai 
ilt cu cît, pînă una alta, e a- 
>ape singura editură beletris- 
ă din țară, care trebuie să 
ipundă tuturor solicitărilor), 
treacăt fie spus, se impune 
necesitate ca noi unități edi-

altora, egal de binevoitoare și 
celor care, cu scrîșnetul dinților, 
deschid drumuri noi în păduri 
încă neumblate, și celor care 
știu să evolueze grațios și edifi
cator pe drumuri mai de mult 
cunoscute...

Un singur lucru trebuie să știe 
editura : să spună „NU" non
valorii, imposturii literare, și să 
ridice un zid de netrecut în fața 
oricărei lucrări care ar aduce 
cea mai mică știrbire omului, 
luminii și frumuseții lui, insti- 
gînd la huliganism, la război, la 
ura de rasă.

Dar exigența editurii nu se 
poate manifesta doar în acest 
mod negativ-global de care toc
mai am amintit. Ea trebuie să 
fie și o exigență pozitîvă-dife- 
rențiata, menită să promoveze, 
în funcție de orientarea, cuprin-

Desigur însă că, deși este a 
scriitorului în primul rînd și a 
editorului prin derivație directă, 
problema aceasta privește de a- 
proape și întreaga masă a citi
torilor care, în ultimă instanță, 
ea apreciază calitatea și decide 
soarta oricărei cărți. Si, evident, 
problema actualității în literatu
ră îi privește în mod cu totul 
particular și pe acei reprezen
tanți de elită ai cititorilor care 
sînt cititorii avizați, cititorii ca- 
re-și pot instantaneu formula 
impresiile (exacte) si care pot 
rapid emite judecăți de valoare 
(întemeiate), într-un cuvînt: cri
ticii literari. Nu sînt un critic 
literar. Ritmurile, sunetele și 
sensurile indisolubile întrețesute 
îmi ajung pentru a culege din 
fagurele lumii mierea de care 
e plin. Dar îmi simt ca pe o

DE EDITOR ci)
ia!e cu profil asemănător să 
ființă într-un timp cît mai 
irt, poate chjar prin „ramifi
ca*4 actualei edituri. Dar, în 
eptarea unui asemenea fericit 
îniment, Editura Minerva tre- 
ie să plece de la acest fapt, 
ator de răspunderi suplimen- 
e, că este acel debușeu edi- 
ial deplin închegat al între- 
colectivități scriitoricești. Și, 

;ă eventual, colectivității a- 
teia de mînuitori ai condeiu- 
îi e dat ,să se grupeze spon- 

i pe diverse afinități de preo- 
>ări, de căutări stilistice, de 
ie preferate, de gusturi co
ne, de simpatii (și se pare 
aceasta este inevitabila si- 
ție), atunci editura are obli- 
ia de a-și ridica o turlă u- 
șă pînă-n bolta cerului, pen- 

a le cuprinde și a le adă- 
iti pe toate. Fără discriminări 
re stiluri și experimente di- 
•se, fără preferințe subiective 
îtru anumiți autori în dauna

derea și adîncimea lor, lucrările 
autorilor contemporani, mai ales 
pe cele consacrate arzătoarelor 
probleme ale actualității.

Problema aceasta a actualității 
nu este, evident, o problemă în 
primul rînd a editurii. Ea e, în 
primul rînd, o problemă a scrii
torilor înșiși și a uniunii lor de 
creație. Dar un lucru e sigur : 
numai așa, și numai atunci, vor 
izbuti scriitorii — și, alături de 
ei, editorii — să trăiască peste 
veacuri și milenii, dacă și cînd 
vor ști să dea glas, în opere 
dense și strălucitoare, în cărți 
cu o înfățișare prestigioasă și cu 
un larg ecou în publicul vremii 
și al vremilor, epocii unice și 
incomparabile în care trăiesc. 
Mai ales dacă acea epocă este, 
așa cum e cazul, epoca glorioa
să a construcției socialiste, izvor 
nesecat de frămîntări și de reali
zări, în care se croiește pentru 
totdeauna de aci înainte vîrsta 
de aur a omului.

spun că, în pri-
și a cultivării

sfîntă datorie să 
vința orientării 
gustului public, a delimitării de 
direcții valabile în marea căuta
re a spiritului contemporan (că
reia pana sensibilă și vibrantă 
a poeților — lirici, epici și dra
matici — îi marchează cu 
promptitudinea instinctului tra
seul oscilant și uneori prin chiar 
asta emoționant), critica și eseul 
literar, sau mai de grabă criti
cii literari și eseiștii pot face 
mai mult și mai bine decît fac 
în prezent. Mai bine, adică mai 
adaptat nivelului propriu al e- 
pocii noastre, atît de surprinză
tor de repede depășindu-se ! In 
acest domeniu, anchiloza e mor
tală. Fermitatea trebuie intim 
aliată cu mobilitatea spirituală, 
cu disponibilitatea la nou. Marii 
noștri înaintași ne-au servit 
strălucite lecții în acest sens, — 
de la Titu Maiorescu și C. Do- 
brogeanu-Gherea, trecînd prin 
E. Lovinescu și G. Călinescu, pî-

nă la Pompiliu Constantinescu 
și Perpessicius. E adevărat că 
vremile pe care le trăim sînt 
mai complexe decît cele în care 
au trăit ei. Dar cu cît mai fru
moase ! Și cu cît mai înălțătoa
re ’ Se cuvine ca mintea care le 
cuprinde să le și deslușească. 
NU ne îndoim că această deslu
șire, această luciditate analitică, 
această exactitate, această pon
dere, acest simț al răspunderii 
sociale își vor face drum din ce 
în ce mai larg în critica noas
tră de azi. Căci, să nu uităm : 
tînăra generație de scriitori, și 
în proză, și în poezie, și în dra
maturgie și în istorie literară, și 
în critică și în eseu, se anunță 
nu numai orgolioasă în sensul 
bun al cuvîntului ci și aptă : 
aptă, nu numai pentru continua
re ci și pentru depășire. Sub a- 
cest semn se așterne larg în fața 
noastră viitorul. Și iată de ce, 
editorul are de partea sa toate 
argumentele să pășească spre a- 
cest viitor cu încredere.

în cei douăzeci de ani de e- 
xistență a sa, în pofida diverse
lor forme organizatorice prin 
care a trecut, și care i-au lărgit 
sau i-au strîmtat, după nevoile 
dezvoltării sociale, aria de acti
vitate, schimbîndu-i-se, evident, 
de fiecare dată, și numele, în 
raport cu domeniile asupra că
rora își întindea jurisdicția, Edi
tura Minerva a avut o concepție 
editorială proprie. Nu stereotip 
identică, dar unitară, și mereu 
adaptată realității și nevoilor 
societății de-a lungul tuturor 
acestor ani. Un prim obiectiv, 
în ordine cronologică, a fost a- 
cela al celei mai largi difuzări 
a valorilor absolut certe ale tre
cutului și a promovării unei li
teraturi noi, în care viața nouă 
a poporului nostru să fie expri
mată în mod adecvat, pentru ca, 
luînd cunoștință de sine în a- 
ceastă expresie și limpezindu-se, 
toată această viață de lumină să 
se poată avînta mai departe 
spre noi prefaceri, care s-o a- 
propie cît mai repede de țelul 
ei propriu. Concomitent cu lar
ga acțiune de școlarizare la toa
te nivelurile, desfășurată de re
gimul nostru conform politicii

sale culturale proprii, menită a 
ridica întregul popor la nivelul 
general de cultură al națiunilor 
celor mai avansate, această lar
gă difuzare a valorilor de bază, 
consecvent întreprinsă de siste
mul nostru editorial de-a lun
gul unor ani de activitate, a dus 
la crearea unei impunătoare ba
ze de masă a publicului cititor, 
cifrîndu-se la sute de mii de 
oameni. Publicul acesta, fără 
precedent în istoria României, 
și uimitor chiar în raport cu 
situația altor țări, mai puțin 
grevate în trecut de vicisitudi
nile istoriei, s-a consolidat trep- 
tat-treptat, transformîndu-se în
tr-un vast, ansamblu cristalizat 
de cititori constanți, și diferen- 
țiindu-se în același timp, prin 
conturarea, în sînul acestui an
samblu, a diverselor categorii 
de cititori specializate, caracte
rizate prin nevoia de a consuma, 
în afară de și în plus față de 
cartea de interes general, și a- 
numite cărți (din ce în ce mai 
numeroase) care să le fie în mod 
special destinate. Cum aceste 
categorii specializate nu sînt 
simple categorii de cititori con
sumatoare de valori culturale, 
ci sînt integrate în mod orga
nic în însuși circuitul viu al 
creării valorilor respective, — 
e o datorie pentru regimul so
cial-politic care le-a făcut posi
bile (pentru întîia oară în isto
ria culturii românești) să le a- 
sigure în continuare condiții cît 
mai prielnice de dezvoltare și 
de tot mai adîncită diferențiere. 
Această datorie, Editura Miner
va a resimțit-o, în ceea ce o 
privește, pe măsură ce se con
tura, în sînul publicului celui 
mai mare, publicul „specializat"

rientează numai după ecourile 
unui succes sau altul este mai 
scăzută. Tinerii, în general, au 
o capacitate obiectiv mai redu
sa decît a adulților, de a se o- 
rienta către ceea ce este real
mente valoros (în închipuirea u- 
nor tineri, succesul se confundă, 
adeseori, cu voga — și de pe 
planul vestimentar, ei mută les
ne pe planul culturii, deprinderi 
căpătate prin simpla imitare, 
prin ,,jocul pieții", a unui așa 
numit „gust public" — dar cu-a- 
devărat public ? asta, mai rămî- 
ne de văzut).

Succesul unui cîntăreț, al unui 
poet, al unui actor, îl atrage pe 
tînăr exact așa cum atrage be
cul aprins, în noapte, fluturii. 
Și... vai ! cu ce consecințe, lată 
deci că apare necesitatea de-a 
ne preocupa nu numai de sta
bilirea precisă a categoriei de 
succes, ci și de efectul acesteia 
asupra celui care îl consumă. 
Pentru că, un succes fals poate 
fi distrugător, în cele din urmă, 
pentru acel care s-a amețit inu
til cu el, dar este infinit mai pri
mejdios pentru marea masă de 
consumatori ai culturii, ai artei 
— și în special pentru tineri.

Amestecul confuz de laude și 
aprecieri, egal rostite, indiferent 
de dificultatea genului practicat, 
duce la... marmelada ae valori. 
Un exemplu : desigur că muzi
ca ușoară poate fi cît se poate 
de serioasă (ca și o anecdotă, 
de altfel, care poale avea un 
fond serios și totuși provoacă 
rîsul), dar iatâ câ s-a simfit ne
voia sâ i se spună alteia... mu-

— și el destul de considerabil
— corespunzînd profilului ei de fl 
activitate : acela al literaturii
beletristice propriu-zise (poezie, 
proză, teatru) din trecut și de 
azi, al criticii și istoriei literare, 
al eseului, al literaturii populare 
și al folclorului, — în limba ro
mână și în limbile minorităților 
naționale conlocuitoare.

Două epoci

zică grea (și nu numai „grea* 
din punctul de vedere al perce
perii ei). Vorbind despre mișca
re, putem spune că și bicicfeta 
înaintează pe drum, si tracto
rul, și automobilul, și locomoti
va — iar prin aer și avionul, si 
racheta... De ce cinci e vorba de 
ierarhia valorilor în știinfo și-n 
tehnică, oamenii — inclusiv ti
nerii ! — par mai dispuși să fie 
exacți, să admită existența unor 
anumite trepte de valoare, iar 
cînd e vorba de cultură, de 
cîntec, de film, de carte, sînt 
robii aproximației (în parante
ză, nimeni nu va confunda ca
litățile unui „Gordini" cu cele 
ale unui „Mercedes"). Bineînțe
les, nimeni n-are pretenția ca o 
adolescentă de 16—17 ani să 
țină deasupra patului ei poza 
lui Einstein, în loc s-o aibă pe 
cea a lui Belmondo sau Adamo, 
deși toți trei sînt realmente „oa
meni de succes" (dar aflați, ăs- 
ta-i adevărul, pe trepte diferi
te). Nimeni nu pretinde ca, nea
părat, pe ultima filă a macula
torului, elevul să-și însemne cine 
știe ce ecuații sau maxime cele
bre, în loc să-și scrie textul, de
seori bținal, al cine știe cărui 
cîntec de muzică ușoară. Dar 
este de datoria celor care se 
ocupă — pe toate „canalele” — 
de formarea „consumatorilor* 
de cultură, să aibă în vedere, 
permanent obligația de a-i aju
ta pe tineri, publicul în general, 
în stabilirea unei reale ierarhii 
de valori în cultura lor proprie. 
Nimic nu e mai trist, mai grav, 
decît confuzia de valori din 
mintea tînărului care-l socotește 
mai important pentru umanitate 
pe X cîntăreț de muzică ușoară 
— și asta în comparație chiar 
cu un titan al muzicii sau lite
raturii (succesul facil al unora 
împinge forțat, pe un plan se
cundar, cunoașterea obligatorie, 
de către tineri, a „vîrfurilor" 
culturii și științei naționale si 
mondiale). E limpede'că, la anii 
aceștia, se judecă mai mult cu 
inima decît cu mintea, dar e-

sefortul de care aminteam 
cere, totuși, depus.

Succesul are, în general, o 
forță de atracție extrem de pu
ternică asupra tinerilor; exage- 
rînd succesul unei valori relati
ve, nu comitem doar o nedrep
tate la adresa respectivului in
divid — el se va redresa sau 
nu, atunci cînd va fi așezat la 
locul cuvenit, asta-i altă proble
mă ! — ci întîrziern sau blocăm 
chiar accesul tînărului, disponi
bilitățile sale naturale pentru 
alte zone ale vieții spirituale, 
mai importante. încă o dată 
nu-i vorbă să încercăm acum 
falsificarea naturii însăși a vîrs
tei tinere, dar să-i dăm, cît mai 
devreme, tonul exact al fiecă
rei valori, atrăgînd atenția că, 
așa cum există mașini și mașini, 
există succes... și succes. Deprin- 
zînd tineretul să discearnă suc
cesul (tipurile de succes) în cub- 
fură și artă, ca să ne limităm 
doar la atît, deocamdată, în
seamnă să dobîndim un tip su
perior de consumator al artei și 
culturii, om capabil să nuanțeze 
pînă într-afîta ceea ce se întîm- 
plă în sfera respectivă, încît să 
știe să deosebească nu numai 
succesul de insucces, lucru rela
tiv ușor, ci (repet) succesul... de 
succes. E un deziderat, o su
gestie. Sper să aibă succes.
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în ultima vreme am primit mai multe 
scrisori în care sînt întrebat de ce a fost 
închis .biroul meu public de audiențe. S-au 
făcut tot felul de presupuneri, la care mă 
simt obligat să răspund. Nu am fost 
retrogradat, nu am desființat biroul, nu
ci pur și simplu biroul a fost închis pentru 
renovare. Cum ? Prea multă vreme ? Ei, 
cum, e mult un timp de cîteva luni pentru 
renovarea unui birou ? Teatrul Giulești e 
în renovare de cîțiva ani și văd că nu se 
mai supără nimeni. Să nu ne mai pierdem 
vremea cu scuzele, ci să trecem la treabă. 
Vă anunț dinainte că la mine vă puteți 
adresa cu orice fel de problemă, din 
absolut toate domeniile de activitate. Nu 
se face anticameră, și totul se rezolvă. Nu 
ca la consiliul popular... Deci, să intre cine 
ela ușă !

Dar, prima mea audiență din ziua de azi 
roi se pare puțin cam misterioasă. Am vă
zut numai că ușa s-a deschis și s-a închis, 
apoi am auzit o voce: „Eu sînt primul", 
„Da unde ești frate, că nu te văd ?" „Sînt 
aici, pe scaun, în fața dumitale". „Hai, 
lasă-te de glume proaste că pentru asta 
există rubrici de satiră și umor". „Sînt 
aici, și dacă nu mă crezi pot să te înțep 
cu un ac“, „Nu, mersi, pentru asta am 
prieteni destui. Dar spune cine ești ?* 
„Fantomas !", „Și vrei să te dezlănțui ?* 
„Nu, m-am dezlănțuit, adică eu cînd vreau 
mă fac nevăzut". „Am mai auzit eu chestia 
asta. Cică dacă bagi în gură un os de 
pisică devii invizibil. Fii bun și spune-mi 
ce os e necesar: clavicula, șira spinării, 
tibia, metacarpiene sau niscaiva ghiare de 
miță." „Nu, o femeie!". „Cum, înghiți o 
femeie ?" „Nu o înghit, ci îi spun că o iau 
de nevastă !... Cum face un copil mă fac 
Fantomas, adică dispar"... „Nene, te-am 
prins, tu ești Marica Ion din comuna 
Dăești, județul Vîlcea care ți-ai lăsat 
nevastă cu doi copii și cînd vrei trimiți 
pensia, cînd nu vrei... dispari. Ba mi se 
pare că i-al lăsat nevestii — spre întreținere 
și pe tatăl tău ?“ „Nu, nu sînt eu, pe mine 
nu mă vede nimeni Ia față, sînt invizibil. 
Eu nu mă cunun cu femeile, ci doar stau 
așa... cu ele și apoi cînd sînt aproape să 
nască zic : mă duc să iau niște țigări, și— 
valea. Și ți-o spun eu acum, degeaba în
cerci să afli unde sint că nu reușești, așa 
că mai bine trage obloanele Ia biroul tău 
de audiențe și ocupă-te de altceva-. 
M-am repezit să prind fantoma de pe 
scaun, dar ea a ieșit așa cum intrase. Dar 
nu mă las. Pentru a-I identifica pe 
Fantomas cer ajutorul cititorilor. S-a fă
cut el invizibil, dar tot îl găsim noi. 11 
cheamă Cosma Dumitru, e tehnician 
veterinar și a lucrat Ia I.A.S. Mircea Vodă 
din județul Ialomița. Cînd a aflat câ Maria 
Sălcudeanu va avea un copil, a devenit 
Fantomas. După cite am auzit, nu știu 
precis, el a mai devenit odată fantomă 
prin comuna Șocariciu — (probabil atunci 
a plecat după chibrituri). Copilul, Liliana 
Carmen s-a născut, a crescut și acum e in 
clasa I. La toată lumea spune că ea e ^a 
lui mama". Dar e nevoie și de tată. Deci, 
vă rog ajutați-mă să-1 aflu pe Fantomas. 
dacă puteți trimiteți și o fotografie.

Dacă îl identificăm e foarte bine: o 
fantomă mai puțin.

GH. NEAGU

Pastel de toamnă m Herăstrău

MUZEE
ÎNRUDITE
La Galeriile fondsloi plas

tic din Cluj a avut lae. 
marți, din inițiativa Comne- 
tnlni județein pentru cultu
ră și artă, o seară de pserie 
plastică si muzică. Progra
mul serii a fost in măsuri 
să satisfacă gusturi dintre 
cele mai alese prin reușita 
îmbinare a muririi. pUstîm 
9i preriei. Momentele muzi
cale au fost susținute de Lâ- 
via Liaeanu. Eva Trenkâ. ar
tiste emerite. Ștefan Raha 
artist emerit, și alții. Aa 
participat artiștii plastici Au
rel Ciape. Romul Ladea. A- 
body Nagy Bria. Dintre 
poeți aa citit Aarel Râu. 
Letup Lajos. Aarel G«r- 
cheana. Victor Felea. Tro
ba r MThadaș Kâayadi Saa-

( Urmate din pag. 1)

întîlnirea noastră cu cîțiva 
profesori diriginți din școlile 
oucureștene, a debutat cu o a- 
preciere care exprimă, concen
trat, părerea cadrelor didactice 
despre ora de dirigenție : „Cea 
mai dificilă muncă în cadrul 
școlii este ora de dirigenție" — 
mărturisea tovarășa Ana Basa- 
rabeanu, profesoară la Liceul 
nr. 39.

Aprecierea ne scutește de ex
punerea motivelor care ne-au 
condus Ia reabordarea temei 
„Ora de dirigenție". Ne justifi
căm. intrucît cititorul ar putea 
părea surprins de ce se discu
tă cu atita insistență, reluîn- 
du-se aproape în fiecare an de 
o publicație sau alta, rubrica de 
opinii consacrată orei de diri
genție. Firesc este ca această 
oră să rămînă o temă de 
dezbatere mereu în actualitate, 
fiind supusă și ea, ca toate dis
ciplinele școlare, perfecționări
lor și înnoirilor. Altceva nu e 
Breșe ! că dezbaterile încep de 
fiecare dată de la A și nu vi
tează doar perfectările și înnoi
rile. E cumva vorba de o ruti
nă gazetărească sau practica 
școlară obligă la repetarea ob
sedantă a acelorași stări de lu
cruri, principii și păreri ?

SE SPUNE „LECȚIA DE Dl- 
RIGENȚIE". UN ACCIDENT DE 
FORMULARE?

lui de învățămînt — un loc dis
tinct, cu o anume specificitate, 
de neconfundat cu lecția. Dar, 
recunoștea și el, că nu sînt pu
ține cazurile cînd ora de diri
genție capătă înfățișarea unei 
lecții. Profesorii simt că ora de 
dirigenție se profilează tot mai 
mult ca o oră de clasă, ne-au 
confirmat-o și interlocutorii 
noștri, deși nu toți sînt împă- 
cați cu această evoluție. Este 
aici un cerc vicios : nu le place 
această substituire și totuși, a- 
preciază ca „ore reușite", cele 
pe care le fac profesorii diri
ginți avînd specialitatea mate
matică — „despre matematiza
rea științelor", de fizică — „des
pre cibernetică", de română — 
„despre scriitori", de istorie — 
„despre datele memorabile din 
trecutul țării" etc., etc. în 
legătură cu asemenea ore 
se vorbește în școală cu e- 
vlavie ; vor fi fost niște reuși
te ale profesorilor respectivi a-

I

Aa! de zile ora aceasta, „cea 
mai dificilă- pentru profesor, a 
fost mmută „ora educativă- și 
dară o numeai „oră de diligen
ce" «rai imediat corectat. A- 
cum. descope rin du-se piatra fi
lozofală. s-a ajuns la concluzia 
că întreaga activitate a școlii 
erte educativă, deci denumirea

nadtaanl, si ne legim de for-9 m-ile ri să intentăm procese ti- 
rilaturilor. Neam simțit obli
gau să facem acest capitol pen
tru că. dincolo de ceea ce ar pă
rea o deforma tie profesională — 
cadrul didactic avind in limba
jul «cal termenul Jacție" — 
se ascunde o practică, nu lipsi
tă de coafarir. care îndreaptă 
ora de cintenție spre ora cbis- 
nuiîă de clasă profilată, nu ra
reori. după specialitatea profe- 
soruhxL Si pentru ca acuzat a 
noastră să nu pară gratuită a- 
peiăa la stenograma destul de 
țneâreată cu formulări eoech-- 
dente : J/eețja mea de dinger- 
ție a fost—". _cea mai interesan
tă lecție de dirigenție—". -elevii 
au apreciat lecția de dfrigen-
ție-*. -pianul lecției de diri- 
geuîJe—- «te.

Atunci, tu discuv.e. 
sorati am si întrebat: -Lsru 
de dirigenție?-. Da. ri s-a răs
puns. Profesorul e obligat $â 
supună rancaneior pregătirii 
•■ectiDoe de ringertie ca pentru 
orice altă eră de clasă din spe- 
-altrwa ca. Cu alte cxxviaee. ei 
-:o—e<te ptznul fiecărei ore 

de dirigeatâe. fare la început de 
» si de tneestrt: eșalonarea

s ocBă la a transforma era 6e 
fîrigmtîe într-o lecție de cla
să e numai un pas. Si nrofe- 
«orti-dirigmti H fac. unii eu 
buni știință că procedeul e gre
șit. alții din inerție.

Prcfesorui Petre Soria, ins
pector in cad—*1 Inspectorariilui 
•oolar al municipiului Bucu
rești. prezent la convorbirea 
ncastră. atribuia orei de diri
genție — componentă a planu-

conturat și armonizat și nu să 
fie o izbutită accidentală. în 
convorbirea, noastră lucrurile nu 
s-au urnit mai departe de acest 
deziderat ; dacă am. prezenta 
drept creații exemplele furniza
te, chiar invitații noștri nu 
ne-ar .ierta-o, întrucît prestigiul 
lor nu va ieși mai întărit prin 
înfrumusețarea unor realizări 
modeste. Așa că, trecem mai 
departe, lăsînd cititorului, om al 
școlii, să completeze acest ca
pitol deficitar.

Cum se ajunge la tema 
de dirigenție, 
sori ? — am 
barea. Ni s-a

orei 
tovarăși profe- 

lansat noi între- 
răspuns — cităm :
Basarabeanu :Prof. Ana

De la începutul anului școlar le 
cer elevilor să-mi .furnizeze 
propunerile lor pentru orele de 
dirigenție. Adun astfel teme 
care îmi Hau convingerea că 
vor trezi interesul clasei. Orele 
mele sînt ore cerute de elevi.

este să nu uităm vîrsta elevilor, 
gradul lor de receptivitate și 
cultură.

Prof. Petru Sorin, inspector :
— Specificul acestei ore constă 
în faptul că ea trebuie să reali
zeze educația moral-cetățe- 
nească a elevilor. Este add vara t, 
ne mai încarcă unele instruc
țiuni ale ministerului, po
trivit cărora în ora de dirigen
ție trebuie să se dezbată teme 

, de educație sanitară, legile cir
culației, orientarea școlară și 
profesională. Mai sînt apoi co
memorările, aniversările, dar 
orele care rămîn trebuie consa
crate educării moral-cetățenești 
a elevilor.

Am pune punct aici conside- 
rînd că părerile exprimate — 
unele juste, altele discutabile, 
altele confuze — au conturat 
modul în care se alcătuiește te
matica orelor de dirigenție. 
Ne-a reținut însă atenția discu
ția despre aspectul organizato-

dere. Deci, nu este momentul 
apum să tragem concluziile.
ORA CEA MAI INTERESANTA.

ORA DE
DIRIGENȚIE

în fapt, aceasta a fost tema , 
discuției noastre cu cei cîțiva 
profesori din Capitală. Am vrut 
să înfățișăm cititorului cîteva 
ore considerate de către diri- 
ginți, „cele mai izbutite" ca or
ganizare și rezultate, și să-1 in
vităm pe cititorul interesat să 
completeze acest tablou. Și to
tuși, capitolul consacrat între
bării noastre nr. 1 va fi cel 
mai restrîns,’ nu pentru că n-am 
aflat amănunte interesante des
pre o oră de dirigenție, ori alta, 
ci pentru că, voit sau nu. te
mele relatate urmează aceleași 
căi cunoscute — „Prietenie, dra
goste și căsătorie", „Regimul de 
lucru zilnic", „Viața și creația 
lui Ciprian Porumbescu", „Ati
tudinea față de muncă", „Cum 
ne ~ comportăm" etc., etc. Și 
încă ceva : frărriîntarea interlo
cutorilor noștri era alta, expli
cabilă și viza tendința lor " de 
a„ afJa ^ăile care să le permită 
să-și exercite mai bine meseria 
de profesor diriginte. în fata 
chestiunilor organizatorice, ți- 
nînd de instrucțiunile și îndru
mările cărora trebuie să le răs
pundă, amintirile despre ora de 
dirigenție „cea mai interesantă" 
au pălit.' Consecvent în intenție, 
ziarul își oferă în continuare 
coloanele sale pentru reprodu
cerea scrisorilor în care profe
sorii diriginți — acceptînd invi
tația noastră — ne vor relata 
despre orele care ar putea al
cătui un tablou sugestiv, capa
bil să inspire și pe alți colegi. 
Nu pledăm pentru imitare ci, 
dimpotrivă, pentru Inedit în te
matica orelor de dirigenție, 
dar e păcat să se irosească u- 
riașa experiență adunată în șco
lile noastre, generatoare de ideî 
$i soluții.

tingînd, poate, ținuta unor pre
legeri de interes pentru elevi. 
Dar locul unei asemenea tema
tici îl aflăm în contextul orelor 
de dirigenție sau mai potrivite 
ar fi să formeze obiectul unor 
activități în cercuri, unor sim
pozioane, serate științifice ? Nu 
cumva se suprapun chiar pro
gramului de activități al orga
nizației U.T.C. ?

INTRE CREAȚIE, IMPROVIZA- 
ȚIE Șl REGIE.

Invitații noștri au vorbit elo
gios despre menirea orei de di
rigenție : în stenogramă ea apa
re definită ca oră de comuni
care intima a profesorului cu 
clasa, ora de franchețe și măr
turisiri, de răspunsuri la grave
le întrebări ale adolescenței, 
ora în care clasa își rezolvă 
problemele ei mari și mici. Pă
reri promițătoare, pline de căl
dura umană și înțelegere peda
gogici a ceea ce trebuie să fie 
era ce dirigenție. Totul ne che
ma să pătrundem in interiorul 
celor 50 de minute, repetate de 
33 ce ori pe an, rezervate dîri- 
gintehii pentru munca cu clasa 
=3_ Odată ajunși însă în acest 
nter-or — cu ajutorul interlo
cutorilor noștri, chiar ei au des
trămat aureola țesuta in jurul 
ceei 6e dirigenție. cuvintele fru- 
— case au r. -părut si ele, ade- 
«ea âexrrHazxsdu-că-ae. proza! n 
rvtn fic-na -tri putut bârocra- 
~ c— —1 ț—<ihăcn- outmâ riz-— 
citate, in sfirșă. cfte petin din 
toc ce n-ar trebui să conțină ora 
de dirigenție.

Profesoara Marga Labiș. de 
la Liceul „Emil Racoviță-, îl 
prezenta pe diriginte ca un om 
de creație. Ducem mai departe 
ideea și spunem că fiecare oră 
de dirigenție trebuie să fie o 
creație a profesorului diriginte, 
care să închege un întreg bine

Prof. Ion Sucita, Liceul „Ion 
Neculce" — Cînd aleg temele 
pentru dirigenție consult clasa ; 
într-adevăr, elevii pot da suges
tii interesante, dar eu nu aleg 
temele sugerate de ei decît în 
măsura în care le consider uti
le nevoilor clasei. Aceasta, pen
tru că orele de dirigenție nu 
trebuie să completeze golurile 
din cunoștințele elevilor — or, 
sugestiile lor vizează în cele 
mai multe cazuri asemenea so
luții — ci să răspundă nevoilor 
educative ale colectivului sau 
ale indivizilor.

Prof. O. Roșianu, Liceul 
„Spiru Haret" : — Cred că ora 
de dirigenție trebuie să fie o 
oră de generalizare a tuturoi’ 
problemelor studiate la alte ma
terii, dar din punctul de vede
re al educației. Este vorba de 
completarea și rotunjirea unor 
cunoștințe căpătate la diverse
le discipline. Un număr mare 
de ore de dirigenție trebuie să 
fie destinate aspectului infor
mativ instructiv. Pe elevi îi in
teresează foarte mult chestiuni 
fee cibernetică, iar profesorul de 
fizică sau de matematică nu le 
poate satisface curiozitatea în 
orele de predare, decît într-o 
foarte mică măsură.

Prof. Marga Labiș — Teme
le trebuie să izvorască din ne
cesitățile educative ale clasei, 
din specificul eL Elevii sînt in
genioși. dar nu-i puiesn lăsa pe 
ei că ne hotărască temele pen
tru dirigenu*. Dacă ar fi după 
elevi, am face numai întUniri 
cu actori ri sportivi, am discuta 
numai despre dragoste și prie
tenie. Să nu ne sperie faptul că 
vom repeta — de Ia un an la 
altul pentru clasa al cărei diri
ginte sintem — unele teme. La 
urma urmelor, pedagogia presu
pune repetarea unor reguli și 
îndatoriri pînă cînd avem con
vingerea că sînt însușite. Totul

ric al orei de dirigenție. Am a- 
flat că sînt „ore de dirigenție 
improvizate", „ore-prelegeri" și 
„ore regizate". Profesorii Marga 
Labiș și Gh. Soroiu, de la Li
ceul ’,,1. L. Caragiale", afirmau 
că orele improvizate, spon
tane le reușesc foarte bine, 
pe cîtă vreme cele pregă
tite au fost adesea rigide, niște 
eșecuri pedagogice. Profesorul 
O. Roșianu a elogiat „ora-pre- 
legere" în care dirigintele 
dezvoltă strălucit o temă sau 
alta, spre deosebire de orele cu 
referate ținute de elevi, inefica
ce, după părerea sa, întrucît pe 
colegi nu-i interesează să ascul
te lucruri .pe care și le pot po
vesti și în recreații. Aproape 
toți invitații noștri au fost de 
părere că orele care nu sînt 
prelegeri ale diriginților, nu 
pot fi altfel organizate decît ca 
o mică scenetă de teatru în re
gia dirigintelui. Cu deosebire, 
cele la care se anunță inspecții 
și asistențe devin mai artificia
le, dar partea de regie nu lip
sește nici la orele fără asistență 
din afară.

Nu stă î_______
dăm aici verdicte,___________
pe poziția pro sau contra față 
de punctele de vedere exprima
te. Discuția ziarului despre ore
le de dirigenție abia începe și 
3Întem convinși că vor fi ex
primate și alte puncte de ve-

în intenția noas®|. să 
verdicte, să ne sMBam

• • • • •

SE ACUZA LIPSA UNEI PRO-^ 

GRAME PENTRU ORA DE Dl. 
RIGEPțȚIE. DAR ESTE NECE
SARĂ ?

Dirigințil se simt văduviți de 
un material orientativ pentru 
ora de dirigenție. Reclamă chiar 
o programă a orei de dirigenție 
deși atunci cînd primesc o in
dicație pentru o temă sau alta, 

simt stînjeniți. Mai mult, 
chiar- în convorbirea noastră 
s-au' ridicat împotriva planifi
cărilor trimestriale, anuale, ale 
temelor de dirigenție

Noi considerăm că Ministerul 
Invățămîntului a procedat bine 
cînd nu l-a încorsetat pe 
profesorul diriginte în rigorile 
unei programe obligatorii. La 
urma urmelor, dirigintele este 
suveran în propria sa clasă, și 
n-ar trebui să dorească, să ac
cepte, un rețetar care, oricît de 
judicios ar fi alcătuit, nu 
răspunde exact și întotdeal^ia, 
la nevoile clasei sale. Dacă ad
mitem că ora de dirigenție este 
o activitate de mare suplețe, 
atunci o programă ar condam
na, fără îndoială, dirigintele la 
automatisme tematice și orga
nizatorice. Firește, aceasta nu 
înseamnă' că cercetarea pedago
gică, activitatea editorială, fa
cultățile care pregătesc profe
sorii nu le rămîn datori diri- 
ginților.

OFENSIVĂ PE FRONTUL
RENTABILIZĂRII

ORFEU“ DESPRE NAI...

Cea mai mare satisfacție a 
delegației române la Festi
valul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Sofia a 
fost, firește, cîștigarea de că
tre tinerii interpreți români 
de muzică populară. între 
care și naistul Ch. Zamfir,

marele premiu, „Orfezl de 
auru, oferit de guvernul Re
publicii Populare Bulgaria.

— Cum a devenit ,.Orfeu" 
naist ?

— Simplu. Românul se naș
te poet și cîntdreț. Jncă de 
mic copil am începu* sâ cînt 
la instrumentele tradiționale: 
fluier, muzicuțe, mandolină. 
Cînd am terminat $coala, fără 
voia tatii, am dat examen la 
școala de muzici din Bucu
rești. Dar a trebuit să între
rup la mai puțin de doua 
luni. Am fost retras de tata 
care zicea că nu vrea să mă 
facă lăutar.

— Si totuși, ai urmat pini 
la urmă, școala.

— Da, am fugit de acasă.

MICROINTERVIU
Dar, intre timp, clasa de a- 
cordeon se completase, și sin
gurul loc liber era la... nai.

— Da- axtâri, cruți, dupd 
cite știu, și la vioara și la 
acordeon. și Za fluier și la

— Explicația e simplă. Pro
fesia mea de dirijor (n.a.: Gh. 
Zamfir este dirijor al ansam
blului „Ciocirlia") mă obligă 
să cunosc cît mai bine fie
care instrument. După absol
virea școlii de muzică, Gh. 
Zamfir s-a înscris la conser
vator unde a urmat secția 
pedagogică, dar a sfirșit prin

a obține diploma de... diri
jor.

— Cum s-a întîmplat asta?
— Naiul m-a împins spre 

dirijat. Intrucît la Conserva
tor nu exista o secție de 
nai, pentru a pătrunde spre 
adincimea tezaurului artei 
populare, m-am hotărit să 
urmez și secția de dirijor:.

— Să revenim la „prima 
dragoste", naiul. Cere mun
ca multă acest instrument?

— Enormă. Este nevoie de 
un antrenament zilnic.

— Ce proiecte are pen
tru viitor „Orfeu"?

— Să se confrunte și în 
competiții muzicale cu alți 
„orfei" ai genului.

C. P.

Rațe sălbatice
Foto: N. CRISTOVEANU

BREVIARUL

; SENZAȚIONALUL E PRINTRE NOI
• LA ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA a început con

strucția unui nou tip de navă maritimă. Este vorba de cargoul 
de 1 920 tdw, destinat transportului cherestelei. Primele cinci 
cargouri din noua serie sînt destinate exportului. '

• INGINERUL MARCU ALEXANDRU, de Ia punctul de^
cercetări forestiere experimentale din Toplița, județul Harghita, 3- 
care studiază de mai mult timp probleme legate de morfologia oj 
molidului, a constatat că varietatea „picea excelsa varietatia leuco-®j 
dermis“ dobîndește, la aceeași vîrstă un volum de masă lemnoa-3 
să mai mare cu 25—30 la sută față de alte varietăți de molid □ 
Varietatea aceasta nu este des întîlnită în Carpații Orientali, daroj 
ea poate fi extinsă pînă la altitudini de 1 300 m. . .3

• STUDIILE EFECTUATE de specialiștii Uzinei de fire și 3
fibre sintetice din Săvinești asupra materialelor de protecție a 3 
aparatajului electric s-au materializat într-o nouă formulă de rășină oj 
sintetică. Aplicat pe suprafața bobinelor, noul produs împiedică 3 
deteriorarea lor prematură. 3

Suedia, te 
neobișnuit 
un șarpe.

pare, nu 
să ai in 
așa cum 

în multe cămine intîl- 
nești, de pildă, o pisică. 
Șerpii, se spune, sint cele 
mai potrivite animale 
care pot fi ținute intr-un 
apartament pentru că nu 
fac zgomot sau gunoi și, 
în plus, susține Ivonne 
Bjorklund din Stockholm, 
sînt și foarte... sociabilj.

CEL MAI REZISTENT 
ANIMAL LA SETE

Laboratorul 
Universității 
(S.U.A.) a descoperit și stu
diază mamiferul cel mai re
zistent la sete. Este vorba de 
o specie de veveriță care 
poate rămîne în viață și 
chiar vioaie după ce nu a 
băut apă peste 100 de zile, 
în această privință ea între
ce cu mult cămila, care nu 
rezistă fără apă mai 
de 30 de zile.

de biologie al 
din California

ABC

APA TERMALA 
A LACULUI SUBTERAN
în insula Kunașir (Kurile) 

geologii sovietici au descope
rit un lac subteran a cărui 
apă are o temperatură de 
plus 250 grade Celsius. Apa 
termală a lacului subteran 
poate fi folosită pentru ne
cesitățile populației locale. 
Oamenii de știință au în
ceput să lucreze la proiectul 
unei centrale electrice geo- 
termale, care va fi construi
tă pe insulă.

sur- 
gră- 
din

SOLUȚIE
Un adolescent a fost 

prins de un gardian în 
dina palatului justiției
Londra, după ce rupsese trei 
lalele. Inimă miloasă, gardia
nul l-a înțeles pe tînăr care 
i-a explicat că trebuie să se 
întîlnească cu o fată cu care 
vrea să fie atent, dar i-a pus 
în vedere ca a doua zi să în
locuiască lalele rupte cu alte
le. Spre marea sa surpriză, 
a doua zi, în locul lalelelor 
rupte au apărut trei lalele 
artificiale de toată frumuse
țea, ceea ce dovedește inven
tivitatea tînărului sau lipsa 
lalelelor de pe piață.

(Urmare din pag. I) 
zi sau de 10—15 ani. Ce am reu
șit prin aceasta ? 1. Excluderea 
favoritismului, deci a timpilor 
morți pentru unii, din cauza re
partizării cu preferință a unor lu
crări ; 2. stimularea tuturor pen
tru ridicarea pregătirii profesio
nale ; 3. Crearea unui climat de 
răspundere individuală și colec
tivă pentru executarea lucrărilor 
agricole de calitate, pentru asi
gurarea funcționării aproape con
tinue a tractoarelor; 4. Cointe
resarea mecanizatorilor prin cîș- 
tigul mediu asigurat (anul acesta 
cu peste cinci sute lei mai mare 
decît în 1961), de a cunoaște mo
dul de funcționare a întregului 
set de mașini aflat în dotație, de 
a evita fluctuația nu numai în 
afara unității dar chiar și între 
brigăzi. Toate acestea s-au 
corelat cu exploatarea medie, a 
tractoarelor timp de aproape 250 
zile pe an, cu o productivitate pe 
tractor cu 10 la sută superioară 
șarcinii de plan.

— Am întîlnit la Bratovoiești, 
la Almăj, la Coțofeni, la Ghercești, 
la Coșoveni, peste tot unde am 
mers, în secțiile de tractoare, foar
te mulți tineri. Cunoscîndu-vă 
părerea în privința insuficientei 
pregătiri pe care o asigură școa
la profesională absolvenților, nu 
pot să nu vă solicit opinia: cum 
explicați deprinderile, suficiența 
cunoștințelor de care dispun me
canizatorii I.M.A. Cîrcea, aproa
pe toți tinerii absolvenți ai unei 
școli profesionale de specialitate, 
pe care în frazele anteripare le 
apreciați ?

— Prin însăși munca depusă 
în secțiile de tractoare, în între
prindere. La noi s-a instaurat 
principiul înlocuirii cursurilor de 
iarnă prin studiu permanent. îna
intea declanșării fiecărei campa
nii, două, trei sau patru zile — 
după sau înaintea ieșirii în cîmp 
— două sau trei ore se asigură 
însușirea principiilor de funcțio
nare a mașinilor cu care se va 
lucra. Se discută cu fiecare trac
torist în parte și nu se merge mai 
departe pînă ce nu se obțin răs
punsuri de nota zeoe. După 
campanie sau două, timp în care 
studiul e îmbinat cu îndrumarea 
inginerului mecanic sau a mais
trului (în treacăt fie spus, noi am 
detașat toți specialiștii unității în 
secțiile de tractoare), cu ajutorul 
colegilor, oricît de slab pregătit 
ar fi venit de la școală, fiecare 
tractorist se formează pentru a fi 
priceput în meseria lui.

— Arătați că în marea bătălie 
pe care o dati în catdrul întreprin» 
derii pentru sporirea indicelui de 
utilizare a mașinilor, organizarea 
muncii o așezați pe primul plan. 
Cum este rezolvat acest dezide
rat al producției — organizarea

muncii — la I.M.A. Cîrcea ?
— Am ajuns astfel la co-^uzia 

că cel mai bine se poate lv.Wa în 
condițiile cînd secțiile sînt Orga
nizate pe principiul grupelor de 
tractoare compuse din opt, cel 
mult zece tractoare. Și așa le-am 
organizat. Atît în cooperativa a- 
gricolă — unde în ultimii ani 
s-au obținut succese certe în ce 
privește stabilirea unei structuri 
bune a culturilor, deci o eșalo
nare științific stabilită a lucră
rilor agricole — cît și la terți be
neficiari, tractoriștii pot acoperi 
cu eficiență maximă și în sensul 
utilizării la întreaga capacitate a 
tractoarelor toate cerințele. La 
casele de cîmp asigurăm hrana 
caldă, masa de prînz servindu-se 
în cîmp, unde de altfel se asigură 
și aprovizionarea cu carburanți și 
piesele de schimb necesare. Pen
tru fiecare tractor cîștigăm, ast-- 
fel, zilnic cel puțin două ore 
bune de lucru. Adăugind acestora 
timpul cîștigat prin eliminarea 
deplasărilor la sediul întreprin
derii pentru efectuarea micilor 
defecțiuni, prin amenajarea în fie
care comună a unui atelier se asi
gură, într-un an, prezența în 
brazdă a tractoarelor cu peste 
cinci sute ore-funcționare mai 
mult decît anii trecuți.

— în ce măsură stimulează 
noua formă de organizare acțiiu 
nea de rentabilizare ?

— Trecînd Ia principiul sec
țiunii economice proprii, ne 
aflăm la începutul unui drum 
nou, puțin bătătorit.. Totuși, prin 
faptul că la baza întregului sis
tem este așezat principiul coin
teresării materiale a fiecărui sa
lariat, sînt CQnvins ca succese sa 
vor obține. Noi, de pildă, 
am luat măsurile necesare extin
derii sectoarelor anexe de pro
ducție și am redus, în folosul 
activităților concrete, unele pos
turi neproductive. Pe atelierele 
mobile ale I.M.A. lucrează acum 
maiștrii cu reparațiile care, deși 
posedau carnete de conducere, 
pînă la punctul unde trebuiau să ( 
lucreze se deplasau numai ca pa- 1 
sageri. Totodată, fiecare specia
list al unității lucrează în cadrul I 
uneia sau a două secții de trac- I 
toare, răspunzînd concret de în-» 
deplinirea planului economico-» 
financiar al acestora. S-a intro
dus evidența cheltuielilor pe trac
tor, pe fiecare mașină agricolă în 
parte. Totul e subordonat preo
cupării : CHELTUIELI CIT 
MAI MICI PENTRU FIECARE 
MIE DE LEI VENITURI. Prin | 
toate măsurile întreprinse, și mai 
ales prin cele care le vom lua, 
vom asigura anul viitor un bene
ficiu cel puțin dublu celui reali
zat anul trecut.
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• ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI FORȚELOR ARMATE

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

TELEGRAMĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România a adresat doctorului Kenneth 
David Kaunda, Președintele Republicii Zambia, o telegramă în 
care se spune : „cu ocazia zilei naționale a Republicii Zambia, în 
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu perso
nal, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale împreună cu 
cele mai bune urări de bunăstare și progres poporului zambian 
prieten".

ZILELE Cl/iniRII SOVIEEICE“
Cu prilejul „Zilelor culturii 

sovietice", ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Ba
sov, a oferit miercuri la amiază 
un cocteil în saloanele ambasa
dei.

Au luat parte Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, membri ai con
ducerii Uniunii Scriitorilor, U- 
niunii artiștilor plastici și Uniu
nii compozitorilor, academicieni,

scriitori, regizori și alți oameni 
de artă și cultură.

Au fost de față membrii U- 
niunilor de creație din Uniunea 
Sovietică care ne vizitează țara 
cu prilejul „Zilelor culturii so
vietice".

★
Miercuri seara a avut loc, la 

Casa universitarilor din Cluj, pri
mul concert susținut în această 
localitate de orchestra de cameră 
a Filarmonicii din Kiev. Progra
mul a cuprins lucrări de Bach, 
Bartok, Haendel și Skorik.

Concertul, dirijat de Anton Sa- 
roev, s-a bucurat de succes.

în fața monumentului de la 
Șelimbăr — piatră la început de 
istorie, punte de piatră peste tre
cut și viitor — elevii școlii mili
tare se aliniaseră în careu, 
în mijlocul lor, lt. col. Va
sile Raicu le vorbea despre bătă
lia ce s-a dat aici în 1599 — bă
tălie care avea să hotărască uni
rea pentru prima dată a români
lor din toate provinciile țării.

Elevii se află la o interesantă 
lecția de istorie militară, pe care 
profesorii și-au propus s-o desfă
șoare pe locul unde se dăduse 
lupta despre care avea să Ie vor
bească. „Scopul lecțiilor ce se 
predau în cadrul acestei discipline, 0 spune lt col. Vasile Comșa, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid, este cunoașterea artei mi- 
litare a celor mai de seamă stra
tegi pe care i-am avut. Ele stîr- 
nesc o mare pasiune printre vii
torii ofițeri. Lecțiile de istorie mi
litară cultivă un cald patrio
tism în inimile ostașilor, admirația 
pentru cei care cu brațul și inte
ligența lor au apărat de-a lungul

- - L- a veacurilor ființa națională a po-
s posibilitățile de dezvoltare W porului și hotarele patriei", 
ilaborăni economice și teh- I-am văzut apoi pe elevii șco-

MIERCURI DUPĂ-AMIAZĂ 
a părăsit Capitala doamna Fa- 0 
rideh Diba, vicepreședintă a 
Organizației femeilor din Iran, a 
mama Maiestății Sale Imperiale W 
Farah, care, la invitația Con
siliului Național al Femeilor, a gfe 
făcut o vizită prietenească în 
țara noastră.

CONVORBIRI •

Iii militare de ofițeri „Ni
colae Bălcescu“ la cursurile de 
filozofie și economie politică, sau 
dezbătînd probleme de politică 
internă și externă, urmărind re
acțiile chimice în eprubetele la
boratoarelor ori formulele mate
matice.

„Trebuie să formăm ofițeri pe 
măsura timpurilor noastre — spu

dacă asculți aprecierile comandan 
tului școlii sau ale comandanților 
de subunități la adresa elevilor, 
ori dacă răsfoiești scrisorile de 
mulțumire ale comandanților uni
tăților din țară unde activează 
absolvenții promoțiilor anterioare, 
ai certitudinea, și nu mai puțin 
mîndria, că școala militară „Nico
lae Bălcescu“, ca toate școlile si-

năprasnice, asurzitoare. Aerul vi
brează. Departe, în fața ochilor 
Ia linia orizontului, țintele se pră
bușesc una după alta sau toate 
deodată. Panoul electric indică : 
toate loviturile, în plin. Maiorul 
Nicolae R. Ion și It. Vasile Raica 
își felicită elevii. Și pe chipurile 
sergenților Gheorghe Cristescu, 
Liviu Cîmpeanu, Marin Popeșcu, 
Ion Augustin, a caporalilor Lazar 
Peteanu, Marin Radu și a colegi
lor lor, se citește emoția succesu
lui.

Dar pentru astăzi, orele de 
cursuri și de instrucție la cîmp

ROMÂNO
MONGOLE

1968
con-

Intre 21 și 23 octombrie 
au avut loc la București 
vorbiri între Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi- 
niștri al Republicii Populare 0 
Mongole.

Cu acest prilej au fost ana. 
lizate ” ” ’
a col ___ ______
nice între cele două țări.

Întîlnirea a decurs într-o at- W 
mosferă de prietenie și înțelege
re reciprocă. A

★ W
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri. Emil Drăgănescu, a ofe- 0 
rit miercuri un dejun în onoarea 
vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 0 
Mongole, D. Gombojav.

I-am văzut apoi pe elevii șco-

ne

ȘCOALA ÎNALTELOR VIRTUȚI
• EVOCĂRI LA SELIMBAR • MOTIVE LIRICE PE „PATUL ARMEI" • TEORIA PROBABILITĂȚILOR 

ÎNTR-UN POLIGON DE TRAGERI • SERILE DENSE ALE UNITAȚII-ȘCOALĂ

lt. major Constantin lordache, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
unitate — animați, în primul rînd, 
de dragostea nețărmurită față de 
patria socialistă și partidul comu
nist și înarmați, în același timp, 
cu vastele cunoștințe ale științei 
și tehnicii militare pe care le im
plică armamentul modern". Și

milare din țară, pregătește într-a- 
devăr asemenea ofițeri.

...O secvență 
dintre multe altele
Crupa se află pe linia de tra

gere. O comandă scurtă. Focuri

s-au încheiat. Animația se mută 
în biblioteci, în sălile de lectură, 
în cluburi. Într-o sală liniștită, ma
iorul Paul Abrudan, lt. Teodor 
Rădulescu și elevii Ștefan Aldea, 
Vasile Trufan, Gelu Mangu și 
Gheorghe Pescaru, dezbat în ca
drul cercului literar ultimele

creații care urmează să fie publi
cate în revista școlii, iar alături, 
în clubul central, corul școlii, ta
raful, echipa de dansuri, recitato
rii, fac ultimele repetiții în vede
rea spectacolului închinat Zilei 
armatei.

La sediul comitetului U.T.C., 
un larg colectiv de tineri întoc
mește un hou plan de activități 
pentru timpul liber, care, după vi
zitarea cetăților dacice de la Tiliș
ca, a cetății de la Alba Iulia, a 
Muzeului de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării democratice 
și revoluționare și a Muzeului mi
litar din București, prevede noi 
acțiuni interesante și atrăgătoare : 
excursii, întreceri artistice și spor
tive cu formații din oraș, seri dis
tractive și educative în colaborare 
cu liceele și alte instituții din lo
calitate, întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu personalități 
militare, cu oameni de știință și 
cultură.

Prin conținutul său bogat și 
variat, programul de activitate al 
organizației U.T.C. completează 
ambianța generală în care tinerii 
elevi se desăvîrșesc ca oameni și 
ostași la școala înaltei măiestrii și 
virtuți militare.

LAL ROMULUS

• CU PRILEJUL Zilei Națiu
nilor Unite, Asociația de drept 
internațional și relații internațio
nale a organizat, miercuri după- 
amiază, un simpozion la sediul 
Asociației. Au participat cercetă
tori în domeniul dreptului inter
național, cadre didactice univer
sitare, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

• MIERCURI, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit un cocktail în cinstea de
legației comerciale bulgare care 
se află în România pentru sem
narea Protocolului de schimburi 
comerciale pe anul 1969 între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria.

ȘEDINȚA
^CONSILIULUI

DE STAT
(Urmare din pag. I)

în continuarea lucrărilor, Con
siliul de Stat a adoptat decretul 
privind însemnele Republicii 
Socialiste România. Decretul re
glementează modul și locurile 
unde se expune stema, modul, 
locurile și ocaziile cînd se ar
borează drapelul de stat, asupra 
căror acte și cine dispune apli
carea sigiliului statului, cum și 
cînd se intonează imnul de stat.

A fost adoptat decretul pri
vind regimul pașapoartelor, prin 
care sînt create facilități pentru 
obținerea pașapoartelor și se 
s^plifica formalitățile legale de 
t.JRerc a frontierei de stat.

A fost adoptat un decret pen
tru modificarea unor articole 
din Legea nr. 27/1966 privind 
pensiile de asigurări sociale de 
stat și pensia suplimentară.

Prin acest decret fără a se adu
ce modificări procentelor de bază 
folosite la calcularea pensiei in
tegrale pentru limită de vîrstă și 
nici limitelor de vîrstă actuale, 
s-a redus de la 1 la suta la 0,5 la 
sută procentul suplimentar acor
dat pentru fiecare an ce depășeș
te vechimea necesară obținerii 
pensiei integrale pentru limită de 
vîrstă ; de asemenea, s-a desfiin
țat sporul de continuitate în 
muncă, întrucît sistemul îmbună
tățit de salarizare prevede acor
darea unui spor pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate.

De asemenea, s-a prevăzut 
posibilitatea ca persoanele care 
au lucrat în unele perioade ca 
angajați, iar în altele ca membri 
ai Cooperativelor Agricole de

Producție să primească pensie 
atît de la Asigurările Sociale de 
Stat cît și de la Casa de pensii 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție corespunzător cu tim
pul lucrat în fiecare dintre aces
te sectoare.

Au fost reglementate, de ase
menea, drepturile la pensie ale 
persoanelor care au desfășurat 
activitate revoluționară înainte 
de 23 august 1944.

Consiliul de Stat a adoptat 
un decret pentru modificarea 
unor articole din Decretul nr. 
141 din 7 martie 1967 privind 
pensiile militare de stat și pen
sia suplimentară, prin care este 
pusă de acord legislația de pen
sii militare cu modificările adu
se legislației de pensii din ca
drul asigurărilor sociale de stat

Legea pensiilor, cu modifică
rile aduse, va fi republicată.

Consiliul de Stat a mai adop
tat un decret referitor la nume 
și procedura de schimbare a 
acestuia; un decret pentru ex
tinderea aplicării unor prevederi 
ale Decretului nr. 9221965 pri
vind contribuția voluntară a locu
itorilor pentru efectuarea de lu
crări de interes obștesc și la lu
crările cu caracter local pentru re
gularizarea albiilor unor rîuri și 
consolidarea malurilor în scopul 
apărării localităților rurale îm
potriva efectelor dăunătoare ale 
apelor; precum și alte decrete 
privind activități de stat, obș
tești și pentru ratificarea unoi 
acorduri și convenții internațio
nale.

Consiliul de Stat a rezolvat 
apoi lucrările curente.

ceaetă realizare este eu atît 
mai impresionantă deoarece se 
știe că celula nervoasă nu re
zistă fără o bună irigare, mai 
mult de 3—5 minute.

— Pînă acum, arăta prof. R. 
White, creierul era studiat in
direct la animale și la om. 
î)upă ce survenea moartea, el 
era scos din cutia craniană, sec
ționat, „preparat", și se încerca 
descoperirea „urmelor14 lăsate

INTERVIU CU PROF. DR.
ROBERT WHITE,
din S.U.A.

I

1
Aflat în țara noastră cu pri

lejul unei scurte vizite de docu
mentare, prof. dr. Robert White, 
titularul catedrei de neuro-chi- 
rurgie de Ia Western Univer
sity, șeful departamentului de 
chirurgie de la Metropolitan 
General Hospital din Cleveland 
— Ohio, ne-a vorbit dspre re
zultatele lucrărilor sale în do
meniul neurofiziologiei.

Prof. White este cunoscut pe 
plan mondial datorită senza
ționalelor sale experiențe pe 
creierul izolat de maimuță. El 
este primul fiziolog care a 
reușit să desprindă un creier 
viu din „învelișul» său și să-i 
mențină în viață timp de 48 de 
ore în afara organismului. A-

Semnarea •
unui protocol •

In urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
deplină înțelegere, la 23 octom- 0 
brie s-a semnat la București, în 
cadrul Acordului comercial și de 
plăți de lungă durată dintre Re- ™ 
publica Socialistă România și 
India, Protocolul privind schim- a 
buri de mărfuri pe anul 1969. “

Protocolul prevede creșterea 
schimburilor comerciale în com- A 
parație cu anul 1968.

DEZBATERE •

ȘTIINȚIFICĂ •
La Academia de științe so- 0 

cial-politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lîngă C.C. al P.C.R. a a- 
vut loc o dezbatere științifică pe 0 
tema „Stadiul dezvoltării econo- 
mico-sociale a României Ia sfîr- 
șitul secolului al XIX-lea și în- 0 
ceputul secolului al XX-lea“.

Au participat cadre didactice, 
cercetători și doctoranzi de la 0 
Academia de științe social-politi- 
ce „Ștefan Gheorghiu", Academia 
de studii economice București, 0 
Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. ai 
P.C.R., Universitatea „Babeș Bo- 
lyai" din Cluj și Universitatea A- 9 
lexandru Ioan Cuza din Iași.

me și au comunicat noi date și 
fapte referitoare la stadiul dez
voltării economico-sociale a Ro- 0 
mâniei la sfirșitul secolului al
XIX- lea și începutul secolului al
XX- lea privind nivelul dezvoltă- 0 
rii forțelor de producție în in
dustrie și agricultură ; structura
pe ramuri a economiei naționa- A 
le ; caracteristicile relațiilor eco
nomice și stadiul atins în dezvol
tarea capitalismului; raporturile 0 
economice dintre provinciile ro
mânești ; penetrația capitalului 
străin și locul României în econo
mia mondială; structura și ra
porturile de dasă. Totodată.

SPORT
N ATAȚIE
200 m BRAS BĂRBAȚI

1) Felipe Munoz (Mexic) — campion olimpic — 2'28”7/10. 2) 
Vladimir Kosinski (U.R.S.S.) — 2’29”2/10. 3) >Brian Job (S.U.A. 
— 2'29”9/10.
200 m LIBER FEMEI

1) Debbie Meyer (S.U.A.) — campioanâ olimpica — 2’10”5/10.
2) Jane Henne (S.U.A.) — 2’11”. 3) Jane Barkman (S.U.A.) — 
2'11’2/10.
100 m SPATE BĂRBAȚI

1) Roland Matthes (R. D. Germană) — campion olimpic (re
cord olimpic) — 58’7/10. 2) Charles Hickox (S.U.A.) — T00”2/10.
3) Rony Mills (S.U.A.) — 1'00 ”5/10.
SCRIMĂ
SPADĂ INDIVIDUAL

1) Gydzo Kulcsar (Ungaria) — campion olimpic — 4 victo
rii d.b. 2) Grigori Kriss (U.R.S.S.) — 4 victorii d.b. 3) Gianluigi 
Saccaro (Italia) — 4 victorii d.b.
TIR
TALERE ARUNCATE DIN TURN (SKEET)

1) Evgheni Petrov (U.R.S.S.) — campion olimpic 198 talere. 
!2) Romano Garagnani (llalia) — 198 talere. 3) Konard Wirn- 

hier (R. F. a Germaniei) — 198 talere.

arîmnifrTTimmTnMi

FOTBAL
Progresul 

Bonsucceso 1-1
F. C

Pe stadionul Republicii din 
Capitală s-a desfășurat meciul 

0 internațional amical de fotbal 
dintre echipa Progresul Bucu- 

vorbitorii .u tafiteat procesul > * formația brazilieni F. C.
dez\oltârii mișcării muncitcHești Bonsucceso. Întîlnirea s-a înche- 
și socialiste din țara noastră, au iat cu un rezultat de egalitate : 
apreciat, de pe pozițiile marxism- V (0_u au deschiJ
leninismului, concepțiile difente- , , , _ _ ,
lor partide si gnipiri politice, scoral ”^^1 43 prin Gibira,
lupta de idei dusă în legătură cu 0 egalarea survenind în minutul 66 
direcțiile de dezvoltare social- prin golul marcat de Neacșu.

(Agerpres)
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ULTIMELE
SCRIMĂ

IP R II N

SPORTIVI ROMÂNI ÎN LUPTA
PENTRU NOI MEDALII

• CALISTRAT CUȚOV Șl ION MONEA POT TRANSFORMA 
BRONZUL ÎN AUR SAU ARGINT • CAIACIȘTII ASPIRĂ LA CEL 
PUȚIN TREI MEDALII • FLORETISTELE AU PĂȘIT CU... DREP
TUL • TRĂGĂTORII AU NIMERIT ÎN ȚINTA... MEDALIILOR

Abia s-au încheiat calificările 
în probele concursului olimpic 
de caiac-oanoe, unde sportivii 
români au avut o comportare ex
celentă, promovînd direct în 
patru finale și trei semifinale, 
și majoritatea ziariștilor prezenți 
la Xochimilco s-au îndreptat în 
grabă spre „Arena Mexico" unde 
turneul de box programa me
ciuri atractive și decisive pen
tru configurația finală a clasa
mentelor. §i aici reprezentanții 
noștri ne-au adus satisfacții. Cea 
mai mare dintre ele a fost fur
nizată de Ion Monea, care evo- 
luînd în cadrul categoriei semi
grea a dispus la puncte de pugi- 
listul nigerian Fatai Adenkule, 
ceea ce i-a adus calificarea pen
tru semifinale și l-a asigurat 
încă de pe acum cu o medalie 
de bronz. Meciul a fost viu dispu
tat, ambii boxeri apăirîndu-și

REZULTATE
cu

celulei nervoase : oxigen, glu- 
coxă, aminoacizi. Se pot deter
mina. de asemenea. produși! 
metabolismului cerebral.

In sfirșit creierul izolat poate 
furniza informații dintre cela 
mai prețioase asupra influen
tei pe care o produce scăderea 
temperaturii. Pină nu de mult 
se credea că sub o temperatură 
de 0 grade, metabolismul creie
rului încetează. Această pre-

IZOLAI"
O REALIZARE EPOCALA : 48 ORE ÎN AFARA ORGANISMU
LUI • CHIRURGIE FĂRĂ SlNGE? • CONTRADICȚIILE NO
ȚIUNII DE „MOARTE"

de diferitele experiențe la care 
el a fost supus.

Astăzi, studiile pe creierul 
izolat fac posibilă observarea 
directă, pe viu, a comportării 
sale sub influența diferiților 
stimuli. Neurochirurgul care a 
izolat un creier viu poate să-1 
excite cu diferiți stimuli pentru 
a studia reacția nervoasă, poate 
să producă infectarea lui etc. 
Se pot stabili — și aceasta este 
de o foarte mare importanță 
pentru neurofiziologie — ce
rințele metabolice absolute ale

supunere s-a dovedit inexactă. 
Viața creierului continuă și sub 
această temperatură, iar după 
răcire creierul poate fi reani
mat.

Importanța acestor studii pen
tru neurochirurgie este ilus
trată cred, pe deplin, de faptul 
că răcirea la —15° C timp de a- 
proape 30 de minute, permite 
operația pe creier în condiții si
milare celor de autopsie, de 
lipsă a sîngclui. Ce înseamnă 
pentru un neurochirurg lucrul

în condițiile unui „cîmp uscat" 
cred că nu mai necesită expli 
cațil suplimentare.

— Care sînt problemele care 
vă preocupă la ora actuală.

— Una dintre cele mai inte
resante probleme ale neurolo
giei moderne este redefini-ea 
și precizarea morții unui orga
nism. Această chestiune trebuie 
privită astăzi numai din punctul 
de vedere al funcției cerebrale, 
numai în funcție de celula 
nervoasă. Rezolvarea acestei 
probleme a devenit presantă 
datorită necesităților impuse de 
practicarea la scară tot mai 
largă a grefelor de organe.

Precizarea morții unui even
tual donator implică o mare 
responsabilitate din partea me
dicului. Deocamdată, în a- 
ceastă privință nu s-a ajuns la 
un punct unanim de vedere, 
dar, personal, consider că re
zolvarea acestei probleme nu 
este prea îndepărtată.

— Vă rugăm să ne precizați 
cîteva din datele programului 
dv. de cercetări.

— Printre problemele de mare 
interes care se cer aprofundate 
în viitorii ani, as menționa 
definitivarea morții creierului 
și implicit, legat de aceasta, re
animarea acestuia. Cunoașterea 
acestor aspecte ar favoriza, 
cred, progrese însemnate în po
sibilitatea prelungirii timpului 
de menținere în viață a unui 
creier izolat. S-ar putea crea 
posibilități încă imprevizibile 
de „stocare» a materialului ce
rebral viu necesar studiilor 
neurofiziologice.

• în sala de arme a Com
plexului sportiv Magdalena Mix- 
nuca au început întrecerile pro
bei feminine de floretă pe 
echipe.

In prima întîlnire din cadrul 
eliminatoriilor, echipa României 
a întrecut cu 13—-3 formația An
gliei. Victoriile echipei române 
au fost obținute de : Olga Or
ban — Szabo — 4, Ana Ene — 
4. Ileana Drîmbă — 3 și Maria 
Vicol — 2.

Echipa feminină de floretă a 
României a câștigat și a doua 
întilnire din serie. învingînd cu 
9-7 selecționata Poloniei. Victo
riile echipei române au fost rea
lizate de: Ecaterina Iendc-3, 
Olga Orban-Szabo-2, Ileana 
Drirabă-2 și Ana Ene-2-

Echipa feminini de floretă a 
României a obținut o nouă vic
torie în cadrul grupelor elimi
natorii. Scrimerele românce au 
învins cu 9—7 formația U.R.S.S.

LUPTE 
GRECO-ROMANE

în limitele categoriei 52 kg. 
sportivul român Gheorghe Stoi- 
ciu a obținut o frumoasă victo
rie la puncte în dauna polonezu
lui Jan Michalik. La categoria 
63 kg, luptătorul român Simion 
Popescu l-a întrecut la puncte 
pe mexicanul Contreras. Repre
zentantul României la categoria 
70 kg. Ion Enache, a terminat la 
egalitate cu Ayvaz (Turcia).

POLO PE APĂ
• Polo pe apă : Ultimele două 

meciuri disputate în cadrul gru
pelor s-au soldat cu următoare
le rezultate : Ungaria — Cuba 
7—1 (1—0, 1-1, 2-0, 3-0) ;
Iugoslavia — Japonia 17 — 2 
(6—1, 2—1, 5—0. 4—0).

Pentru semifinalele turneului 
olimpic s-au calificat echipele 
Ungariei, U.R.S.S. (din grupa A), 
Italiei și Iugoslaviei (din grupa 
B). In semifinale se vor desfășu
ra următoarele partide : Ungaria 
— Iugoslavia și Italia—U.R.S.S.

îndîrjire șansele. După două re
prize egale, Monea a atacat mai 
decis în ultimul rund, obținînd 
decizia juriului.

Ieri, Calistrat Cuțov, învingînd 
clar pe bulgarul Pilicev, s-a caii 
ficat în semifinale și atacă cu 
șanse serioase medalia de aur.

O mulțime în delir a aplaudat 
la piscina olimpică pe înotătorul 
mexican Felipe Munoz, care, în 
finala cursei de 200 m bras, a 
adus prima medalie de aur gaz
delor actualei olimpiade.

După două zile de întreceri 
strîjise a luat sfîrșit proba de 
Skeet (talere aruncate din turn) 
cîștigată. în urma unui baraj, 
de trăgătorul sovietic Evgheni 
Petrov. La încheierea celor două 
manșe, Petrov, italianul Garag
nani și vest-germanul Wimhiej 
totalizaseră cîte 198 de talere 
fiecare. în baraj. în timp ce Pe
trov a doborît toate cele 25 ta
lere suplimentare, adversarii săi 
au ratat cîte unul. Pentru a- 
tribuirea celorlalte două meda
lii olimpice s-a procedat la un 
nou baraj.

Turneul olimpic de fotbal și-a 
desemnat finalistele : Ungaria și 
Bulgaria. Cele două semifinale 
desfășurate la Ciudad de Mexico 
și Guadalajara au avut o des
fășurare diferită.

Pe stadionul „Jalisco" din 
Guadalajara, echipa Bulgariei a 
întrecut la limită : 3—2 (2—1) 
reprezentativa Mexicului.

Echipa Ungariei, campioană 
olimpică la Tokio, și-a asigurat, 
mai ușor decît se prevedea, ca
lificarea în finală, învingînd Ja
ponia cu 5—0 (1—0) pe stadio
nul Azteca din oapitala Mexi
cului. Selecționata Japoniei, ma
rea revelație a competiției, mai 
ales după 
Franței din 
nu a rezistat 
cedînd apoi

maghiari, superiori pe plan teh
nic și tactic.

Finala turneului olimpic de 
fotbal va avea loc sîmbătă la 
ora 15,30 (ora Mexicului).

Pentru prima oară după J.O. 
de la Helsinki (1952), finala tur
neului olimpic de baschet nu va 
mai fi disputată între S.U.A. .și 
U.R.S.S. Marea surpriză a semifi
nalelor a fost furnizată de echipa 
Iugoslaviei, care la capătul unui 
meci dramatic a întrecut formația 
sovietică cu scorul de 63—62 
(31—127). Cei peste 20000 de 
spectatori aflați în tribunele Pala
tului Sporturilor din Ciudad de 
Mexico, au asistat la un joc de 
o mare spectaculozitate.

Proba de armă liberă calibru 
mare 3 X 40 focuri a fost 
gata de sportivul american 
Anderson cu 1157 puncte 
record mondial și olimpic),
dalia de argint a revenit trăgă
torului sovietic Valentin Komeev 
cu 1151 puncte, iar cea de bronz 
sportivului elvețian Kurt Muller 
cu 1148 puncte.

cîști- 
Gary 
(nou 
Me-

Confesiunile
campionilor

P. JUNIE

în drum spre Lisabona :

România - F. C. Metz 1-0
(Corespondență de la trimisul nostru 

special)
Lotul nostru reprezentativ, 

în drum spre Lisabona, unde 
va susține prima partidă din 
preliminariile campionatului 
mondial a făcut o escală la 
Metz (Franța), unde a întîlnit 
aseară tîrziu echipa locală 
F. C. Metz situată pe locul IV 
în clasamentul primei divizii 
franceze.

Partida s-a terminat la o 
oră tîrzie, aproape de miezul 
nopții, și legătura telefonică 
cu trimisul nostru special ob- 
ținînd-o și mai tîrziu nu putem 
oferi cititorilor o relatare mai 
amplă asupra meciului ca și 
asupra evoluției fotbaliștilor 
noștri. Partida după un joc 
destul de disputat a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 1—0 (0—0)

în favoarea reprezentanțiloi 
noștri prin golul înscris de 
Dobrin în minutul 67.

Fotbaliștii noștri au dominat 
cu autoritate fără să se între
buințeze prea mult, în timp ce 
echipa gazdă a pus un accent 
mai mare pe defensivă unde 
a excelat portarul iugoslav 
Formici. Cei 10 000 de spec
tatori prezenți au aplaudat jo
cul desfășurat într-o atmosfe
ră de deplină sportivitate. îată 
formația care a apărat culori
le țării noastre : Cornan, Sătmă- 
reanu, Dinu, D. Nicolae. Mo
canii, Ghergheli (Strîmbeanu), 
Petescu, Pîrcălab, (care s-a ac
cidentat ușor, fiind înlocuit în 
min. 46 de Grozea), Dobrin, 
Dembrovschi, Lucescu,

victoria asupra 
sferturile de finală, 
decît prima repriză, 
inițiativa jucătorilor

In sala de interviuri a 
centrului de presă, devenită 
neîncăpătoare, în prezența a 
aproape 400 de ziariști, pri
mul campion olimpic mexi
can în vîrstă de 17 ani, care 
a devenit un adevărat erou 
al Mexicului, nu și-a putut 
reține lacrimile de bucurie 
pentru succesul său nescontat. 
El a declarat că victoria o 
datorează tacticii alese de a 
forța în permanență și de a 
nu se preocupa do adversarii 
săi. „Nu mi-am dat seama 
nici măcar că reușisem să-l 
depășesc pe recordmanul 
mondial, sovieticul Kosinski, 
decît atunci cînd l-am ajuns 
la sosire" — a spus Munoz.
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□ a La
„Abolirea metodelor bazate pe forță și amenințarea Sosirea la Moscova

cu utilizarea forței nu poate fi realizată decît prin
a delegației U. T. C.

respectarea strictă a principiilor dreptului internațional"
Cuvintul șefului delegației române la 0. N. U.

mem-
nici o

scutul

NEW YORK 23. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite : Miercuri au con
tinuat dezbaterile politice gene
rale în cadrul celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. Au luat cuvintul, șefii de
legațiilor Somaliei, R. S. S. Bielo
ruse, Arabiei Saudite, Cubei, Pa
raguayului, Nicaraguei și Singa- 
porelui. In ședința de după amia
ză a luat cuvîntul conducătorul 
delegației române, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Intr-o comunitate internaționa
lă a interdependențelor, a spus 
vorbitorul, în care statele care c 
alcătuiesc stabilesc relații multi
ple și variate, determinate atît d* 
interesele cooperării pentru pro
gresul economic, social și cui 
tural al fiecărui popor, cît și 
de necesitatea unirii eforturi
lor pentru edificarea unui cli
mat de pace și securitate, cheia 
conviețuirii pașnice a națiunilor, a 
instaurării unui sistem de relații 
corespunzător nivelului ridicat de 
civilizație al timpurilor noastre 
este aplicarea neabătută de că
tre toți și față de toți a prin
cipiilor fundamentale și unanim 
recunoscute ale dreptului inter
național.

Legalitatea internațională, a 
subliniat vorbitorul, este una și 
indivizibilă. Este convingerea 
noastră fermă, că răspunderea 
pentru transpunerea în viață a 
normelor de bază ale Cartei — 
independența și suveranitatea 
națională, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile altor 
popoare — incumbă în egală 
măsură, cu greutatea unei dato
rii sacre, tuturor statelor 
bre, mari sau mici, fără 
excepție.

Carta O.N.U. oferă
principiilor sale oricărui stat, în 
orice parte a lumii s-ar afla, a- 
tunci cînd independența și su
veranitatea sa sint încălcate, 
cînd este nesocotit dreptul in
tangibil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur propriile des
tine. Este de datoria noastră să 
veghem ca acest scut să apere 
cu toată fermitatea interesele vi
tale ale popoarelor.

Astăzi, mai mult ca oriei nd 
— a spus conducătorul delega
ției române — respectarea prin
cipiilor fundamentale ale rela
țiilor dintre state constituie c 
condiție sine qua non atit a 
evoluției pașnice, nestînjenite a 
fiecărui popor pe calea progre
sului și înfloririi tuturor poten- 
țeloi sale, cît și a asigurării bu
nului comun al națiunilor — 
pacea și securitatea. Acestea nu 
pot avea altă temelie decît prin
cipiile dreptului, iar o condiție 
esențială a manifestării indepen
dente, suverane, pe picior de e- 
galitate a fiecărei națiuni o 
constituie un mediu internațio
nal de pace și securitate.

Intre cerințele de primă $i 
permanentă importanță pentrj 
evoluția pașnică a relațiilor din
tre state — eliminarea forței și 
a amenințării cu forța, a tutu
ror formelor de amestec în tre 
burile altor popoare ocupă un 
loc central.

Abolirea metodelor bazate pe 
forță și amenințarea cu utiliza
rea forței nu poate fi realizată 
decît prin respectarea stricta a 
principiilor dreptului internațio
nal. Aceasta presupune nu nu
mai excluderea din viața inter
națională a folosirii forței ar- 

. mate, ca formă extremă de în
călcare a drepturilor fundamen
tale ale popoarelor, ci și a tu
turor manifestărilor sub care 
forța poate acționa în relațiile 
interstatale : presiunile politice, 
economice și de alta natura, 
care impietează asupra desfășu
rării normale a raporturilor in
ternaționale și care, în ultimă 
instanță, se reduc la o esență 
comună: încălcarea suveranită
ții și egalității în drepturi a 
statelor.

M. Malița a subliniat că 
România, pune în centrul po
liticii sale externe prietenia și 
colaborarea multilaterală cu ță
rile socialiste, de care este le
gată prin comunitatea interese
lor de edificare a unei noi o- 
rînduiri și a filozofiei sociale și 
politice, promovează cu con
secvență o politică de bună în
țelegere și cooperare cu toate 
statele, pe baza respectării re
ciproce a suveranității, indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne.

O constantă a politicii exter
ne a României este adeziunea 
fermă și deplină la principiile 
dreptului și eticii internaționa
le. Aceste principii constituie 
premisa de la care pornește gu
vernul român atît în desfășura
rea relațiilor sale bilaterale cu 
toate statele cît și în abordarea 
oricărei probleme a vieții inter
naționale.

Astfel, România promovează 
în relațiile cu țările continentu-

lui căruia îi aparține, normele 
conviețuirii pașnice și ale bu
nei vecinătăți. Aceasta reprezin
tă, după convingerea noastră, 
calea cea mai sigură spre în
făptuirea securității europene și 
spre rezolvarea marilor proble
me politice rămase încă în sus
pensie. Deși sînt grevate de 
moștenirea războiului rece, care, 
prin consecințele sale militare și 
politice face ca drumul soluțio
nării lor să fie îndelungat și nu 
lipsit de obstacole, noi credem 
că problemele litigioase europe
ne pot și trebuie sa fie rezol
vate pe o cale rațională, a dis
cuțiilor și a tratativelor directe, 
bazate pe respectarea indepen
denței fiecărui stat, cu exclu
derea oricăror forme de folosire 
a forței- în cadrul eforturiloi 
sale îndreptate către promova
rea păcii și securității în Eu
ropa, România acordă o deose
bită atenție dezvoltării tradițio
nalelor legături de prietenie cu 
popoarele din zona sa geogra
fică. acționind constant pentru 
întărirea și lărgirea relațiilor de 
buni vecinătate intre statele 
balcanice, pentru întreținerea și 
consolidarea unui cadra de coo
perare și înțelegere în această 
regiune.

Noi. a continuat vorbitorul, 
2onsioerâm că in abordarea pro
blemelor securității europene tre
buie să se pornească de la rea
lități, de la schimbările petre
cute pe cootmeut după război, 
de la existența celor două state 
genuine. Se impune recunoaș
terea Repubbcu Democrate Ger
mane de către toate statele si 
stabilirea de relații diploacitce 
cu ambele state germane, crea
rea coodițiEor pentru participa
rea lor pe baze egale la rezol
varea pozitivă a problemei or eu
ropene. Primirea Repcbbcii De
mocrate Gennase șî a R. F. o 
Germa n:e£ sa O3Î.U. ar fi de 
natură, dupâ părerea noastră, sâ 
coutrihote la pjreualzzare-i rtta- 
țăloT aurire ceie dcuâ state ger
mane. la destsdem fa Esropa 
și s-ar poriHr asațn
'tețu mtenuțkmaje. CousSderin. 
de asemenea, că este necesar să 
se pocnească de Ia recunoaște
rea gramțetor existente, ce la 
aagaiamrarid. ctar exprimat, ai 
tuturor state-or. de a nu în
cerca schimbarea acestor F-"** 
nițe.

Pentru realizarea unor pro
grese pe bnu întâraiî securitâțu 
europene, cc-ntznuarea dîak>guiui 
intre facturii de răspundere ai 
statelor cootmeotuhri. cooperarea 
largă pe diferite planuri între 
toate țările — constituie mij
loace reale și eficiente, menite 
să creeze cadrul necesar ideu- 
tificărix și '-făptuirii unor soco
tii vxabCe aSe acestei problema
tici complexe. La acest efort. 
Organizația Națmniloc Unite !si 
poate aduce o contribuție va
loroasă, prin aproprerea să armo
nizarea ptmetem de vedere. Un 
început încurajator in această di
recție îl reprezintă adoptarea, in 
1965, de către Adunarea Genera
lă a cunoscutei rezohjții £129 
(XX), inițiată de nouă țări euro
pene, între care și România- 
Prevederile acestei rezoluții- care 
au avut un puternic ecou in sta
tele europene, își păstrează și 
astăzi deplina actualitate.

Militând consecvent pentru 
excluderea folosirii forței fa re
zolvarea problemelor internațio
nale litigioase, pentru instaurarea 
unor relații bazate pe respecta
rea independenței si integri tații 
teritoriale a fiecărei țări. Româ
nia a sprijinit constant lupta 
dreaptă a poporului vetnamez. 
Guvemul român a subliniat în 
repetate rânduri necesitatea înce
tării definitive și necond-ționate 
a bombardamentelor și celorlalte 
acte de război împotriva R. D. 
Vietnam — stat liber și indepen
dent, a creării condițiilor pentru 
a se putea obține rezultate pozi
tive în tratativele de la Paris, 
pentru ca poporul \ietnamez să-ș: 
hotărască singur destinele sale, 
pentru înlăturarea acestei surse 
de încordare și primejdie pentru 
pacea internațională, cu efecte 
negative asupra cooperării paș
nice între state.

Intr-o altă regiune a Orien
tului — Coreea — persistă un 
focar de tensiune întreținut de 
aproape 20 de ani. Considerăm 
că a sosit timpul ca Organizația 
Națiunilor Unite să se disocieze 
de acțiuni tinzînd să folosească 
autoritatea ei pentru a justifica 
interese unilaterale și să proce
deze neîntârziat la restabilirea 
condițiilor pentru a permite îm
plinirea năzuințelor legitime ale 
poporului coreean — reunifica- 
rea pașnică și democratică a țării 
și exercitarea dreptului său im
prescriptibil de a dispune singur 
de propriul său destin. Aceasta 
nu se poate realiza decît prin 
retragerea trupelor străine care 
ocupă Coreea de Sud sub stea
gul Națiunilor Unite și desfiin
țarea Comisiei O.N.U. pentru 
Coreea.

România, preocupată' de per
sistența focarului din Orientul 
Apropiat și de acumularea con
tinuă a unor elemente ce între
țin încordarea și tensiunea în 
această zonă, și-a manifestat în
crederea în posibilitatea unei so
luții raționale și juste, bazate pe 
dreptul fiecărui stat la integritate 
teritorială, existență suverană și 
securitate și se pronunță în con
tinuare pentru o reglementare în 
acest spirit.

Noi considerăm că interesele 
popoarelor din Orientul Apro
piat cer imperios ca în această 
zonă să existe relații normale 
de conviețuire și colaborare, să 
se rezolve problemele divergente, 
asigurîndu-se retragerea trupelor 
din teritoriile ocupate, respecta
rea securității și independenței 
fiecărui stat din regiune.

Socotim că rezoluția adoptată 
în unanimitate de Consiliul de 
Securitate, la 22 noiembrie 1967, 
ca rezultat al unor eforturi co
lective, stabilește principiul unei 
reglementări politice în această 
zonă.

Referindu-se la cooperarea in
ternațională care în concepția 
României are rolul de a facilita, 
întări și apăra efortul propriu de 
construcție al fiecărui popor, 
preocuparea fiecărui stat de a-și 
ridica la nivelul posibilităților 
civilizației moderne economia, 
cultura, știința, Mircea Malița a 
spus : Schimburile și relațiile e- 
conomice internaționale trebuie 
să contribuie la crearea și con
solidarea bazei materiale a su
veranității și independenței na
ționale, să întărească securitatea 
statelor împotriva oricăror ten
dințe de folosire a superiorității 
de potențial pentru aservire și 
doenmațse.

Criteriul eficienței programe
lor de cooperare pe care ie între
prinde OÂ.U. II coQsritxne măsu
ra în care ele coetriîxrie la micșo
rarea drrata^Jm cmtre «r*eiei* 
de dezvoltare ale națhcsiar.

Sjb&Kmd. ca factor priaor- 
diaL respocuabrixtatea proprie a 
hecânu stat in dezvoltarea po- 
tențLalului economic național, 
ceea ce presupune transformări 
structurale în conformitate cu 
cerințele modeme ale progresu
lui. șeful delegației române a 
menționat că acordarea unui 
sprijin larg și eficient țărilor în 
curs de dezvoltare. prin diferite 
forme de asistență economică, 
tehnică și științifică, reprezintă 
astăzi o cerință fundamentală, 
obiectivă a vieții internaționale.

S intern încredințați că înde
plinirea cerințelor țărilor în curs 
de dezvoltare exprimate la Con
ferința de la New Delhi, poate 
fi asigurată prin aplicarea prin
cipiilor formulate, încă în 1961, 
in actul final al primei confe
rințe UNCTAD, privind egali
tatea, suveranitatea deplină a- 
supra resurselor naturale, ne- 
dacriminarea in relațiile comer
ciale dintre state. Pe această 
bază, credem noi, se poate lărgi 
cooperarea economică internațio
nală și considerăm util să sub
liniem acest lucru acum, 
preajma proclamării unui
deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare.

Este important ca în acest 
an, proclamat solemn an al 
drepturilor omului, să atragem 
din nou atenția asupra necesi
tății creării condițiilor de baza 
pentru împlinirea multilaterală și 
asigurarea respectării plenare a 
demnității persoanei umane, o- 
biectiv primordial al preocupă
rilor curente ale omenirii.

Exprimînd deplina solidaritate 
cu lupta popoarelor împotriva 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru libertate și inde
pendență națională, România 
condamnă în mod hotărît discri
minările rasiale și politica de a- 
partheid promovate de cercurile 
conducătoare din Rhodesia și 
Repub’rica Sud-Africană, politica 
ce asuprire colonială din Ango
la și Mozambic.

Abordind problema dezarma
re- conducătorul delegației țării 
noastre, a arătat că dacă prima 
decadă — a dezvoltării — în
registrează rezultate modice deși 
obiectivele propuse au fost .mo
deste, cealaltă decadă, neprocla- 
mată. a înarmărilor, a cunos
cut ritmuri fără precedent iro- 
smdu-se imense resurse al căror 
volum total se ridică la cifra 
astronomică de 1500 miliarde 
dolari. Nu se poate să nu ne 
preocupe faptul că în primii opt 
ani ai deceniului dezvoltării li
nei creșteri de două miliarde de 
dolari în asistența îi corespunde 
o sporire de 60 miliarde de do
lari a cheltuielilor pentru înar
mare, care atinge în acest an 
suma de necrezut de 180 miliar
de dolari, și aceasta fără a se 
putea spune în 1968 că statele 
se bucură de mai multă secu
ritate decît în 1960.

Dezarmarea este în condițiile 
actuale o cale sigură de garan
tare a păcii și securității tutu-

în
nou

ror statelor lumii — condiții 
primordiale pentru înfăptuirea w 
grandiosului proces al dezvoltă
rii la care omul secolului nos- a 
tru este îndrituit să aspire. ™ 

Dezarmarea generală, în ca
drul căreia acordăm prioritate A 
dezarmării nucleare, nu se poa- 
te realiza dintr-odată, datorită 
complexității problemelor, am- £ 
ploarei implicațiilor sale. A- 
ceasta este rațiunea pentru care 
guvernul român se pronunță 
pentru întreprinderea, în paralel 
cu eforturile pentru dezarmarea 
generală, a unor măsuri cu ca- 
racter parțial, tranzitoriu, care 
să dufcă la destindere în reia- 
țiile internaționale'și, în același mf 
timp să înlesnească atingerea 
scopului final.

în ceea ce privește problema W 
nediseminării armelor nucleare, 
M. Malița a arătat că încheie- A 
rea Tratatului de neproliferare, "
— la elaborarea căruia Româ
nia și-a adus, alături de alte £ 
state, o contribuție constructivă
— trebuie concepută ca o etapă 
într-un proces neîntrerupt a că- 
rai finalitate să o constituie rea
lizarea unor măsuri radicale de 
dezarmare.

Prin tratatul de neproliferare, 
țările neposesoare de arme nu- 
cleare își asumă obligația de W 
mare > răspundere de a nu pro
duce și achiziționa arme nu- a 
cleare. în condițiile în care 
cursa înarmărilor nucleare ur
mează o curbă ascendenta pe A 
plan calitativ și cantitativ, prin- " 
dpiile care stau la ț>aza Trata
tului de neproliferare, cît și A 
dreptul egal al popoarelor la 
pace și securitate reclamă ca. 
piuă la lichidarea totală a ar- A 
mdor nucleare existente — deci 
pînă la înlăturarea completă a 
amenințării nucleare — statele 
nenudeare să se bucure de ga
ranții reale de securitate. In a- 
cela»» timp, aceste state sâ be- 0 
nefiăeze pe deplin si nestinghe
rit de sările avanta :e ce decurg

W 
nice ale enerpet afrrke ia ro- 
-osul progresului și prospe.iLițx a 
popoarelor lor. W

Conferința țârilor nenudeare 
car? și-a încheiat recent locrink A 
Ia Geneva a pus într-o puteraicâ " 
lumină necesitatea înfăptuirii a-^ 
cestor cerințe legitime ale statelor A 
neposesoare de arme nucleare 
Impărtișim convingerea câ efor
turile pentru înfăptuirea unoi 
măsuri corespunzătoare cerințelor 
formulate de țările neposesoare de 
arme nucleare, îndeosebi a celor 
privind garantarea securității lor, 
asigurarea folosirii nestingherite a 
energiei atomice în scopuri pașni 
ce și larga cooperare intemaționa 
lă în acest domeniu, alături de _ 
întreprinderea unor măsuri hotă- ® 
rite de dezarmare, sint obiective 
care trebuie să rămînă în atenția 
O.N.U. spre a fi urmărite cu toa- ț 
tă perses erența.

Subliniind importanța uni- 
versaUtății Organizației Națiuni- 
lor Unite, conducătorul delega
ției române a arătat că o con- 
diție esențială pentru a întări W 
O.N.U. o constituie corectarea 
unei grave erori, reprezentînd a 
totodată o flagrantă injustiție și " 
discriminare, față de unul din 
statele fondatoare — împiedica- A 
rea guvernului Republicii Popu- 
lare Chineze de a ocupa locul 
ce i se cuvine ca reprezentant A 
al Chinei la O.N.U. Este neîn
doielnic că nu se pot concepe 
soluții durabile marilor proble- £ 
me ale contemporaneității, fără 
participarea Republicii Popu- _ 
laie Chineze.

Apreciem că este momentul să 
se pună capăt acestei situații, 
care dăunează profund intereseloi V 
fundamentale ale Organizației 
noastre, prin restabilirea dreptu- 
rilor legitime ale R. P. Chineze W 
în O.N.U. și în toate organismele- 
sale și înlăturarea ciankaișiștilor 
de pe locul, pe care îl ocupă în 
mod ilegal. a

în încheiere, M. Malița a 
menționat că România participă 
cu încredere la activitatea Or- W 
ganizației Națiunilor Unite și 
dorește să coopereze cu cele- 
lalte state pentru a întări pres
tigiul și eficacitatea acestei Or- a 
ganizații. "

Devotată spiritului și princi- 
piilor consfințite în Carta Or- V 
ganizației Națiunilor Unite, 
România este hotărâtă să mili- 
teze în continuare, cu toată fer
mitatea, pentru înfăptuirea idea- a 
Iutilor de pace, prietenie și în- " , 
țelegere între popoare, să-și a- _ 
ducă întreaga contribuție la so- 9 
luționarea problemelor politice, 
economice și sociale care pre- £ : 
ocupă astăzi pe toți membrii 
comunității internaționale.

•
Intervenția conducătorului de

legației române a fost urmărită a 1 
cu deosebit interes. Principalele W ; 
agenții de presă au transmis am
ple extrase din cuvîntare, rele- A 
vînd caracterul ei constructiv și 1 
fermitatea sublinierii adeziunii

•
 i

<
în Carta O.N.U.

MOSCOVA 23. Coresponden- 
£ tul Agerpres, N. Cristoloveanu 

transmite : La 23 octombrie a 
sosit la Moscova delegația U- 

™ niunii Tineretului Comunist 
din România, condusă de to- 

• varășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
care. Ia invitația C.C. al Com- 
somolului, va participa la ma
nifestările prilejuite de sărbă-

torirea a 50 de ani de la crea
rea U.T.C.L. din U.R.S.S.

La sosirea pe aeroportul Se- 
remetievo, membrii delegației 
au fost salutați de? E. M. Tia- 
jelnikov. prim-secretar al C.C 
al Comsomolului, și de alte 
persoane oficiale. Au fost de 
față Ion Ciubotaru, ministru 
consilier al Ambasadei româ
ne la Moscova, și alți membri 
ai ambasadei.

Vizita tovarășului
Corneliu Mănescu

in Venezuela

ZIUA NAȚIUNILOR

UNITE
A devenit o tradiție ca, în 

fiecare an, la 24 octombrie să 
fie marcată prin sărbătorirea 
Zilei Națiunilor Unite, aniver
sarea intrării în vigoare — la 
24 octombrie 1945 — a Car
tei O.N.U., actul de naștere 
a Organizației Națiunilor 
Unite.

Născută din aspirațiile de 
pace, securitate și libertate 
ale popoarelor, Organizația 
Națiunilor Unite și-a pus 
drept principale țeluri să con
tribuie la menținerea păcii și 
să încurajeze relațiile priete
nești dintre țări și popoare, 
să promoveze colaborarea in
ternațională. armonizînd ac
țiunile națiunilor în acest 
sens.

Principiul egalității suve
rane a statelor, neamestecul 
in treburile interne, respecta
rea suveranității și integrită
ții teritoriale, obligația de a 
nu recurge la forță sau la ame
nințarea cu forța — iată prin
cipiile fundamentale care stau 
la temelia O.N.U., încă de la 
conferința constitutivă de la 
San Francisco. Practica vieții 
internaționale a arătat cu 
pregnanță că respectarea de
plină a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur 
-carta. de a-și rezolva trebu
rile interne potrivit voinței și 
intereselor sale proprii, fără 
Trirr din afară, constitui* 
in ultimă instanță garanția 
consolidării păcii ?i securității 
mondiale, constituie cerința și

Ședința Prezidiului3 '

C.C. al P.C.
din Cehoslovacia

PRAGA 23 (Agerpres). — In 
ședința sa din 22 octombrie, 
Prezidiul C.C. al P.C- din 
Cehoslovacia a discutat unele 
probleme legate de pregătirea 
viitoarei plenare a Comitetului 
Central. Prezidiul a aprobat 
principiile ..Propunerii cu pri
vire la poziția și rolul Biroului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
în conducerea activității de 
partid în regiunile cehe“, care 
va fi supusă spre discutare ple
narei C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Prezidiul a discutat, de 
asemenea, proiectul de consti
tuire a Consiliului Apărării 
Statului, ca organ central de 
stat pentru soluționarea princi
palelor probleme în domeniul 
apărării. In cadrul aceleiași șe
dințe a fost aprobat proiectul 
programului de dezvoltare a di
viziunii socialiste internaționale 
a muncii și activității R.S.C. în 
cadru? C.A.E.R., elaborat pe 
baza declarației program a gu
vernului cehoslovac

Prezidiul a discutat conclu
ziile care decurg din relațiile 
P.C. din Cehoslovacia cu parti
dele comuniste și muncitorești. 
S-a constatat că interesele na
ționale și internaționale ale P-C. 
din Cehoslovacia cer o partici
pare activă la clarificarea prin
cipalelor probleme politice ale 
mișcării comuniste mondiale și 
ale dezvoltării tuturor formelor 
de contacte bi și multilaterale 
cu celelalte partide comuniste, 
în special cu partidele comu
niste din țările socialiste.

state (față de 51 cîte au fost 
înscrise la înființare) o cerin
ță stringentă și încă nerezol
vată pentru respectarea prin
cipiului universalității rămîne 
restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze. Rezol
varea acestei probleme ca și 
cea a primirii altor state a- 
flate în afara O.N.U. ar con
tribui la mai buna soluțio
nare a problemelor interna
ționale.

Dînd glas aspirațiilor po
porului român și pornind de 
la considerentul că fiecare 
stat, mare sau mic, are dato
ria de a-și aduce aportul la 
efortul comun de consolidare 
a păcii, de dezvoltare a co
laborării internaționale, țara 
noastră a militat și militează 
perseverent pentru fructifica
rea tuturor posibilităților pe 
care le oferă O.N.U. ca in
strument menit să întărească 
pacea și securitatea în lume. 
In toate problemele majore 
care se află în fața Organi
zației Națiunilor Unite, pozi
ția României s-a afirmat în 
concordanță cu interesele pă
cii și ale conviețuirii pașnice 
între popoare, a fost perma
nent marcată de propuneri și 
inițiative pătrunse de spirit 
constructiv, realist. Inițiativele 
ei au stat la baza a două im
portante rezoluții adoptate în 
sesiunile anterioare : rezolu
ția privind acțiunile pe plan 
regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună veci
nătate între statele europene 
aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite și cea re
feritoare ia măsurile pentru 
promovarea în rîndul tinere
tului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
intre popoare. Alegerea minis
trului de externe al țării 
noastre, Comeliu Mănescu, în 
înalta funcție de președinte al 
celei de-a 22-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a 
constituit o elocventă mani
festare a aprecierii internațio
nale. a prestigiului de care se 
bucură politica consecventă a 
României, îndreptată spre 
promovarea păcii și dezvolta
rea cooperării mondiale.

Prin concentrarea acțiunilor 
tuturor statelor — mari și mici 
— în condiții de egalitate .pe 
baza respectării personalității 
și demnității fiecărei națiuni, 
luindu-se în considerare inte
resele fiecărui popor. O.N.U. 
poate și trebuie să acționeze 
mereu ca un for de armoni
zare a eforturilor întregii o- 
meniri spre crearea unui cli
mat pașnic necesar progresu- 
sului uman.

Tineretul patriei, asemeni 
întregului popor, a primit cu 
adîncă satisfacție reafirmarea 
în repetate prilejuri de către 
conducătorii poporului și sta
tului nostru a principiilor po
trivit cărora țara noastră va 
acționa și în viitor, cu fermi
tate, pentru promovarea pă
cii, destinderii și colaborării 
internaționale, adueîndu-și pe 
mai departe contribuția pozi
tivă la activitatea Organiza
ției Națiunilor Unite.

P. NICOARĂ

CARACAS 23. — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Ionescu, trans
mite : Ministrul de externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, care se află în 
vizită la Caracas, la invitația gu
vernului venezuelean, a fost pri
mit de președintele Republicii 
Venezuela, Raul Leoni. In cursul 
convorbirii cordiale cu președin
tele Leoni s-a procedat la un larg 
schimb de păreri asupra stadiu
lui actual al relațiilor dintre cele 
două țări, asupra perspectivelor 
dezvoltării lor și importanței deo
sebite pe care le au asupra celor 
două popoare legate nu numai 
prin vechi sentimente de prietenie 
generate de originea lor comună, 
ci și prin interese comune actuale 
de a dezvolta colaborarea în 
domenii cît mai vaste de activi
tate. Președintele Republicii și-a 
exprimat dorința poporului ve
nezuelean ca relațiile de prie
tenie dintre România și Vene
zuela, care și-au găsit expresia și 
în primirea deosebit de cordială 
făcută delegației noastre, să se 
întărească tot mai mult, ceea ce 
corespunde nu numai intereselor 
celor două țări ci și cauzei păcii 
și prieteniei între popoare. El a 
transmis un salut călduros pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România^ și 
poporului român. La rîndul său, 
Comeliu Mănescu a transmis un 
salut cordial președintelui Repu
blicii Venezuela din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

în cursul convorbirii au fost 
discutate și unele probleme inter
naționale de interes reciproc rele- 
vîndu-se faptul că deosebirile în 
ceea ce privește orînduirea de 
stat nu constituie un obstacol în 
calea unei colaborări tot mai strân
se între state în domeniile econo
mic și cultural, precum și în al
te domenii, în interesul statelor 
respective, al cooperării interna
ționale și progresului general.

Reinaldo Leandro Mora, mini
strul de interne, însărcinat și cu 
relațiile externe, a oferit un de-

jun în cinstea ministrului de ex
terne român, la care au participat 
Aura Celina Casanova, ministrul 
dezvoltării economiei naționale, 
Lorenzo Aspurua Marturet, mi
nistrul transporturilor și comuni
cațiilor, prof. Agreda* ministrul 
educației naționale, membri ai 
Congresului Național, directori af 
unor ziare centrale, oameni de a- 
faceri, reprezentanți ai vieții ptf* 
blice etc. R. L. Mora a subliniat 
că această primă vizita a unul 
ministru de externe al României* 
ca și cea recentă a vicepreședin
telui Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, constituia 
evenimente de o deosebită impor
tanță în istoria relațiilor dintre 
cele două țări. El și-a exprimați 
dorința și încrederea că aceste 
relații vor cunoaște astfel o dez
voltare și mai mare, contribuind 
la apropierea dintre cele două 
state și popoare. Comeliu Măne
scu a relevat că România este a- 
nimată de aceleași năzuințe de 
a dezvolta relații bilaterale în do
menii cît mai largi de activitate. 
Prietenia manifestată de popoare
le Americii Latine față de poporul 
român, a spus el, trebuie întărită 
și dezvoltată prin acțiuni concrete 
în domeniile economici cultural, 
științific și în alte domenii, pen
tru a se crea o bază stabilă unor 
relații mai strânse, atît în intere
sul celor două țări, cît și al des
tinderii internaționale.

Ambasada Română din capita
la Venezuelei a oferit un cocteil 
la care au participat Reinaldo 
Leandro Mora, funcționari supe
riori din Ministerul Relațiilor Ex
terne, oameni de afaceri, repre
zentanți ai vieții publice și cultu
rale și ziariști.

In semn de omagiu la adre^k 
poporului venezuelean, Comei® 
Mănescu, însoțit de ambasaduiT% 
M. Ocheană și C. Bărbulescu, a 
depus coroane de flori la mor- 
mîntul lui Simon Bolivar, eroul 
național al Venezuelei, conducă
torul luptei armate pentru elibe
rare de sub jugul spaniol.

DELEGAȚIA parlamentara romana

TUNIS 23 — De la trimisul 
special Agerpres, M. Moarcăș : 
Delegația parlamentară română 
în frunte cu președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voi- 
tec, care,, la invitația Adunării 
naționale tunisiene a făcut o 
vizită în Tunisia, și-a încheiat, 
miercuri, vizita în această țară.

La plecare, pc aeroportul 
Tunis.Cartagina, unde erau ar
borate drapelele de stat ale 
celor două țări, delegația 
parlamentară română a fost con
dusă de dr. Sadok Mokaddem, 
președintele Adunării naționale 
tunisiene, Bel Hadj Ammar, vi
cepreședinte al Adunării na
ționale, membri ai Biroului A- 
dunării Naționale Tunisiene, 
deputați și alte persoane ofi
ciale, reprezentanți ai presei.

Au fost de față Nicolae Șipoș, 
ambasadorul României în Tuni
sia și membri ai ambasadei.

Cei doi președinți ai adunări
lor reprezentative ale celor două 
țări au trecut în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport, 
înaintea plecării, președintele 
M.A.Nl, Ștefan Vojtec, a făcut 
o declarație reprezentanților 
presei tunisiene în care a îm
părtășit impresii din timpul vi
zitei în Tunisia, subliniind re
zultatele pozitive ale convorbi
rilor purtate cu demnitari tuni- 
sieni. Vorbitorul a evidențiat în 
mod deosebit contribuția actua
lei vizite în Tunisia a delegației 
parlamentare române, ca și a 
viitoarei vizite a delegației A- 
dunării Naționale Tunisiene, în 
frunte cu dr. Sadok Mokaddem, 
pe care o va face în România, 
la dezvoltarea relațiilor de co
laborare româno-tunisiene, la a-

dîneirea prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

în drum spre București, de
legația parlamentară română a 
făcut o escală la Roma, unde 
va rămîne două zile.

Cu prilejul Zilei 
forțelor armate 

ale României
VARȘOVIA 23 — Corespon- 

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu 
transmite : în cadrul manifestă
rilor în cinstea celei de-a 24-a 
aniversări a zilei forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, colonel Nicolae Mandache, 
atașatul militar, aero și naval 
al României la Varșovia, a avut 
întîlniri cu ostași și ofițeri ai 
armatei poloneze din unități ale 
garnizoanelor Lublin și Skier- 
niewice. Cu acest prilej, au fost 
prezentate filme reprezentînd 
aspecte din construcția socialis
mului și din viața militarilor 
din România.

SOFIA 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
miercuri seara la Sofia a avut 
loc o festivitate la care au par
ticipat ofițeri și ostași ai garni
zoanei din capitală și funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
părării Populare. La festivitate 
a luat parte Nicolae Blejan, am
basadorul României în R. P. Bul
garia.

Astăzi, poporul zambian 
sărbătorește aniversarea pro
clamării independenței pa
triei sale.

La 24 octombrie 1964, fosta 
colonie britanică Rhodesia 
de nord își cucerea oficial 
independența de stat, deve
nind, în ordine cronologică, 
cel de-al 36-lea stat indepen
dent de pe continentul afri
can.

In anii care s-au scurs de la 
obținerea independenței, gu
vernul a luat o serie de mă
suri îndreptate spre lichida
rea moștenirii grele a trecu
tului, pentru dezvoltarea e- 
conoraică și socială a țării 
pe baza folosirii resurselor 
naturale proprii (Zambia dis
pune de mari zăcăminte de 
cupru și alte metale nefe
roase). In acest sens, au fost 
elaborate planuri economice 
naționale pe mai mulți ani, 
prevăzind între altele con
strucția de șosele și căi fe-

rate, a unei importante hi
drocentrale, diversificarea a- 
griculturii și dezvoltarea în- 
vățămîntului. Cu doi ani în 
urmă, a luat ființă în capi- . 
tala țării, Lusaka, prima uni
versitate a Zambiei. Investi
ții importante sînt destinate 
dezvoltării unei industrii 
metalurgice proprii, prospec
țiunilor geologice și acțiunii 
de lichidare a analfabetis
mului. La patru ani 
de Ia obținerea independen
ței, Zambia se află deja în 
situația de a-și asigura din 
resursele interne o mare 
parte a investițiilor sale de 
dezvoltare.

Cu prilejul zilei naționale 
a Zambiei, poporul român 
urează poporului zambian 
noi succese în consolidarea 
independenței sale, în dez
voltarea economică și so
cială, în lupta pentru pace și 
progres.

PHENIAN 23 (Agerpres). — 
Cu ocazia celei de a 24-a ani
versări a zilei forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, Ia Phenian a avut loc o 
festivitate la care au participat 
ostași și ofițeri ai Armatei Popu
lare Coreene. Au fost prezenți, 
de asemenea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Phenian, Nicolae Popa, și mem
bri ai ambasadei române. Cu a- 
ceasta ocazie generalul maior 
Kim Keun Sam și atașatul mili
tar al țării noastre la Phenian» 
căpitan de rangul II Voicu 
Petru au rostit cuvîntări. A ur
mat prezentarea unor filme do
cumentare românești.

LONDRA. Cu prilejul celei de 
a 24-a aniversări a Zilei Forțe
lor Armate ale Republicii Socia
liste România, atașatul militai 
român, It. col. Vasile Olaru, a 
oferit în saloanele ambasadei o 
gală de filme urmată de cocteil.
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