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cu conducerea Uniunii Scriitorilor BLONDUL DIN CENTRUL
Adunarea festivă cu prilejul

Miercuri, 6 noiembrie a.c., la 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, împreună cu 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil și 
Dumitru Popescu, s-a întîlnit cu 
conducerea Uniunii Scriitorilor.

La întîlnire au participat mem-

brii Biroului Uniunii Scriitorilor, 
ai biroului organizației P.C.R. a 
scriitorilor din București, secre
tarii filialelor din țară ale Uniu
nii Scriitorilor, secretarii organi
zațiilor de bază ale P.C.R. din 
aceste filiale, precum și redactori

ai publicațiilor Uniunii Scriito
rilor.

Cu acest prilej, au fost exami
nate probleme privind Adunarea 
generală a scriitorilor, care va a- 
vea loc în zilele de 14—16 no
iembrie 1968.

LINIEI DE ATAC celei de-a 51-a aniversări
Comentariu asupra meciului de fotbal România-Anglia

de FĂNUȘ NEAGU

Proletari din toate țările, uniți-vă! din Octombrie
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Adunări de dare de seamă și alegeri

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

JOI 7 NOIEMBRIE 1968

Necunoașterea problemelor 
reale ale colectivului

îngustează perspectiva
realizărilor

Din una în alta, discuția s-a în
firipat mai repede decît mă aș
teptam. Frunțile s-au descrețit și 
cuvintele au început să curgă sin
gure. Mi-au vorbit mult. O idee 
începută era completată, apoi 
continuată, trecînd de la unul la 
altul.

Ce m-a impresionat mai mult ? 
E greu de precizat și de aceea 
nici nu încerc să fac o delimi
tare a celor relatate. Nimic nu 
v i s-a părut lipsit de importanță, 

^^vorba^^problemel^lor^^

preocupările lor, de însăși viața 
lor. Poate enunțarea plină de mîh- 
nire a faptului că în școala lor 
de aproape doi ani n-a mai avut 
loc nici o seară de dans. Para
doxal mi s-a părut amănuntul că 
elevii au o formație de muzică 
ușoară, și nu una dintre cele mai 
slabe. Am simțit atunci tristețea 
din priviri, dorința de a fi părtaș 
la înțelegerea sinceră a gîndurilor 
lor, de a căuta să pătrundem îm
preună sensul unor lucruri pe care 
ei nu le înțeleg, nu pot să le în
țeleagă și mai ales nu voiau să le 
accepte.

E greu de altfel să accepți in
diferența și nepăsarea, e foarte 
greu cînd vezi că nu ești înțe
les. Cum am putea califica ab
sența totală a elevilor acestei 
școli de la acțiunile distractive, de 
la serile de dans pe care le or
ganizează bunăoară Grupul șco
lar comercial sau Școala profe
sională de chimie ? Simpla rosti
re a numelui Școlii profesionale 
a Uzinei Mecanice Nicolina din

ION MIHIȚ

(Continuare în pag. a IV-a)

Miercuri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Teheran, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Sociali
ste România, care, la invitația 
primului ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida, a făcut o 
vizită neoficială în această țară.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau de față tovarășii Ilie Ver- 
deț, Janos Fazekaș, Iosif Banc, 
Emil Drăgănescu, Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Gaston Marin, mi
niștri, și alte persoane oficiale.

★
La invitația Excelenței Sale, 

domnul Amir Abbas Hoveida, 
primul ministru al Iranului, Ex
celența ’ Sa, domnul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o vizită de prietenie în Iran, 
între 2 și 6 noiembrie 1968.

în timpul șederii la Teheran, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheor
ghe Maurer, a fost primit de 
Majestatea Sa Imperială Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului, și a 
participat la un dejun oferit de 
suveran cu acest prilej.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a avut convorbiri cu premierul 
iranian, Amir Abbas Hoveida,

A fost prezent Yahya Moha- 
med-Vaziri, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Iranului la Bucu- W 
rești.

★
Pe aeroportul Mehrabad, oaspe

tele român a fost condus de A. A. 
Hoveida, primul ministru al Ira
nului, A. Alikhani, ministrul eco
nomiei naționale, H. Zahedi, mi
nistrul agriculturii, A. Madjid, mi
nistrul produselor agricole, alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

privind dezvoltarea în conți- ® 
nuare a relațiilor bilaterale, 
precum și asupra unor proble- 
me de interes comun. Discuțiile 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și de în
țelegere reciprocă.

Președintele Consiliului dew 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a vizitat Universitatea din Te- a 
heran și a participat la o vî- W 
nătoare organizată în regiunea 
Mazandaran, din nordul Iranu- _ 
lui.

Premierul român a invitat 
Excelența Sa. domnul A. 
Hoveida, să facă o vizită
România, împreună cu soția. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, urmînd ca data vizitei 
să fie stabilită ulterior.

pe 
A. 
în

La Casa prieteniei romano- 
sovietice din Capitală a avut 
loc. miercuri după-amiază, a- 
dunarea festivă organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R., Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. și Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, cu prilejul celei de a 
51-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Fundalul scenei era dominat 
de portretul lui Vladimir Hid 
Lenin, încadrat de drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și U.R.S.S. Era înscri
să urarea : „Trăiască a 51-a a- 
niversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie”.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Emil Bodnaraș, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Dumi
tru Popa, Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, general-locotenent Ion Co- 
man, adjunct al ministrului for
țelor armate, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Larisa Munteanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ecaterina Stancu, di
rectoarea Uzinelor textile „7 
Noiembrie". Ion Radu, maistru 
matrițer la Uzinele de mașini 
electrice, Coralia Pîrvănescu, 
studentă în anul IV la Faculta
tea de filozofie a Universității 
București.

în prezidiu au luat loc, de a- 
semenea, A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la 
București, S. M. Butusov, mi
nistrul gospodăriei comunale a 
R.S.F.S.R., conducătorul dele-

gațiel Asociației de prietenie 
sovieto-române, care se află în 
țara noastră cu acest prilej.

în sală se aflau membri 
C.C. al. P.C.R., conducători
unor organizații centrale și ob
ștești. personalități ale vieții 
științifice și culturale, oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

La adunare au luat parte șefi 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic. 
Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române ca
re ne vizitează țara.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Cosma.

Despre cea de a 51-a aniver-

sare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie a vorbit tova
rășul Vasile Vilcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție.

A luat apoi cuvîntul A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Cuvîntările au fost sublinia
te în repetate rînduri de entu
ziaste aplauze.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un bogat program ar
tistic la care și-au dat concursul 
soliști ai Operei Române, Filar
monicii de stat „George Enes- 
cu“ și actori ai unor teatre 
bucureștene.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 

Secretar General a! Comitetului Central 
aî Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNII 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Moscova

• LIMBAJUL POLIVALENT AL MEDALIILOR. • MESAJE 
DE SALUT DIN PATRU CONTINENTE.

Cînd știri de acest fel ne a- 
fung din urmă, scuturăm brusc 
capul și ne fixăm privirea asupra 
lor. Uimirea de moment își me
tamorfozează profilul în admira
ție durabilă. Prin repetare gestul 
ne captivează total interesul; din 
acel moment devenind tributari 
dorinței de a reîntîlni evenimen
tul multiplicat pe filele timpului. 
Este cazul apariției în alfabeta- 
rul industriei noastre a unor sem
ne de certă virtuozitate, apoteoză 
a relației concepție-îndemînare.

...4 LD — 150. Combinație 
curioasă de litere și cifre ce și-au 
făcut loc la vedere cu 10—12 
ani în urmă. A fost începutul. 
Așa s-a numit punctul inițial în 
fabricația românească de insta
lație de foraj, aruneîndu-se astfel 
în timpul viitor seînteia unei pie
tre de fundament ce avea să se 
dovedească de fericită inspirație. 
Cifrul, deloc ermetic. Echipată 
cu patru motoare Diesel acționa
tă prin lanț, prima instalație de 
foraj de concepție autohtonă su
portă la cîrligul macaralei 150 de 
tone. Atît și nimic mai mult.

Există, la ora actuală, puține 
țări în lume care produc instala
ții de foraj. Și mai redus e nu
mărul, celor ce realizează instala
ția de concepție proprie. Româ
nia se numără, de mai bine de 
un deceniu, printre acestea din 
urmă.

Unde se fac „sondele" de fo
raj? O întrebare la care oricine 
îți răspunde pe loc. La Ploiești. 
Dovadă a vitezei cu care circu
lă prestigiul o dată cucerit.

— Formulat astfel, răspunsul 
conține doar adevărul pe jumă
tate — insistă să reținem tovară-

pul Emilian Uleia, inginer șef al 
întreprinderii ploieștene. Sînt 
nedreptățiți, fără intenție, colabo
ratorii noștri cei mai apropiați — 
specialiștii din cadrul Institutu
lui de cercetări și proiectări uti-

NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)
Imagine de la Combinatul de îngrășăminte azotoase Turnu-Măgutele

Foto: 'AGERPRES

Dan Nemțeanu fa
ce parte din familia 
subtilă a Iui Drăgu- 
țescu, Tomaziu și Ion 
Gheorghiu, a acelor 
pictori încărcați de 
culori, fastuoși, fan- 
taști, cu mișcări se
crete ale penelului 

| ce trebuiesc ghicite 
sub straturile 

f vopsea sau prin 
mătura tușului 

| dulcit cu apă.
z* Cînd focos, cînd re- 

trăgîndu-se discret 
din geometria tablo- 

£ urilor acest decora-
* tor al scenelor noas

tre nu-1 trădează pe 
irtistul necunoscut ce 
ni se desvăluie cu un 
prilej recent, adunînd 
în două săli de pe 
Magheru fructul u- 
nei munci discrete și 
îndelungate.

Vreau să spun că 
| cele cîteva planșe 

dedicate marei opere 
a lui Mateiu Cara- 
giale au egal numai

de 
afu- 
în-

în ediția de lux apă
rută cu ani în urmă 
și dedicată autorului 
„Crailor de Curtea 
Veche”, sub îngriji
rea plastică a lui To
maziu.

Poate că scriu a- 
cum prea hazardat 
pentru că manierele 
erau deosebite și în

jelor mateine, ce nu 
au fost încă egalate 
în literatura noastră. 
Cu mijloace de o 
simplitate dezarman- 

Dan Nemțeanu 
teribila

tă, 
realizează ______
lentoare a unor vieți 
visate parcă de alții, 
fără nimic real, cu 
acea mișcare som-

O PENIȚA
EUGEN BARBU

cazul de față, vor
bind de Dan Nem- 
țeanu, a rămas numai 
lucoarea ostenită a 
acelor saloane pline 
de catifele, luminări 
și covoare vechi. 
Răzbate din ilustrații 
atmosfera adevărată 
a „Crailor”, acea le
ne orientală, ratarea 
definitivă a persona-

cuvîntului, 
e atît de 
obținut în

nambulă, întîrziată 
și veche ce dă atîta 
farmec 
dar care 
greu de 
pictură.

Ilustrarea scenică 
a unor piese aduce o 
precizie mecanică și 
fantezia unui paste* 
list de mare finețe. 
Parisul din fundalul

lonescian cu ploaia, 
ceața și langoarea 
lui este sugerat în
tr-o mișcare moale a 
peniței, într-o boare 
de neuitat a tușului. 

Costumele persona
jelor din schițele 
pentru ultima piesă 
a lui Horia Lovines- 
cu au o nuanță vio
lentă, ele umplu un 
spațiu vidat de via
ță, sînt o 
anticipată a 
grafului.

Tratarea Iul 
mon în culori fistic 
de turtă dulce poate 
nu exprimă propriu 
pe acest scriitor pro
fund, dar lumea lui 
încape și în glazura 
lui Nemțeanu.

înclinat către su
biectele cele mai di
ficile, cu un registru 
plastic de nebănuite 
resurse, artistul ni se 
pare unul dintre cei 
mai interesanți din
tre contemporani.

mărturie 
sceno-

Fili-

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân. Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al întregului popor român și al nos
tru personal, vă transmitem dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice, Prezidiului 
Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri ale Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, poporului frate sovietic, un tovă
rășesc salut și calde felicitări cu prilejul celei de-a 51-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Revoluția din Octombrie — eveniment de însemnătate cru
cială — a inaugurat o nouă eră în istoria omenirii, era revo
luțiilor proletare, a trecerii de la capitalism Ia socialism, a 
însuflețit proletariatul, masele de oameni ai muncii de pretu
tindeni la lupta pentru înfăptuirea idealurilor de eliberare na
țională și socială, pentru pace și prietenie între popoare.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările re
marcabile obținute de poporul sovietic, sub conducerea Parti
dului său Comunist, în construirea societății comuniste, în. dez
voltarea continuă a economiei, științei, tehnicii și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai, considerîndu-le o contribuție din 
cele mai importante la întărirea sistemului mondial socialist, 
a forțelor progresului și păcii.

C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat, guvernul Republicii Socia
liste România. întregul popor român, dau o înaltă prețuire 
prieteniei tradiționale și alianței frățești româno-sovietice, ba
zate pe comunitatea țelurilor și orînduirii sociale, pe princi
piile marxism-leninismului și internaționalismului socialist. .

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare multila
terală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste se vor dezvolta con
tinuu. în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor so
cialiste, mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Cu prilejul aniversării Marelui Octombrie vă. urăm,. dum
neavoastră, dragi tovarăși, întregului popor sovietic noi și mari 
succese în opera de edificare a societății comuniste.

NICOLAE CEAUSESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

UN VODĂ DE CHILIPIR
Vicențiu Nagy, cu șase ani 

in urmă brigadier la coope
rativa agricolă de producție 
„Viață nouă'1 din cartierul 
Episcopia - Bihor, Oradea fu
sese apreciat ca un bun coo
perator și avansat întii ca 
membru în consiliul de con
ducere iar apoi, ca vice-preșe- 
dinte al cooperativei. In vir
tutea noii sale funcții i s-au 
conferit drepturile cuvenite 
de a gospodări bunurile coo
perativei. Slab de înger sau 
descurcăreț din cale afară.
Vicențiu Nagy a început ușor- 
ușor, necontrolat de consiliul 
de conducere, să întroneze le
gea bunului plac, cu alte cu
vinte dacă se poate (și se pu

tea din moment ce ceilalți 
care trebuiau să-i țină din 
scurt socoteala erau miopi la 
învîrtelile lui) să i fie lui cald 
și altora rece. Cinci ani au 
trebuit însă să treacă pînă 
cînd, membrii cooperatori 
ajunși la exasperare de în- 
vîrtelile amețitoare ale vice
președintelui lor au scris în
tr-o noapte pe casa nou-no- 
uță: „Această casă este con
struită din averea G.A.P.“.

Ancheta judiciară pornită 
în urma sesizării atit de ori
ginale a cooperatorilor (fu
rați ca-n codru) a stabilit cum 
vicepreședintele lor și-a dat 
cinstea harnicului brigadier 
de odinioară pe rușine. Abu- 
zînd de prerogativele acor-

date de adunarea generală a 
cooperatorilor și neîntîmpi- 
nînd nici o opoziție din partea 
consiliului, vicepreședintele 
dădea dispoziții ilegale briga
dierilor, gestionarilor 
nuri și altor membri 
perativei, de a elibera 
re sul său personal și 
rude produse agricole, mate
riale de construcții, bunuri de 
inventar și prestații, toate in 
mod gratuit.

V.N., contrar 
lor Consiliului 
Agriculturii și 
Naționale a C.A.P., prin care 
se interzice în mod categoric 
acordarea de premii perso
nalului de conducere al C.A.P. 
fără aprobarea adunării ge-

de bu- 
ai coo- 

în iuțe
ai unor

instrucțiuni- 
Superior al 
ale Uniunii

nerale a membrilor coopera
tori și avizul organului tute
lar, a dat dispoziții abuzive 
ca în afară de drepturile ce 
i se cuveneau raportate la 
zile muncă, să i se elibereze 
o bonificație anuală de 200 kg 
struguri.

Pentru a ocoli evidențele 
C.A.P. și deci pentru a evita e- 
ventuale constatări din partea 
organelor de control, a dispus 
să nu se înregistreze în evi
dența contabilă întreaga re
coltă de struguri pe parcursul 
fiecărui an beneficiind, in a-

VALERIU ARDELEAN

(Continuare în pag. a U-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ADUNĂRII
GENERALE A SCRIITORILOR

SINCE
RITATE

SERIO
Există in lumea scriitoriceas

că actuală o ultimă generație 
tînără pentru care porțile lite
raturii abia s-au deschis și In 
mijlocul căreia, se pare, mi se 
face deosebita onoare să flu 
primit. Așadar, pentru noi cel 
care mai purtăm pe palme cer
neala nezvlntată a primei noas
tre cărți, pentru noi cei care 
nu am mai participat la o mal 
largă întrunire scriitoricească, 
actuala Adunare Generală a 
scriitorilor reprezintă un eve
niment emoționant de la oare 
așteptăm foarte multe.

In nici un caz nu credem că 
se vor dezbate unllaterallztndu- 
se, valabilitatea unuia «au al
tuia din stilurile literare, im
portanta primordială a vreunul 
gen literar In raport cu alt gen, 
sau probleme ale expresiei.

Această Adunare Generală — 
cred că ar putea întreprinde 
o analiză amplă a organizării 
vieții noastre literare, a siste
melor și principiilor direc
toare tn ceea ce privește selec
ția și' condițiile afirmării scrii
toricești, ar mai trebui dezbă
tute principiile după care tre
buie să se conducă revistele 
literare actuale, să se aducă 
puncte de vedere constructive, 
animate de dorința pentru per
manenta perfecționare a acti
vității lor.

Ceea ce nu doresc ar fi as
pectul schematic, neantrenant, 
nelucrativ al dezbaterii noas
tre ; iar ceea ce doreec aT fi 
sinceritatea și competența dis
cuțiilor în raport cu seriozitatea 
problemelor.

Adunarea Generală a scrii
torilor este chemată să devină 
o veritabilă lecție, pe măsura 
curiozității, a speranțelor, a 
talentului și a angajării aces
tei ultime generații tinere de 
scriitori, să prilej uiască o dez
batere activă asupra destinelor 
literaturii, legăturii sale indi
solubile cu viața poporului că
ruia îi aparținem prin naștere, 
cu idealurile epocii în care 
trăim și căreia îi sîntem noi 
înșine modești constructor!.

GHEORGHE ISTRATE

TEATRE
Opera română : LACUL 

LEBEDELOR (ora 19,30) ; 
Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY (ora 19,30) ; 
Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (sala Comedia) : RE
GINA DE NAVARA (ora 
19,30) ; (sala Studio) : ORA
ȘUL NOSTRU (ora 19,30) ; 
Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICĂ (ora 19,30) ; 
Teatrul Mic : TANGO (ora 
20) ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (sala din Bd. Schi
tu Măgureanu) : METEORUL 
(ora 20) ; (sala Studio) : 
DANSUL MORȚII (ora 20) ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : CĂLĂTORIE CU 
SCANDAL (ora 19,30) ; sala 
Studio) : ClND LUNA E AL
BASTRĂ (ora 20) ; Teatrul 
Giulești (în sala T.E.S.) : 
MARTORII SE SUPRIMA 
(ora 19,30) ; Teatrul „Barbu 
Delavrancea" : ION (ora 20); 
Teatrul „Ion Creangă" : Nă
zdrăvăniile LUI PĂCA
LĂ (ora 15^30) ; Teatrul Țăn
dărică (sala din Calea Vic
toriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM (ora 17) ; (sala 
din str. Academiei) : A FU
GIT UN TREN (ora 17) ; 
Teatrul „C. Tănase“ (sala 
Savoy) : CA LA TĂNASE 
(ora 19,30) ; (sala din Calea 
Victoriei 174) : MEXICO ME
LODY (ora 19,30) ; Ansam
blul U.G.S. : AȘA SE
JOACĂ PE LA NOI (ora 20).

TELEVIZIUNE
JOI, 7 NOIEMBRIE 1968

PROGRAMUL I
— în jurul orei 9,15, re

portaj de la Parada mi
litară și demonstrația 
oamenilor muncii din 
Moscova cu prilejul ce
lei de-a 51-a aniversări 
a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

17.30 — Pentru elevi. Consulta
ții la limba română.

18,00 — T. V. pentru specialist!, 
Ciclul „Medicină". Ur
gențele în bolile profe
sionale.

18.30 — Curs de limba rusă. 
19,00 — Studioul pionierilor. —

Viteză, timp, spațiu.
19.30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Roman-foiieton : For

syte Saga (II).
20,50 — Fîntîna fetelor — re

portaj filmat- de Ion 
Marina.

21,05 — Ecran literar — revistă 
T. V.

21.30 — Estrada tinereții.
22,00 — Itinerar plastic. Emi

siune de Dan Hăulică.
22,20 — Cîhtă Edith Pieha.
22,40 — Telejurnalul de noapte. 
B3,00 — închiderea emisiunii.

Sînt sigur cd felul majorității scriitorilor — și 
rațiunea lor de a trdi — este acela de a scria 
o carte mare. Adevdr simplu și de la sine în
țeles, dar care poate deveni greu de observat 
si de urmărit în viața cutârui sau cutârui con- 
rrate, învâluindu-se ca prin minune sau dato
rita unui sir succesiv de operații confuze, în
tr-un vâl ae ceațâ. Dacd acesta este mobilul și 
dacd de aici pornesc puternicele obsesii de scri
itor ale poetului X sau Y, de unde, din ce izvor 
ascuns într-o umbra suspecta, vin dorința sa 
de afirmare timpurie, ambițiile de calitate în
doielnica, negârila iritate ale unor ne-prieteni 
literari, rezerva fața de reprezentanții altor ge
nerații ? Aceste porniri — la un anumit nivel 
de discuție, justificabile — sînt absurde în clipa 
cînd Io raportâm la țelul existenței sale li‘erare. 
Nu spun o noutate cînd afirm ca telurile limpezi 
nu sînt — în aceeași mâsurâ — și lesne de 
atins. Dar mi se pare câ una dintre caracteris- 
ticele definitorii ale marilor conștiințe literare 
este tocmai economia de mișcări, aleaerea cir
cumspecta a acelor mijloace care folosesc la 
atingerea scopului și înlăturarea — cu sacri
ficii tragice, uneori — a tot ce e inutil, a tot ce 
duce la risipa de forța, de timp, de conștiința.

Cu siguranța, o lume literara ai cărei repre
zentanți și-ar urmări numai mobilurile superioa
re și ar ocoli orice concesie — omenească, vai, 
dar nu scriitoricească : poetul este un zeu sau nu 
este deloc — o asemenea lume literară nu ar de
veni cîtusi de puțin idilică. Dimpotrivă. Ceea ce 

ffll/l SUPREM
ar dispârea ar fi numai falsele drame, ndseute ds 
lipsa as obiectivitate. Locul acestora ar fi luat 
de adevăratele frdmtntdri, mai dureroase, dar 
mai pure, ale celor care încearcd demn, sincer 
și cu deplină onestitate, dar nu izbutesc, de po
sibilitatea lui : „Să vrei ptn-la mie, sa poți 
pîn-la șase*, de dilemele unor talente care nu 
se găsesc, ale altora care părăsesc drumul pe 
care ar putea ajunge la victorie, Înșelați de 
tentata unei experiențe — dovedită inutilă cînd 
e prea tîrziu. Dar, mai ales, într-o asemenea 
lume, solidaritatea de breaslă, onestitatea opi
niilor critice, siguranța totalei bune credinfe a 
celui care îți contestă valoarea, ar elibera un 
spațiu imens pentru tot ce e esențial, ar per
mite și ar ocroti concentrarea deplină a scri
itorului asupra întrebărilor majore ale meseriei.

Nu, lumea aceasta nu e o utopie. Fără a exa
gera și fără a cunoaște un moment de entu
ziasm nelimitat, mi se pare cd numai lipsa de 
luciditate te-ar putea împiedica sd vezi efor- 
turile care s-au făcut, tn deosebi în ultimele 
luni, pentru înlăturarea inutilităților primej
dioase din viața literară. Critica literară a de
venit — hotdrît I — mai sinceră, mai puțin cal
culată, mai de bună credință. (Nu spun : obiec
tivă, pentru a evita confuziile ; de fapt, criticul 
literar, artist cu preferințele lui, e bine în
țeles subiectiv ; și totuși, critica lui este obiec
tivă — si anume în măsura în care el reușește 
să fie drept, să spună adevărul). Sînt încredin
țat câ Adunarea generală a scriitorilor, desfâ- 
șurîndu-se în climatul respectului față de opi
nie și al simaptiei față de nou, climat pe care-1 
cultivă societatea noastră de azi, va putea să 
aducă o contribuție însemnată la îmbunătăți
rea, tn continuare, a atmosferei literare, la 
înlăturarea confuziilor care îi pot îndepărta 
temporar pe unii dintre scriitori de lupta pentru 
realizarea țelului suprem, a unicului țel posi
bil, acela de a scrie cărți mari, cărți izvorîte din 
patima pentru adevăr, din dragostea de oameni.

FLORIN MUGUR

Seee of mărește dificultatea 
poeziei — a nașterii și a recep- 

• tării — este o aparentă repe
tare a istoriei transformărilor 
ei interioare. De fiecare dată, E desigur, condițiile oare-i înso
țesc nașterea sînt altele iar e- 
fectele lor oonstituie materia 

W oricărei cercetări obiective. Gu 
toate acestea, cine se hotărește 

• și poate să Ignore detaliile
(deși acestea indică poezia în 
ceea ce are ea unic și inimi- 

• tabil) va avea surpriza tulbu
rătoare să constate că destinul 
poeziei cunoaște metamorfoze 
asemănătoare. Fixlnd condiția 
poetului modern în „triumful 
conștiinței poeziei asupra poe
ziei*. N. Manolescu va fi sacri- 
ficat, fără îndoială, destulă 9 poezie. Dar scopul lui, dacă nu 
ne situăm în afara Iul urmînd 

— să discutăm tn consecință, a- 
W dică tn gol, nu este chiar ana

liza poeziei și a poeților d 
• numai (mult ori puțin, nu stăm

acum să măsurăm) descrierea, 
firește fragmentară (nu spun 

A că r.-ar fi putut fi completai), 
” a oeea ce numește „o lungă 

ceartă Intre conștiință și poe- 
A ne*. Primul poet socotit mo- 

dern. Maoeconski, cel care 
deschide această „ceartă*, re- 

A petă drama lui Eminescu.
(Deci, inutil să mai spun că 
primul nostru poet mo„ 

• dern_). Victoria conștiinței 
poetice are rezultate deosebite 

_ (Emir.escu va găsi „cu- 
V vîntul*. Macedonski poezia) 

și nu acestea constituie o- 
— biectul eseului ci drama tn- 
V săși. analiza momentelor ei 

critice ș: coincidente. Dar, fi- 
• xînd momentul („metamorfo

ză*) Macedonski. la începutul 
poeziei noastre moderne, criti- 

• cul numește, curios, chiar mo
mentul actual. E un mod de a

«ugere dificultatea poeziei prin 
aparenta repetare a istoriei 
transformărilor ei interioare T 
Pentru că poeziei de azi i se 
potrivesc aceste cuvinte i „Ma
cedonski, oel dintîi, se îndo
iește de poezie, o pune la în
cercare, o oaută ; geniul lui în
florește nu tn siguranță de si
ne, ci în nesiguranță, nu cu-

pun ți, încearcă să o subordo
neze. Libertatea criticului se 
exprimă nu în asceză și umi
lință (atitudini oarecUm mis
tice !) ci în puterea de a rațio
naliza și de a propune probe 
care pot sau nu să dovedească 
vitalitatea unei literaturi. N. 
Manolescu își îngăduie să pro
pună poeziei un sistem elabo-

NICOLAE MANOLESCU:

METAMORFOZELE
POEZIEI

nosetnd poezia, d eăuttnd-o. 
(...) Pentru oel dintîi poet mo
dem, poezia nu mal este o 
oertitudlne, ci un miraj*. Isto
ria poeziei începe cu conștiin
ța poeziei. înainte de aceasta 
se poate vorbi de poeți, nu de 
poezie. Dar și astăzi se poate 
vorbi de (tineri) poeți remar
cabili, mal puțin de poezie. 
Conștiința poeziei e fluctuan
tă, poetul există.

Exercițiul de sondare a „me
tamorfozelor poeziei* este de o 
utilitate neîndoielnică pentru 
că astfel un proces obscur, În
delung speculat cu o mare a- 
proximație este raționalizat șl 
expus tn aspectele sale esen
țiale. în aoeste condiții, ini
țiativa aparține criticului și 
nu poeziei, nu poezia i se im
pune, 1 se oferă d, dimpotri
vă, ideile criticului 1 se supra-

i*t de d însuți, chemfnd poe
zia să 1 se supună, să-1 „dove
dească”. Ce altă rațiune ar 
putea avea critica dedt să în
lesnească un dialog mereu re
luat, reînnoit cu literatura? De
sigur, probele „inventate* de 
critic, sistemul său Intr-un cu- 
vtnt nu vor putea fi niciodată 
libere de orice și oricine, dar 
nici o creație nu este liberă 
cu adevărat. A accepta puri
tatea poeziei ori a criticii ar 
însemna, în fapt, pe lîngă mul
te altele, și a anula orice posi
bilitate de comunicare chiar 
între ele. Iată de ce forțarea 
acestui dialog este esențială 
pentru clarificarea termenilor 
de care depinde chiar progre
sul literaturii, în general. Me
toda „inventării* unei realități 
estetice convenabile literaturii, 
ari numai unul scriitor nu este

fără precedent Ion Negoițet- 
cu face acest lucru pentru E- 
minescu. Adrian Marino în 
eseul biografic asupra lui Ma
cedonski, apoi în analiza ope
rei acestuia nu face, în fond, 
dedt să „disciplineze" o crea
ție ce a putut părea măcar a- 
narhică dacă nu irațională I 
©riticul va insista, firește, a- 
supra coincidenței operei, crea
ției cu ideile sale, va invita 
creația să îi dovedească intui
țiile, ideile, să reziste la pro
bele pe care 1 le propune. E 
mai mult un dialog în care 
critica și poezia se nasc una 
din alta și mai puțin o analiză 
curentă. în fine, Lucian Rai cu 
nu procedează, în general, alt
fel cu Liviu Rebreanu. El și-a 
comunicat însă, o dată cu in
vitarea operei să-și recunoas
că criticul, și seninele de res
pect nemărginit față de eroul 
său. Asceza criticului, apoi to
nul său oarecum inspirat, de 
ins căruia i se comunică niște 
adevăruri ori revelații lnacce-

efttte privirii cnaune, raașsȘra. 
ția grăbită ți uneori chiar eu* 
tocată a textului țtnt semnele 
acestui respect transmis, chla» 
etalat, o dată cu invitarea o- 
perei să „mărturisească* pen
tru critic, să pledeze pentru 
ideile lui. Ceea ce nu ee poate 
Ignora este că în toate aceste 

. manifestări critice „analiza la 
obiect* ori „supunerea la o- 
blect* rămln în urmă. Critica 
are ambiția de a-țl fixa în- 
tr-un dialog fertil cu opera 
conștiința de sine, ea vrea să 
existe nu ca o lucrare de ser
viciu, dlapărînd tn fața litera
turii, ci schlmblnd fața lite
raturii. M. Manolescu nu face 
decît să schimbe, de fapt să 
arate, o față a poeziei, nu In 
dauna alteia, ori lgnortnd alta, 
ci în egală măsură îndreptăți
tă întrudt este posibilă. Cred 
că eseul lui este mai întîl o 
carte pentru poețf, un instru
ment al poeziei. Cel oare spu
ne de mult timp da sau nu 
într-o cronică săptămînală ere 
toate motivele să împingă în 
fața poeziei de azi o oglindă a 
propriilor ei metamorfoze po
sibile. Criticul face acest lucru 
într-un stil frapant, utllizînd 
paradoxul expresiv, ce poate 
părea grabă ireverențioasă. 
Dar el nld nu ne-a lăsat să 
credem că vom găsi în acest 
eseu reverențe ci numai invo
cări în sprijinul ideilor Iul 
despre viața poeziei. Momenftd 
actual al acestei vieți, ehia» 
de nu este descris ori măcar 
analizat, este de fapt conținut 
în tot ceea ce îl premerge 
(posts mal potrivit, tn tot ceea 
ce doar îl precede). în fine, 
criticul remarcă diversitatea 
Insolită de azi, tn care „istoria 
se lasă refăcută" în așteptarea 
marelui poet.

C. STĂNESCU
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ANA KARENINA 
rulează la 
11,30 ; 14 ;

HOMBRE
rulează la
11,30 ; 14 ;___ _____ _ ,
Festival (orele 8; 10,30 ; 13 i
15.15 ; 18 ; 20,15).

HEIDI
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Capitol (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21).

VERA CRUZ
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,45 ; 18 ;
20,15); Modern (orele 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15).

HEROINA
rulează la Victoria (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Fe
roviar (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30) ; Melo
dia (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ;
18 ; 18,30 ; 20,45).

LUSTRAGIUL
rulează la Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30).

Patria (orele 31 
18,30 ; 1# ; 21,16).

Republica (orele 9; 
16,15 ; 18,48 ; 21,18) |

FRINJESA
rulează Ia Central (orele 8,30 j 
11; 13,30 ; 18 : 18.30 î 21).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16,30 (în continuare) : 18,45 ; 
20,45).

MI, SOARELE NEGRU, FLOA
REA UITATA, VALUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9/1968 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 tn continuare).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

VEȘNICUL IVrtRZIAT
rulează la Bueegi (orele 31
11,13 ; 13je ; 18 ; 13,15 ; 20,30) ; 
Arta (orele 9—13,48 în conti
nuare ; 18 ; 20.15).

PIRAMIDA ZEULUI BOARI

CINEMATOGRAFE
Doina (orele 
18,13 ; 20,30) ; 
15,30 ; 18).
CU ANA
Union (orele

GEN-

11,30 ; 
Moșl-

ÎS,30 ;

OPERAȚIUNEA 8AN 
NARO

rulează la
13,45 ; 18 ; 
lor (orele 

WEEK-END
rulează la
18 ; 20,30).

UN DANS DIN MUNȚII CO
DRULUI. VECHI MONUMEN
TE ROMANEȘTI DIN TRAN
SILVANIA, CUTIA CU DO, RE,

rulează la Grivlta (orele 9 î
12.30 ; 16 ; 19,30).

DUELUL LUNG 
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

minunata călătorie a 
LUI NILS HOLGERSSON 

rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Giulești (orele 15,30 
—19) ; Dacia (orele 8,45—19,30 
în continuare).

rulează la Unirea (orele 15,30 ( 
18).

TOTUL PENTRU RlS 
rulează la Lira (orele 
18).

TOM JONES 
rulează la Drumul Sării 
15 ; 17,30 ; 20).

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Flacăra 
15,30); Ferentari (orele 
1«).

ÎS,80 {

(orele

(orele 
18,30 î

ECOURI LA DISCUȚII
ORA DE DIRIGENȚIE

I
IOSCAR

ruleazi Ia CotrocanI (orele 
15,30).

WINNETOU (ierla a m-a) 
rulează la Pacea (orele ‘ 
18 ; 20,30) ; “
15,30 ; 18).

SAMURAIUL 
rulează la
9.15 ; 11,30 ; 
20,45).

LUSTRAGIUL
rulează la Volga (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Miorița (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
18.15 ; 18,30 ; 20,45).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Gloria (orele 9 ; I
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). | 

ROATA VIEȚII
rulează la Aurora (orele 8,45 
11,15 ; 13,30 ; 16 ;----- ”

NEÎNȚELESUL
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18).

Progresul

Floreazea 
13,48 ; 18 ;

15,30 ; 
(orele

(orele
18.18 ;

II
I
I
I

re (orele 8,45 ; I 
; 18,30 ; 20,45). |

I

cest fel pe nedrept, de 
1 200 kg struguri. Iar din can
titatea de struguri neînregis
trată, s-a transportat la do
miciliul său și al rudelor sale, 
direct de la locul de recoltare 
cantitatea de 5154 kg stru
guri de cea mai bună calitate 
In valoare de 15 462 lei.

Fostul brigadier carc-și 
ctștiga cinstit pîinea cea de 
toate zilele devenise peste 
noapte, prin acele — deloc 
obscure — răsturnări de op
tică asupra realității „domn 
mare" care-și permitea să 
sfideze pe ceilalți cu chiolha
nuri ce lărmuiau cale de șapte 
poște. Nu rareori însă — me
rită să fie consemnat fap
tul / — se încurcau la aceste 
„mese* lățite pină-n zori de 
zi și oamenii care erau plă
tiți și pentru a-i controla dis
pozițiile. Nici unuia să nu-i fi 
trecut prin cap întrebarea ele
mentară, la mintea oricui: 
„Dar de unde are bani de 
chefuri repetate omul nos
tru 2" Nu numai că nimeni, 
din cei chemați tn primul 
rînd pentru asta, nu a rostit 
cu glas tare o asemenea în
trebare, dar ca niște jalnici 
pomanagii au închis ochii și 
și-au deschis gurile la che
furile organizate de V.N. cu 
bunurile aparținînd de fapt 
cooperatorilor. Așa se face că 
V.N. a continuat să considere 
scaunul pe care ședea ca un 
fel de șperaclu pentru toate 
ilegalitățile posibile. Astfel a 
dat dispoziție brigadierilor, 
șefilor de echipă și gestiona
rilor de materiale de con
strucții să-i elibereze și să-i 
transporte la domiciliu mate
riale de construcții (evident 
din cele destinate construc-

r

Discuția inițiată și găzduită de 
„Scînteia tineretului" în coloa
nele sale debutează cu o părere 
care, deși aparține unui cadru 
didactic, exprimă, de fapt, în- 

' tr-u formă apodictică și sinteti
că opinia tuturor cadrelor di
dactice : dirigenția este cea mai 
dificilă activitate didactică. Ex
plicațiile care se dau acestei 
stări de fapte sînt, de obicei, în
tortocheate și — voit sau ne
voit, conștient sau inconștient 
— eludează cauzele adevărate. 
Chiar și redactorii articolului se 
întreabă cu vădită mirare : de 
ce dezbaterile în jurul orei de 
dirigenție încep de fiecare dată 
de la „A" ? Răspunsul — după 
părerea mea — este simplu : 
fiindcă niciodată nu s-a mers 
consecvent la precizarea și, mai 
ales, la înlăturarea cauzelor ca
re au generat și generează acest 
fenomen negativ (dificultatea 
neobișnuită a orei de dirigeri- 
ție). De aceea îmi propun ca în 
rîndurile ce vor urma să pun 
îh evidență aceste cauze și să 
încerc sugerarea unor măsuri 
pentru înlăturarea lor.

O primă cauză — în fapt, ră
dăcina din care odrăslesc cele
lalte — este concepția — pe ca
re aș nUmi-o „artistică" — des
pre ora de dirigenție. S-a vîn- 
turat și se vîntură mereu ideea 
că ora de dirigenție este o „o- 
peră de creație" care nu necesi
tă o pregătire — ca atare — și 
nu suportă îndrumări. Chiar ți 
în articolul la care mă refeream 

. această idee — prin gura unor 
interlocutori — și-a căutat pla
sament și argumente, cei în cau
ză afirmînd că „orele improvi
zate. spontane, le reușesc foar
te bine4.

Ideea, generînd comoditate, a 
făcut epocă în jurul anului 1950 
cînd, unii inspectori își ascun
deau incompetența sub falduri
le unei formule foarte „dialecti
ce" ; „pentru ora de dirigenție 
nu se pot da rețete; ea e ora de 
creație, izvorîtă din talentul pe
dagogic". Din păcate această 
„concepție" are ecouri și în

diriginți să sufere, iar orele de 
dirigenție să se transforme, prea 
adesea, din operă de creație în... 
jalnice improvizații care nu mai 
seamănă nici măcar cu o lec
ție mediocră. Căci, să admitem 
Că unii diriginți, datorită unei 
bogate și valoroase experiențe 
și avînd și un vădit talent peda
gogic, realizează ore de dirigen- 
ție reușite fără îndrumări și fă
ră studii speciale ! Dar care 
este procentul unor asemenea 
diriginți? 5 la sută, 10 la, sută 
sau să zicem 20 lâ sută. Dar 
restul de 80—90 la sută, ce vor 
face ? Cum va „crea" ore de di
rigenție reușite marea masă a 
tinerilor debutanți în munca

gintele" — temă prevăzută cu 
un număr de 2 ore în progra
ma cursului de pedagogie. Atît 
i s-a predat în cei 3—5 ani de 
facultate despre o muncă pen
tru care în școală nu va găsi 
nici programă, nici metodică, 
nici manual, care să suplinească 
lipsa de pregătire din timpul 
studiilor universitare. Ce-i ră- 
mîne tînărului profesor de fă
cut ? Fie să copieze planurile, 
planificările și celelalte docu
mente ale unui diriginte cu mai 
multă experiență (și copierea se 
produce, de obicei, mecanic — 
și nici nu s-ar putea altfel I), 
fie să... „creeze". Si oricare din
tre aceste alternative este la fel

consider că nu ar fi lipsită ds 
utilitate punctarea unor conclu
zii și a unor propuneri care să 
scoată ora de dirigenție din cer
cul vicios în care se zbate de 
vreo cîțiva ani.

Slabele rezultate ale acestor 
ore, greșelile pe care le consta
tăm de cîte ori le analizăm, 
se datoresc :

• Nepregătlrll viitorilor pro
fesori în timpul studiilor univer
sitare pentru activitatea de di
riginte și pentru orele de diri
genție ;

• Inexistenței unor documen
te și lucrări metodice pe care 
dlrigintll să le poată consulta 
în pregătirea orelor (programe

DE CE ESTE DIRIGENȚIA
CEA MAI DIFICILĂ ORĂ ?

1968. Și chiar unele organe de 
îndrumare din minister o mai 
susțin.

Conduse de o asemenea con
cepție, organele de resort ale 
ministerului au lăsat într-o pe
rioadă diriginților deplină „li
bertate" de... „creație". Abia în 
ultimii ani au apărut programe 
de dirigenție și îndrumări, fun
damentate științific, cu privire 
la munca educativă. Dar nici 
programe nu au apărut decît 
pentru clasele V—VIII.

Lipsește cu desăvîrșire o me
todică a activității educative și, 
mai ales, o metodică a orelor de 
dirigenție. Lipsită de asemenea 
instrumente absolut necesare, e 
firesc ca munca celor mai mulți

pedagogică T In cei 5—5 ani de 
facultate au audiat cursuri da 
specialitate (principală, secunda
ră, auxiliară), au audiat cursuri 
de pedagogia șl metodica specia
lității, au desfășurat practica 
pedagogică (lecții model, de pro
bă, finale). In școală, au primit 
programe, manuale, metodici cu 
ajutorul cărora își pregătesc 
lecțiile de specialitate.

Dar ce pregătire a primit tî- 
nărul nostru profesor în facul
tate cu privitfe la cele 33 de ore 
de dirigenție, pe care trebuie 
să le țină într-un an școlar la 
clasa la care e numit diriginte ? 
Despre munca' dirigintelui 1 s-a 
vorbit îh general o singură da
tă la tema „Profesorul și diri-

de păgubitoare, atît pentru elevi 
cît și pentru diriginte, pe care-1 
va deprinde cu un stil de muncă 
nesănătos. Cu o asemenea „pre
gătire" nu e de mirare că ore
le de dirigenție se transformă, 
adesea în ore de motivare a ab
sențelor, ore de „muștruluială", 
ore „magazin" în care se discu
tă... de toate, pentru a se um
ple cele 50 de minute.

De obicei, la analiza unor a- 
semenea ore fiecare inspecție și 
chiar fiecare inspector își in
troduce „linia" și „concepția" sa 
prin sentențiosul „eu așa aș fi 
făcut". „în viitor vă rog să pro
cedați așa".

Ajungînd — rîzînd, glumind 
— la acest aspect al problemei,

de dirigenție, metodica orelor 
de dirigenție, crestomație etc.).

In vederea înlăturării defici
ențelor care se semnalizează cu 
prilejul analizei sau 
acestor ore (și care 
mereu) ar fi absolut 
următoarele măsuri :

• Introducerea în ... 
învățămînt la facultățile 
pregătesc cadre didactice a unui 
curs de un semestru, cu practi
că în școală (în loc de semina- 
rii) intitulat „Probleme ale 
muncii dirigintelui* (aceasta ar 
fi mai necesar și mai util decît 
multe cursuri cu a căror pro
bleme studentul nu se mai în- 
tilnește în viață).

O Elaborarea de către Mlnls-

discutării 
se repetă 
necesare

planul de 
care

terul învățămîntului (direcția 
resort) a unei programe comple
te a muncii educative și orelo.r 
de dirigenție. Teama pe care 
și-o exprimă unii, că un ase
menea document ar îngrădi ac
tivitatea creatoare a diriginte
lui, s-ar dovedi complet neînte
meiată dacă în elaborarea a- 
cestor documente s-ar porni de 
la premise psihologice, dacă la 
baza stabilirii temelor, structu
rii lor s-ar ține seama de par
ticularitățile psihologice ale vîr- 
stei (copilărie,’ preadolescentă, 
adolescență).

• Elaborarea de către -Insti
tutul de Științe Pedagogice a u- 
nei „Metodici a muncii dirigin
telui", în radrul căreia „Meto
dica orelor de dirigenție" ar o- 
cupa urt loc important (un ca- 
pitol-două).

• Editarea unei „Crestomații- 
pentru orele de dirigenție", la 
care și-ar putea da concursul 
diriginții cu o bogată și valo
roasă experiență.

• De abia cînd va fi înarmat 
cu aceste lucrări și documente 
dirigintele poate să reflecteze și- 
să desfășoare o activitate crea
toare.

Pînă atunci, toți cel care-1 în
deamnă sau îndrumă spre crea-, 
ție, îl îndreaptă, în fond, spre 
scamatorii didactice căci — vor
ba latinilor — „ex nihilo; nihil". 
Pînă și. cei mai., valoroși crea-; 
tori din domeniul artelor au a- 
vut o perioadă de acumulări, o 
etapă în care au învățat, de la 
alții și din studii, cum șă cree
ze. Să fie; oare, dirigintele sin
gurul creator care nu are ne
voie de o .așemeneș ețapĂ ? 
Practica pedagogică ne-a de
monstrat că nu. Rămîne doar 
s-o ascultăm și să pxocedăm la 
înlăturarea cauzelor generatoa
re de greșeli și lipsuri.

lector «nfo.
ION DRAGAN

Timlfoara

țiilor gospodărești ale coope
rativei !) cu care să-și facă 
și o casă cit mai arătoasă (nu 
de alta, dar numărul invitați- 
lor la zaiafeturile pe care le 
organiza era, se pare, in creș
tere, iar casa fostului briga
dier se dovedea neîncăpă
toare !). De la înălțimea acelu
iași scaun-șper aclu, V. 
a început să încurce 
„bună" socoteală țiglele fu
rate cu oamenii, zilele muncă 
ale cooperatorilor cil presta
țiile gratuite la domnia sa in 
ogradă. Așa se face că a fo
losit pe unii dintre coopera
tori la construcția casei, ba 
mai mult, la întreținerea cul
turilor de pe lotul său perso
nal și la alte munci gospodă
rești. Cum i-a plătit ? Prin 
pontarea acestora ca și cum 
ar fi prestat munci tn cadrul 
cooperativei, fiind remunerați 
în mod obișnuit, la zile mun
că. (Prin aceasta scăztnd plata 
la zi muncă la membrii care 
au lucrat efectiv tn 
cooperativei).

Dar un t
alte abuzuri. V.N. folosește în1 
interes personal, respectiv la 
transportul materialelor de 
construcții, mijloace de tran
sport închiriate de C.A.P. 
„Viață nouă" pentru munci 
agricole (I).

Iar pentru a ascunde însu* 
firile sale ilicite de struguri, 
fără a avea vreo aprobare, 
dă dispoziții ca din cantitățile 
de struguri neînregistrați la 
recoltare, să se elibereze sub 
titlu de bonificație cîte 200 kg 
struguri anual unor persoane 
indicate de el. în acest fel 
s-au eliberat in total, în mod 
ilicit, cantitatea de 8 000 kg 
struguri in valoare de 24 000 
lei.

Prin faptele sale, infracto
rul, pe lîngă că a lovit tn 
mod direct în avutul obștesc 

I al roadelor muncii cooperato- 
1 rilor, a produs nemulțumiri 

profunde în rîndul membri
lor C.A.P.

Abuzurile 
fractorul a 
parte în ..............
incit pur și simplu a luat din 
proprietatea C.A.P. tot ceea 
ce avea nevoie pentru intere
sul său personal (o masă pen
tru televizor, un stabilizator de 
curent, o tocătoare' de struguri, 
pari pentru vie etc. Iar pen
tru a-i îngriji copilul a an
gajat 
soană pe caye a plătit-o tot 
cu zilele 
torilgr).

A luat pînă a fost și el... 
luat! Epilogul se știe deja. 
Ar trebui să se știe în plus — 
în acest sens cooperatorii 
sînt îndreptățiți în cerințele 
lor — și cine l-a ajutat pe 
V.N. să confunde averea ob
ștească cu averea perso
nală. Și să se ia măsuri dras
tice și împotriva acestora, a 
amatorilor de petreceri fără 
plată. „Buna dispoziție" a 
nopților de chefuri, plătite cu 
iresponsabilitatea și renunța
rea la - îndeplinirea atribuții
lor ce reveneau unora, trebuie 
să fie plătită și altfel. Nu de 
alta dar dacă V.N. și-a schim
bat domiciliul dintr-o casă 
furată de la cooperativă pe 
o „pensiune" a statului nu în
seamnă că o dată cu această 
„mutație" un alt vodă de 
chilipir nu s-ar putea să fie 
ispitit să dea cinstea pe ru
șine. Mai ales dacă oblădui- 
torii primului vodă sînt lă
sat î să-Si savureze tn tihnă 
amintirile

N.
cu...

cadrul
'*<)- W
abuz trag» după e™

au continuat, tu
rners atît de de- 

activitatea" sa

culmea ! o per

mit ne ă ale coopera-
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A Sl-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ ADUNAREA
Cmmtma tovarășului

Vasife Vdeu

Cuvintul rostit de 

ambasadorul A. K Basov
SOLEMNĂ

Poporul român sărbătorește, 
împreună cu popoarele Uniu
nii Sovietice, cu forțele mun
citorești și progresiste de pre
tutindeni a 51-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — eveniment de u- 
riașă importanță în istoria 
omenirii.

Triumful Revoluției din Oc
tombrie. rod al luptei eroice, 
pline de abnegație a proleta
riatului, a maselor muncitoare 
din Rusia, conduse de parti
dul comunist făurit de Lenin, 
a dat o lovitură zdrobitoare 
orînduirii vechi, bazată pe do
minația burgheziei și moșieri- 
mii, a dus la instaurarea, pen
tru prima oară în istorie, a 

i puterii muncitorilor și țârani- 
' lor pe a șasea parte a globului 
pâmîntesc. Victoria proletaria
tului din Rusia a exercitat o 
puternică influență asupra
conștiinței oamenilor muncii
de pretutindeni, a stimulat 
lupta lor revoluționară împo
triva capitalismului, pentru o 
viață nouă. Flăcările revolu
ției au cuprins Europa și alte 
zone ale lumii, zdruncinînd 
din temelie societatea capita
listă. Cu triumful Marelui Oc
tombrie a început epoca re
voluțiilor proletare, epoca îm
plinirii năzuințelor de liber
tate și progres ale umanității.

înfăptuind eliberarea so
ci!.'.^ și națională a popoare
lor din fostul imperiu țarist, 
Revoluția din Octombrie a în
suflețit mișcările de eliberare 
națională, a deschis epoca pră
bușirii colonialismului, a con
stituirii de noi state de sine 
stătătoare, suverane și inde
pendente. Un puternic ecou 
au avut victoria revoluției, 
„Declarația drepturilor popoa
relor Rusiei" în rîndul popoa
relor asuprite din imperiul 
habsburgic, cuprinse în vii
toarea luptelor pentru liber
tate națională și socială. Ma
rile mișcări de eliberare care 
au cuprins forțe sociale largi 
au determinat prăbușirea im
periului habsburgic, constitui
rea unor noi state independen
te, suverane.

Arătînd că cel mai impor
tant rezultat al victoriei Marii 
Revoluții din Octombrie este 
făurirea statului socialist — 
cucerire hotărîtoare a oameni
lor muncii și referindu-se la 
realizările U.R.S.S., vorbitorul 
a spus : Prin traducerea în 

■ d'ață a politicii partidului co- 
Ăhunist. poporul sovietic a 
‘creat o industrie puternică, a 
înfăptuit transformarea socia
listă a agriculturii, a asigurat 
avîntul impetuos al tuturor 
ramurilor economiei naționale, 
construirea bazei tehnico-nia- 
teriale a socialismului. Dezvol
tarea în ritm susținut a for
țelor de producție a dus la 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al poporului.

Dînd dovadă de un înalt 
patriotism, poporul sovietic, 
care a dus pe umerii lui greul 
bătăliilor împotriva mașinii 
de război hitleriste, a avut 
contribuția decisivă la zdrobi
rea fascismului, înscriind ne
pieritoare pagini de eroism și 
cîștigîndu-și stima și prețui
rea întregii omeniri.

Uniunea Sovietică — a spus 
vorbitorul — reprezintă astăzi o 
mare putere mondială, care 
dispune de un vast potențial 
economic, de o industrie pu
ternică, a cărei producție re
prezintă aproape 20 la sută 
din producția industrială a lu
mii, și de o agricultură în con
tinuă dezvoltare cu o bază 
tehnică-materială modernă. O 
largă recunoaștere și un me
ritat prestigiu cunosc succe
sele Uniunii Sovietice în do
menii de importanță funda
mentală ale științei și tehnicii 
contemporane.

Poporul român cunoaște și 
se bucură sincer de succesele 
remarcabile și victoriile po
porului frate sovietio — con
tribuție de importanță hotări- 
toare Ia întărirea sistemului 
mondial socialist, a forțelor 
progresului și păcii.

Mișcarea muncitorească re
voluționară din România a sa
lutat cu deosebită simpatie Re
voluția din Octombrie văzînd 
în ea un exemplu însuflețitor 
în lupta pentru socialism, și-a 
manifestat sprijinul și solida
ritatea activă cu proletariatul 
rus victorios. Numeroși au fost 
fiii poporului român care au 
luptat cu arma în mînă, ală
turi de armata roșie, împotri
va contrarevoluției și a inter
venției imperialiste, pentru a- 
părarea puterii sovietice, în
scriind glorioase pagini de in
ternaționalism proletar, de 
prietenie și solidaritate frățeas
că între forțele înaintate ale 
poporului român și poporului 
sovietic.

De-a lungul întregii sale e- 
xistențe, Partidul Comunist 
Român a militat neabătut îm
potriva politicii antipopulare 
promovate de cercurile reacțio
nare, fasciste, burghezo-moșie- 
rești, pentru prietenie, colabo
rare și alianță cu Uniunea So
vietică. Avînd asemenea rădă
cini istorice, cultivată cu grijă 
de partidul nostru comunist, 
prietenia româno-sovieticâ s-a 
cimentat trainic prin lupta co
mună în războiul pentru în- 
frîngerea fascismului german. 
Sîngele vărsat de ostașii ro
mâni și sovietici în războiul 
antihftlerist a întărit ca un 
puternic liant alianța frățeas
că și solidaritatea dintre po
poarele român și sovietic.

După cucerirea puterii poli
tice de către clasa muncitoare 
în alianță cu ceilalți oameni 
ai muncii, prietenia cu Uniu
nea Sovietică, cu celelalte țări 
socialiste, a devenit una din 
coordonatele de bază ale poli
ticii de stat a României. între 
popoarele român și sovietic, 
între cele două state, s-au sta
tornicit și dezvoltat trainice 
relații frățești, se desfășoară 
cu succes o amplă colaborare 
pe tărîm politic, economic, 
tehnico-științif ic șî cultural. 
S-au extins legăturile multila
terale dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, din
tre organizațiile obștești din 
cele două țări, schimburile de 
experiență în diferite sectoare 
ale construcției socialismului 
și comunismului.

în continuare, vorbitorul a 
spus ! pășind pe drumul făuri
rii vieții sale noi. poporul no
stru. sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a transfor
mat țara într-o republică so
cialistă înfloritoare. Aplicînd 
marxism-Jeninismul la condi
țiile concrete ale țării noastre, 
studiind propria experiență, ca 
și experiența altor partide și 
țări socialiste, elaborîndu-și 
politica în conformitate cu 
necesitățile și posibilitățile 
reale ale fiecărei etape, parti
dul comunist a condus cu suc
ces poporul nostru în vasta 
operă de edificare a socialis
mului.

Pornind de la cerințele ac
tuale ale desăvîrșirii construc
ției socialiste — a arătat vor
bitorul — partidul nostru se 
preocupă de crearea cadrului 
organizatoric care să permit/, 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii să ia parte efectiv 
la stabilirea măsurilor care 
privesc viitorul țării, progresul 
întregii societăți. Constituirea 
Frontului Unității Socialiste și 
a consiliilor naționalităților 
conlocuitoare asigură condiții
le organizatorice pentru parti
ciparea tot mai intensă și mai 
largă a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de na
ționalitate la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru. Unitatea poporului 
muncitor în jurul partidului, 
fenomen remarcabil în viața 
României socialiste, se conso
lidează astfel și mai mult, ac
tion înd ca o puternică forță 
motrice a dezvoltării societății 
noastre socialiste, ca o garan
ție de nebiruit a cuceririlor 
noastre revoluționare.

Arătînd că succesele obținute 
în construcția socialistă sînt 
organic legate de exercitarea 
de către Partidul Comunist Ro
mân a rolului său de forță po
litică conducătoare a societății, 
vorbitorul a spus : Clasa mun
citoare — clasa conducătoare a 
societății, țărănimea coopera
tistă, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, pășesc umăr 
la umăr pe calea trasată de 
partidul comuniștilor, pe ca
lea ridicării României pe noi 
trepte ale progresului și civi
lizației.

Referindu-se la intensa ac
tivitatea internațională desfă
șurată de Partidul Comunist 
Român și guvernul Republicii 
Socialiste România, vorbitorul 
a arătat că elementul central 
al acestei activități îl consti
tuie politica de dezvoltare con
tinuă a prieteniei, alianței și 
colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, de întărire 
continuă a forței și coeziunii 
sistemului mondial socialist, a 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

România — a spus vorbito
rul — dezvoltă și întărește 
neîncetat relațiile sale politice, 
economice, cultural-științifice 
cu toate țările sistemului 
mondial socialist. în cadrul 
relațiilor comerciale ale ță
rii noastre, schimburile cu 

țările socialiste dețin pon 

derea principală, pe pri
mul loc situîndu-se cele cu 
U.R.S.S, care reprezintă o 
treime din totalul comerțului 
exterior. România se preo
cupă constant de lărgirea, în 
forme noi și variate, a coope
rării economice și tehnico-ști- 
ințifice cu celelalte state so
cialiste, în interesul propășirii 
fiecăruia dintre ele și a sis
temului mondial socialist in 
ansamblul său.

Țara noastră aduce o con
tribuție activă la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările socia
liste. pe baza respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, a egalității depline în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne și întrajuto
rării reciproce, frățești, a 
principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
socialist

în continuare, vorbitorul a 
arătat că România dezvoltă 
totodată relații de colaborare 
cu toate statele, indiferent de 
sistemul lor social-politic.

Revoluția din Octombrie a 
afirmat puternic dreptul po
poarelor de a hotărî de sine 
stătător asupra destinelor pro
prii, în conformitate cu voința 
și interesele lor, fără amestec 
din afară. Prin însăși esența 
orînduirii și menirea lor isto
rică — a menționat vorbito
rul — țărilor socialiste le re
vine înalta îndatorire de a 
fi portdrapelul idealurilor 
nobile de libertate și indepen
dență ale popoarelor, de a se 
situa consecvent în avangarda 
luptei pentru crearea condiți
ilor în vederea dezvoltării ne
stingherite, suverane a fie
cărei națiuni.

Amintind că cercurile im
perialiste, reacționare, încearcă 
prin diverse mijloace să îm
piedice popoarele sâ-și hotă
rască în mod de sine stătător 
destinele, vorbitorul a spus î 
Acționînd strîns unite, țările 
socialiste, clasa muncitoare 
internațională, tinerele state 
independente, toate mișcările 
progresiste, antiimperialiste 
din lume sînt pe deplin capa
bile să dejoace planurile a- 
gresive ale cercurilor imperia
liste, revanșarde, să instau
reze un climat de înțelegere 
și apropiere între toate sta
tele, să asigure pacea și liniș
tea popoarelor, înaintarea lor 
pe calea progresului.

Poporul român, primind cu 
satisfacție măsura privind în
cetarea de către Statele Unite 
a bombardamentelor asupra 
R. D Vietnam, consideră a- 
ceasta ca un început pe calea 
care trebuie să ducă Ia in
staurarea păcii în această 
zonă a globului. Pe deplin so
lidar cu eroicul popor vietna
mez, poporul nostru cere să 
înceteze total războiul inter- 
venționiștilor americani în 
Vietnam, să fie retrase toate 
trupele străine din Vietnamul 
de sud, să se creeze toate 
condițiile ca poporul vietna
mez să-și poată exercita pe 
dep’in dreptul de a hotărî a- 
supra destinelor sale, să-și 
poată realiza aspirațiile sale 
de independență și libertate.

Subliniind că astăzi, mai 
mult ca oricînd, condiția ho
tărîtoare a solidarității for
țelor antiimperialiste din în
treaga lume este unitatea ță
rilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, 
vorbitorul a spus :

Văzînd în asigurarea acestei 
unități o îndatorire interna- 
ționalistă esențială a tuturor 
detașamentelor marxist-leni- 
niste ale clasei muncitoare. 
Partidul Comunist Român — 
credincios îndelungatelor sale 
tradiții de unitate și colabo
rare frățească cu forțele revo
luționare ale proletariatului 
de pretutindeni — desfășoară 
o susținută activitate pentru 
dezvoltarea relațiilor priete
nești cu partidele comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste, cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu 
forțele revoluționare din cele
lalte țări, educă clasa munci
toare. întregul popor în spi
ritul solidarității cu mișcările 
democratice, antiimperialiste, 
cu toate popoarele care lup
tă pentru libertate.

Vă rog să-mi permiteți — 
a spus în încheiere vorbito
rul — să adresez poporului 
sovietic salutul nostru fier
binte, urările prietenești sin
cere ale tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, pen
tru noi victorii în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, 
în înaintarea continuă a Uni
unii Sovietice pe calea pro
gresului multilateral, pe calea 
civilizației comuniste.

După ce a transmis în nu
mele poporului sovietic, tutu
ror oamenilor muncii din 
România socialistă, un cordial 
salut frățesc și urări de noi 
înfăptuiri în desăvîrșirea ope
rei de construire a socialis
mului, ambasadorul A. V. Ba
sov a spus : Oamenii sovie
tici întîmpină această sărbă
toare plini de optimism re
voluționar, cu un simțămînt 
de mare avint patriotic. Sub 
conducerea încercată a parti
dului leninist, țara noastră 
pășește ferm înainte pe dru
mul lui Octombrie.

împreună cu noi sărbătoresc 
solemn aniversarea Marelui 
Octombrie oamenii din cele 
mai diferite colțuri ale pâmin- 
tului. Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie care a 
marcat începutul unei noi e- 
poci în istoria lumii trăiește și 
triumfă în victoria socialismu
lui și în realizările construcției 
comuniste din Uniunea Sovie
tică, în dezvoltarea sistemului 
mondial al socialismului, în 
marea amploare a mișcării 
muncitorești din țările capita
lului, în succesele mișcării ce 
eliberare națională.

Anul acesta, poporul sovietic 
sărbătorește cea de-a 51-a a- 
niversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie în at
mosfera pregătirilor pentru a- 
niversarea centenarului naște
rii lui Vladimir Hici Lenin. 
Azi putem spune cu mîndrie 
că socialismul, al cărui plan 
de construire a fost făcut de 
V. I. Lenin, a devenit în U- 
niunea Sovietică realitate. In 
prezent, poporul sovietic, înar
mat cu hotărîrile Congresului 
al XXIII-lea al partidului, 
construiește baza tehnico-ma- 
terială a comunismului, per
fecționează metodele de con
ducere a economiei naționale, 
ridică productivitatea muncii, 
luptă pentru accelerarea pro
gresului tehnico-științific. Vor
bind despre succesele dobîndi- 
te de U.R.S.S., ambasadorul a 
menționat, printre altele: în 
anii Puterii sovietice, volumul 
total al producției industriale 
a crescut de 73 de ori. în pre
zent o tonă din cinci din pro
ducția de oțel a lumii este de 
proveniență sovietică. Extrac
ția de țiței va depăși pînă la 
sfîrșitul anului 300 milioane 
tone. Producția de energie e- 
lectrică va atinge la sfîrșitul 
anului în curs cifra de 600 mi
liarde kilowați/ore, ceea ce în
seamnă mai mult decît în ast
fel de țări capitaliste dezvolta
te ca Anglia, Franța, R. F. a 
Germaniei și Suedia, luate la 
un loc.

Victoria orînduirii colhozni
ce a schimbat fața satului. în 
locul oceanului de mici gospo
dării țărănești a fost făurită 
cea mai mare producție agri
colă din lume, bazată pe teh
nică modernă. Producția a- 
gricolă socotită pe cap de lo
cuitor a crescut în ultimii trei 
ani cu 11 la sută.

în anii Puterii sovietice, ve
niturile reale ale muncitorilor 
au crescut de 6,9 ori, iar ve
niturile țăranilor — de 9,4 ori. 
Numai în anii 1966—68 s-au 
înfăptuit astfel de importante 
măsuri social-economice ca 
majorarea minimului de sala
rizare, reglementarea salarii
lor lucrătorilor dintr-o serie 
de ramuri și profesii, majora
rea pensiilor altele.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, întreptîndu-se spre Mos
cova, o delegație a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă 
de Iosif Anderco, secretar al Con
siliului Central, care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., va participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
51-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Cu același avion a plecat spre 
Moscova tovarășul Simion Bughici, 
președintele Controcoop, care, la 
invitația Uniunii centrale a coo
perativelor de consum din 
U.R.S.S., va lua parte la festivi
tățile organizate în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie.

Printre persoanele oficiale pre
zente pe aeroport, la plecare, se 
aflau membri ai conducerii 
U.G.S.R. și Centrocoop, precum

Realizările oamenilor noștri 
de știință în explorarea și 
cucerirea Cosmosului, în dez
voltarea unor importante di
recții in matematică, fizică, 
chimie, geologie și în alte ra
muri de cunoștințe au dobîn- 
dit un prestigiu mondial. Vor
bitorul a amintit printre reali
zările în această direcție lan
sarea navei cosmice fără pi
lot „Soiuz-2“ și a navei „So- 
iuz-3“, pilotată de cosmonau
tul Beregovoi.

După ce a subliniat însem
nătatea bogatei moșteniri ideo
logice a lui V. I. Lenin ca armă 
de nădejde a întregii mișcări 
revoluționare și de eliberare 
din lume, vorbitorul a înfățișat 
principalele trăsături ale poli
ticii externe a U.R.S3.

P.G.US. și Guvernul sovie
tic — a spus el — fidele 
principiilor leniniste în dome
niul politicii externe, promo
vează neabătut linia elaborată 
de Congresul al XXIII-lea al 
partidului spre asigurarea, îm
preună cu celelalte țări socia
liste. a unor condiții internațio
nale prielnice pentru construi
rea socialismului și comunis
mului, spre întărirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste, 
a prieteniei și frăției lor, spre 
sprijinirea mișcărilor de elibe
rare națională și colaborarea 
multilaterală cu tinerele state 
în curs de dezvoltare, spre a- 
părarea consecventă a princi
piilor coexistenței pașnice a 
statelor cu orinduiri sociale 
diferite, dînd o ripostă hotă- 
rîtă forțelor agresive ale im
perialismului și străduindu-se 
să izbăvească omenirea de un 
nou război mondial.

Vorbitorul a relevat că e 
manifestare a internaționalis
mului proletar în acțiune o 
constituie ajutorul frățesc mul
tilateral dat de Uniunea So
vietică și de alte țări ale co
munității socialiste eroicilor 
patrioți ai Vietnamului, care 
luptă împotriva intervenției 
criminale a imperialismului 
american. încetarea recentă 
de către Statele Unite a bom
bardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam este îna
inte de toate o consecință a 
îndelungatei lupte pline de ab
negație duse de Republica De
mocrată Vietnam, de întreg po
porul vietnamez frate, pentru 
libertatea, independența și uni
tatea patriei sale, cu sprijinul 
și ajutorul activ al statelor so
cialiste, al forțelor iubitoare 
de pace și progresiste din lu
mea întreagă.

Ambasadorul sovietic a sub
liniat însemnătatea deosebită a 
întăririi unității de acțiune a 
tuturor forțelor revoluționare, 
antiimperialiste ale lumii, și 
înainte de toate întărirea 
coeziunii sistemului mondial 
socialist, a mișcării comuniste 
mondiale.

în continare el a spus : Po
porul sovietic dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare cu 
toate țările frățești. Prietenia 
dintre popoarele sovietic și 
român are adînci rădăcini și 
tradiții istorice. Cinstind în 
aceste zile memoria eroilor 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, poporul nostru își 
amintește cu respect și de nu
mele internaționaliștilor stră. 
ini, printre care și de acelea 
ale internaționaliștilor ro
mâni, care au luptat umăr la 
umăr cu muncitorii și țăranii 
Rusiei Sovietice pentru cauza
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și A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

în cadrul manifestărilor prile
juite de cea de-a 51-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, o delegație a Comite
tului municipal de partid și a 
Consiliului popular al municipiu
lui Tulcea, condusă de Ion An- 
dronache, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid, pri
marul municipiului, a plecat 
miercuri în orașul Ismail (U.R.S.S.) 
pentru a luat parte la manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 7 Noiembrie.

Această vizită de prietenie con
stituie un răspuns la vizita făcută 
anul acesta în orașul românesc 
Tulcea de o delegație din Ismail 
cu prilejul sărbătoririi zilei de 
23 August

★

în cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea Marii Revo- 

socialismului. Noi ținem min
te și alte fapte ale solidarită
ții frățești a popoarelor noas
tre în lupîa împotriva dușma
nului comun. Uniunea Sovie
tică, care a dus greul războiu
lui împotriva Germaniei hit
leriste, cu prețul unor jertfe 
uriașe, nu numai că și-a apărat 
Patria socialistă, dar totodată 
a ajutat popoarele mai mul
tor țări europene să se izbă
vească de sub stăpînirea fas
cistă. Victoria insurecției ar
mate antifasciste de la 23 
August 1944 a permis Româ
niei să iasă din războiul dez
lănțuit de Hitler și să întoarcă 
armele împotriva Germaniei 
fasciste. Sîngele vărsat în lup
ta comună de ostașii români 
și sovietici în lupta împotriva 
fascismului a întărit prietenia 
frățească dintre popoarele 
noastre.

în anii puterii populare, 
oamenii muncii din România 
au obținut, sub conducerea 
partidului lor comunist, mari 
succese. România a devenit o 
țară socialistă cu o economie 
dinamică și cu o cultură înflo
ritoare. Succesele obținute în 
dezvoltarea multilaterală a e- 
conomiei naționale au creat 
condiții pentru ridicarea sis
tematică a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, au dus la 
transformări radicale în în
treaga viață a poporului ro
mân. Oamenii sovietici se bu
cură din inimă de fiecare nouă 
înfăptuire a prietenilor lor 
români.

An de an se extind relațiile 
comerciale și economice din
tre țările noastre, pe baza de
plinei egalități în drepturi și 
a avantajului reciproc. Uniu
nea Sovietică este unul din cei 
mai mari parteneri comerci
ali ai României. Ei îi revine 
circa o treime din volumul to
tal al comerțului exterior al 
României. La rîndul său, 
R.S. România ocupă un loc 
important în comerțul exte
rior sovietic. Golaborarea 
economică și tehnico-științi- 
fică dintre U.R.S.S. și Româ
nia ajută popoarele frățești 
ale celor două țări să obțină 
noi succese în economie, știin
ță și cultură, în mersul lor 
înainte pe drumul construirii 
socialismului și comunismu
lui.

Se dezvoltă cu succes le
găturile culturale dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. Se 
mențin legături și contacte 
permanente între organizații
le sindicale, de femei, de ti
neret și alte organizații ob
ștești din țările noastre.

în încheiere, ambasadorul 
Uniunii Sovietice a adresat 
urări pentru întărirea și dez
voltarea legăturilor multilate
rale și colaborării frățești 
dintre cele două țări, în in
teresul popoarelor sovietic și 
român, în interesul unității 
și coeziunii întregii comuni
tăți socialiste, pentru cauza 
păcii și socialismului în lu
mea întreagă 1

★

Gu prilejul celei de-a 51-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, a vor
bit la posturile noastre de ra
dio și televiziune. (Agerpres)

Iuții Socialiste din Octombrie, la 
Casa prieteniei româno-sovietice 
din Tg. Mureș a avut loc mier
curi o expunere cu titlul: „în
semnătatea istorică a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie". 
A vorbit prof. dr. docent Csogor 
Ludovic, președintele Consiliu
lui județean A.R.L.U.S. în în
cheiere a rulat filmul artistic so
vietic „Moscova-Genova".

în județul Harghita au avut 
loc în aceste zile numeroase ma
nifestări cultural-artistice și li
terare dedicate acestui eveni
ment La casele de cultură din 
Miercurea Ciuc și Odorheiu Se
cuiesc au avut loc miercuri expu
neri pe tema „însemnătatea is
torică a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie". Tot mier
curi, la Clubul întreprinderii fo
restiere din Toplița și la Casa de

DE LA
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dentul Agerpres, N. Cristolo. 
veanu, transmite: La 6 no
iembrie, în Sala Congreselor 
din Kremlin a avut loc adu
narea solemnă cu prilejul Zi
lei de 7 Noiembrie — a 51-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La ședință au luat parte 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornîi și 
alți conducători de partid și 
de stat ai unor organizații 
obștești și instituții de stat, 
muncitori, intelectuali, stu- 
denți.

Printre oaspeții străini, la 
adunare au participat Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secre
tar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole. Vasil 
Bilak, și Bohumil Simon, 
membri ai Prezidiului C.G. al 
P.C. din Cehoslovacia, Dezso 
Nemes, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. A 
fost de față Nur Ahmed Ete
madi, primul ministru al Af
ganistanului.

Din țara noastră au luat 
parte delegația A.R.L.U.S. 
condusă de Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Centrocoop, delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de Iosif An
derco, secretar al U.G.S.R.

Raportul la adunare a fost 
prezentat de Kirill Mazurov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a fă
cut o amplă trecere în revistă 
a succeselor obținute de po
poarele Uniunii Sovietice sub 
semnul înfăptuirii ideilor Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Vorbitorul a relevat 
că hotărîrile Congresului al 
XXIII-lea al partidului se în
făptuiesc cu succes. Se dez
voltă industria, producția mij
loacelor de producție crește 
cu 30 la sută, punîndu-se ac
centul pe industria electro
nică, construcția de aparate, 
industria chimică. Cresc în 
ritm accelerat productivitatea 
muncii și venitul național. 
Pentru anii din urmă sînt ca
racteristice ritmuri mai ridi
cate de dezvoltare a agricul
turii. In perioada anilor 1966- 
1968, recolta medie anuală de 

cultură din Gh'eorghieni au fost 
organizate simpozioane pe ace
eași temă. In alte localități din 
județ au avut loc expuneri, pre
zentări de filme, seri literare. 
La aceste manifestări au luat 
parte numeroși oameni ai mun
cii, cooperatori, elevi.

★

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația de cineaști so
vietici, care, la invitația Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, a participat la Festivalul fii-

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a adresat o 
telegramă de felicitări ministru- 

cereale a fost cu aproximativ 
25 la sută mai mare decît în 
anii 1961-1965, a crescut con
siderabil producția de carne 
și lapte. Aceste succese, a spus 
vorbitorul, nu înseamnă însă 
că în agricultură au fost re
zolvate toate problemele. Ple
nara din octombrie a C.C. al 
P.C.U.S. a pus problema dez
voltării mai accelerate a aces
tei ramuri a economiei națio
nale a U.R.S.S.

în primii trei ani ai cinci
nalului, producția mărfurilor 
de consum popular crește cu 
28 la sută, depășind sarcinile 
planificate. Veniturile reale 
pe locuitor vor crește cu peste 
20 la sută, salariul mediu — 
cu 16 la sută (în timp ce pen
tru întregul cincinal se preve
de un spor de 20 la sută), ve
niturile colhoznicilor vor spo
ri cu 30 la sută. în trei ani, 
peste 30 milioane de persoane 
s-au mutat în locuințe noi.

Vorbitorul a subliniat im
portanța deosebită a revolu
ției tehnico-științifice în dez
voltarea economică a Uniunii 
Sovietice și condițiile favora
bile pe care le creează orîndu- 
irea socialistă, puternica sa 
bază industrială, desfășură
rii acesteia. La grăbirea revo
luției tehnico-științifice, a 
spus K. Mazurov, va contribui 
reforma economică înfăptuită 
în U.R.S.S.

Raportul se referă în con
tinuare la probleme ale situa
ției internaționale. Vorbitorul 
a relevat că „puterea milita
ră a celui mai mare stat im
perialist — S.U.A. — n-a pu
tut infringe hotărîrea poporu
lui vietnamez frățesc în lup
ta pentru libertate, indepen. 
dența și unitatea patriei 
sale. Lupta poporului vietna
mez, datorită curajului și fer
mității sale, precum și solida
rității internaționale a priete
nilor săi a obținut un succes 
important". La 1 noiembrie 
au fost oprite bombardamen
tele și celelalte acțiuni mili
tare ale S.U.A. împotriva 
R.D. Vietnam.

K. Mazurov a subliniat, de 
asemenea, importanța colabo
rării dintre țările comunită
ții socialiste în domeniile eco
nomice, tehnico-științifice și 
politice, însemnătatea luptei 
pentru coeziunea mișcării co. 
muniste și muncitorești.

mului sovietic organizat tn cadrul 
Zilelor culturii sovietice.

★

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea zilei de 
7 Noiembrie, orchestra de ca
meră a Filarmonicii din Ora
dea a prezentat miercuri în 
sala Casei municipale de cul
tură din localitate, un concert 
de muzică de cameră Sostako- 
vici. Sub bagheta dirijorului 
orădean Oscar Boda, orches
tra a Interpretat Cvintetul de 
coarde și Simfonia a 5-a a 
Leningradului.

lui afacerilor externe al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
A. A. Gromîko, cu prilejul celei 
de-a 51-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.
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KATHERINE ANNE POR
TER : Calule alb ! Călărețul® 
palid !

Sudul american a dat o 
pleiadă de mari scriitori 
(Caldwell, Faulkner), între 
care o figură de prim ordin 
este și K. A. Porter. Partea 
cea mai importantă a crea
ției sale o constituie nuve
lele ; trei dintre cele mai 
reușite sînt înmănuncheate 
acum în limba română. Mu
tații psihologice dintre cele 
mai insesizabile sînt par
curse cu o tehnică literari 
desăvîrșită.

EQA DE QUERIOS : Cri
ma părintelui Amaro.

Romanul constituie opera 
de vîrf a naturalismului li
terar portughez. Cu multă 
vervă satirică, autorul di
vulgă urmările nefaste ale 
celibatului preoților catolici 
și plasează pe parcursul ac
țiunii numeroase accente an- 
ticlericale.

RING LARDNER: Cuibul 
dragostei.

Ultimul număr al colecției 
„Meridiane" conține schițele 
unui scriitor american asu
pra căruia au atras atenția 
printre alții, Sherwod An
derson și Virginia Woolf, 
Un umor sarcastic ți acid 
pigmentează literatura lui 
Lardner, care se înscrie pe 
linia bunelor tradiții, ale 
prozei de pe noul continent.

OCT. U.

„UNIVERS ITAS“ nr. 1
O inițiativă de valoare a- 

junge astfel, cristalizind ener
gii, muncă, entuziasm și talent 
universitar, la capăt de drum, 
continuînd bune tradiții și ex
periențe ale unor publicații ce 
au precedat-o ca tribună de a- 
firmare a fiilor „Almei Mater*. 
„Universitas' a început zilele a- 
cestea, să viețuiască, dorită, aș
teptată de cei care o scriu, sau 
doar o citesc, ca reprezentare 
complexă a unei lumi studen- 
țești-Universitatea ..București*—

Stă scrii pe copertă, dăltuit

cu literă aspră, hotărîtă, rîndul 
celor care au lucrat la zămisli
rea celei mai tinere publicații 
studențești : „Pentru că înțele
gem necesitatea vitezei și beția 
căutărilor în necunoscut... în
frigurarea și luciditatea epocii— 
Uimirea descoperirii universu
rilor intime... încadrarea trăirii 
timpului bucuria exploziei— 
Marile întrebări asupra zboru
lui nostru... Febra mîinilor 
transmisă lucrurilor— Dragos
tea de literă si pasiunea înce
puturilor— Pentru că iubim cu

gura arsă pămîntul acesta, a- 
pele, oamenii... INCIPIAM.

Debutul acesta publicistic M 
oferă într-o formulă „magazin*, 
tinzînd să armonizeze varieta
tea de preocupări si preferința 
studențești... „în discuția stu
denților". ..Nou program de în- 
vățămînt' (mlcroanchetă)... Cer
cul de studii „Brâncuși*4 (inter
viu)- „Sensul modernismului 
ta artă* (opinii)... „Faceți cu
noștință cu Facultatea de fizică* 
(reportaj)— versuri— „Schiță 
pentru un decor“......... .rubrici
„sport*. „turism", ^nozaic".

ION TRONA©

PREGĂTIRI PENTRU TROPICE
Am văzut-o mai inii! în lec

ția locomotive a Uzinei .J3 Au- 
rust“. apoi în prima cursă da 
probă, iar mai tîrxiu pe drumu
rile de fier ale țării. Acum lo
comotiva Diesel eu transmisie 
hidraulică se pregătește pentru 
tropice. Din R.P.D. Coreeană. 
R.A.U., Iran. Brazilia M ieșit 
cereri pentru loeomotiva re mi
ne as că, produi al priceperii ei 
hărniciei muncitorilor din ma
rea uzină bucureșteană.

Cei care acum lucrează tn fața 
planșetei la viitoarea lecemotiră

A&câ-i întrebi ee te^Jg^rW» 

pîm’/xa^ De ia • sm! tempera
tă. ier—aettva ▼> itribate dra- 
■ari f »r«tiere fi m.xiere la to
pice ude tem pe ratara la ambră 
e tu medie te M 0 amiditaU «x- 
eeaiTi. furtani de ataip. Pe 
Hnxă fapta! că >x*mettva va fi 
mod'SceU pectra n eecrta- 
ment mai mie. «îat aaecaare fi 
alte medifledri tehnice : taeeala- 
ție de parlftearea aereial 
Marea UfWrer pteaefoe care te

tri în contact direct eu atmos
fera (aceasta înseamnă realiza
rea unor vopsele rezistente la 
umiditate fi căldură), suprafață 
mărită de răcire a radiatorului. 
Tea te piesele motorului vor fi 
realizau din oțeluri speciale. 
Trop’.ealizare, mal Înseamnă fi 
creșterea in lungime a locomo
tivei fi e scădere în lățime ceea 
ee o va face mult mai suplă.

Deocamdată noua locomotivă 
ee afli pe planșele Inginerilor, 
prwifrtsnților, mtino va fi ria
dul eoBStrueterflor, iar In ou - 
riad o vom eenduee într-o gară 
sau tetr-uB port unde II vom 
ora tradtțienatal „Drum bun fi

DE LA FACEREA 
LUMII

Majoritatea ca
lendarelor se întoc
mesc de la „facerea 
lumii* care în vizi
unea diferitelor re
ligii apare la date 
care diferă destul 
de substanțial. Iată 
dteva exemple: 
creștinii din Bi
zanț fixează aceas
tă dată cu 7477 de 
ani în urmă, cei din 
Alexandria — cu 
7472 ani; catolicii 
consideră că lumea 
a fost creată acum 
5973 de ani iar reli
gia iudaică — acum 
5730 de ani.
TELEPREVIZIUNI
Previziunile anu

lui în cun arată 
că în 1971 Marea 
Britanic va numă
ra nu mai puțin 
de un milion de 
aparate de televiziu
ne în culori. în anul 
următor eu așteaptă 
• dublare a cifrei.

harla Trahanache 
din nemuritoarea 
comedie a lui I.L. 
Caragiale „O aori- 
soare pierdută*4 a 
deținut acest rod 
timp de 46 de ani, 
de la premieră (1884) 
pînă ta anul 1930.

A LA MONDO 
CANE

Lista de bucate 
cea mai ieșită din

comun din Republi
ca Federală a Ger
maniei a fost desco
perită la Dusseldorf. 
Aici clientul poate 
alege între tocană 
de elefant, friptură 
de tigru sau mlncă- 
rică de șarpe cu 
clopoței, afară doar 
dacă preferă carne 
artificială. Cine nu 
dispune însă de un 
portmoneu prea plin 
ar trebui să se mul
țumească cu nu mal 
puțin atrăgătorii 
viermi de mătase, 
cu viermii cactusu
lui mexican sau cu

crocantele «nlete 
cu lăcuste. Punc
tul culminant so
sește oricum abia 
după masă. în mă
tura în care clientul 
o dorește, el poate 
cere ca întreaga ve
selă în care a mîn- 
cat, inclusiv paha
rele, să fie lipite pe 
o seîndură și sem
nate de apecialis- 
tul în artă culi
nară Daniel Sporri, 
proprietarul localu
lui. Suvenirul costă 
cel puțin 1 000 de 
mărci (250 dodari).

în pontul Ymmh*», din Artma, tnimaUh, mal uwk mu ad 
tdlbcHcc trăiesc libere, Inir-a Imensă rezervație ncterelA A>» 

cttul In purbnMruI parcului atf parmh numai la mIm.

Actorul Iancu 
Petrescu.- tatarpra- 
tul personajului Za-

A.

ORELE 0-21
De azi înainte numai jfarwsc pe n-e-;, rw 

mai insult pe nimeni, nu ce alta, der cm fost 
amenințat de curînd cu tribune ui, per.rru -- 
nire... între patru ochi. Totul, dar absolut fotul 
a pornit de la un nevinovat cri cc' *' care $:-• 
neam că Ion D. din P!c e»‘ e *©•. :
furat mașina unui eaMfean, r $»e ceas-ri crv 
tr-un magazin si câ are o bund vec- -e

Cc a urmat ? Pentru cuvîntul ace a cc'9 oo- 
rivă de la : „Cine fură azi un extras e» 
fură un Fiat' a ieșit un tdrăboi— Cu~ — —
permis eu sâ jignesc omul prin cw’nty ha» l 
Și acum, de necaz, îmi vine să rer.jnț o 
cu care am scris, la stilou (25 lei bucata C.~ 
nu mi-a trecut prin minte ca în loc ce hc* sâ 
fi scris de pildă... escroc. Era cu ten. 2 •ce«a.

Deci îmi reiau audiențele și ca să nu z'esc 
cumva pe cineva, am pus pantoful ș*‘“; '
piciorul drept și invers. Mâ string ce —O' cc* 
mai bine sâ sufăr eu |ignirea parn?* lor :ec? 
alții pe-ale mele.

Poftiți, — îmi invit solicitanții — dar nutrii 
cîte unul. „Ba nu, noi intrăm arr'ndoi, pe-*'j 
că și unul și celălalt sîntem din aceecș cc- -t 
și am fost jigniți în același ortico de cc**e 
redactor al dumneavoastră. Na, de ce *e temi 
de aia nu scapi I Să facem cunos* "•ă ru 
sînt Constantin Căliman, fost presez ~ e a 
C.A.P.-Moscu, județul Galați, iar dinsa • Mc- a 
Pamfil, fost contabil șef la aceeași cocos':’ d 
„Scuzați-mă, dar pe la Moscu, cuvîntul ccero— 
FOST e cumva un fel de... Lord, Mc. Vo- " 
„Nu, tovarășe, fost înseamnă că a; 'c$* ș ~j 
mai ești. Iar vinovat e reporterul d_ — -ecvoas- 
trd, care a exagerat, cere nu a cercetat, cere 
ne-a jignit — care...". Colega — îl woc ’•» 
aînd pe autorul articolului — ce ai *ăcu? î Eu, 
Căliman nu sînt rudă cu tovarășa for* con- 
tabilă-șefă și nici cu magazinerii și nici cu bri
gadierii. Se spune câ mi-am făcut ccsă kjf c *- 
torii o să creadă că am făcut un bloc Io Moscv- 
Și nici cu titlul articolului nu sînt de oaxd. 
Auzi, colea : „Atentatorii la avutul obștesc Hi 
merită locul în boxă*. „Păi în boxă nu e rdu, 
mai arav e dincolo... după ce se ter* -ă cu 
boxaF. „Voi interveni mai departe*. .Și e-j cm 
fost calomniată. Nu sînt rudă cu fostul preșe
dinte. Nu mi-am făcut casă pe banii eocoe'a- 
tivei și nu am intenționat sd sustrag 'r.ato'ul 
acela cu ardere internă. Iar cu cojoacele e altă 
poveste. Nu au fost mai multe, ci ur_ $-g.r 
pe care l-am găsit la stînă". Dacă ați văzut 
bunul obștei acolo deteriorîndu-se îl conso
lez eu, ce era so faceți decit să-l puneți în „in
ventarul personal ? „Știu că legea pedepses*e 
calomnia conform articolului 206 din Codul 
nai". „Așa este, dar și eu știu că pentru... (nu-i 
spun pe nume nici mort) există articolul 224 d n 
același Cod Penal'. Bietul meu colea, cum de 
s-a jucat el așa cu cuvintele ? Auzi colea boxă, 
furt.

Am pornit sâ-l caut pentru a-l anunța ceri 
așteaptă. Pe hol mi-a fost înmînată însă o scri
soare de la Uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție, semnată de.tovarășul 
preșeclinte, ing Petrache Emil, lată și ce scrie 
în ea : „Urmare apariției articolului intitulat 
„O familie erodată de cîteva familiuțe"^ prin 
care se arătau abuzurile și sustragerile sâvîrșite 
de președintele C.A.P. Moscu, ajutat de rudele 
sale, puse în munci de răspundere, vă informăm 
asupra măsurilor luate. în adunarea generală 
a cooperatorilor au fost schimbați din munca 
președintele și contabilul șef.

Pînă în prezent, pe linia îmbunătățirii muncii, 
la C.A.P. Moscu au fost schimbați din funcții 
următorii : Palade Gh. Ștefan, Bălan Costicâ, 
Căiiman Mihai, Damaschin Andrei, Pantea Năs- 
tase, lamandache Gheorghe, Gaiu Gheorgne.

Vâ informăm că dosarul de revizie a fost înain
tat organelor județene de cercetare și urmărire 
penală în vederea luării măsurilor legale co
respunzătoare, împotriva celor vinovați."

Extraordinar, ce imprudenți pot fi și tova
rășii de la Consiliul județean al C.A.P. Abu
zuri, sustrageri, necinste, incorectitudine, organe 
de cercetare și urmărire penală adică., boxa, 
dar astea sînt cuvinte jignitoare.

M-am întors din nou în birou. Cei doi mi-au 
spus sus și tare : „Calomnia se pedepsește con
form... Vom merge mai departe I* „Șînt sigur 
că mergeți mai departe, dar... nu cu noi".

GH. NEAGU

DICȚIONAR
ENCICLOPEDIC
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ISTORIA MEDICINEI

ARHEOLOGIE

5j muzică

Pe malurile Dunării — la Turnu Severin (antioa Drobeta) gi 
lingă satul Kostol (Pontes) ta Iugoslavia, acolo unde bfirtrtnul 
fluviu își lărgește treptat albia, după ce s-a desprins de ultimele 
stîncl colțuroase ale Porților de Fier, se mai zăreec șl azi, față-n 
față, două ruine, ultimele vestigii ale podului ridicat acum 
aproape două milenii din porunca împăratului Traian, in ciuda 
cuceririlor tehnicii secolului XX, zidirea unui pod peste Da- 
nubiu ridică și azi în fața constructorilor probleme dificile; 
nu este astfel de mirare că podul înălțat acum 1863 de ani a 
stîmit veacuri de-a lungul admirația istoricilor Dio Cassius, 
Procopius, Tzetzes, a împăratului bizantin Constantin Porphiro- 
genetul, a lui Francisc I, regele Franței, sfîrșind cu cea a ingine
rilor ultimelor două secole care au încercat să-i pătrundă 
tainele.

Din păcate, monografia podului elaborată de constructorul lui, 
strălucitul arhitect și ingineT grec Apollodor din Damasc (căruia 
Roma îi datorează forumul lui Traian cu vestita columnă) s-a 
pierdut, lăsînd nerezolvate multe detalii, dispărute o dată cu 
apusul tehnicii antice ; știm doar că ea a fost folosită în sec. IV 
de Teophilus Patricius. constructor în vremea împăratului Cons- 
xar.tin cel Mare (307—337), al unui alt pod peste Dunăre la Celei 

(Sucidava) în amonte de vărsarea Oltului.
Podul, (1135 de metri lungime) a fost construit tntr-un timp 

record ; ta perioada primului război cu dacii (101—102) el nu 
exista, ta vara «cuiul 105, după Izbucnirea celui de-al doilea 
război, legiunile romane care se îndreptau spre inima Daciei 
îl traversau așa cum fără echivoc ni le prezintă o scenă a co
lumnei.

Apollodor din Damasc a avut deci la dispoziție doi ani, din 
primăvara anului 103 pînă în luna iunie a anului 105 — pentru 
a abate rînd pe rînd cele două brațe ale Dunării de atunci, să 
împltate în albia fluviului cele 20 de picioare ale podului (lungi 
de 33 de metri șl late de 19), să înalțe apoi arcadele, cu o des
chidere de 33 de metri, formate fiecare din trei arcuri de lemn. 
Potrivit încercării de reconstituire a imaginii de odinioară a 
podului, realizată în 1906 de inginerul E. Dupperrex, înălțimea 
lui era de 18,60 m., iar lățimea de 14,55 m. Legată de apărare^ 
întregii construcții, au fost înființate două castre : pe malul 
iugoslav — Pontes, pe cel românesc — Drobeta în jurul căruia 
s-a dezvoltat ulterior unul dintre cele mai strălucite orașe ale 
Daciei romane.

Nici o dată precisă legată de distrugerea podului nu a ajuns 
pînă la noi. Dărîmarea Iul trebuie legată fără îndoială de eve
nimentele anului 271, cînd împăratul Aurelian a dispus retra
gerea armatei și administrației romane din Dacia. Timpul, nece- 
fitâți’.e navigației moderne pe Dunăre, au desăvîrșit restul.

HORIA C. MATEI.

Ide dare de seama
• Șl ALEGERI '
: IN ORGANIZAȚIILE

U. T. C.

1. OPERÂIII CRANIENE
ACUM 4(111(1 DE Ml

Cele cui vechi urase refertaserw la practica care
?-aj găsit pe :eritostul patriei zoastre datează de la «Ursitul 
per.radet aechttee r- <5ui epoca rrocxul-ji (mileetal aX n-lea 
LeA). urrte ale peeceseler paw.dgtee si ale procesele? de

• vi=deeare păstrate pe etdelete preistorice
S^®-_ gir.-, -rrele preuoase ale uaoe procese de rtodocare. 

rare permit o apreciere ar-pra artei vtadeeâtorllor acelor 
| liSja cubetus. dte epoca de breox : ta tremea sa ta-
I îer.->ară o iegro-ăte «acasă de forma unui uniform.
: țrăreazl o frariurl a cetuju: foarte b;ae consolidată. O fertntă 

vindecare spoHtanâ sau urmare a unpi tratament bine aplicat?
• Pentru a Aspunde la ateastă întrebare, oamenii de ftimță au ; 
’ apelat la etnografie : medicina populară atestă excepționala pri-
cepe re a primarilor ta tehnica tratării fracturilor.
* Ma: mult, acestea sint unicele dovezi ale abilităm chirurgi
cale a vindecătorului primitiv—

Trepana^a craniană este o operate chirurgicală care constă 
| din efectuarea unui orificiu ta cutia craniană, cu ajutorul unor 
instrumente speciale. Această operație laborioasă a fost prac
ticată de locuitorii străvechi ai Europei gi este executată și 
astăzi, cu o uimitoare abilitate de vindecătorii triburilor primi
tive din America de Sud. Polinezia si Africa.

Cranii trepanate s-au găsit și pe teritoriul nostru. In 1S13, 
Intr-un mare cimitir neolinc din Decea-Mureg s-au găsit două 
cranii purtînd urmele unor asemenea operații. Ulterior, au mal 
fost descoperite gi cercetate alte cranii trepanate — la Sărata 
Monteoru, Holboca-Iași, Poiana-BIriad etc. Pînă ta prezent au 
fost descrise la noi 14 asemenea cranii.

Asemenea intervenții nu puteau fi, desigur, «foctuate d«eît de 
oameni care se îndeletniceau special cu arta vindecării. 
„Vraciul*, pitorescul vindecător al primitivilor, a existat, fără 
îndoială și la populațiile străvechi din regiunile noastre. Cine 
alții vor fi fost aceia care să execute, acum 3—4 mii de ani. ase
menea operații, eu lame de cremene, obsidian sau cu eutite de 
bronz?

Datele fragmentare de care dispunem astăzi privitoare la 
primele forme de asistență medicală pe teritoriul țării noastre 
nu permit o reconstituire amplă a medicine! acestei epoci. Con
fruntate cu cunoștințele universale privind medicina primitivă, 
ele ne conduc totuși la certitudinea că medicina celor veehi 
avea un caracter empiric și magic ; era practicată de vraci* 
— vindecători specializați a căror abilitate tehnică, cel puțin 
ta tratarea fracturilor și efectuarea trepanațiilor craniene, nu 
era cu nimic deosebită celei a vindecătorilor primitivi din alte

Dr. NICOLAI MARCH
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Răsfoind partiturile hil Ion Nonna Otescu, ascultîndu-1 lu
crările, citind articolele exegeților, dobîndești contururile unei 
remarcabile personalități care a ilustrat muzica românească 
ta perioada interbelică.

Ion Nonna C-.esc-j. s-a născut în 1888 la București. Și-a făcut 
studiile m^zi^le ta orașul natal sub îndrumarea lui Kiriac 
și ta speria! a lui Castaldi, dascălul primilor simfoniști români.

Curînd după absolvirea Conservatorului și a Facultății de 
drept, Otescu își va perfecționa pregătirea muzicală la Paris, 
unde va devera unul dintre elevii lui Vincent d’Indy.

Creația sa timpurie — raitele simfonice inspirate din mito
logia elină (^Narcis-, „Vrăjile Armidei44) dezvăluia în eleganța 
si eco-.amia construcțiilor, în coloritul paletei orchestrale o 

’ puternică amprentă a muzicii franceze.
O dară ra schițele simfonice „Din bătrînl* și baletul „Ileana 

i Costazeana* fdirijat ce George Enescu), Nonna Otescu pornește 
I pe altesdrumuri—

Otescu soarbe acum din folclorul românesc frumuseți unice, 
. „contururi melodice — cum va scrie Alfred Alessandrescu în- 

tr-un articol omagial — cu adevărat fermecătoare, din care 
crimpeiele de domă stilizate, răsar ca niște flori rare, flori 
minunate-.

Compoziția ta care N’?nna Otescu ne va oferi realele di
mensiuni ale creație: sale este însă opera bufă „De la Matei 
Cetire-, din păcate incomplet scrisă de compozitor, dar din 
fericire Inspirat texmmată, acum citiva ani, de Aurel Stroe, 
lucrare prin care compozitorul va deschide orizonturi noi mu- j 
zicii dramatice românești.

Aci Nonna Otescu nu se va rezuma la o folosire rapsodică I 
sau pitorească a creației populare, d va turna substanța fol
clorului românesc ta tiparele operei. George Breazul va sesiza 
ta 1927, eu prilejul executării a două fragmente simfonice, 
fondul profund național al lucrării: „Ceea ce este caracte
ristic ta paginile simfonice este tocmai această asimilare a 
muzicii populare ta fantezia sonoră a compozitorului. Melosul 
caracteristic românesc curge atit de firesc ta drama simfo
nică a maestrului Nonna Otescu. cum se înșiră mărgăritare 
de cuvinte populare într-un ctatec vechi românesc ta vreo 
Mioriță, bunăoară, fârâ ca ceva artificial sâ se resimtă, fftră 
să se bănuiască măcar vreo intenție de lexic—-.

Nonna Otescu — va conchide G. Breazul — a sesizat și a 
exprimat în ultimele sale lucrări specificul de senzațiuni so
nore caracteristic românești. Muzica românească numai așa se 
•universalizează și numai ta acest chip este muzică...*.

în sfîrșit. să nu uităm că Ion Nonna Otescu a desfășurat o 
largă activitate dirijorală, pedagogică, organizatorică. Director 
al Operei române, rector al Conservatorului bucureștean, com
pozitorul a militat, pe cele mai diverse fronturi, pentru valo
rificarea creațiilor muzicale românești, pentru promovarea în 
țara noastră a marilor valori culturale. Uitarea cu care este, 
uneori, înconjurat, ni se pare, tocmai de aceea, nedreaptă.

IOSIF SAVA

do

(Urmars tftn pog. 1)

©Iași obligă. Cu atit mai mult do
rine inexplicabil refuzul condu
cerii școlii de a lua în seamă o do- 

©rință atît de firească a elevilor, 
de a le acorda dreptul să-și afle 

— măcar în alte școli posibilității» 
© de distracție.

Se pare Insă că și elevii ie 
^mulțumesc lă discute doar între 
^ei aceste nemulțumiri. Și nu sînt 

singurele. Mi-au vorbit despre că- 
£&min, cantină, preocupările lor în 

afara orelor de curs. Și de aici 
am ajuns la aspirații, la proble- 

^mele viitorului, fără ca enunța
rea lor să constituie simple con
statări gratuite

© Școala, după cum apare In 
scripte, dispune de un club, de 

a fapt o singură încăpere nepreten- 
©țioasă, dar și ea, de cele mai mul

te ori, stă închisă, iar cînd, nu, 
•capătă destinația unei magazii, 

pentru depozitarea băncilor și 
scaunelor. Cheile se află, în paza 

• (a se citi la discreția) unui res
ponsabil care, atunci cînd ai ne
voie de el, nu este de loo de 

ț găsit.
Activitatea în afara orelor

program e săracă. Talente sînt 
^destule în școală, dar nu s-a gă

sit, cel puțin pînă acum, un en- 
• tuziast care să le pună în va

loare. Un exemplu : a existat cînd- 
va chiar și o formație de teatru 

• care a jucat „O noapte furtunoa
să" și „Nota zero la purtare". 
Lipsa fetelor, poate, eventual 

A chiar dificultatea procurării recu- 
zi tei, dar cu siguranță în primul 
rînd nepăsarea organizației U.T.C. 

gheare și-a limitat sfera de cuprin- 
^dere numai la problemele activii 

tății profesionale, au făcut ca for- 
© mâți a să se desființeze.

Acestea sînt faptele, unele, fără 
— prea multe comentarii, lipsite 
©de acele amănunte care să le dea 

o mai mare greutate. Ele se defi- 
•nesc însă prin sinceritate, prin 

coeficientul lor de veridicitate și 
poate prin singularitatea și parti- 

•cularitatea lor. Pe de altă parte 
nu sînt cunoscute decît în discu
țiile de culise ale elevilor și nu 

•știm dacă cei cu care am discu
tat le-au făcut apoi publice în 
adunarea de alegeri a organiza- 

Ației U.T.C., celor în drept să le 
"cunoască.

Mi-am amintit atunci de cuvin- 
^tele rostite de la înalta tribună 
^a Consfătuirii pe tară a U.T.C. : 

Organizațiile U.T.C. din școli vor 
^răspunde nemijlocit de organiza.- 

rea activității extrașcolare. Por
nind de la specificul și tradițiile 

^fiecărei școli, organizațiile U.T.C. 
trebuie să manifeste o grijă deo
sebită pentru a da activităților 

^extrașcolare un conținut cît mai 
bogat, răspunzînd înclinației ado
lescenților spre forme atractive, 

© pline de fantezie... In conceperea 
și desfășurarea activității extrașco- 

^jare va trebui, de asemenea, să 
© s^ aibă în vedere profilul fiecărei 

școli, o atenție deosebită acor- 
• dtndu-se școlilor profesionale și 

tehnice.
Dar se vede că aceste cuvinte 

•nu s-au făcut aurite pînă la urer 
chile cglor despre care vorbim.

61 atunci, fărl al vrtaa, gtadxd 
m-a purtat cu aproape douăzed 
de ani In urmă, elev fiind ia e 
școală profesională ou același pro
fil, cu un număr mult mai mio 
de elevi, si cu alto condiții șl po
sibilități decît cele de azi. îmi u 
mintesc că aveam o formație co
rală mixtă, realizată în colaborare 
cu o școală profesională de fete 
vecină cu a noastră. Niciodată nu 
voi uita momentul premierii noa- 
stre, locul 3 pe țară, care venea * 
să încununeze o activitate de ma
re însuflețire. Retrăiesc cu plăce
re clipele de neuitat ale excursii
lor făcute în țară împreună cu 
alte școli, deși pe atunci nu exista 
nici O.N.T. șl nici Biroul de tu
rism pentru tineret. îmi amintesc 
de greutatea cuvîntului organiza
ției U.T.C. în fața direcțiunii 
școlii, de prestigiul de care se 
bucura ea în rîndul elevilor.

Toate acestea mă fac acum să 
înțeleg și mai puțin cele relatate 
de elevi. Nu pot s-o înțeleg nici 
pe tovarășa Aurora Ionescu, di
rectoarea Grupului școlar comer
cial, care refuză să lase elevele 
să meargă la serile de dans de la 
Nicolina. Nimeni nu și-a pus pînă 
acum întrebarea, deși era necesar 
s-o facă, ce rezultate ar fi avut 
o colaborare rodnică între aceste 
mari unități, cu tradiții în organi
zarea unor activități de neuitat. 
Tradițiile au rămas însă undeva 
în urmă, rătăcite prin arhivele 
școlilor.

Or, tocmai aici este călcîiul lui 
Achile. Nici conducerea școlii, 
nici cadrele didactice, ea sa nu
mai vorbim de organizația U.T.C., 
în primul rînd răspunzătoare, 
n-au perceput implicațiile majoie 
dictate de necesitatea desfășurării 
unei bogate activități extrașcolare 
care să vină în sprijinul formării 
profilului intelectual și moral al 
elevului. Organizația U. T. C. n-a 
avut în vedere particularitățile 
școlii profesionale, și-a limitat 
sfera de influență numai la ac
tivitatea desfășurată în timpul o- 
relor de curs și atît. Trecînd peste 
aceaștă graniță invizibilă, organi
zația și-a încetat de fapt efortu
rile, nu a încercat să privească ce 
se petrece în afara ferestrelor cla
sei, ignorîndu-și astfel tocmai te
renul propice activității sale.

Această stare de fapt a relie
fat-o înșăși darea de seamă a co
mitetului U.T.C. ne școală- Con
cisă. direct la obiect, poate un 
model în această privință dar li
mitată, necuprinzătoare tocmai în 
abordarea problemelor care fră- 
mîntă, subteran, întreaga masă 
de elevi. Din economie de spa
țiu, din teama de a nu spune 
lucrurilor pe nume, dintr-o con
cepție greșită deci și nu din ne
cunoaștere, subliniem nu dip ne
cunoaștere, aceste probleme, pe 
nedrept neglijate, nu și^u găsit 
loc în cjarea de splină.

Adunare^ de alegeri de la Școa
la profesională Nicolina din Iași a 
avut loc. Nu știm însă cheă mă
car tinerii si-au snpș pupptul lor 
de vedere. Darea de seamă nu i-a 
încurajat de loc înti-un aseme
nea gest Și ar fi trebuit s-o facă. 
Era poate rnemeptpl cel mai po
trivit.
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Cuplaj internațional pe stadionul „23 August"

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU-MIZIL

LA BUCUREȘTI, CAMPIONII MONDIALI
LA BUDAPESTA

Miercuri seara, a părăsit Ca
pitala, plecind spre Buda
pesta, tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mlzil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.M.S.U., va face o vi
sit* de prietenie în R. P. Un
gară.

U plecare, în Gara de

Nord, erau preze-nți tovarășii £ 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al A 
P.C.R., Ilie Rădulescu, Bujor 
Sion și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., acti- @ 
viști de partid.

Au fost de față Jozsef Vin- 
ce, ambasadorul R. P. Ungare 0 
la București, membri ai am
basadei. _

La tineret, România-Suedia
CE PĂRERE

• ••

SIR ALF RAMSEY:
LUCRĂRILE COMISIEI JURIDICE
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

ta
Naționale au continuat între 2 
și 6 noiembrie 1968, sub preșe
dinția prof. univ. Traian Io- 
nașcu, lucrările Comisiei juri
dice a Marii Adunări Națio
nale, cu privire la proiectul 
Codului de procedură penală 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Pe lîngă membrii Comisiei 
juridice au participat și depu- 
tați care nu șînt membri ai 
Comisiei juridice, ministrul 
justiției, tovarășul Adrian Di- 
mitriu, precum și specialiști,

Palatul Marii Adunări invitați la lucrările acestei co
misii.

Ministrul justiției a supui 
discuției propunerile la proiec
tul de Cod primite din partea 
unor oameni ai muncii, oa
meni de știință și practicieni ai 
dreptului, cadre de partid, de 
stat și din organizațiile coope
ratiste și alte organizații obș
tești.

Totodată, au fost discutate 
observațiile și propunerile fă
cute de către deputați ai Ma
rii Adunări Naționale, care au 
participat la aceste ședințe.

1-1 (1-0)

La invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, 
miercuri la amiază, a sosit în Ca
pitală o delegație a Consiliului 
Păcii din R. D. Germană, alcătui
tă din Edith Oeser, prorector al 
Universității „Humboldt"-Berlin, 
membru al Consiliului Păcii, și 
Fritz Rick, deputat în Camera 
Pitulară a R. D. Germane, secre
tai al Consiliului Păcii.
kLa sosire, pe aeroportul Bănea- 

sa, delegația a fost întîmpinată 
de Sanda Rangheț, secretar, și C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, mem
bru al Comitetului național pen
tru Apărarea Păcii.

Comitetul de Stșt pentru Cul
tură și Artă a oferit miercuri, tn 
saloanele restaurantului Athenee 
Palace, un cocteil, cu prilejul tur
neului întreprins în țara noastră 
de Ansamblul folcloric național 
din Republica Arabă Unită.

Miercuri dimineața a părăsi! a 
Capitala Israel Barzilai, ministrul ™ 
sănătății din Izrael, care Ia invi
tația acad. Aurel Moga, ministrul gt 
sănătății, a făcut o vizită în țara “ 
noastră între 28 octombrie și 
6 noiembrie, însoțit de membri ai A 
conducerii ministerului. "

în timpul șederii în țara noas
tră, ministrul izraelian a fost pri- 4b 
mit de vicepreședintele Consiliu- " 
lui de Miniștri, Iosif Banc, și a 
avut întrevederi cu acad. Aurel a 
Moga.

In cadrul întrevederilor de la 
Ministerul Sănătății au fost dis- 
cutate probleme privind posibili- ” 
tățile de colaborare în domeniul 
științelor medicale și ocrotirii să- ® 
nătății prin vizite reciproce de 
documentare, schimburi de expe- 
riență, de materiale și literatură 
medicală și altele. a

„Mai ales după ce am vizio
nat filmul meciului România- 
Cehoslovacia — a spus cele
brul antrenor în declarația 
făcută ziariștilor — am înțe
les bine că nivelul fotbalului 
româneso este remarcabil. 
Știam despre români că joacă 
cu ambiție și nu m-a surprins 
deloc evoluția apreciabilă din 
meciul de astăzi. Evident în- 
tr-o competiție internațională, 
in care primează rezultatul, 
poate că tabela de marcaj 
n-ar fi rămas albă. Consider 
această partidă ca un început 
bun pentru prima noastră ie
șire pe continent. Aștept ca 
fotbaliștii pe care-i antrenez 
să dea, în viitor, un randament 
superior. Cît privește meciul 
în sine mă declar mulțumit 
de faptul că elevii mei au 
controlat jocul mal ales în 
cea de-a doua repriză. Faptnl 
că ploaia a îngreuiat într-o 
oarecare măsură terenul nu a 
mai constituit pentru noi un 
impediment, ci a fost o solici
tare, bine venită, în plus. 
Mă preocupă sporirea ritmu
lui de joc în fazele de finali
zare. Așa cum ne-am obiș
nuit, orice partidă este pen
tru noi un fericit prilej de a 
trage învățăminte. 11 vom fo
losi și pe acesta".

Prof. ANGELO
NICULESCU:

(Agerpres)

rrCIBINIUM 1968"
(De la trimisul Agerpres, 

Traian Gatincescu). Miercuri, 
participanții la prima ediție a 
Festivalului cultural „Cibinl- 
um ’68“ au fost oaspeții texti- 
Hștllor din Gisnădie. în a- 
ceastă modernă unitate a ln- 
(Latrlei noastre ușoare, se păs- 
tBază de secole tradiția renu- 
miților piuari din partea locu
lui. Govoarele plușate șl de tip 
oriental fabricate aici, în peste 
2 000 de desene șl poziții colo- 
ristice, sînt bine apreciate atît 
tn țară, cît și tn numeroase 
state, ca Liban, Kuweit, Irak, 
Iordania și Japonia, țări cu o 
veche tradiție în confecționa
rea acestor produse.

Participanții la Festivalul Q 
„Cibinlum ’68“ și-au continuat 
călătoria pe Valea Argintului, 
spre Cisnădioara. Aici au vi- • 
zitat biserica romanică, atelie
rele meșteșugărești, monu- — 
mente istorice și locuri tuns- 9 
tice. După-amiază, în Sala ba
roc a muzeului Bruckental din 
Sibiu a avut loc un recital de ® 
poezie în limba germană și 
un concert de muzică de ca- 
meră. Seara, în sala Teatrului " 
de stat din localitate a fost 
prezentată în premieră piesa flh 
„Ofițerul recrutor" de George 
Farquhar, pusă în scenă de re- A 
gizorul Gălln Florian. ®

„A fost un Joc frumos. 
După cite am observat publi
cul s-a declarat mulțumit de 
evoluția tricolorilor. Sînt foar
te bucuros că băieții mei s-au 
ținut de cuvîntul promis în 
sensul că s-au dăruit unui Joc 
spectaculos. Și nu exagerez 
deloc cînd afirm că puteam 
cîștiga. Aceasta pentru că am 
avut mal multă inițiativă. Cei 
13 fotbaliști români au reușit, 
prin ambiție, să joace la ma
ximum de valoare. Aș dori 
mereu să-1 văd jucînd la fel. 
îmi este greu să fac eviden
țieri. Sînt mulțumit de toți dar 
în mod deosebit de Dinu, Mo- 
canu și Pîrcălab pentru re
priza a doua.

R. FALA:

In fața a 60 000 de spectatori 
și a sute de mii de telespecta
tori din Anglia, Italia, Iugoslavia 
și România, echipa noastră națio
nală a realizat o performanță de 
Îirestigiu : meci egal cu campionii 
urnii.

Performanța i-a uimit pe scep
tici (cunosc cîteva figuri care voi 
căuta să deztege acest miște» 
după metodele celebrului domn 
Holmes din Baker Street 220) și 
ne-a bucurat pe toți cei care tfn- 
jim, să vedem fotbalul românesc 
înscriindu-se pe orbita stelelor de 
primă mărime. Dar, pentru a nu 
ameți, cum vai! de atîtea ori ni 
s-a întîmplat, trebuie precizate 
din capul locului trei lucruri: 
1) meciul a fost amical, 2) bă
ieții noștri au evoluat pe teren 
propriu și 3) echipa Angliei nu 
merita, așa cum am scris la a- 
ceastă rubrică și în timpul ultime
lor C. să cîștige titlul su
prem.

O dată aceste puncte stabilit^ 
să ne apropiem de ținta artico
lului nostru.

Anglia a deplasat la București 
lotul cel mai bun de Jucători, a- 
sigurat contra sumei de un milion 
de lire sterline — și știm cu toții 
ce înseamnă un milion de lire 
sterline, fie și numai din relată
rile presei asupra vagonului bur
dușit cu aur și prădat cu cîțiva 
ani în urmă pe una din marile 
artere ale Regatului Unit Au ve
nit, de asemenea, de peste Cana
lul Mînecii, și cîteva sute de spec
tatori, printre care și domnul Ken 
Bailey (un fel de Tudorică al Lon
drei, costumat mai țipător), pe 
care l-am văzut și la Londra și 
la Roma, făcînd, exact ca și pe 
stadionul „23 August", un tur de 
onoare, înarmat cu o pancartă în 
formă de joben. E mascota echi
pei, și, se pare, aducătoare de 
noroc.

Cu sir Bobby Moore, cu Bobby 
Charlton, Peters, Hunt, Labonne, 
Ball și Mullery în formație, echi
pa lui sir Alf Ramsey (care s-a 
comportat la modul țîfnos cu zia
riștii români) a desfășurat la 
București un fotbal de bună ca
litate, dar în nici un caz strălu
citor, uneori chiar minat de bla
zare sau rutină. Ball, după cîte 
știu, jucătorul cel mai scump din 
insulă (peste 150 000 lire sterline

la ultimul transfer) a fost, indis
cutabil, omul cel mai periculos 
din teren, do o inteligență care 
fierb© ca șampania, prezent în a- 
părare și atac, gata în fiecare 
clipă să se lase răstignit pentru 
echipa sa. Bobby Charlton, obu
zierul cu explozie în lanț, ne-a de
lectat cu pasele sale, parcă tras© 
cu pensula sau ișite de sub ar
cuș, dar nu mai e același Bobby 
de acum cîțiva ani care stîmea

Blondul din
centrul

de atac
de FÂNUȘ NEAGU

furtuni de pulbere de diamant
Echipa română, fără tehnicieni 

de răsunet dar de o vigoare cum 
rar ne e dat s-o vedem, a lăsat 
pe cîmpul de bătaie kilograme de 
sudoare (cine poate să-mi spună 
de ce atunci cînd jucăm în me
ciuri oficiale intrăm pe teren ca 
niște adormiți între două tre
nuri ? 1). Zdruncinați de repetata 
eșecuri și dornici, după cum au 
declarat înainte de meci, să-și

spele sufletul vinovat în fața sus
ținătorilor, băieții noștri au luptat 
din răsputeri să învingă, întîi de 
toate, acel nenorocit trac do care 
se lasă cuprinși în fața adversari- 
rilor de renume, și apoi să creeze 
fazele de adevărat spectacol fot
balistic pe care le așteptăm de 
la ei. Dumitrache (în primul rînd 
el), Lucescu, Dinu, Ghergheli, 
Barbu și Mocanu au fost oamenii 
care s-au bătut, secundă de se
cundă, pentru un joc și un rezul
tat de prestigiu. Mă voi opri pu
țin la Blondul atacant central, 
introdus în echipă de către an
trenori cu multă strfngere de ini
mă. Dumitrache a evoluat, ieri, ca 
un mare jucător. Prin centrul li
niei de atac al naționalei noastre 
au trecut atîtea capete fără urechi 
și cu căciulile pe ochi încît la un 
moment dat începusem să zicem 
că nu mal e nimic de făcut 
Cred că acest Dumitrache este 
omul de care aveam atîta nevoie 
— acrobat, spumos și, pe deasu
pra, alergătdr cu capacitate de 
rezistență incredibilă. L-a ajutat 
mult Lucescu, foarte puțin Pîrcă
lab, aflai în declin fățiș, și l-a 
încurcat uneori cum nu se poate 
mai rău, Dobrin. Acest Dobrin, 
șters complet în Portugalia și to
tal în afara problemei la Izmir, 
după cum afirmă martori oculari, 
a fost, în meciul cu Anglia, pa
rodia a ceea ce ne obișnuisem si 
credem despre el. Și e de neînțe
les cum de l-au menținut antre
norii tn teren pînă în ultimul sfert 
de oră cînd era evident pentru 
toată lumea că se împleticește, 
că nu poate izbi mingea. Prezen
ța lui în formație, la fel de depla
sată ca și reclama de Bronzol ui
tată pe marginea terenului.

întreaga partidă, desfășurată 
cum spuneam, la un nivel ridicat, 
dar nu ieșit din comun și în spi
rit de prietenie sportivă, a fost 
condusă ireproșabil de arbitrul 
Fala din Cehoslovacia.

DEZORDINE

arbitrai tniîlnlrll

AMKV1IIIV
NAȚIONALEI

de așteptări evoluția reprezentativei de tineret a deza- 
—Și nu rezultatul de egalitate pe teren propriu, (1—1, în 
urma a două lovituri de la 11 metri) e cel care ne-a mîhnit, 
cît jocul modest practicat de tinerii noștri fotbaliști, care n-au 
reușit să înfrîngâ destul de fragila rezistență pe care le-au 
opus-o adversarii lor, suedezii.

Dacă insistăm, totuși, tncercînd să definim exact cota va
lorică a jocului fotbaliștilor noștri, o facem dintr-un motiv 
lesne de Înțeles — anume acela că la ora actuală, nu numai 
noi, dar orice țară contează enorm pe aceste formații de per
spectivă care se clădesc din cele mai tinere și talentate elemente 
ce formează, cum s-ar spune, anticamera Naționalei. De altfel 
afirmația noastră își găsește acoperire în însuși faptul că pe 
teren au evoluat cîț’va titulari ai lotului și chiar ai echipei 
naționale : Grozea, Tarălungă, (al treilea meci în cinci zile 1 ?), 
Oblemenco, Strîmbeanu etc. Sînt, e adevărat și ei destul de 
tineri, dar în schimb au jucat... bătrînește.

O idee tactică, căreia să-i fie subordonată organizarea jocu* 
lui — n-am putut descoperi. în schimb, am văzut cum tinerii 
noștri fotbaliști gîtuie acțiunile, încetinesc jocul, cînd ți-e lu
mea mai dragă stau și se uită, sau driblează la infinit, pînă 
amețesc mingea ; i-am văzut cum se opresc cînd ar trebui să 
dinamizeze, să dea combustie acțiunilor în fazele de finaliza
re. Nu mai vprbim de pase fără adresă sau la adversar, de 
șuturi departe de țintă — aceasta fiind specialitatea casei.

Cît despre trecerea lui Grozea pe extrema stingă—obișnuit să 
joace pe dreapta—și a lui Tarălungă pe dreapta, cînd „profe* 
siunea" lui e aripă stîngă, nu încercăm să căutăm nici o ex
plicație. S-au mai întîmplat '

măgit.

CELE DOUA PARTIDE

In laboratorul facultății de chimie industrială din Capitală

■■
• Z 1 ■’ '--A.

(Urmare din pag. I)

lai petrolier București a căror 
contribuție este esențială. Pe 
planșetele lor iau naștere insta
lațiile care ulterior se materiali
zează în uzina noastră.

Din acest strîns dialog purtat 
între proiectant și constructor s-a 
derulat pe ecranul realizărilor de 
prestigiu al industriei românești 
un registru extensibil de la un 
an la altul. Enumerarea lor are 
dezavantajul de a fi prea seacă. 
Dincolo de însemnele destinat» 
să reprezinte identitatea tipuri
lor de instalații se ascund, după 
cum bănuiți desigur, lungi navi
gări prin spațiile necunoscutului, 
completate, la aceeași cotă a va
lorilor, de așezarea în dimensiuni 
materiale a geometriei de pe 
planșe.

Intre patru și șase luni durea
ză execuția unei instalații pe u- 
merii siluetelor de metal, amin
tind de grația balerinei, cu înăl
țimi ce ajung uneori la 50 de 
metri, atingînd în greutate a- 
proape 400 de tone.

In cartea de onoare a realiza
torilor, instalațiile încredințează 
semnelor grafice misiunea de a 
le reprezenta. Vorbindu-mi des
pre ele, inginerul proiectant șef 
Victor Gorgan, așterne alături de 
smjtmLs -fiecăreia datele varticu-

lare de definiție. Am impresia că 
asist la catalogul unei clase cu 
elevi remarcabili, beneficiind de 
asistența unor cadre didactice 
puse la punct cu ultimele deta
lii pedagogice. T—50 B asigură 
forajul la 1200 metri, 2 DH— 
100 permite lucrul pentru adîn- 
cimi de 2 200 metri fiind desti
nată atît forajului cît și produc-

TURLE

„Joc corect, nimic de repro
șat nici uneia dintre echipe. 
Gazdele eu dorit mal mult vic
toria șl au avut chiar mal 
multe ocazii de a Înscrie. Dar 
așa cum au Jucat fără finali
tate tn majoritatea acțiunilor 
nu puteau ctștiga. Rezultatul 
este totuși demn de invidiat 
pentru palmaresul oricărei 
echipe".

DU MIT RAC HE:
„Am făcut tot posibilul ea 

să-l înving pe Banks dar, pre
cum ați văzut, n-am Izbutit 
Cu siguranță fiindcă el este un 
portar remarcabil și, poate, 
fiindcă eu am vrut prea mult 
golul".

MOCANU:
„Adversarul meu direct nu 

a jucat așa cum mă așteptam, 
ca o extremă pe margine. A 
fost foarte mobil, nelegat de 
post, schimbînd surprinzător 
ritmul. Emoții, să fiu sincer, 
n-am prea avut Ce bine ar 
fi să abordăm, cu același mo
ral, și întîlnirlle cu miză".

metri. în sflrșit, ca un corolar al 
activității de pînă acum, a in
trat pe planșele competitivității 
„artileria grea**: 3 DH-200 pen
tru adincimi la 5 000 și respec
tiv 4 DH—315, instalație rezer
vată forajului de mare adîncime 
(în jur de 1000 metri).

Asociam creatorilor și realiza
torilor instalațiilor noastre de fo-

ARGINTII ÎN
PERFORMANTELOR DE

ției. Instalația 4 LD a făcut cea 
mai mare „carieră** — peste 400 
de bucăți, ceea ce pentru aseme
nea gen de utilaje reprezintă o 
cifră de luat în seamă. Adînci- 
mea de lucru — calculată ca și 
în celelalte cazuri pentru situația 
folosirii prăjinilor de foraj de 

țoii — de 3 200 metri. Con
cepută în trei variante construc
tiv — F 200 și-a consolidat 
dreptul de existență în serialul 
ploieștean, performanța de care 
este susceptibilă fiind de 3 500

raj ținuta unui om al catedrei de 
autoritate. Chiar procesul în sine 
al dăltuirii acestor personaje de 
metal poartă amprenta gestului 
didactic. Sesizarea oricărei linii de 
referință superioară celei deja 
folosite este însoțită de transfe
rul ei în personalitatea următoa
relor modele. Punctul de pleca
re, tendința evolutivă a tehnolo
giilor de foraj a apărut ideea u- 
tilizării sapelor cu jet. Conse
cința imediată: creșterea puterii 
instalate. Astfel, 4 LD—150 a

fost echipată cu două pompe de 
noroi de 465 cai putere, In timp 
ce instalația F 200, 2 DH, desti
nată pentru forajul pînă la 3 500 
metri este înzestrată cu două 
pompe de 630 cai putere. Prime
le instalații erau prevăzute cu 
transmisii prin lanț. Trecerea la 
transmisia hidraulică a însemnat 
o mare suplețe dublată de utili-

RADA
VALOARE

zarea mai rațională a puterii in
stalate. Pentru fiecare dintre noi, 
instalațiile de foraj fabricate la 
Uzina „1 Mai** din Ploiești nu 
înseamnă doar un nou produs ro
mânesc. Avem de-a face în ca
zul de față cu o reușită a in
dustriei constructoare de mașini, 
cu un produs predestinat să facă 
performanță, „carieră**. Ca un 
argument, elixir turnat în paha
rul demnității tuturor celor ce-și 
adaugă contribuția la realizarea 
lor, trofeele aduse în țară de la

VĂZUTE DE:
EUGEN BARBU

M-a decepționat echipa Angliei care a jucat 
foarte confuz, fără strălucirea pe care o văzusem 
Ia Londra; chiar cele două super-vedete, Bobby 
Charlton și Bobby Moore, nu au arătat o valoare 
mult deasupra celorlalți coechipieri. Echipa 
noastră a jucat curajos. Este prima oară cînd 
arată chiar pe teren propriu o asemenea voință. 
Din păcate antrenorii nu au fost deciși și nu au 
făcut acele schimbări care să dea echipei noastre 
incisivitate. Mă gîndesc că, deși repriza a dona 
a lui Pîrcălab a fost bună, mi se pare că Năstu- 
rescu ar fi dat mai mult randament Rănirea lui 
Petescu a adus pe teren pe Radu Nunweiller 
care a fost motorul echipei noastre. Foarte buni : 
Ghergheli, Mocanu, Barbu, Lucescu și în special 
Dumitrache. In concluzie, nn meci reușit din 
punctul nostru de vedere, poate neconcludent 
pentru englezi care cred că nici n-au mizat așa 
de mult pe el.

CONSTANTIN TEAȘCĂ
Un meci cu firmă de tineret, jucat bătrînește, 

în care fiecare jucător a considerat că singurul 
lucru în fotbal e să conduci balonul. Deși suede
zii n-au fost adversari care să ridice probleme — 
am avut de reținut totuși de la ei modul cum își 
depășeau adversarii în cîmp — jocul echipei noas
tre nu a corespuns. Arbitrajul a fost și el în nota 

de tineret (mă 
vîrsta de 23 

jocul pe ac- 
desfășoare un
— transmiteri
— și mai ales

jocului : slab. Eu cred că echipa 
gîndesc la fotbaliști pînă la 
de ani) trebuie să-și axeze 
țiuni multiple de atac, să 
joc de mai mare viteză 
de mingi puternice și demarcări 
să se angajeze în profunzime pentru a găsi cu
loare de șut la poartă. Altfel spus, 11 oameni 
tineri atașați deopotrivă atacului și apărării, dor
nici să dovedească în teren că fotbalul nu mai 
e o chestiune de diletantism.

la noi asemenea reprofilări. Nu 
mai departe decît aceeași echi
pă de tineret a avut, pare-se, 
mai multi mijlocași, decît are o 
echipă de obicei, si în aseme
nea condiții, a le fi cerut să 
tragă la poartă ar fi fost rugă 
în zadar. Obișnuința lor e să 
pună pase. Dar cui ?

Forțați de împrejurări 
norii au operat unele 
bări: Tătara II în locul 
blemenco, Strîmbeanu, în locul 
lui Dincuță și Dumitru într-al 
lui Antonescu, inspirate, dar fie 
că au fost tardive, fie că n-au 
avut încadramentul necesar —« 
Grozea l-a sabotat cît a putut 
— piesele de schimb au «cîr- 
țtlt și ele.

Față de alcătuirea în care a 
evoluat recent în întîlnlrea cu 
R. D. Germană, formația noas
tră de tineret a suferit trans
formări destul de radicale. De 
ce ? N-am reușit să înțelegem. 
Și nu vom reuși atîta timp cît 
rezultatul Imediat suprimă ori
ce intenție de perspectivă.

antre- 
•chlm- 
lui O-

VASILE CĂBULEA

pe scurt
• Tenismanul român Ion Ti

riac a cîștigat concursul de 
toamnă de la Genova, tnvin- 
glndu-1 în finală eu «corul da 
8—6 6—2 pe Italianul Pierrlno 
Marzano, revelația concursului.

• în 
șah de 
mâniei 
13—1,5
Germane.

cadrul Olimpiadei de 
la Lugano, echipa Ro 
a învins

puncte
cu «corul de 
echipe R. D.

(Agerprw)

confruntările competitivității. 3 
DH—200 a constituit o mănușă 
aruncată viitoarelor colege de 
generație, așezîndu-si ve frunte 
medalia de aur și diploma de o- 
noare la Leipzig. Aluzia a fost 
preluată din zbor, F—200—2 DH 
obținînd la Leipzig fi Bmo me
dalia confirmării. O confirmare 
aflată de fapt pe suprafețe ce 
depășesc granițele țării. Instala
țiile românești, nu forează doar 
solul țării noastre. Cu fiecare an 
(fi lărgesc terenul de intervenție, 
creînd o salbă cu dimensiuni în 
permanentă amplificare. Cea mai 
mare parte dintre utilajele de fo
raj primesc destinația — export. 
Trimise peste hotare ele cheamă 
la suprafață aurul negru, ascuns 
sub coperta a numeroase țări din 
Europa, Asia, Africa, America 
Latină. Ele reprezintă acolo — în 
Algeria, China, Argentina, 
U.R.S.S., Birmania, Cehoslovacia, 
Brazilia, India, Bulgaria, Ghana, 
R.D.G., Ungaria, Polonia, Cuba 
— mesajul încifrat al priceperii 
proiectanților și constructorilor 
de utilaj petrolier de la noi, al 
tuturor, al fiecăruia dintre ei 
luați în parte. Pentru că nimeni, 
absolut nimeni, nu emite preten
ția de a avea patentul exclusivită
ții, în realizarea acestei prestigioa
se armuri în mișcare. Succesul 
arte comun și durahiL

VIZIONAȚI LA CINEMATOGRAFUL PATRIA 
DIN CAPITALĂ
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REZULTATELE ALEGE
RILOR DIN S.U.A.

Al 37-lea președinte: Richard Nixon

De astă dată sondajele s-au dovedit exacte. A fost o luptă 
dîrză, strînsă, sub seninul incertitudinii pînă în ultimul moment. 
Candidafii, epuizați, au așteptat verdictul. Și pe măsură ce 
ecranele televizoarelor, difuzoarele aparatelor de radio indicau 
rezultatele centralizate, fiecare din cei doi candidafi principali, 
trăiau pe rînd momente de victorie ți înfrîngere. Cea mai in
tensă campanie electorală din istoria S.U.A. nu a fost dezmin
țită nici de desfășurarea scrutinului, crainicii anunțînd pe pri
mul loc cînd pe unul cind pe altul din cei doi protagoniști. Spre 
deosebire de alte alegeri, învingătorul a fost desemnat abia 
tîrziu. odată cu sosirea ultimelor rezultate. El este candidatul
partidului republican, Richard

După cum anunță agenția 
U.P.I. în urma numărării a 
93 la sută din voturile expri
mate de cetățenii americani 
la alegerile prezidențiale de 
la 5 noiembrie s-a stabilit că 
Richard Nixon, candidatul 
partidului republican, a obți
nut 29 519 667 voturi, respec
tiv 287 mandate în colegiul 
electoral față de majoritatea 
necesară de 270 de voturi 
pentru ocuparea scaunului 
prezidențial. De asemenea s-a 
stabilit că actualul vicepre
ședinte Hubert Humphrey, 
candidatul partidului demo
crat a totalizat 29 505 016 vo
turi, respectiv 181 mandate.

Prin alegerea lui Richard 
Nixon și a candidatului parti
dului republican la vicepre- 
ședinție, Spiro Agnew, repu
blicanii revin la Casa Albă 
după o absență de opt ani.

Actualul scrutin a fost ca
racterizat ca ună din alegerile 
cele mai strînse din istoria 
politică americană, îiitrucît 
rezultatele obținute de candi
dați în diferite state sînt 
foarte apropiate.

Miercuri seara, s-a anunțat

AL. DUBCEK S-A ÎNTÎLNIT CU MEMBRI
FONDATORI Al P.C. DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 6 — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, trans
mite : La Hradul din Praga a 
avut loc miercuri, în ajunul 
celei de-a 51-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, o întîlnire a lui A- 
lexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului cehoslo
vac, și Gusțav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, cu un grup de mem

F> e
IN sala Teatrului Verdl din 

Triest s-a încheiat, in prezența 
președintelui Italiei, Giuseppe 
Saragat, cel de-al 44-lea Congres 
național al Institutului pentru 
istoria Risorgimento italian. 
Lucrările congresului, care au 
durat cinci zile, au constituit o 
manifestare științifică consacra
tă aniversării semicentenarului 
unității naționale a Italiei. Au 
participat peste 150 de delegați, 
invitați de la centrele universi
tare italiene și din numeroase 
alte țări. Din țara noastră a fost 
prezent prof. Ștefan Pascu, rec
torul Universității din Cluj, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia.

ȘEDINȚA GUVERNULUI

FRANCEZ
• MIERCURI a avut loc la 

Paris, sub președinția genera
lului de Gaulle, o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței. Cea mai mare parte a aces
tei reuniuni a fost consacrată 
examinării principalelor eveni
mente ale actualei situații in
ternaționale, îndeosebi a pro
blemelor privind Vietnamul și 
Orientul Apropiat.

în cadrul discuțiilor, ministrul 
afacerilor externe, Michel De- 
bre, a subliniat că în ciuda di
ficultăților actuale care au de
terminat amînarea deschiderii 
„Conferinței în patru" asupra 
Vietnamului, orientarea spre 
ducerea de tratative nu s-a 
schimbat. Exprimîndu-și îngri
jorarea față de situația din O- 
rientul Apropiat, ministrul a 
relevat că Franța continuă să 
spere că această problemă va 
fi soluționată pe baza rezoluți
ei Consiliului de Securitate.

Membrii guvernului francez 
au ascultat, de asemenea, o in
formare asupra recentei sesiuni 
a Consiliului Ministerial al Pie
ței comune, în cadrul căreia, 
cei șase miniștri de externe au 
căzut de acord asupra unei pro
bleme privind lărgirea comer
țului cu unele țări vest-europe- 
tne care nu fac parte din C.E.E., 
inclusiv cu Marea Britanie.

• LA Sofia a fost semnat a- 
cordul comercial între guver
nele Bulgariei și Republicii 
Chile. Acordul prevede pentru 
cele două părți clauza națiunii

Nixon.

din Minneapolis că Hubert 
Humphrey și-a recunoscut 
înfringerea și astfel știrea ale
gerii lui Nixon a devenit ofi
cială.

Colegiul electoral se va în
truni la 16 decembrie pentru 
a confirma oficial desemna
rea președintelui care va fi 
instalat la Casa Albă la 20 
ianuarie 1969.

Paralel cu scrutinul prezi
dențial, au avut loc și alegeri 
pentru cele două camere ale 
Congresului S.U.A. Potrivit 
rezultatelor definitive, demo
crații au obținut în Camera 
Reprezentanților 243 de locuri, 
iar republicanii 192 locuri. In 
ce privește Senatul, s-au des
fășurat alegeri pentru 34 de 
locuri din cele 100 existente. 
Potrivit rezultatelor definitive, 
au fost aleși 18 senatori de
mocrat și 16 republicani. In 
consecință, actuala componen
ță a Senatului este: 58 demo
crat și 42 republicani. In vii
torii patru ani președintele, 
republican va avea de înfrun
tat deci un Congres în care 
majoritatea este deținută de 
partidul democrat 

bri fondatori și de membri din 
perioada de dinaintea celui 
de-al doilea război mondial ai 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia

Al. Dubcek a rostit o cuvân
tare în care a subliniat însem
nătatea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie pentru po
poarele Cehoslovaciei și s-a o- 
cupat de unele probleme poli
tice actuale în legătură cu a- 
propiata plenară a Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslo
vacia.

s c LI f -t
cele mai favorizate pe bază de 
reciprocitate. El reglementează 
schimburile de mărfuri bilate
rale și, după cum anunță agen
ția B.T.A., va contribui la lăr
girea și îmbunătățirea structurii 
comerțului bulgaro-chilian.

• APARATELE Observatoru
lui seismologie de pe lingă U- 
niversitatea din Skoplie au în
registrat, miercuri, două cutre
mure, a căror intensitate a fost 
la epicentru de gradul 4—5. 
Deși au fost resimțite, atît în 
capitala Macedoniei, cit și în 
localitățile apropiate, cutremu
rele nu au provocat pagube ma
teriale.

Cu aceste două cutremure, 
numărul mișcărilor seismice în
registrate în zona orașului Sko
plie de la 26 iulie 1963, cînd s-a

Oricît ar părea de ciudat, dacă pira
teria a rămas în negura unui trecut 
îndepărtat, pirații continuă să facă vic
time și în zilele noastre. Știri provenite 
din Statele Unite relevă că șase tineri 
geologi americani originari din Califor
nia și-au pierdut viața ca urmare a pră
bușirii unui tunel dintr-o grotă pe insula 
Oak. Cei șase porniseră (împreună cu 
un prieten al lor, student, singurul care 
a rămas în viață) într-o „expediție parti
culară", în încercarea de a descoperi 
fabuloasa comoară care se presupune 
că a fost îngropată în urmă cu 200 de 
ani de faimosul pirat englez, căpitanul 
Kidd.

Tinerii californieni nu sînt singurele 
victime ale legendei comorii căpitanului 
Kidd. Goana după lăzile cu monezi de 
aur și pietre prețioase capturate în 
decursul numeroaselor „asalturi navale" 
de pirații aflați sub comanda crudului 
căpitan, a generat organizarea, numai in 
ultimele citeva decenii, a nu mai puțin 
de o sută douăzeci de expediții. Mili
oane de dolari au fost cheltuiți atît de 
către persoane particulare, cît și de către 
diferite „asociații" constituite special pen 
tru găsirea rîvnitelor și mult căutatelor 
comori. Aproape 250 de puțuri au fosi 
săpate pînă acum, și 20 de grote au fost 
explorate în mare amănunțime de febrilii 
vînători de comori pe micuța insulă Oak, 
situată la nord de țărmurile Noii Scoții 
(Canada).

începuturile acestei goane după como
rile lui Kidd pot fi aflate cu mult timp 
în urmă, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. 
Primele cercetări de mai mare anvergură 
au fost semnalate după ce, în anul 1795, 
trei pescari ajunși întâmplător pe insula 
Oak au anunțat descoperirea unei depre-

Victimele 
iui Kidd

siuni misterioase, neobișnuite. împinși de 
curiozitate, cei trei efectuaseră săpături 
pînă ce au dat de o platformă de lemn 
care nu a putut fi îndepărtată. Cei 
care, multi ani mai tîrziu, prin anii 
1900—1920, au purces la forări afirmau 
că sapele de foraj au adus la suprafață 
fragmente de lăzi, ciment, metal, aur și 
pergament. Cu toate acestea, și în pofida 
pierderilor de vieți omenești (unele surse 
canadiene afirmă că în primele două 
decenii ale secolului nostru au pierit în 
accidente pe insula Oak cel puțin 20 de 
persoane din rîndurile căutătorilor de co

mori) nimeni nu a putut scoate Ia lumină 
mult dorita comoară (care, după evaluă
rile istoricilor englezi s-ar putea ridica 
la o valoare de minimum 250 de mili
oane lire sterline).

Cercetările pentru descoperirea comorii 
căpitanului Kidd au fost abandonate un 
timp, pînă în anul 1965 cînd, pe insula 
Oak, a debarcat un grup de 12 americani 
în frunte cu un specialist în foraj din 
Los Angeles, inginerul petrolist Dunfield. 
Ei au adus cel mai masiv și mai complet 
echipament care a fost folosit pină acum 
în expedițiile căutătorilor comorii lui 
Kidd. Buldozere, sonde ultramoderne de 
foraj, utilaj electronic etc., o adevărată 
desfășurare de tehnică modernă care l-a 
costat pe inițiatorul acestei „reprize", un 
industriaș din Chicago, nu mai puțin de 
un milion de dolari. După aproape șase 
luni de căutări asidue, bătălia a fost a- 
bandonată. Ipoteza inginerului Dunfield. 
potrivit căreia comoara a fost îngropată 
într-o rețea de tuneluri săpate între grote 
la mare adîncime) n-a putut fi confir

mată. Un an mai tîrziu, în 1966, un tragic 
accident punea capăt expediției mai mo
deste a unui grup de patru tineri origi
nari din Canada ; ei au murit asifixiați 
de gazele dintr-un puț unde coborîseră în 
căutarea comorii.

N-au trecut nici doi ani și alte șase 
victime s-au adăugat tragicului bilanț.

E. R.

DELEGAȚIA
A.R.LJ1.S.

JAPONIA. Recent pe străzile orașului Tokio au avut Ioc 
mari manifestații ale muncitorilor în sprijinul revendicărilor 
lor economice și politice. în fotografie, aspect de Ia o aseme

nea manifestație

Declarația purtătorului de cuvint 
al delegației R. D. Vietnam la Paris

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Purtătorul de cu
vin t al delegației R. D. Viet
nam la convorbirile de la Pa
ris, Nguyen Thanh Le, decla- 
rînd în cadrul unei conferințe 
de presă că întreaga răspun
dere pentru amînarea ședinței 
de deschidere a conferinței 
celor patru pentru Vietnam 
revine părții americane și Ad
ministrației de la Saigon, a 
spus : La 5 noiembrie, repre
zentanții guvernului S.U.A. au 
informat pe reprezentantul 
R. D. Vietnam că, din cauza 
absenței reprezentantului ad
ministrației de la Saigon, în
tâlnirea nu poate avea loc la 
6 noiembrie. Nguyen Thanh I.e 
a adăugat că reprezentantul
R. D. Vietnam a propus o șe
dință în trei, care să cuprin
dă R. D. Vietnam, F.N.E. și
S. U.A., la care reprezentantul 
Saigonului să participe de la 
sosirea sa . Reprezentanții 
S.U.A nu au fost de acord cu 
această propunere.

• PARIS. — Nguyen Thi 
Binh, conducătoarea delegați
ei Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud 
la tratativele de la Paris în 
problema vietnameză, a ținut 
marți prima sa conferință de 
presă în fața a peste 250 de 
ziariști, operatori de cinema 

produs un cutremur catastrofal, 
s-a ridicat la 646.

DISPUTA SABAHULUI
• MINISTRUL afacerilor ex- 

teme al Indoneziei, Adam Ma
lik, a propus Malayeziei și Fiii— 
pinelor angajarea de nego
cieri la Djakarta în vederea so
luționării conflictului dintre 
cele două țări în problema te
ritoriului Sabah. Guvernul in
donezian a declarat anterior că 
este gata să joace rolul de me
diator în disputa dintre cele 
două țări, generată, după cum 
se știe, de revendicarea de că
tre Filipine a teritoriului Sa
bah, aflat sub controlul Mala
yeziei. 

și fotoreporteri francezi și 
străini. Vorbitoarea a subli
niat că programul F.N.E. re
flectă năzuințele populației din 
Vietnamul de sud, care aspi
ră spre pace, libertate și in
dependență. Relevînd că 
F.N.E. este recunoscut de nu
meroase state, ea a precizat 
că delegația pe care o con
duce înțelege să participe la 
tratative ca parte indepen
dentă și pe picior de egalitate. 
„Sîntem pe deplin competenți 
să tratăm probleme care pri
vesc populația sud-vietname- 
ză“, a declarat vorbitoarea.

BUDAPESTA. — Guvernul 
R. P. Ungare a dat publicității o 
declarație în care arată că înce
tarea necondiționată a bombar
damentelor S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam este în primul rînd un 
rezultat al luptei hotărîte și pline 
de abnegație a poporului vietna
mez, un succes al forțelor păcii, 
o înfrîngere a politicii de escala
dare a imperialiștilor S.U.A.

BERLIN. — Intr-o declarație 
comună a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Democrate Germane se 
arată că încetarea necondiționată 
a bombardamentelor americane 
asupra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam constituie un 
succes important al luptei eroice 
a poporului vietnamez.

• O GREFA de inimă, pri
ma în U.R.S.S., a fost reali
zată luni Ia Leningrad de Ale- 
xandr Vișnevski. chirurgul șef 
al forțelor armate ale U.R.S.S., 
anunță agenția TASS.

Transplantarea a fost efec
tuată unei femei în vîrstă de 
25 de ani, bolnavă de o gravă 
insuficiență cardiacă. Operația 
a decurs normal, dar starea 
generală gravă a bolnavei îna
inte de operație are o influ
ență nefavorabilă asupra evo
luției post-operatorii.

MIERCURI a părăsit Moscova 
delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de Waldeck 
Rochet, secretar general al par
tidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și de alți conducători 
de partid.

LA MOSCOVA
Delegația Consiliului General 

A.R.L.U.S., condusă de tovară
șul Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, care se află în Uniunea 
Sovietică pentru a participa la 
festivitățile consacrate sărbăto
ririi celei de-a 51-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, s-a întîlnit, miercuri, 
dimineața cu V. I. Konotop, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Condu
cere al Asociației de Prietenie 
Sovieto-Română (A.P.S.R.), și 
cu alți membri ai.acestuia.

La convorbirea cordială care 
a avut loc cu acest prilej, a 
participat, de asemenea, Teodor 
Marinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în U- 
niunea Sovietică.

Membrii delegației au trans
mis felicitări și urări de noi 
succese din partea A.R.L.U.S 
cu ocazia aniversării Revoluției 
din Octombrie. Interlocutorii 
s-au informat reciproc despre 
activitatea desfășurată de cele 
două asociații de prietenie pen
tru popularizarea succeselor 
popoarelor român și sovietic în 
opera de construire a socialis
mului și comunismului.

U.R.S.S. Nocturnă la Baku

Vizita tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer
Ă

m
TEHERAN 6. — Coresponden

tul Agerpres, N. Popovici, trans
mite : înapoiat marți după-amia- 
ză din călătoria efectuată în pi
toreasca provincie Mazanderan de 
pe litoralul Mării Caspice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a fost oas
petele Alteței Sale Imperiale, Ab
del Reza Pahlavi, fratele șahinșa- 
hului, care a oferit un ceai. Au 
participat adjunctul ministrului 
comerțului exterior, Alexandru 
Constantin Albescu, ambasadorul 
României la Teheran, Pavel Si- 
lard, precum și Hussein Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București. Președintele Ion Gheor
ghe Maurer s-a întreținut cordial 
cu fratele șahului în saloanele ho
telului Hilton.

Marți seara, premierul român a

Comunicat comun
româno-argentinian

Răspunzînd invitației oficiale 
a guvernului argentinian, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a efectuat o 
vizită în Republica Argentina 
între 31 octombrie și 5 noiem
brie 1968. Cu acest prilej, preșe
dintele Republicii Argentina, ge- 
neral-locotenent Juan Carlos 
Ongania, a primit în audiență 
pe ministrul afacerilor- externe 
al României, cu care a avut o 
cordială convorbire.-

Ministrul afacerilor externe, al 
României a avut, de asemenea, 
ample întrevederi cu ministrul 
relațiilor externe și cultelor, 
dr. Nicanor Costa Mendez, pre
cum și o rodnică întîlnire de 
lucru cu ministrul economiei, 
dr. Adalberto Krieger Vasena.

Ministrul Corneliu Mănescu 
și ministrul Costa Mendez au 
examinat în primul rîhd rela
țiile dintre România și Argen
tina, și, după ce și-au exprimat 
satisfacția asupra stadiului fa
vorabil al acestor relații, au 
constatat existența posibilități
lor dezvoltării lor în viitor. Ei 
au afirmat în consecință ne
cesitatea de a găsi noi căi pen
tru consolidarea și dezvoltarea 
acestor relații, în special în do
meniul schimburilor comerciale, 
ale căror posibilități au fost 
subliniate. în acest sens au fost

cale diplomatică.

Iran
oferit un dineu în onoarea pri
mului ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, și a soției sale. 
.Din partea iraniană au participat 
Sharif Emami, președintele Sena
tului, Abhulah Riazi, președintele 
Nfedjlisului, Alam Assadollah, mi
nistrul Curții imperiale, Ardeshii 
Zahedi, ministrul afacerilor exter
ne, M. Eghbal, președintele Socie
tății naționale iraniene a petrolu
lui, Alinaghi Alikhani, ministrul 
economiei, membri ai guvernului, 
senatori și deputați, - precum și 
alte persoane oficiale, ziariști. Cei 
doi premieri au toastat pentru 
continua dezvoltare e relațiilor 
româno-iraniene, pentru prosperi
tatea celor două popoare. Dineul 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

de acord de a purta tratative 
pentru a semna într-un viitor 
apropiat un acord comercial 
care să contribuie la sporirea 
și diversificarea schimburilor 
între cele două țări. în scopul 
unei mai bune cunoașteri a va
lorilor spirituale ale celor două 
popoare, miniștrii de externe au 
semnat un acord de colaborare 
culturală destinat să întărească 
schimburile între cele două 
țări în domeniul educației, ști
inței, artelor și sportului.

Ministrul afacerilor externe 
român, Corneliu Mănescu, și 
ministrul relațiilor externe și 
cultelor, Nicanor Costa Mendez, 
au examinat, de asemenea, u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale. în legătură cu a- 
ceasta ei și-au exprimat con
vingerea că relațiile dintre 
state, oricare ar fi diferențele 
dintre sistemele lor sociale și 
politice, trebuie să se înteme
ieze pe respectarea cu strictețe 
a suveranității și independenței 
naționale a fiecărui stat și pe 
recunoașterea egalității în drep
turi a tuturor țărilor, pe res
pectarea principiului neames
tecului în treburile interne 
ale altor state, al nefolosirii 
forței în' relațiile internaționale.

Cei doi miniștri de externe 
au fost de acord că destinderea 
situației internaționale și asi
gurarea unei păci juste și du
rabile, care să permită dez
voltarea relațiilor și cooperarea 
rodnică între națiuni, se va pu
tea realiza prin respectarea 
principiilor stabilite de Carta 
Națiunilor Unite. De asemenea, 
ei au subliniat necesitatea ca 
statele membre să coopereze și 
să acționeze cu răspundere față 
de obligațiile pe care le impun 
morala internațională, pentru 
ca Organizația Națiunilor U- 
nite să-și îndeplinească în mod 
real și eficace funcțiile ce îi 
sînt conferite de Cartă.

Cei doi miniștri au fost de 
acord să afirme că trebuie să se 
creeze condițiile care să asi
gure tuturor statelor o partici
pare activă la soluționarea pro
blemelor lumii contemporane și 
la afirmarea deplină a persona
lității fiecărei țări.

In timpul convorbirilor care 
au avut loc între ministrul afa
cerilor externe român, Corne
liu Mănescu, și ministrul econo
miei și muncii al Republicii 
Argentina, dr. A'dalberto Krie
ger Vasena, au fost examinate 
în mod amănunțit problemele 
care se referă la dezvoltarea 
relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia a invitat, în numele guver
nului român și al său personal, 
pe ministrul relațiilor externe 
și cultelor al Argentinei, dr Ni
canor Costa Mendez, să facă o 
vizită oficială în România. In
vitația a fost acceptată, Iar data 
vizitei va fi stabilită ulterior pe

Nepre
văzutul

Epilogul aventurii de 
nouă minute de pe strd- 
ziie Madridului, cînd „o- 
mul sandvici" a cerut „a- 
legeri libere", s-a scris la 
tribunal : lui Gazalo A- 
rias i s-a intentat un pro
ces în care acuzațiile de 
tulburare a ordinii publice 
și a circulației îl fac pa
sibil de șase ani închi
soare...

Fidelitatea sa față de sine 
și față de crezul propovă
duit în lucrarea „Omul 
sandvici" (titlul englez) sau 
„Omul cu pancarta" (titlul 
francez) prezintă și exacti
tatea unui calendar. în țara 
fictivă Trujiberia, prima ac
țiune are loc la 20 octom
brie 1968 — iar Arias a în
fruntat la aceeași dată re
presiunea polițienească în 
Spania...

In prefața la ediția fran
ceză, care urmează să apa
ră la Paris peste citeva zile, 
Jean-Marie Domenach scrie: 
„Duminică, 20 octombrie, un 
spaniol, funcționar al unei 
mari organizații internațio
nale, tată al unei familii 
numeroase, avînd toate mo
tivele să-și continue traiul 
liniștit, a hotărît să treacă 
la acțiune, ca să contribuie 
la trezirea poporului său. 
Rupînd tăcerea și, ceea ce 
este cu mult mai dificil in 
mediul lui, îndrăznind să-și 
facă publică părerea, el a 
apărut în plină zi, la Ma
drid, cu o pancartă în care 
își chema concetățenii la li
bertate politică. El a luat 
singur inițiativa protestului. 
El a înaintat singur pe stra
dă..." Ce va urma ? Roma
nul se încheie cu două ipo
teze : prima versiune. Iasă 
la latitudinea imaginației ci
titorului sfîrșitul acțiunii, 
ceea ce presupune că nici 
în Trujiberia nu se poatfc 
prevedea evoluția situație^ 
politice ; a doua versiune 
este amănunțit descrisă și ea 
corespunde dorinței autoru
lui, care se identifică cu pro
testatarul solitar. „Lovitura 
de teatru", cînd manifestan- 
ții copleșesc numeric forțele 
ordinii publice și își impun 
voința, este prevăzută pen
tru 11 aprilie 1970.

Inițiativa lui Arias a cu
noscut în practica imediată 
o confirmare neașteptată. 
Profesorul Villameriel, „un 
om oarecare" din mulțimea 
madrilenilor nemulțumiți, i 
s-a alăturat „omului sand
vici" și a înălțat, la rîndul 
lui, o pancartă în care a ce
rut „alegeri libere în Spania, 
la fel ca și în Guineea ecua
torială^, fosta colonie spanio
lă a cărei independență a 
fost recent proclamată șl a 
devenit un nou stat membru 
al O.N.U. Ideea că și în me
tropolă trebuie cucerite drep
turile recunoscute în terito
riile coloniale, unde mișca
rea de eliberare națională a 
învins, a fost dezbătută în 
diferite cercuri madrilene, 
iar în presa occidentală au 
apărut ecouri ale acestei re^ 
vendicărl logice; dar Villa
meriel a prezentat-o în pu
blic, atrăgind asupra sa ris
cul inevitabil al Întemnițări! 
îndelungate.

In roman, eroul Eusebio 
Martin exclamă: „Nu știu ce 
so va fntimpla, dar în orice 
caz va fi amuzant...". Pe stră
zile madrilene, Gazalo Arias 
a constatat cit de puțin „a- 
muzant" este să fii arestat și 
judecat, dar el n-a prevăzut 
cit de curînd va avea adepț!. 
Acțiunea profesorului — la 
fel de conștient de consecințe 
— apare ea o confirmare a 
voinței de a impune o schim
bare.

Z. FLOREA

R. P. BULGARIA. Aspect
din modemul oraș Diml-

trovgrad
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