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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea festivă din Capitală consacrată 

celei de-a XXV-a aniversări a Zilei

Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,întregul nostru popor sărbătorește astăzi a XXV-a a- niversare a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. Ingăduiți-mi, ca la acest jubileu, să adresez în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului un salut călduros soldaților, ofițerilor și generalilor, tuturor militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).Festivitatea de astăzi constituie o grăitoare expresie a dragostei și stimei de~ care se bucură armata noastră în rîn- dul oamenilor muncii, a înaltei prețuiri pe care i-o acordă partidul și statul, întreaga națiune socialistă. (Vii aplau-Armata Republicii Socialiste România este continuatoarea glorioaselor tradiții de luptă ale poporului român pentru apărarea gliei moșești și păstrarea ființei naționale, pentru libertate și independență. In cartea de aur a poporului român, a îndelungatei și zbuciumatei sale istorii, sînt nenumărate capitole de înalt eroism scrise cu

sîngele oștirilor conduse de mari strategi și comandanți militari ca Mircea cel Bătrîn, Stefan cel Mare, Mihai Viteazul și alții, mărețe fapte de arme ca acelea ale pandurilor lui Tudor Vladimirescu, ale luptătorilor revoluționari de la 1848, ale dorobanților care au cucerit pe cîmpul de luptă independența țării în 1877. ale eroicelor regimente care' au oprit cu pieptul lor, la Mărășești, pe cotropitorii imperialiști germani, ale sutelor de mii de ostași români care și-au adus contribuția la eliberarea țării de sub jugul fascist, la înfrîngerea Germaniei naziste. (Aplauze puternice). Ca un fir roșu trec prin întreaga istorie a patriei legătura strînsă a oștirii cu poporul din sînul căruia s-a născut, identificarea cu idealurile de libertate și dreptate, neatîrnare ale maselor largi populare, hotărîrea nestrămutată de a apăra pă- mintul străbun, dreptul poporului de a-și făuri viața după propria sa voință. (A- plauze puternice).Burghezia și moșierimea au căutat să folosească armata în slujba intereselor lor de clasă, ca instrument de apă

rare a regimului de exploatare, pentru asuprirea poporului și înăbușirea luptei revoluționare a maselor. Cu toate acestea, sînt nenumărate cazurile cînd ostașii și multe cadre de comandă ale armatei s-au solidarizat cu cei ce muncesc, s-au alăturat poporului în lupta pentru drepturi democratice, împotriva exploatării și asupririi, a claselor stăpînitoare. Este cunoscut, de asemenea, că în perioada dictaturii fasciste o mare parte din ostașii și cadrele armatei noastre, animați de o înaltă conștiință patriotică, s-au ridicat împotriva războiului nedrept în care clica fascistă a aruncat România, alături de Germania hitleristă, contra Uniunii Sovietice, pentru răsturnarea guvernului antonescian și întoarcerea armelor împotriva cotropitorilor hitleriști. O ilustrare vie a spiritului antifascist care caracteriza cea mai mare parte a armatei noastre — și care se cuvine a fi evocată în acest moment sărbătoresc — o constituie participarea activă a militarilor la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, inițiată și condusă de Partidul Comu

nist Român (Aplauze puternice).Răspunzînd intereselor supreme ale poporului, dînd curs chemării partidului nostru, armata a luat parte nemijlocit — împreună cu forțele democratice naționale — la doborîrea dictaturii anto- nesciene, la eliberarea patriei de sub jugul fascist, care a deschis României drumul profundelor transformări democratice, revoluționare din a- cest sfert de veac și a asigurat poporului român posibilitatea de a-și lua soarta în propriile mîini.înfăptuirea mărețului act istoric din august 1944 a avut loc — așa după cum se știe — în condițiile favorabile create ca urmare a victoriilor strălucite obținute de Uniunea Sovietică în lupta împotriva Germaniei fasciste, a loviturilor puternice pe care le dădeau agresorului hitlerist armatele coaliției antifasciste, popoarele subjugate din Europa. Poporul nostru dă o înaltă prețuire uriașei contribuții pe care popoarele Uniunii- Sovietice, glorioasa Armată Roșie au adus-o la înfrîngerea mașinii de război naziste, a fascismului care periclita în

seși soarta civilizației umane, Ia victoria libertății în Europa și în întreaga lume (A- plauze prelungite).După victoria insurecției armate de la 23 August, acțio- nînd cu vitejie și abnegație în strînsă unitate cu formațiunile patriotice și cu sprijinul larg al populației, armata română a reușit, în numai cîteva zile, să lichideze rezistența trupelor hitleriste, să elibereze Capitala și o mare parte a teritoriului țării. Forțele noastre armate s-au angajat apoi cu întreaga lor putere de luptă în marea bătălie împotriva Germaniei fasciste. Un exemplu concludent al dorinței și hotărîrii militarilor români de a participa la zdrobirea agresorului fascist este constituirea, în chiar timpul războiului, din rîndul prizonierilor a- flați în Uniunea Sovietică, a diviziilor „Tudor Vladimirescu" și „Horia, Cloșca și Cri- șan“, care au luptat cu eroism pentru eliberarea țării și înfrîngerea armatelor hitleriste.Umăr la umăr cu armata sovietică, ostașii forțelor armate ale țării noastre au luptat cu vitejie pentru elibe-
(Continuare în pag. a lll-a)

Ne aflăm în cetatea așezată 
pe vîrful dealului conic, la alti
tudinea de 184 m. deasupra o- 
rașului de la a cărei primă ates
tare documentară s-au scurs 700 
de ani. Din totdeauna, ea a con
stituit faima și principalul punct 
de atracție al Devei, datorită nu 
numai amplasării neobișnuite, ci 
și dimensiunilor sale gigantice. 
Construcția masivă, făcută să

« Cotele
• socialiste
• ale muni-
• cipiului

dăinuiască peste milenii, e depo
zitara unui trecut bogat și tumul
tuos, participantă directă sau mă
car martoră la toate momentele 
de glorie și de cădere ale 
Devei.

Privind orașul de la înălțimea 
Q cetății, ți se înfățișează o prive

liște fascinantă. Departe în zare 
se văluresc trîmbe de fum pro-

• venind de la furnalele și oțelării- 
le bunedorene ; mai într-o parte 
se distinge nodul C.F.R.-Simeria,

•
AL. BALGRADEAN

® (Continuare în pag. a Vl-a)

Cu prilejul celei de-a 25-a a- niversări a Zilei Forțelor Ar- >aate, la Consiliul de Stat a avut loc vineri după-amiază solemnitatea înmînării _ unor ordine ale Republicii Socialiste România.înaltele distincții au fost în- mînate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Gheorghe Pană. Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, general-co- lonel Ion Ioniță, Vasile Patili- neț, Dumitra Popa și Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat.Pentru contribuția deosebită adusă la întărirea Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, au fost distinși: cu ordinul .,23 August", clasa 1 tovarășii general-colonel Ion

Gheorghe și general-locotenent Ion Coman ; cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a II-a tovarășul general de armată Ion Tu- toveanu ; cu ordinul „23 August", clasa a II-a tovarășii general-locotenent Ion Dincă, general-locotenent Vasile Ionel și general-locotenent Nicolae Mi- litaru ; cu ordinul „Apărarea Patriei", clasa a II-a tovarășii general-colonel Stan Marcu și general -locotenent Vasile Sli- cariu; cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a TH-a tovarășii generalcolonel în rezervă Radu Nicu- lescu-Cociu, general-locotenent Gheorghe Catană, general-lo- cotenent în retragere Ion Spirea, general-maior Constantin Buculei și colonel Ion Tudor; cu ordinul „23 August", clasa a IlI-a tovarășii general-loco

tenent Petre Corneliu Con- stantinescu și colonel Gheorghe Teodorescu ; cu ordinul „Tudor Vladimirescu", clasa a IlI-a tovarășii general-colonel în rezervă Dimitrie Drajna Popescu, general-colonel în rezervă Nicolae Cambrea, gene- ral-maior în retragere Traian Constantin Burduloiu, general- maior loan Cupșa și general- maior Ioan Șuța ; cu ordinul „Apărarea Patriei", clasa a III-a tovarășii general-colonel în rezervă Gheorghe Cialik, general-maior în retragere Vasile Danacu, general-maior Dumitru Gafencu, general-maior în retragere. Teodor Tăutu, general-maior Ilie Ungureanu, colonel Marin Ștefănescu și lo- cotenent-colonel Nicolae Chi- ru ; cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a IV-a tovarășii general-

maior Gheorghe Cetină, general-maior Vasile Dobrovices- cu, general-maior Mircea Mre- jeru, general-maior în retragere Constantin Niculescu, general-maior Nicolai Pălimariu, general-maior Gheorghe Vasile, colonel Liviu Ciubăncan, colonel Ștefan Nicola și colonel loan Geoană ; cu ordinul „23 August", clasa a IV-a tovarășii general-maior în retragere Vicențiu Traian Blaga, general-maior în retragere Tu- dorancea Ciurea, general-maior Dumitru Dumitru, general- maior în retragere Iosif Iones- cu, general-maior în retragere Octavian Rădulescu, general- maior Alexandru Turcu și colonel în retragere Ioan Dumitrescu ; cu ordinul ..Tudor Vladimirescu", clasa a IV-a
(Continuare în pag. a lll-a)

PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
DE CĂTRE AMBASADORUL 

REPUBLICII VENEZUELA
La 24 octombrie 1969, preșe

dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Venezu
ela în Republica Socialistă Ro
mânia, Valentin Hernandez Acos
ta, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Ambasadorul Republicii Vene
zuela, și președintele Consjliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit cuvîntări.

Intre președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
ambasadorul Republicii Venezue
la, Valentin Hemandez Acosta, a 
avut loc apoi o convorbire cordi
ală.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri 
au luat parte Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

DE CĂTRE AMBASADORUL

REPUBLICII TUNISIENE
La 24 octombrie 1969, preșe

dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Tunisi
ene în Republica Socialistă Româ
nia, Brahim Hayder, oare și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Ambasadorul Republicii Tuni
siene, și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării

scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Tunisiei, 
Brahim Hayder.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Tunisiei a fost în* 
soțit de oolaboratori ai ambasadei.

Concentrarea eforturilor țăranilor cooperatori și ale mecanizatorilor a avut ca efect Intensifi
carea ritmului în care s-au executat principalele lucrări din actuala campanie. Datele centra
lizate la Ministerul Agriculturii șl Silviculturii reliefează faptul că în acestă săptămînă majori
tatea județelor au raportat încheierea semănatului la cerealele de toamnă, iar cooperativele a- 
gricole din Botoșani au recoltat porumlml de pe întreaga suprafață cultivată. Avansate cu exe
cutarea acestei lucrări se află și unitățile din județele Teleorman, Ilfov, Gorj, Arad șl Dolj.

Timpul înaintat și schimbător trebuie să constituie semnal de alarmă pentru acele unități 
unde se constată încă rămînerl în urmă la executarea lucrărilor din actuala campanie. In jude
țele Caraș-Severln șl Sibiu, de pildă, deși semănatul griului este mult întîrziat, totuși lucrarea 
se desfășoară cu încetinitorul. Același este ritmul șl la recoltări. Intrucît la 23 octombrie în 
județele Brașov, Sibiu, Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita șl Tulcea nici 60 la 
sută din recolta de porumb nu era strînsă, se impune ca organele agricole județene să acorde 
un sprijin eficient cooperativelor agricole pentru ca să termine în timpul cel mai scurt această 
lucrare și întreaga recoltă să ajungă în hambare. Prin acțiuni specifice, organizațiile U.T.C. au 
datoria să mobilizeze Întreaga masă de tineri la executarea exemplară a semănatului șl recol
tatului.

; TERMINAREA ÎNSĂMÎNțĂRII

: GRIULUI NU ÎNSEAMNĂ

; SFÎRȘIT DE CAMPANIE...
O seamă de cooperative a- gricole de producție don județul Caraș-Severin, ca cele din Bănia, Gîrbovăț, Valeadeni au terminat însămînțatul încă de acum zece zile, fapt care a permis deplasarea mijloacelor mecanizate în unitățile răma-

Ceometrie citadină.

se în urmă. Unele cooperative au neglijat lucrările de recoltare a porumbului. Din cele aproape 18 000 ha cultivate cu porumb au fost recoltate suprafețe care însumează abia 58 la sută. Mult rămase în urmă la această lucrare sînt unitățile din Berliște (unde suprafața recoltată reprezintă 31 la sută din total), Măureni (36 la su

tă), Comorîște (24 la sută), Iertof (31 la sută), Mercina (23 la sută).în dimineața zilei în care am ajuns la Măureni soarele se ridicase mult. Ne așteptam ca la această oră să întîlnimELISEI TARȚA
(Continuare în pag. a Vll-a)

TINERII 
MUNCITORI 
CULTURALI

de SÂNZIANA POP
Mă referisem în ultimul articol publicat în „Scinteia tine

retului" la rolul specialiștilor în educația politică a tineretului : 
cu atît mai bine dacă specialiștii sînt tineri, dacă există o 
vîrstă egală, dacă există o vîrstă apropiată care să faciliteze 
comunicările. Fiindcă această problemă „a comunicării" este o 
problemă reală și gravă, această problemă a stilului, a alfa
betului folosit trebuie cu necesitate să însemne același lucru 
pentru toți Dacă frazele pe care le spunem nu-și află în cei 
care ne ascultă un corespondent, un teren fertil în car,e să 
prindă și să germineze, dacă ideile pe care le susținein și 
convingerile pe care le afirmăm nu provoacă în interlocutori 
semnificații reale, dacă ele nu reprezintă în mod concret ges
turi și atitudini, un mod practic de comportament moral, ei 
bine, atunci putem să renunțăm la aceste cuvinte. Fiindcă 

există marele pericol al cuvintelor fără acoperire, al verbia- 
jului superficial și abstract care nu comunică nimic. Există

(Continuare în pag. a V-a)
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in ziarul dc aii
Cum amplifică organizația U.T.C.

forța de iradiafie

a exemplului pag. a VII-a

Misiunea organizației U.T.C. în afirmarea exemplului po
zitiv ca pîrghie educativă se aseamănă întrucâtva cu cea a 
bijutierului. Fiindcă, precum strălucirea unei bijuterii e dată 
și de măiestria monturii, puterea de înrîurire a exemplului 
depinde de modul cum valorile pozitive sînt impuse ca 
etalon la care fiecare membru al colectivului se raportează, 
înfățișînd concluziile unei anchete pe această temă Briga
da „Scînteii tineretului" vă invită să continuați investigațiile

A visa... pag. a Vl-a
Cîndva, renumitul savant Henri Coandă a fost întrebat: 

Care e, după domnia sa, principala calitate pe care tre
buie s-o dovedească un veritabil om de știință ?

Noi i-am adresat o întrebare referitoare la virtuțile ti
nereții. Evocînd cîteva momente din biografia tînărului 
Coandă, distinsul nostru compatriot dă la ambele întrebări 
un singur răspuns.

In sfirșit, autonomie

Federației de fotbal pag. a VII-a

fi, după o largă opinie, 
cu balonul rotund, va fi

Mult discutata calitate, care ar 
condiție pentru progresul sportului 
dobîndită de Federația noastră de fotbal incepînd de la 
1 ianuarie 1970. Și nu e aceasta singura noutate pe care o 
veți afla parcurgînd însemnările redactorului nostru, VASILE

Ș în propriul dumneavoastră colectiv. Va fi interesant l CABULEA, prezent la ședința de aseară a F.R.F.



A XXV-A ANIVERSAREA ZILEI FORȚELOR ARMATE
In stila Palatului Republicii 

a acut loc. vineri după-amJa- 
zi, adunarea festivă, organi
zată cu prilejul celei de-a 2S-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

La adunare au luat part# 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ghearghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Troftn, Iile 
Verdeț, Maxim Borghianu, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Vaci
le Vttcu, Ștefan Voitec, Tostf 
Bane, Petre Bhfmdei, Mlhai 
Gere, Ion loniță, Vasiln Puii- 
llneț, Dumitru Popa, Ion Stă- 
nescu.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șt ceilalți 
conducători de partid și de 
stat au fast întâmpinați cu pu
ternice aplauze și urate.

La adunare ou tuat parte 
membri ai C-C. al P.C.R., al 
Consiliului dt> Stat și ai gu
vernului, ai conducerii Minis
terului Forțelor Armate, Con- 
siliuLui Securității Statului, 
Ministerului Afacerilor Inter
ne și ai altor ministere, acti
viști de partid, de stat fi ai 
organizațiilor obștești, generali' 
yî ofițeri activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari u- 
nități și unități pe frontul 
antifascist, militari in termen, 
oameni ai muncii din între
prinderi șl Instituții din Capi
tala.

Au huit parte membrii de
legației militare sovietice-, care 
se află hi țara noastră ou 
prilojal manifestărilor consa
crate celei de-a 25-a aniver
sări a Zilei Forțelor noastre 
Armate, condusă de general 
de armată Serghei Leenido- 
viei Sokolov, prim-loctiitor al 
ministrului apărării al V.R.S.S,

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
GENERAL-COLONEL ION lONiȚĂ 
MINISTRUL FORJELORCu un sfert de veac în Urmă — a spus vorbitorul — la 25 octombrie 1P44, ostașii vitezei armate române, lup- tînd cu abnegație, umăr la umăr cu ostașii glorioasei armate sovietic», au desăvîrșit eliberarea României de sub cotropirea fascistă. Intrată în conștiința poporului, ca un simbol al eroismului, această dată a devenit Ziua Forțelor Armate. Ea reliefează profunda recunoștință pe care oamenii muncii o poartă ofițerilor și ostașilor care au luptat șl 8-au jertfit pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist, constituie o dovadă vie a prețuirii tradițiilor de luptă ale neamului pentru păstrarea ființei și libertății sale, exprimă dragostea de cară se bucură ahnata țării din partea națiunii noastre socialiste.Anul acesta sărbătorim JSlua Forțelor Armate ale Re- jniblicii. Socialiste România în condițiile puternicei efervescențe creatoare generate de cel de-al X-lea Congres al partidului. Militarii de toate gradele, aprobînd din inimă, Împreună cu întregul popor, documentele Congresului al X-lea â! partidului, și-au exprimat, totodată, adînca satisfacție pentru grija și atenția pe care Congres u’—ocupin- du-se de problemele apărării țării — le-a acordat torțelor armate. Garanția sigură a îndeplinirii cu succes a tuturor misiunilor încredințate armatei constă în conducerea ei neabătută de către partid — factorul politic fundamental al forței și trăiniciei armatei noastre.încă în timpul ilegalității, cuvîntul partidului pătrundea în rîndurile armatei prin comuniștii afiați sub arme, prin manifeste și publicații destinate militarilor. Pe baza concepției sale strategice privind eliberarea -de sub jugul fascist, partidul comunist a reușit să realizeze o largă colaborare a celor mai diferite forțe sbcial-politice, în cadrul căruia atragerea armatei avea o însemnătate deosebită.Sub influența stării de spirit antihitleriste ce cuprinsese întreaga țară, a muncii desfășurate de partid, ostașii, precum și un număr tot mai mare de ofițeri și generali patrioți. au înțeles că singura posibilitate de salvare a României de la ©atastrofâ era răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, ieșirea din războiul antisovietic și a- lăturarea tării la coaliția an- țih-t'eristă — cale indicată de Part'du! Comunist Român, tl- pind toate forțele revoluționa

re, ieniocraticfe și patriotice, țid' nd la luptă masele popti- lar- în condițiile internaționale favorabile create ca urmare a înfrîngerilbr suferite de Germania fascistă datorită loviturilor nimicitoare date de armata sdvietică. a «acceselor celorlalte țări din coaliția antifascistă și luptei de rezistență din țările ocupate. Partidul Comunist Român, în colaborare cu celelalte forțe natriotice. 
a asigurat înfăptuirea ou succes a insurecției armate din august 1944. 

precum și ambasadorul Vnht- 
n-i Sovietice la București, 
A- V. Basov.

La festivitate au fost pre- 
cenți atașați! militari ai misiu
nilor diplomatice din Bucu
rești.

După intonarea imnului de 
stat al Republicii Socialiste 
România, adunarea este des
chisă de tovarășul Dumitru 
Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv ai C.C- 
al P.C.R„ prim secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P-C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Despre semnificația celei 
de-a 25-0 aniversări și Zilei 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România a vor
bit general-eotonel Ion Ioni- 
ță, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. a! 
P.C.R., ministrul forțelor ar
mate.

A luat apoi cuvîntul gene
ralul de armată Serghei Leo- 
nidovici Sokolov, prim-locțiitor 
ol ministrului apărării al 
V-R.S.S., care a adus milita
rilor români salutul ostașdoi 
sovietici.

La sfirșitul ouvîntării, șeful 
delegației militare sovietice a 
inmtnat in dar ministrului for
țelor noastre armate, din par
tea militarilor sovietici, o sta
tuetă de bronz infățișind pe 
Vladimir Ilici Lenin.

Luînd cwtntul acad. Con
stantin Daicoviciu, a spus : 
Nimic nu poate fi mai plăcut 
fi mai de cinste pentru mine, 
tovarăși, decît a asista, din a- 
cest loc de, onoare, la înălță- 
toarea serbare închinată mîn-

Tntorcînd armele împotriva Germaniei naziste, armata română, înîpreună cu formațiunile patriotice, a desfășurat ad- țiuni rapide și intense pentru zdrobirea unităților hitleriste dislocate in diverse puncte ale teritoriului nostru, eliberind in decurs de opt zile partea centrală și de sud a țării. în același timp, desfășurată pe un front de I 400 km., armata română a menținut up mare cap de pod in Transilvania și Banat, acoperind astfel trecătorii© di-n Carpați, ceea pe a a- vut o importanță considerabilă pentru desfășurarea ulterioară a operațiilor militare.Umăr la umăr cu armata sovietică, armata română s-a avintait eu toată energia în bătăliile pentru eliberarea părții de nord-vest a României, aflată sub o-rupație hortistă în urma dictatului de la Viena, impus în 1940 de Reichul nazist. Aiud. Tirgu Mureș, Dealul Sîngeorgiu, Apahida, Gherla, Oradea, Oarei și Satu Mare sînt cîteva din momentele a* eestei mari epopei încununate la 28 octombrie 1944.Cu dîrzenie și neînfricare au luptat ostașii români împreună cu ostașii sovietici, dincolo de hotarele patriei.începînd de la 23 August 1944 și pînă în mai 1945, România și-a pus întreaga forță militară și economică în slujba obținerii victoriei asupra nazismului.Poporul nostru păstrează mereu vie amintirea fiilor săi care și-au dăruit, singele și viața pe cimpUrile ;de bătaie ale războiului antifascist, cinstește sutele de mii de combatanți, care, prin faptele lor de arme au acoperit de glorie nepieritoare drapelele de luptă ale unităților, înscriind una din cele mai luminoase pagini din cronica luptei pentru libertatea și independența patriei.Bucuroși că aici, în mijlocul nostru sînt prezenți generali și ofițeri, foști comandanți de mari unități, unități și subunități care s-au . aflat in focul grelelor încercări de acum 25 de ani, ■ le transmit lor și tuturor veteranilor războiului antihitlerist, prețuirea pe care le-d acordă armata de astăzi a țării, felicitările noastre călduroase, urări de sănătate și multă fericire.La acest Jubileu, exprimăm încă o dată recunoștința noastră față de Uniunea Sovietică și glorioasele sale forțe armate care au adus o contribuție hotăritoare la eliberarea României de sub jugul fascist. în luptele purtate de armata română împreună cu armata sovietică, pe frontul antihitlerist, s-ău pus bazele frăției de arme rdrnâno-sovieti- ce, ale prieteniei dintre poporul român si popoarele U.R-S.S.Justețea cauzei în. numele căreia iși vărsau sîngele, politica profund patriotică a Partidului Comunist Român, chemările sale înflăcărate au avut un puternic ecou în inimile militarilor, au determinat âdînci transformări în conștiința lor. în focul luptei pentru eliberarea patriei și. în-

Adunarea festivă din Capitală
drelor și vrednicelor noastre 
Forțe Armate. Vorbitorul a a- 
rătat In continuare că între 
istoria poporului român fi is
toria armatei sale a existat o 
strânsă și indisolubilă legătu
ră. Această scrutare rațională 
a trecutului armiilor romanești 
— a spus el — stă la temelia 
convingerii mele despre inesti
mabili valoare a armatei 
noastre populare și <i impor
tanței ei excepționale pentru 
ființa republicii și națiunii 
noastre socialiste. Ceea ce mă 
leagă de armata română mai 
trainic e caracterul ei inte
gral de armată a poporului, 
trup din trupul națiunii, năs- 

, cută din epopeea luptei an
tifasciste și din focul izbăvi
tor al revoluției socialiste. E 
întruchiparea virtuțiilor stră
bune. E școala acestor virtuți 
pentru întreaga națiune, E 
scut la hotare. E pavăză și sa
bie pentru apărarea libertăți
lor socialiste și a suveranității 
României socialiste. La acest 
jubileu, aducem armatei noas
tre scumpe toată iubirea, cin
stirea și închinăciunea cuveni
tă bravilor.

După ce a transmis ostași
lor țării calde felicitări și u- 
fdri cu prilejul jubileului lot, 
tovarășul Mircea Airgelescu, 
secretar al C.C. al V.T.C., a 
arătat că întregul nostru tine
ret privește cu respect și dra
goste armata patriei, de aceea 
îmbracă cu demnitate și mân
drie haina ostășească, conside
rând. satisfacerea stagiului mi
litar ca o datorie cetățenească 
de onoare, înaltă îndatorire 
fală de popor și partid. Este

ARMATEfrângerea nazismului, armata română s-a legat pe veci de cauza poporului.Vorbitorul a amintit apoi că în perioada războiului antifascist, în anii de după istorica victorie de la 9 Mai 1945, Partidul Comunist Român, e- xercitînd nemijlocit conducerea asupra armatei, a îndrumat desfășurarea construcției militare în așa fel îneît armata să corespundă nod orîn- duiri sociale și de stat. Astăzj, armata noastră, prin calitatea cadrelor și a trupei, prin organizarea și înzestrarea sa, prin conținutul procesului în- structiv-educativ a devenit o armată modernă, capabilă să răspundă exigențelor contemporane.în continuare, vorbitorul a arătat că poporul român se poate mîndri în mod legitim cu armata sa, scut de nădejde al muncii pașnice creatoa- re( al independenței și suveranității patriei. Reflectind prin conținutul și menirea sa, trăsăturile orînduirii socialiste, ea este o armată cu un profund caracter popular. Interesele pe care le slujește sînt interesele întregii națiuni. Unitatea de năzuințe, înaltul spirit de răspundere pentru apărarea patriei de care este pătruns fiecare cetățean, sudează legăturile trainice, de nezdruncinat între armată și popor.Armata noastră de azi este tntr-adevăr, așa cum o caracteriza tovarășul Nicolae Ceaușescu, trup din trupul poporului, formată din fii de muncitori, țărani, intelectuali fără deosebire de naționalitate, strîns uniți prin devotamentul lor față de partid și popor, prin hotărirea de a fi demni apărători a tot ceea ce au cucerit cu sacrificii părinții și frații lor în lupta pentru făurirea României socialiste.Vorbind în continuare despre perfecționarea activității la toate eșaloanele, ridicarea capacității de luptă a unităților și marilor unități. întărirea forței combative în ansamblul armatei, Vorbitorul ,3 spus; Dezbaterea și rezolvarea problemelor fundamentale ale apărării de către forurile superioare de partid și de sta*, îndrumările de neprețuită valoare date de către Comitetul Central al partidului, personal de către to'.-arășu! Nicolae Ceaușescu, comandant suprem al forțelor armate, toate asigură o oriorjtarp Clară și realizarea obiectivelor și sarcinilor puse în fața armatei. Sporirea în continuare a capacității de apărare a patriei este nemijlocit legată de înfăptuirea vastului program al înfloririi 'României Socialiste. Marile victorii obținute de oamenii muticii în construcția socialistă, în înflorirea întregii vieți materiale și spirituale a țării constituie pentru militării forțelor noastre armate un puternic și nesecat izvor de mîndrie patriotică, un însufle- țitor îndemn in activitatea de ridicare pp trepte Superioare a pregătirii de luptă și politice. Văzînd în politica partidului propria lor politică, ase

binecunoscut entuziasmul cu 
cate tînăro generație a primit 
măsurile luate de partidul și 
statul nostru în vederea pre
gătirii tineretului pentru apă
rarea patriei. Deși aflată abia 
în al doilea an, această activi
tate a devenit una din acțiu
nile cele nuii îndrăgite de u- 
teciști și tineri, și-a dovedit 
cu prisosință marea importan
ța in educarea tineretului in 
spiritul disciplinei ți ordinii, 
al patriotismului și internațio
nalismului proletar, al devo
tamentului fi abnegației pen
tru apărarea independenței și 
suveranității naționale, a cau
zei socialismului și păcii.

In numele muncitorilor 
buctireșteni. militarii forțelor 
noast-e armate au fost salutați 
de strungarii! Ilie Petre, de la 
Fabrica de mașini-unelte șl 
agregate, Știm că armata ță
rii, creată și crescută de partid, 
este purtătoare demnă a glo
rioaselor tradiții de luptă fău
rite de înaintași de-a lungul 
secolelor, tradiții ce au fost 
îmbogățite cu pilduitoare fap
te de arme în timpul insurec
ției, al războiului antihitlerist 
— a spus vorbitorul. Poporul 
nostru poartă recunoștință 
veșnică celor ce nu și-au cru
țat nici sîngele, nici viața 
pentru ca România să devină 
o țară liberă, independentă și 
suverană.

Vorbitorul a subliniat, in 
continuare, , că transformările 
înnoitoare ce au avut loc în 
anii revoluției și ai con
strucției socialismului, unita

menea tuturor celor ce muncesc, militarii forțelor armate sînț hotărîți să-și aducă întreaga contribuție la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist' Român.De unanimă și deplină aprobare se buf i.’ră din partea militarilor politica externă a partidului și guvernului, politică al cărei element centrai îl constituie prietenia, alianța și colaborarea eu țările sistemului mondial socialist. Aceasta corespunde intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei unității țărilor socialiste, a forțelor progresului și păcii în lume. In același timp, Republica Socialistă România întreține și dezvoltă relații de colaborare și cooperare cU celelalte state cu orînduire so- cial-politică diferită.La baza relațiilor sale ou alte state. România pune principiile egalității în drepturi, noamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, respectării suveranității și independenței naționale, dreptul popoarelor de a-și hotărî soarta de sine stătător. Viața demonstrează în mod grăitor că aceste principii se afirmă tot mai mult pe arena internațio-
CUVÎNT AR EA DE SALUT ROSTITĂ 

DE GENERALUL DE ARMATĂ
S. L SOKOLOV, CONDUCĂTORUL 
DELEGAȚIEI MILITARE SOVIETICEStimațl tovarăși!Permiteți-mi ca în numele întregului personal al Forțelor Armate Sovietice și al delegației noastre, să felicit cordial pe tovarășii noștri de luptă români, cu prilejul memorabilei date — a 25-a aniversare a Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să exprim recunoștința noastră sinceră față de tovarășul general-colonel Ion loniță, ministrul Forțelor Armate aJe Republicii Socialiste România, pentru amabila invitație de a vizita România frățească în aceste zile de sărbătoare.Cu două luni în urmă, poporul român, împreună cu po-, poarele altor țări socialiste a sărbătorit în mod festiv a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. Nouă ne face plăcere să constatăm că tovarășii români dau o înaltă apreciere însemnătății acțiunilor de luptă ale armatei sovietice pentru cauza eliberării țării și contribuției de neprețuit pe care ea a adus-o la eliberarea României de sub dominația hitleristă.Ieșirea trupelor sovietic^ la granița României și începerea eliberării teritoriului ei după înfăptuirea cu succes a operației de la Iași—Chișinău au dus la schimbări profunde în viața politică a țării, au intensificat starea de spirit antifascistă in rîndul maselor largi populare. Lupta oamenilor muncii din România împotriva fascismului și reacțlunil, pentru instaurarea puterii populare a constituit o parte organică, integrantă a procesului care s-a desfășurat intr-un întreg șir de țări sub influența minunatelor victorii 

tea de monolit a societății 
noastre au făcut ca între ar
mată și popor să existe legă
turi trainice, de nezdruncinat. 
Cei care se călesc la școala 
aspră a bărbăției și curajului 
ne sînt fii sau frați, sînt trup 
din trupu’ nojroruliii, care nu 
cunosc alte interese decît 
slujirea devotată a națiunii 
noastre socialiste.

Sărbătorind Ziua Armatei 
Române, a spus generalul de 
armată în rezervă Constantin 
Vasilbr Rășcanu, ne amintim 
cu emoție de luptele desfășu
rate in urmă cu un sfert de 
veac pentru eliberarea dc sub 
cotropirea fa.soiștă a pământu
lui sfînt al țării. Pentru liber
tatea acestui pămînt, pentru 
independența și suveranitatea 
națiunii române socialiste, sîn- 
tem gata și astăzi ca, la che
marea partidului, să ne facem, 
alături de contingentele ma> 
tinere, suprema datorie ostă
șească față de țară.

După ce a evocat vitejiile 
celor căzuți pe timpurile de 
bătălie, ule tuturor luptăt.crilm 
antifasciști care și-au vărsat 
sângele în numele libertății 
patriei, pentru eliberarea po
poarelor prietene — ungar și 
cehoslovac — cotropite de hi- 
tlcriști, vorbitorul a subliniat 
că jertfa acestora se înscrie 
la loc de cinste în istoria u- 
manitățli, reliefînd contribuția 
României la războiul drept, e- 
liberator, antihitlerist. Ne a- 
ducem aminte cu admirație — 
a arătat în continuare vorbi
torul — de bravii ostași sovie
tici cu care um. cooperat în 
•marea bătălie împotriva duș

nală. că ele constituie singura bază rațională pe care se pot clădi relațiile interstatale și asigură condiții favorabile pentru triumful cauzei păcii și securității.Noi nu uităm. însă, că în lume există încă imperialism, cercuri reacționare care în încercarea de a bara mersul progresiv al societății, de a-și menține sau recîștiga vechile privilegii, se amestecă în treburile interne ale altor popoare, creează și mențin focarele de încordare. încalcă suveranitatea și independenta altor state, desfășoară agresiuni ca aceea împotriva eroicului popor vietnamez, a cărui cauză dreaptă este susținută de întreaga. . omenire progresistă. De aceoa.; militînd pentru destinderea internațională, pentru înlăturarea conflictelor armate și încgtarea cursei înarmărilor, pentru securitate în Europa și pe întregul glob, țara noastră pcordă toată atenția dezvoltării capacității sale de apărat întăririi forțelor sale armafe. în cazul unei agresiuni imperialiste. România va fi gatș.pa, împreună cu statele membre ale Tratatului de la Varșovia, cu celelalte țări so

aie armatei sovietice. Insurecția armată a poporului român de la 23 August 1944, condusă de Partidul Comunist Român, s-a încheiat cu victorie și a dus la înlăturarea dictaturii fasciste din țară.Victoria insurecției antifasciste din august a marcat începutul revoluției populare, care a dus la profunde schimbări social-politice și economice în România. O parte integrantă a acestor transformări o constituie și făurirea armatei de tip nou 1 începutul creării ei a avut loc in etapa fi
liala a celui de-al doilea război mondial, tind armata română intoreînd armele împotriva Wermachtului hitlerist a luptat umăr ia umăr cu armata sovietică împotriva trupelor gerniano-fasciste.în aceste lupte, militarii români au dat dovadă de bărbăție și vitejie, au săvîrșit fapte de eroism cu care poporul român pe drept cuvînt se mîndrește. Unitățile și marile unități militare românești au luat parte activă la eliberarea teritoriului patriei l&r și de asemenea la curățirea orașelor și satelor Ungariei și Cehoslovaciei de ocu- panții fasciști.în lupta comună împotriva fascismului s-a făurit prietenia de luptă sovieto-română, pecetluită cu sîngele celor mai buni fii ai ambelor popoare, singe vărsat în crîncenele bătălii cu cotropitorii hitleriști. Numai în luptele pentru eliberarea României, armata sovietică a pierdut peste 200 de mii de oameni. Participarea la războiul antihitlerist a costat și România numeroase jertfe. - Acțiunile de luptă ale militarilor români ău fost pe merit apreciate de Comandamentul Armatei Sovietice și de gu- 

manului nazist, de jertfele pe 
care ei le-au dat pentru eli
berarea pământului românesc- 

Arătând că veteranii din 
războiul antifascist privesc cu 
toată dragostea spre puternica 
noastră armată, făurită, edu
cată și condusă de partid, 
vorbitorul a adus militarilor 
patriei noastre socialiste salu
tul fierbinte jt bărbătesc al 
veteranilor, urîndu-le o cît 
mai înaltă măiestrie ostășeas
că, pentru a păstra și îmbogăți 
continuu tradițiile glorioase 
ale oștirii române.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, secre
tar general, al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat'al Republi
cii Socialiste România.

In repetate rînduri cuvân
tarea secretarului general al 
Partidului Comunist Român a 
fost subliniată de îndelungi a- 
plauze. Minute in sir au răsu
nat urgie pentru Partidul Co
munist Român șl Comitetul 
sllu Cefitral, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Militarii 
forțelor noastre armate, alături 
de întregul nostru popor,și-au 
exprimat și cu acest rtrilej ața-, 
șcmentul profund față de po
litica partidului, hotărirea fer
mă de a-și consacra toate for
țele pentru înfăptuirea înaltei 
misiuni, ce le-a fost încredin
țată de a apăra cuceririle re
voluționare ale poporului nos
tru de a-Și aduce contribuția 
la cauza socialismului si păcii 
în lume, de a veghea continuu 
la apărarea independenței ți 
suveranității patriei noastre <— 
Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

cialiste, să acționeze cu toate forțele ?i să-și respecte obligațiile asumate, luptind umăr la umăr pentru înfrîngerea a- gresorului.Exprimînd interesele fundamentale ale poporului român, țara noastră va face și în viitor tot ce depinde de ea pentru a aduce întreaga contribuție la întărirea sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste.La jubileul pe care îl sărbătorim astăzi, a subliniat în încheiere ministrul forțelor armate, militarii armatei româ ne — de la soldat la general — își reafirmă angajamentul solemn și hotărîrea neclintită de a munci cu perseverență și abnegație pentru a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, sarcinile trasate de cel de-al X-lea Congres. încredințăm partidul, guvernul și poporul că armata noastră nu va precupeți nici un efort pentru a fi întotdeauna la înălțimea misiunii de o- noare încredințate de apărătoare a cuceririlor revoluționare. a libertății, independenței și suveranității scumpei noastre patrii, în interesul cauzei socialismului și păcii.

vernul sovietic, de guvernul României populare. Divizia de voluntari „Tudor Vladimires- cu“ a fost decorată cu ordinul sovietic „Steagul Roșu“ și ordinul românesc „Apărarea patriei" clasa I. Peste 300 de mii de soldați, subofițeri, ofițeri și generali ai armatei române au fost decorați pentru bărbăție și vitejie cu ordine și medalii sovietice, românești și cehoslovace.Lupta comună a soldaților sovietici șl români a pus bazele prieteniei de tip nou dintre popoarele țărilor noastre.Vorbind despre lupta popoarelor noastre împotriva dușmanului comun în etapa finală a celui de-al doilea război mondial, noi nu uităm că prietenia și tovărășia de arme dintre popoarele noastre are tradiții multiseculare. Ele își au rădăcinile în secolele XIII—XIV, cînd rușii și ucrai- nienii au acordat ajutor Munteniei și Moldovei în lupta de eliberare de sub jugul otoman. în războaiele ruso-tur- cești din secolele XIII—XIX împreună cu șoldații ruși și bulgari au luptat și tovarășii lor de arme români. Rezultatul victoriei asupra cotropitorilor otomani l-a constituit proclamarea independenței de stat a României în anul 1877.Prietertia de luptă dintre popoarele noastre â căpătat un nou conținut de clasă după Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, cînd, pe cîmpurile de luptă ale războiului civil din Rusia, cuceririle lui Octombrie, alături de luptătorii sovietici și internaționaliștii din alte țări au fost apărate și de internaționaliștii români.Remarcăm cu plăcere că unitatea de luptă și prietenia dintre popoarele și armatele

ORDINUL
MINISTRULUI FORȚELOR ARMATE 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIATovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ot.evi și generali !
Astăzi sărbătorim, împreună cu întregul popor, cea de-a 

XXV.a aniversare a Zilei Forțelor Armate In această zi me
morabilă, cu un sfert de veac in urmă, viteaza armată română, 
luptind cot la cot cu glorioasa armata sovietică, a izgonit tru
pele hitleristo-horthyste de pe ultima palmă de pămint a țării, 
desăvîrșind eliberarea României dc sub jugul fascist. Cu eroism 
și spirit de sacrificiu au luptat trupele române mai departe, pe 
teritoriul Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, aducindu-și con
tribuția la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste și indie- 
ierea victorioasă a războiului în Europa.

In acest an, aniversind Ziua Forțelor Armate in atmosfera 
muncii entuziaste, creatoare, in chinată înfăptuirii programului 
marxiat-loninist de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, poporul nostru aduce un fierbinte omagiu bravilor 
ostași și ofițeri români, luptătorilor antifasciști care s-au jertfit 
pentru cauza sfîntă a libertății patriei. Oamenii muncii din 
țâra nOastnî iși exprimă sentimentele de înaltă prețuire și re
cunoștință față de Uniunea So vietică și eroica sa armată, care 
au adus o contribuție hotăritoare la eliberarea României de sub 
dominația hitleristă.

îrevotați fără margini patriei, poporului ți partidului, mîndri 
de tradițiile înaintate făurite de generațiile precedente, însufle
țiți de victoriile socialiste ț> dc perspectivele de progres con
tinuu ale națiunii române militarii forțelor noastre armate își 
ridică permanent nivelul pregătirii de luptă și politice, întă
resc neîncetat capacitatea combativă a unităților și marilor 
unități.

Educată în spiritul patriotismului socialist și al internaționa
lismului proletar, armata noastră populară este strajă de nă
dejde a cuceririlor revoluționare ale poporului român, a inde
pendenței și suveranității țării. Ea este gata oriemd ca, alături 
de armatele statelor membre ale Tratatului de Ia'Varșovia, ale 
colorlalte țări socialiste, să apere cauza socialismului și păcii.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România, adresez întregului personal aj armatei felicitări și 
urări de noi succese în munca pentru pertecționarea măiestriei 
ostășești, in întreaga activitate dedicată slujirii cu bărbăție a 
patriei.

In cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România,

Ordon:
La 25 octombrie 1969, ora 21,00, în București se vor trage, în 

semn de salut, 21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat 
al națiunii noastre socialiste !

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România ! 
Trăiască și înflorească scump» noastră patrie — Republica 

Socialistă România !
Ministrul Forțelor Armate 

ale
Republicii Socialiste România 

General-colonel
ION lONIȚA

Recepția oferită de ministrul 
Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
Ministrul forțelor armate ale 

Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion loniță, a ofe
rit vineri seara o recepție cu pri
lejul celei .“4&-a,^5ra ianțvserșă|țj 
a Zilei Forțelor ^țnwte sjle Re
publicii Socialiste România,. în 
sala de marmură â Casei'Centrale 
a Annatei.

Au hiat psyte tovarășii Joșif 
Banc,. Vasile Patilineț, Dumitru 
Popa, membri ai C.C. al P.Q.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanții unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri activi șî

țărilor noastre în anii de după război a continuat să se întărească, și să sînt consfințite prin Tratatul de prietenie, colaborare și a- jutor reciproc și s-au dezvoltat în continuare în cadrul organizației Tratatului de la ■Varșovia ai cărei membri sînt atît Uniunea Sovietică, cît și România.Frăția , de arme diptre. Forțele Armate ale Uniunii Sovietice și ale Republicii Socialiste România se dezvoltă pe numeroase direcții. Schimbul de experiență în domeniul pregătirii de luptă și politice, aplicațiile comune și schimburile de delegații, participarea la activități militar-sportive, culturale de masă și altele sînt formele de • bază ale a- cestei colaborări. In cadrul a- cestei colaborări un loc important. îl. ocupă înzestrarea forțelor armate frățești, ale României cu armament și tehnică de luptă modernă.Militarii sovietici se bucură de succesele tovarășilor români în perfecționarea deprinderilor de campanie și îri creșterea măiestriei militare a efectivelor, în ridicarea nivelului cunoștințelor lor politice și de specialitate, în cunoașterea tehnicii complexe de luptă moderne.în condițiile actuale, cînd creșterea continuă a agresivității imperialismului este o caracteristică a situației internaționale, alianța militară a statelor participante la Tratatul de la Varșovia este un factor puternic al asigurării păcii și securității în Europa.Din această cauză perfecționarea și întărirea continuă a organizației Tratatului de la Varșovia au o importanță deosebită. Lărgind și dezvoltînd colaborarea de luptă în cadrul acestui tratat, Uniunea Sovietică, Republica Socialistă România și celelalte țări socialiste frățești aduc o contribuție substanțială la cauza. întăririi păcii și securității popoarelor din Europa și din întreaga lume. Cu cît va fi mai strînsă și mai puternică prietenia și colaborarea noastră de luptă, cu atît va fi mai puternică și monolită stavila în calea tendințelor agresive ale imperialiștilor.Intr-tina din cuvîntările sale, 

tovarășul Leonid Ilici Brejnev » spunea : „Să păstrăm ca lumi- se .dezvolte. Ele na ochilor colaborarea socialistă— avangarda progresului mondial, nucleul frontului antiimperialist, să întărim relațiile ei politice, economice și de apărare, să-i unim pe

în rezervă, foști comandanți de 
mari unități și unități pe frontul 
antifascist, oameni de știință, cul- 

; tură și artă, ziariști.
Au luat parte membrii dele

gației militare sovietice în frunte 
cu generajul dp apnată S. L. So
kolov. ,,

Au participat, deasemenea,
' șefi ai. mișiunilqr. diplomatice, a- j 

țașați militari, acreditați,la Bucu
rești.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

/Agerpres)

membrii ei pe baza principiilor marxism-leninismului — aceasta este, în condițiile ac- r tuale, îndatorirea interna'ționa- . .listă primordială'a statelor socialiste și a tuturor comuniștilor"/ <' 'Pregătfridu-se in ' vederea jubileului a 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, oamenii sovietici, oamenii muncii din Republica Socialistă România, din țările socialiste frățești, întreaga omenire progresistă, privesc cu încredere și speranță în viitor. Fidelitatea față de marxismleninism — învățătură inter- naționâlistă atotbiruitoare — este chezășia succeselor viitoare ale mișcării comuniste, a unor noi victorii în lupta pentru cauza păcii și socialismului.Stimați tovarăși 1Permiteți-mi ca1 în încheiere să felicit încă o dată pe tovarășii noștri de arme români cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România și să le urez 1 ■ți succese în pregătirea de lupta și politică, în interesul întăririi capacității de apărare ’ patriei lor și a tuturor sta. telor comunității socialiste.Permiteți-mi, de asemenea, să urez oamenilor muncii din România frățească noi succese în construcția socialismului.Să se întărească și să se dezvolte prietenia și col i>o- rarea dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România !Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea de luptă a popoarelor și armatelor țărilor socialiste !Stimați tovarăși, permiteți-mi ca în ziua jubileului memorial să vă înmînez din partea mili tarilor Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice, un cadou pentru militarii Republicii Socialiste România, sculptura care-1 reprezintă pe Vladimir Ilici Lenin.



A XXV-A ANIVERSARE A ZILEI FORȚELOR ARMATE
Solemnitatea înmmării unor ordine
ale Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)rarea totală a patriei și, mai departe, pentru izgonirea hit- leriștilor de pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra fascismului german (Vii aplauze). Sîngele vărsat în comun de o- stașii români și sovietici a pecetluit frăția de arme româ- no-sovietică, prietenia dintre țările noastre, care s-a cimentat și s-a ridicat pe o treaptă superioară în anii socialismului, pe baza comunității orîn- duirii sociale, a țelurilor și intereselor supreme ale celor două țări și popoare.Oamenii muncii din țara noastră poartă o vie recunoștință soldaților și ofițerilor români care au luptat cu neînfricare în crîncena încleștare cu forțele fascismului, tuturor luptătorilor care s-au jertfit pentru eliberarea și independența patriei noastre, pentru cauza libertății popoarelor. (Aplauze puternice).în inima poporului român va r=mîne nestins sentimentul de i cunoștință față de ostașii eroicei armate sovietice, care a purtat pe umerii ei greul războiului, a dat imense jertfe materiale și umane pentru înfrîngerea Germaniei hitle- riste, pentru salvarea omenirii de barbaria fascistă, și-a vărsat sîngele pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei noastre. între ostașii Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România și militarii armatelor Uniunii Sovietice s-au statornicit și se dezvoltă continuu relații de strînsă prietenie, de rodnică colaborare în toate domeniile. întărirea acestei colaborări și prietenii este una din cerințele asigurării victoriei în lupta pentru pace și socialism. (Aplauze prelungite).La această solemnitate participă numeroși veterani ai războiului antifascist; îmi face o deosebită plăcere să vă a- diresez dumneavoastră, precum și celorlalți veterani ai războiului antifascist, cele mai calde felicitări, să vă aduc omagiul națiunii noastre socialiste pentru vitejia și eroismul cu care, acum un sfert de secol, ați luptat pentru eliberarea patriei, acoperind de glorie drapelele armatei române.Stimați tovarăși,Armata noastră nouă este una din cele mai importante creații ale revoluției șl consta, .iei socialiste ; formarea și dezvoltarea sa sînt legate de întreaga perioadă istorică a luptei poporului nostru pentru libertate, pentru transformarea democratică a țării, răsturnarea claselor exploatatoare și instaurarea puterii mun- citorești-țărănești, pentru făurirea noii orînduiri sociale pe pămîntul României.în perioada ultimului sfert de veac, în structura și profilul armatei noastre s-au produs profunde schimbări înnoitoare, corespunzător schimbărilor generale cu caracter revoluționar petrecute în societatea românească. Reorganizate pe baze noi, forțele armate au devenit scut de nădejde al intereselor vitale ale poporului muncitor, liber și stăpîn pe soarta sa, apărătoare a mărețelor cuceriri socialiste ale oamenilor muncii, a independenței și suveranității patriei. (Vii aplauze). România dispune astăzi de o armată puternică, temeinic instruită, cu un înalt nivel de organizare, bine înzestrată cu armament și tehnică militară, conștientă de menirea sa în societatea noastră, profund devotată cauzei partidului și poporului, capabilă să apere prezentul și viitorul luminos al națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice). Armata noastră este trup din trupul poporului muncitor, partea sa înarmată; întruchiparea vie a concepției marxist-leniniste cu privire la înarmarea de către revoluție a maselor populare. „Numai popor li înarmat — spunea Lenin — pâate fi un reazim efectiv al libertății poporului".Tocmai de aceea, îngrijin- du-se de întărirea forțelor armate, partidul și guvernul României socialiste se preocupă de pregătirea militară a întregului nostru popor, conștiente că un viitor război împotriva imperialismului nu poate fi decît un război la care trebuie să participe întregul popor. (Vii aplauze).Desigur, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, armamentul și tehnica de luptă modernă au un rol de seamă în asigurarea capacității de apărare a fiecărui stat; tocmai finind seama de această cerință, Comitetul Central și guvernul țării noastre se preocupă permanent de înzestrarea armatei cu mijloace tehnice perfecționate, de dezvoltarea și modernizarea

CU VI NT A RE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ției materiale și ale celorlalte sectoare ale societății, sporirea spiritului de răspundere al fiecăruia la locul său de muncă, participarea mai intensă a maselor la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor partidului și statului, la conducerea treburilor obștești. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea traduc în viață cu entuziasm și hotărîre linia politică generală a partidului comunist, văzînd în a- ceasta expresia fidelă a intereselor lor supreme, calea sigură a împlinirii năzuințelor poporului nostru de bunăstare, progres și civilizație, de propășire a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice), în centrul politicii de construcție a socialismului înfăptuite de partidul și guvernul țării noastre se află ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului; scopul suprem al întregii o- pere de edificare a noii orînduiri, sensul a tot ceea ce întreprindem pe linia dezvoltării forțelor de producție, a progresului multilateral al societății noastre este satisfacerea la un nivel tot mai înalt a cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Pe măsura dezvoltării economiei, a îndeplinirii planului de stat, a sporirii eficienței întregii producții de bunuri materiale se înfăptuiesc noi și noi măsuri pentru creșterea bunăstării maselor populare. în acest cadru se înscrie majorarea salariilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, precum și recenta măsură de sporire a soldelor cadrelor din Ministerul Forțelor Armate. (Vii aplauze).împreună cu întregul popor, militarii patriei noastre sînt chemați să-și aducă contribuția — în domeniul lor de activitate — la înfăptuirea cu succes a mariloț sarcini și obiective ce ne stau în față. Folosind condițiile create de partidul și statul nostru, ținînd pasul cu progresele obținute în epoca actuală în domeniul tehnicii militare, a- sigurînd ridicarea continuă a nivelului politic și ideologic, a conștiinței socialiste a tuturor militarilor, forțele noastre armate trebuie să-și perfecționeze activitatea, să-și sporească neîncetat capacitatea de luptă. Datoria de cinste a tuturor comandanților, consiliilor politice, a cadrelor militare este de a asigura îndeplinirea ireproșabilă a planului pregătirii de luptă și politice, întărirea necontenită a ordinei și disciplinei, stăpînirea la perfecție a armamentului și tehnicii, însușirea științei și artei militare moderne.în același timp, este necesar să se acorde o atenție sporită îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă în domeniul conducerii și organizării activității în armată. Pentru a asigura îndeplinirea în cele mai bune condi- țiuni a sarcinilor pregătirii de luptă este necesar ca, respectînd principiile de comandă proprii armatei, măsurile ce se iau în acest domeniu să fie rodul unei largi consultări a cadrelor militare, al fructificării bogatei experiențe acumulate de camanda- mentele și unitățile militare. Armata este nu numai un instrument' de pregătire militară a ostașilor chemați sub drapel, ea este și trebuie să fie și o înaltă școală de educație politică, comunistă a tineretului. (Vii aplauze). Prin activitatea politică din armată trebuie să se cultive în rîndul tinerilor ostași nobilele sentimente ale patriotismului socialist, devotamentul față de partid și popor, față de cauza socialismului, dragostea de muncă, hotărîrea de a-și consacra întreaga energie progresului societății noastre socialiste.O contribuție importantă este chemată să aducă și în viitor armata la activitatea concretă din diferite domenii ale consțrucției socialiste, acolo unde o cer interesele generale ale patriei- Participînd cot la cot cu muncitorii și țăranii la realizarea unor importante lucrări și obiective din indus-* trie, construcții, transporturi, agricultură, militarii aduc un aport de seamă la dezvoltarea economică și socială a țării, la propășirea continuă a națiunii noastre socialiste, (Vii a- plauze). în îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața forțelor armate, un rol însemnat revine organizațiilor de partid și de tineret din unitățile militare, care trebuie să asigure ridicarea necontenită a nivelului politico-ideologic al tuturor militarilor, promovarea

producției proprii de armament. Experiența arată însă că și în domeniul militar — ca de altfel în toate sectoarele vieții sociale — factorul hotărîtor continuă să rămînă omul, creatorul a tot ceea ce este mai valoros în societate, a înseși științei și tehnicii, omul conștient de justețea idealurilor de libertate și progres ale poporului din care face parte. Războiul din Vietnam demonstrează în modul cel mai concludent că un popor ferm ho- tărît să nu precupețească nimic pentru apărarea ființei sale naționale, a libertății și demnității nu poate fi înfrînt de nici o forță, oricît de însemnată atr fi tehnica militară pusă în mișcare de agresor, că el se bucură de sprijinul și solidaritatea activă a țărilor socialiste, a tuturor forțelor înaintate ale omenirii, că un asemenea popor poate fi sigur pe victoria împotriva imperialismului. (Aplauze prelungite), Una din calitățile fundamentale ale armatei Republicii Socialiste România este legătura strînsă, indisolubilă, realizată prin toate fibre- x le ființei sale cu poporul nostru, cu viața și aspirațiile lui. Această legătură, dragostea și respectul de care forțele noastre armate se bucură în rîndul maselor populare, sprijinul neprecupețit pe care i-1 acordă întreaga națiune socialistă — iată izvorul forței și invincibilității armatei noastre populare. (Vii aplauze). Numai întărind continuu a- ceastă fuziune organică cu clasa muncitoare, cu țărănimea și intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, armata își va putea îndeplini cu succes îndatorirea primordială de a apăra munca pașnică a poporului român, constructor al societății socialiste, împotriva oricărei încercări a imperialismului, a reacțiunii de a atenta la libertatea și independența patriei noastre, de a împiedica făurirea vieții libere și fericite a celor ce muncesc. (A- 
plauze puternice).Partidul Comunist Român dă o înaltă apreciere realizărilor obținute în întărirea continuă a puterii de luptă a forțelor noastre armate. Prețuim în mod deosebit activitatea cadrelor noastre militare — comandanți și activiști de partid — care, cu competență și pasiune, acționează pentru instruirea și educarea trupelor, pentru formarea tinerilor chemați sub drapel ca luptători stăpîni pe tehnica înaintată a zilelor noastre, conștienți de înaltele îndatoriri ce le revin față de patrie și popor. Apreciem în mod deosebit rezultatele bune obținute în pregătirea militară și politică, în întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile forțelor noastre armate. Comitetul Central și guvernul, întregul popor felicită diin toată inima militarii' forțelor noastre armate — generalii, ofițerii, subofițerii, gradații și soldații — care, dînd dovadă de un nețărmurit devotament față de cauza socialismului, față de patrie, nu-și precupețesc eforturile pentru a îndeplini cu cinste misiunea trasată de partid și de stat, de întregul popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Sărbătorirea Zilei Forțelor Armate are loc la puțin timp după Congresul al X-lea al partidului, care, analizînd în mod aprofundat stadiul atins de țara noastră în evoluția sa economică și social-politică, realizările dobîndite pe drumul noii orînduiri, a trasat programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, în prezent, oamenii muncii desfășoară o intensă activitate creatoare pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1969, pentru realizarea cu succes a prevederilor actualului cincinal — premisa necesară a transpunerii în fapt a Directivelor Congresului al X-lea al partidului în domeniul dezvoltării industriei și agriculturii, al modernizării bazei tehnico-materiale a societății și ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al populației. Partidul, întregul popor, depun eforturi susținute pentru înfăptuirea indicațiilor Congresului privind perfecționarea întregii vieți sociale, a formelor și metodelor de organizare a economiei, științei și culturii, pentru îmbunătățirea activității organelor de partid și de stat, apropierea instituțiilor centrale de unitățile productive, folosirea mai judicioasă a cadrelor corespunzător nevoilor produc

unui climat de înaltă exigență și răspundere față de felul cum își îndeplinesc datoria cadrele militare, toți cetățenii aflați sub arme.întărirea capacității de apărare a patriei este o necesitate vitală a construcției socialismului și comunismului în România — și de aceea partidul nostru va acorda și în viitor toată atenția înzestrării armatei cu mijloace moderne, bunei pregătiri militare și politice a ostașilor. Desigur, întărirea puterii de apărare a țării mobilizează însemnate fonduri din avuția națională, cere eforturi materiale din partea întregii societăți, dar aceasta este indispensabil pentru securitatea patriei, a orîduirii socialiste. Nu putem uita nici un moment că atîta timp cît va exista imperialismul trebuie să avem o armată puternică, capabilă în orice moment să-și facă datoria față de cauza socialismului, față de popor. (Aplauze puternice). Preocupîndu- ne cu consecvență de creșterea potențialului de luptă al forțelor noastre armate ne achităm nu numai de una din cele mai sacre îndatoriri față de poporul român, față de patria noastră socialistă, dar în același timp ne îndeplinim o înaltă obligație internațio- nalistă față de țările socialiste, de interesele generale ale socialismului, ale securității și păcii în lume. (Vii a- plauze).Stimați tovarăși,Armata Republicii Socialiste România este educată în spiritul politicii profund internaționaliste a partidului nostru, de solidaritate frățească cu țările socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu forțele progresiste și revoluționare de pretutindeni, popoarele care își apără dreptul la existență și o viață liberă. (Aplauze îndelungate). pDupă cum este cunoscut în centrul politicii externe â țării noastre, partidul situbăză în mod statornic colaborarea și alianța frățească cu toate țările sistemului mondial.'.so- cialist; România își îndeplinește și își va îndeplini întotdeauna cu sfințenie obligațiile ce-i revin în cadrul - alianțelor sale militare cu țările socialiste. în deplină confjbr- danță cu această politică,-Armata noastră a dezvoltat și dezvoltă strînse legături de colaborare cu forțele armate aie popoarelor care construiesc noua orînduire, cu armatele țărilor participante la Tratatul de Ia Varșovia, ale tijjți- ror țărilor socialiste, pe bata stimei și respectului mutual, a prieteniei și spiritului maraderesc. Partidul și guvernul nostru vor acționa și în viitor pentru întărirea și dezvoltarea acestor relații de colaborare, astfel ca — în cazul în care va fi necesar — armatele noastre, luptînd împreună, să poată da riposta cuvenită oricărei agresiuni imperialiste din afară, apărînd integritatea teritorială, independența și suveranitatea țărilor noastre, cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).Noi considerăm că atîta timp cît există pactul militar N.A.T.O., este necesară menținerea Tratatului de la Varșovia, întărirea capacității de 

Aspect din timpul adunării festiv*

apărare a statelor participante, dezvoltarea colaborării armatelor naționale ale țărilor socialiste. Sporirea forței sistemului socialist depinde de dezvoltarea capacității de a- părare a fiecărei țări socialiste, de întărirea fiecărei armate naționale. (Vii aplauze). Noi pornim de la faptul că forțele sistemului mondial socialist depind de fprța e- conomică, politică și militară a fiecărei țări socialiste în parte, de întărirea continuă a colaborării și prieteniei dintre ele, a unității tuturor țărilor sistemului mondial socialist. Aceasta poate asigura victoria în lupta împotriva imperialismului, victoria păcii în lume. (Aplauze prelungite).în spiritul întregii politici internaționale promovate de partidul și statul nostru — politică pătrunsă de o înaltă responsabilitate pentru cauza păcii, a încrederii și colaborării dintre toate popoarele lumii — armata României Socialiste nu a fost și nu va fi niciodată călăuzită de scopuri agresive ; ea susține în întregime și cu toată hotărîrea politica statului nostru de colaborare cu țări cu orînduire socială diferită, este educată în spiritul respectului față de dreptul sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un a- mestec din afară, față de independența și suveranitatea națională a popoarelor, față de cauza dreaptă a luptei împotriva imperialismului și colonialismului. (Vii aplauze).După cum este cunoscut, țara noastră depune eforturi constante și neobosite pentru normalizarea relațiilor dintre state, pentru reglementarea diferendelor și litigiilor prin tratative, renunțarea la forță ca mijloc de rezolvare a problemelor internaționale, pentru dezvoltarea largă a cooperării între țări și popoare., O importanță hotărîtoare pentru însănătoșirea climatului internațional ar avea înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare — calea radicală de a elimina pericolul războiului atomic. Aceasta ar reprezenta o uriașă contribuție pozitivă nu numai la realizarea destinderii internaționale și întărirea păcii, ci și la progresul general al omenirii ; fondurile considerabile alocate astăzi pentru înarmare ar putea fi folosite pentru intensificarea dezvoltării economice și sociale a țărilor, pentru lichidarea marilor decalaje existente în nivelul forțelor de producție și al potențialului material și cultura] al statelor, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale popoarelor.Iată de ce România acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea principiilor și propunerilor formulate de țările socialiste semnatare ale Declarației de la București din 1966 și Apelului de la Budapesta din acest an cu privire la securitatea europeană, se pronunță pentru organizarea unei conferințe consacrate securității pe continentul nostru, pentru înfăptuirea altor acțiuni' dedicate acestui scop, în interesul extinderii raporturilor de bună înțelegere și cooperare între statele din Europa.în îmbunătățirea atmosferei internaționale și întărirea păcii mondiale un rol considerabil 

ar avea lichidarea focarelor de război din diferite părți ale lumii, încetarea războiului și retragerea trupelor americane din Vietnam — astfel ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur problemele interne fără nici un amestec din afară. (Vii aplauze). De asemenea, o importanță deosebită ar avea-o soluționarea conflictului din Orientul Apropia1!, prin aplicarea Rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, retragerea trupelor israe- liene de pe teritoriile arabe ocupate, respectarea integrității teritoriale și a independenței tuturor statelor din această regiune.Militînd cu fermitate și în viitor în spiritul politicii sale externe pașnice și constructive, România este hotărîtă să-și aducă întreaga contribuție la realizarea mărețelor ■ idealuri de pace, progres și securitate ale omenirii, la promovarea în viața internațională a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc — singura cale pentru înlăturarea pericolului unui nou război, pentru asigurarea colaborării dintre toate popoarele lumii. (Aplauze prelungite). România, Partidul Comunist Român vor face totul pentru a-și aduce contribuția la întărirea unității dintre țările sistemului mondial socialist, dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele antiimperialiste, pentru a-și aduce contribuția la cauza păcii și socialismului în întreaga lume. (Aplauze îndelungate).în înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, un rol de seamă revine forțelor noastre armate. Este o datorie de înaltă onoare și răspundere pentru toți ostașii și ofițerii armatei de a-și ridica continuu pregătirea de luptă și politică, măiestria militară — astfel încît să fie oricînd gata să poată apăra munca creatoare pașnică a poporului, îndepliriindu-și, totodată, cu cinste rolul de detașament activ în lupta pentru apărarea cauzei socialismului, progresului și păcii. (Vii a- plauze).Doresc, în încheiere, să urez tuturor ofițerilor și ostașilor noi succese în activitatea închinată întăririi continue a puterii de apărare a țării, salvgardării mărețelor noastre cuceriri socialiste, libertății și independenței patriei. (A- plauze puternice). Avem deplina convingere că glorioasa noastră armată populară va servi întotdeauna cu credință și abnegație interesele poporului, cauza socialismului, că va răspunde cu cinste nobilei misiuni încredințate de partid, de patria noastră socialistă. (Aplauze prelungite).Vă urez tuturor noi și cît mai mari realizări, multă sănătate și fericire. (Aplauze puternice, îndelungate).Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).Trăiască patria noastră socialistă. (Aplauze îndelungi).Să se întărească prietenia dintre România și Uniunea Sovietică, dintre toate țările socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul poporului român pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, îndelungate, ovații; se scandează P.C.R., P.C.R.).

(Urmare din pag. 1)tovarășii general-locotenent Constantin Popa, general-locotenent Ion Serb, general-ma- ior Constantin Antip, general- maior Marin Dragu, gcneral- maior Gheorghe Lavric, gene- ral-maior Gheorghe Stănescu, colonel Eugen Bantea și locO- tenent-colonel Nicolae Ber.in- dei; cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a V-a tovarășii general- maioir în retragere Gheorghe Ostroveanu, general-maior în retragere Emil Anton Popescu, general-maior Ion Săf- tescu, colonel Aurel Canto- nieru, colonel Neculai Dia- conu, colonel loan Peștean, colonel în retragere Victor Metodie Popescu, colonel Vasile Popescu, colonel în retragere loan Simionescu, lo- cotenent-colonel Mircea Aele- nei, locotenent-colonel Leon Avram, locotenent-colonel Io<n Gheorghe. locotenent-colonel Paul-Remus Chircoiaș, locotenent-colonel în retragere ■ Nicolae Vlad și căpitan de rangul III Gheorghe Petre ; cu ordinul „23 August", clasa a V-a tovarășii colonel Ionel Victor Călin, colonel Dumitru Dumitrescu, colonel Vasile Mihalaehe, colonel- Dumitru Puiu, colonel în retragere loan Ursache, locotenent- colonel Axente Adam, locotenent-colonel Vasile Avram, locotenent-colonel Constantin Bumbea, locotenent-colonel Gheorghe Chitic, locotenent-colonel Mihai Ia- cob, locotenet-colonel în retragere Poenaru Trifon, maior în retragere Ion Valeriu Sturza și căpitan în retragere Anghel Lupea ; cu ordinul ,,Tudor Vladimirescu", clasa a V-a tovarășii colonel Gheorghe Bumbea, colonel Ion Hoa- ră, colonel Nicolae Predescu, colonel Victor Savu, colonel Maximilian Varadi, locotenent-colonel Gheorghe Giurca, locotenent-colonel Ion Lupu, locotenent-colonel Neculai Manea, locotenent-colOnel Tudor Miculaș, locotenent-colonel Corneliu Scrădeanu și locotenent-colonel Constantin Toncu.în numele celor decorați, mulțumind pentru înaltele distincții .acordate, a luat cuvîn- tul general-locotenent Ion Co- man* adjunct al ministrului forțelor armate, secretar al Consiliului Politic Superior, care a spus : Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dv. tovarășe Nicolae Ceaușescu, comandant suprem al Forțelor noastre Armate, că ne vom dărui în continuare întreaga ființă îndeplinirii importantelor sarcini puse de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, că vom munci neobosit pentru întărirea capacității de apărare a patriei, pentru sporirea forței combative a armatei noastre, 'pentru "călirea politi- co-ideologică a soldaților, gradaților, subofițerilor, maiștri-’ lor militari și ofițerilor. Vom sluji întotdeauna cu abnegație patria, poporul și partidul ai căror ostași credincioși sîntem.A mulțumit apoi, în numele' generalilor și ofițerilor în rezervă și în retragere, generalcolonel Dimitrie Drajna Popescu, care a spus, printre altele : Ca ostași mai vîrstnici,
Solemnitatea inmmării unor ordine ale 

Republicii Socialiste România 
membrilor delegației militare sovietice

Vineri după-amiază, a avut loc 
la Consiliul de Stat solemnita
tea înmînării unor ordine ale 
Republicii Socialiste România 
membrilor delegației militare so
vietice, care participă la mani
festările prilejuite de sărbători
rea celei de-a 25-a aniversări a 
Zilei Forțelor noastre Armate.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Uie Ver- 
deț, general-colonel Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Dumitru Popa 
și Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat.

Erau de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și colonel A. F. Mu
satov, atașatul militar, aera și 
naval al Uniunii Sovietice.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, s-a conferit ordinul 
„Tudor Vladimirescu", clasa I, 
generalului de armată Serghei 
Leonidovici Sokolov, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., conducătorul delega
ției militare sovietice.

S-a conferit, de asemenea, or
dinul „Tudor Vladimirescu", cla
sa a III-a generalului colonel 
Gheorghi Pavlovici Romanov,, 
generalului-colonel Serghei Fio- 
dorovici .Ușakov, generalului lo

trecuți prin multe încercări, asigurăm conducerea de partid și de stat că și noi sîntem gata să răspundem oricînd chemărilor patriei, pentru apărarea independenței și suveranității Republicii Socia- liste România. ........ '•'!Felicitînd călduros pe cei decorați, în numele Comitetului Central al Partidului Co- . munist Român, al Consiliului ! de Stat, și al guvernului, tew varășul Nicolae Ceaușescu a spus: „Aceste distincții ce v-au fost acordate dv- și unui număr însemnat de generali și ofițeri ai Forțelor noastre Armate cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei Armatei, constituie încă o dovadă a prețuirii pe care pârtii-' dul și guvernul, întregul nostru popor, o acordă forțelor» noastre armate, ofițerilor, generalilor, tuturor militarilor# o (dovadă a prețuirii activității depuse pentru ridicarea nive- ’ lului pregătirii de luptă și politică, astfel ca armata noastră să poată fi gata în orice moment pentru a-și îndeplini : datoria față de cauza socialis- ' mului, față de cauza patriei și poporului nostru. Vă urez la toți succes în activitatea ' dv.', multă sănătate și fericire".Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu cei decorați.
★în semn de prețuire pentru rezultatele obținute în pregătirea de luptă și politică, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei Forțelor Armate, Consiliul de Stat a decorat cu înalte ordine ale Republicii Socialiste România un număr de unități și mari unități militare. Academia Militară a fost distinsă, cu acest prilej, cu ordinul „Apărarea Patriei", cla- sa I. La Academia Militară și ;. la unitățile și marile unități militare decorate au avut loc - festivități.De asemenea, printr-un decret al Consiliului de Stat și ,s hotărîre a Consiliului de Mi- niștri unor unități militare cu J bogate tradiții de luptă le-au fost atribuite denumiri legate de locuri, și eyenimente im- '• portante din .istoria patriei, ■ de eroi' șf personalități militare din trecutul poporului nostru: „Rovine", „Războ- ieni", „Călugăreni", „Grivița", „Oituz", „Decebal", „Ștefan cel Mare", ,,Mihai Viteazul", „Avram Iancu", „General E- remia Grigo'rescu", „General Dragalina", „Ecaterina Teodo- roiu",
★Cu ocazia sărbătoririi celei - de-a 25-a aniversări a Zilei Forțelor Armate, pentru contribuția adusă la întărirea Forțelor Armate ale- Republi- ■ cii Socialiste România, prin ' decrete ale Consiliului de Stat au "fost distinși cu ordine și medalii un număr de 2 300 de generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri și salari ați civili.înaltele distincții au fost înmînate în cadrul unor solemnități, care au avut loc, vineri, la Casa Centrală a Armatei din Capitală și în garnizoanele militare din țară. (Agerpres)

cotenent Leonid Petrovici Vali- 
rușev și contraamiralului Niko
lai Mihailovici Baranov, membri 
ai delegației militare sovietice. 

Luînd cuvîntul, în numele ce
lor decorați, generalul de armată 
S. L. Sokolov a mulțumit căl
duros Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România pentru înal
tele distincții acordate. Noi a- 
preciem aceste înalte distincții 
— a spus oaspetele — ca un 
semn al prieteniei între popoare
le noastre, între forțele armate 
ale Uniunii Sovietice și Republi
cii Socialiste România. Vom fa
ce totul ca această prietenie să 
fie tot mai puternică.

Felieitîndu-i călduros pe mem
brii delegației militare sovietice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Acordarea acestor distinc
ții, cu ocazia celei de-a 25-a a- 
niversări a Zilei Forțelor noastre 
Armate, constituie un semn de 
prețuire a contribuției pe care 
Forțele Armate ale Uniunii So
vietice au adus-o la eliberarea 
României de sub jugul fascist, 
un simbol al prieteniei dintre 
popoarele și armatele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut cordi
al cu membrii delegației militare 
sovietice.

(Agerpres)
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iun 0+1 din viata unui copil este de fapt 
nu prima zi ulterioară nașterii ci prima 
după conceperea lui. în ceie 9 luni de 
viață care preced ieșirea omului la iu* 

mină au loc procese hotărîtoare pentru dezvol
tarea sa ulterioară. 0 greșeală a mamei în 
această etapă poate duce la malformații, poate 
transforma copilul, încă înainte de naștere, în- 
tr-un infirm. Mii de medici și cercetători se ocu
pă azi în lume tocmai de această scurtă dar 
esențială perioadă a vieții noastre încercînd să 
prevină accidentele, să "—Z,_‘ '------ *
posibilitatea de a deveni mamă și de a aduce 
pe lume copii care sâ-i umple viața și să i-o 
îneînte. în legătură cu stadiul la care au ajuns 
aceste eforturi ale științei moderne am solici
tat opiniile unor personalități medicale.
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asigure fiecărei femei

* ) I J î î

epe din
O ancheta de EUGENIA GROSU

w>.

REALIZĂRILE ACTUALE ALE 
ȘTIINȚEI NE PERMIT SĂ ÎNLĂ
TURĂM . î NIA A JORIT A TE A CA- 
ZURILOR, DEZVOLT AREA ANOR- 
MALA A EMBRIONULUI.

*1*

Prof. DAN 
ALESSANDRESCU 

șeful Clinicii de Obstetrică- 
Ginecologie Polizu — București

Viața modernă, cu cerințele ei, 
solicită din ce în Ce mai mult 
sistemul nervos și psihicul omu
lui, creîndu-i uneori stări de dez
echilibru. Realizarea deplină a 
unei femei, cîștigarea unui e- 
chilibru tocmai în aceste condiții 
include cu necesitate procrearea, 
nașterea copiilor. Pe de altă par
te, barometrul vieții de familie 
este influențat nu o dată de în
sușirile fizice sau psihice ale co
piilor... Iar exigențele părinților 
cresc o dată cu exigențele epocii.

Alături de educație și de legă-
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METODELE MODERNE DE PRO- 
FILAXIE POT AJUTA FEMEIA 
SĂ-ȘI PĂSTREZE SARCINA ÎN 

| APROAPE TOATE CAZURILE.

CEL MAI BUN AJUTOR AL MEDI
CULUI ESTE CHIAR VIITOAREA 
MAMĂ.

2 Prof. HUBERT DE 
WATTEVILLE

Secretar general al Federației 
Internaționale de Obstetrică 
și Ginecologie cu sediul la

Geneva
Președinte al Federației 
Internaționale de Sterilitate 

și Fertilitate

Șeful clinicii de Obstretică 
și Ginecologie de la Geneva — 

Elveția

REP.: Cînd în antecedente au 
existat, de pildă, avorturi naturale, 
spontane și repetate, care împie
dicau femeia să se realizeze ca 
mamă, ce posibilități are medi
cina de a preveni o nouă pierdere 
a sarcinii ? (n.n. Numele profeso
rului de Watteville a devenit cu

3 Prof. DAVID
H. HUSHNER -

Profesor de Obstetrică 
și Ginecologie 

la Facultatea de Medicină 
a Universității din Georgetown 

Washington — S.U.A.

Oricît ar părea de bizar, în se
colul medicamentelor și al multi
plelor posibilități terapeutice, una

4 Prof. IOSIF 
SIEROSZEWSKI

Clinica I de Obstetrică 
și Ginecologie a Academiei 

medicale Poloneze 
(Lodz — Polonia)

REP.: Formulați atît de cate
goric un deziderat, dar de fapt 
supravegherea medicală a copii
lor — fie ei bolnavi sau sănătoși 
— există.

viață
se

ma

turtle pe plan afectiv, care 
stabilesc foarte de timpuriu în
tre mamă și nou-născut și care 
pot influenta puternic dezvoltarea 
viitorului om, asupra copilului 
mai pot influența — se știe — 
și alți factori ■ tipul de alimenta
ție al femeii gravide, regimul de 
muncă și de repaos, microclima
tul etc. și un element de foarte 
mare importanță — igiena psihi
că a mamei. De aici reiese și 
necesitatea unei bune educații — 
mă refer în primul rînd la edu
cația sanitară a femeii.

Dar posibilitățile medicinei mo
derne de a contribui la îmbună
tățirea vieții de familie cola- 
borînd la realizarea unor co
pii reușiți nu se rezumă la cele 
spuse mai înainte.

Datorită în mare parte contri
buției pe care științele conexe 
au adus-o specialității noastre, 
prin explicarea unor etape din 
procesul dezvoltării oului de că
tre embriologie, de exemplu, prin 
explicarea multor altor procese 
de către genetică, prin aportul 
biochimiei la explicarea unor tul
burări apărute la nivel submicro- 
scopic etc., obstetrica și gineco
logia au acum la îndemînă noi 
metode de prevenire și combate
re a îmbolnăvirilor, de a împie
dica o eventuală dezvoltare anor
mală a embrionului. Un exemplu 
impresionant este acela al posi
bilității ce ni se oferă pentru a 
evita tulburările — destul de gra
ve și nu o dată soldate cu pier
derea copilului — datorate pînă

mai ieri incompatibilității sangui
ne. Astăzi, la 30 de ani de la 
descoperirea factorului Rh, avem 
posibilitatea să asigurăm profila
xia acestei incompatibilități. Apli
carea metodei e încă la început, 
dar rezultatele sînt deosebit de 
încurajatoare.

Mîine, fiziologia reproducerii 
va face încă un pas înainte, echi
valentul unui impresionant salt 
calitativ a cărui schiță se între
vede de astăzi. Ea nu se va mai

mărgini la urmărirea amănunțită 
a nou-născutului, pe toată perioa
da dezvoltării lui, ci va proceda 
și la o mai bună cunoaștere a 
părinților. Cum anume ? Urmă
rind progresul științei ne putem 
permite să afirmăm că mîine va 
fi posibilă în mod cert și invc--. 
tigarea amănunțită a particule 
taților metabolice, la nivelul sub- 
celular, și a celor genetice ale 
părinților, surprinderea eventua
lelor anomalii...

noscut și nespecialiștilor în urma 
tratamentului încununat de suc
ces pe care l-a aplicat în cazul 
celebrei actrițe Sophia Loren, 
tocmai într-o asemenea afec
țiune).

H. DE W. : în ultima vreme 
s-au făcut mari progrese în tra
tamentul avortului repetat sau al 
iminenței de avort. Personal cred 
în eficiența tratamentului hormo
nal de substituție. în aceste ca
zuri, prin metodele cunoscute se 
poate constata o eventuală defi
ciență hormonală și se poate in
terveni administrînd hormonii 
care lipsesc. Cred, de asemenea, 
că odihna fizică și relaxarea psi
hică sînt utile în perioada sar
cinii. . X-

Și dacă la toate acestea adău
găm și tratamentul eventualelor 
boli de care suferă femeia gravi
dă, boli asociate — cum le nu-

mim noi — elementarele măsuri 
de profilaxie au fost luate.

REP.: Care este atunci mo
mentul cel mai potrivit al insti
tuirii măsurilor de profilaxie ?

H. DE W. Să ne referim la 
cele premergătoare sarcinii. Exis
tă metode ale medicinii modeme 
cum ar fi histerosalpingografia, 
de exemplu, care ne pot indica 
anumite anomalii morfologice sau 
particularități constituționale ale 
viitoarei mame. în cunoștință de 
cauză, putem lua măsuri potrivi
te fiecărui caz în parte.

Efectuînd unele teste sanguine 
putem depista, printre altele, u- 
nele infecții ca toxoplasmoza sau 
listerioza, la mamă, boli care — 
netratate — pot fi dăunătoare 
viitorului copil.

în ceea ce privește tratamentul 
hormonal de substituție — de 
care vorbeam — instituit în 
timpul sarcinii, acesta trebuie în-

dintre .cele mai importante arme 
ale medicului în lupta de preve
nire său tratare a unor situații 
anormală rămîne buna pregătiră 
psihică’a pacientului său. Viitoa
rea mamă, de pildă, trebuie să 
fie convinsă că sarcina este o si
tuație normală. Cînd sarcina e- 
voluează bine femeia gravidă nu 
trebuie'"să-și întrerupă activitatea 
sau să' evite exercițiile fizice (cu 
excepția celor care cer un efort 
deosebit, cum ar fi skiul, mersul

pe motocicletă etc.). Ea trebuie 
să știe, de asemenea, că tehnica 
asistenței la naștere și mai ales 
analgezia s-au perfecționat consi
derabil în ultima vreme, că nu 
trebuie să recurgă la medicamen
te când medicul îi spune că totul 
e în ordine.

în afară de aceasta mama tre
buie să știe dinainte, amănunțit, 
cum anume se va desfășura naș
terea, să știe să interpreteze co
rect tot ce simte și fazele prin

ceput în primele săptămîni, îna
inte de instalarea primelor sem
ne de avort. Stimulăm astfel dez
voltarea mucoasei uterine, asigu- 
rînd embrionului, în consecință, 
condiții optime de dezvoltare.

REP. ■ Așadar, există un com
plex de măsuri ce pot fi 
luate astăzi de către specialiști, 
datorită progresului științei me
dicale, în vederea prevenirii pier
derii sarcinii. Dar dintre toate lu
crurile pe care trebuie să le știe 
o viitoare mamă asupra căruia 
credeți că ar trebui să i se atra
gă cu deosebire atenția ?

H. DE W. : înainte de orice 
vreau să subliniez din nou, cu 
cea mai mare convingere, impor
tanța profilaxiei.

Femeile trebuie să înțeleagă 
necesitatea controlului medical 
periodic chiar și în lipsa orică
rui semn de .bqjdă. Gîndiți-vă 
numai Ia faptul că, surprinsă, în,- 

care urmează să treacă. Putem 
discuta dinainte, împreună cu 
mamele pînă și problema anal
gezici. S-ar putea, ca unele să 
dorească să fie adormite în timp 
ce altele insistă să rămînă treze 
— ca să poată urmări ele însele 
desfășurarea lucrurilor — și să 
încercăm să punem de acord pre
ferințele lor cu indicațiile de care 
trebuie să ținem noi înșine sea
ma în situația dată. Iar. dacă so
țul manifestă interes și curiozita-

tr-o fază incipientă, chiar și o 
boală malignă e mai ușor de vin
decat (definitiv, fără a mutila or
ganismul femeii).

Apoi profilaxia trebuie extinsă 
și asupra sarcinii normale. Sarci
na aparent normală trebuie con
trolată lunar. în felul acesta se 
poate depista din vreme toxemiâ 
și poate fi prevenită apariția u- 
nor tulburări grave la mamă sau 
la făt prin luarea unor măsuri 
simple cum ar fi regimul alimen
tar sau odihna.

La fel, prin controlul periodic, 
al sarcinii normale, poate fi des
coperit la timp și diabetul care a- 
desea debutează în sarcină și re
prezintă una dintre cauzele mor
talității infantile și bolilor con
genitale. în concluzie avem po
sibilitatea să facem ..o bună pro
filaxie astăzi cu condiția ca vii
toarele mame să fie convinse de 
ăceăsta Ji să ne vină în ajutor.

te, nu este lipsit de importanță 
să extindem această pregătire și 
asupra lpi, mergînd pînă la a-1 ® 
admite în sala de naștere.

Din păcate, o parte din popu
lație nu e suficient educată și 
în aceste cazuri și noi sîntem lip
siți de ajutor.

Cred în general că femeia in
teligentă, cu un nivel de cultură 
ridicat și care participă intens la 
viața socială a țării este cu 
devărat cea mai bună mamă.

I. S.: Nu-i același lucru. 
Copilului astăzi i se administrea
ză cU"prea mare ușurință antibio
tice, i se fac prea multe radio- 
scopil' și radiografii pulmonare și 
gastro-intestinale. Aceasta poate 
fi just, în general, din punctul de 
vederb al combaterii infecțiilor 
sau al depistării leziunilor tuber
culoase dar este injust pentru re
producere. Multe dintre substan
țele chimice, ca și razele X, in-

fluențează nefavorabil — este lu
cru știut — dezvoltarea ovarelor.

Dar nu numai factorii externi 
sînt nocivi: anemia de pildă, 
dacă nu e combătută la vreme, 
determină o proastă oxigenare a 
țesuturilor și o proastă aprovizio
nare a acestora cu așa numitele 
„materiale de construcție" protei
ne, hidrocarbonate etc., și deci 
poate duce, la fel, la o insufi
cientă dezvoltare a ovarelor.

Mi s-a întîmplat, ca medic, să

asist la adevărate drame, cînd fe
meia își dorea cu ardoare un co
pil și medicina nu o mai putea 
ajuta să-l obțină. Era prea tîr- 
ziu. Aderențe și cicatrici, apăru
te cine știe cînd și cine știe cum, 
demonstrau lipsa oricărei preocu
pări pentru buna dezvoltare a 
funcției de reproducere.

Pentru evitarea unor astfel de 
situații dureroase și mai ales, pen
tru obținerea unor copii și oa
meni normali în viitor, pentru în

zestrarea acestora cu acea sănă
tate deplină care să le permită — 
bună adaptare fizică și intelec
tuală la toate cerințele dezvoltă
rii civilizației, organismul ma
tern trebuie ferit cu grifă, de 
timpuriu, de orice influență dău
nătoare.

Este așadar un deziderat fi
resc și logic acesta. Iar stadiul 
atins de știința medicală astăzi ne 
garantează iminenta lui împlinire.

ENIGMELE DE LA CETĂȚENI (iii)
— Stimate tovarășe Dinu Rosetti, în acest ultim dialog despre cunoscutele și mai alas necunoscutele complexului arheologic cercetat de dumneavoastră atîta vreme, ne vom opri, potrivit înțelegerii la relicvele astfel descrise de Cezar Bolliac, în 18-45 : „năpraznice lespezi de piatră, lucrate oarecum, pe care se țin osebite tradiții, stau aruncate ici și colo fără să poată spune la ce au servit".— Ultima frază se cere neapărat amendată : la intrarea în Valea lui Coman se află o lespede așezată parțial, asemenea unui menhir sau mai curind obelisc (£ig. 1) lingă care s-au găsit vetre de cult, cu urmele unor libații, vase geto-dace. cîteva coliere... Convingerea mea este că e vorba de un sanctuar cu o stelă solară asemănătoare celor descoperite la Libenice, în Cehoslovacia, unde — după specialiști — se celebrau serbările solstițiului.— Lucrurile par, într-ade- văr, limpezi. Iar în Muzeul I- maginar expuneam, după cum știți, numai „necunoscutele"...
dialoguri
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— Pentru că ați început cu un citat, dați-mi voie să abordez în același mod capitolul care vă stă la inimă: „Sub cetate este un colț zis la O-
mei șezînd și prezintă în- tr-adevăr o mare asemănare cu această divinitate egipteană".— Manuscrisul Butculescu ?

atras apoi atenția asupra u- nui colosal dolmen monoped (fig. 3), denumit de localnici Masa Domnească".— Th. Margot, într-o carte

crare artificială, aș vrea să aflu opinia dumneavoastră.— Am observat și eu că unele stînci au forma unoî- mese sau altare, fasonate de natură și completate, uneori, de mina omului. Pe tăblia lor se pot observa concavități alveolare, ca pe monumentele megalitice din nordul și nord- vestul Europei. în două ca

bul folosind pentru acumularea și scurgerea sîngelui sau a altor lichide ritual?-— Ați pomenit despre monumentele megalitice similare din alte regiuni ale Europei. în primul nostru dialog, constatasem prezența urmelor de pași în piatră pe o arie foarte întinsă, ajungind pînă în America Centrală. Urme de

entități distincte în cadrul neoliticului.— Oricum, oamenii capabili să înalțe la verticală blocuri de 300 de tone și să așeze pe unul sau două picioare tăblii de 100 de tone — mă refer, e- vident la complexul de la Stonehenge (Anglia) — știau mai multe decît populațiile autohtone. Să nu uităm că E-

— Pînă atunci, iată o ultimă imagine a doi „menhiri" așezați într-o poziție ciudată, undeva la începutul Văii Chiliilor (fig. 5)- După cum se vede, baza lor este aproape plană și întreaga masă pare să fi fost supusă unei acțiuni de înlăturare a asperităților-— încă o dată, numai cerce

de ION HOBANA

mul de Piatră. în anul 1876, în timpul explorațiunei mele în această localitate, am observat acest colț fără a-i da prea mare importanță, dar d-1 de Rosiny găsi că vîrful colțului prezintă o asemănare izbitoare cu Isis egipteană care se află acolo săpată în piatră datorită unui efect al naturii sau mîinii omului- Ea are toate aparențele unei fe

— Exact.— Trebuie să vă mărturisesc că în viziunea mea, privit dinspre Valea Chiliilor, Omul de piatră seamănă mai curind cu o statuie din Insula Paștelui (fig. 2). Dar Egiptul era mai aproape de Dacia...— Deocamdată nu știu dacă nu cumva avem de-a face cu un „efect al naturii"... Dar să continuăm lectura : „Am
apărută la 1859, aseamănă dovleacul cu o „căpățînă de zahăr". Și această fotografie luată de aproape (fig. 4) îi dă dreptate. Dar cum însăși noțiunea „dolmen" presupune o lu

zuri, dintr-o concavitate mai mare pornește, pe un plan u- șor înclinat, un jgheab îngust săpat în piatră- E tentant a crede că megalitul era un o- biect de cult, masa și jghea
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pași asociate, uneori, cu aceleași concavități alveolare... Reiau întrebarea : cum să ne explicăm cvasiuniversalitatea fenomenului ?— Cunosc ipoteza centrului neștiut de unde ar fi pornit purtătorii unei idei și unei tehnici care s-au suprapus civilizației neolitice, fără să se confunde cu ea.— O ipoteză seducătoare.— Fără îndoială. Ar trebui să descoperim însă ideea și tehnica invocate 'de partizanii ei, pentru a ne da seama dacă șl în ce măsură constituiau ele

giptul era. totuși, la cîteva mii de kilometri !— Stonehenge-ul ar merita o discuție aparte.— Fără îndoială. Muzeul I- maginar nu se poate lipsi de un asemenea argument.— Cit despre megaliții de la Cetățeni, proporțiile lor slnt mult mai modeste iar caracterul intențional mult mai discutabil. Pentru a ne putea pronunța categoric, ar trebu; efectuat un studiu special, cu sprijinul geologilor.

tarea la fața locului ne poate da răspunsul.— Mi-ar face plăcere să vă însoțesc. Mai ales că, așezîn- du-mă în spatele „menhirului" înclinat cam Ia 45 de grade, am văzut că vîrful lui este o- rientat spre o îngrămădire de blocuri ciclopice de pe versantul opus. încă o coincidență ? Oricum, nădăjduiesc că enigmele de la Cetățeni au dat de gîndit cititorilor noștri. Vă mulțumesc. în numele lor și al meu, pentru participarea la dialogurile în Muzeul Imaginar.



Contemporaneitatea 
dramaturgiei clasice
Valentin Silvestru — Cînd 

acbrdăm calificativul de no
blețe, de clasic, unei anumite li
teraturi dramatice, subințele- 
gem prin aceasta un anumit 
corp de valori etice de carate 
foarte înalte, de umanitate, ge
nerozitate, patriotism, eroism, 

. .abnegație, atașament spiritual 
față de frumusețe, față de ideea 
de bine, de curaj, de cinste și 
ea atare recunoaștem în aceste 
structuri literare o esență care 
nu poate să nu fie racordată la 
codexul credințelor noastre ac
tuale pe plan social, cetățenesc 
și uman.

Prin vizionarea unui spectacol 
contemporan cu o piesă clasică, 
tinărul spectator de astăzi do- 
bîndește un fel de introducere 
în cultura spirituală a unei 
epoci. Vizionarea unui Shakes
peare, a unei comedii ca „Fe
meia îndărătnică", înseamnă pu 
numai cunoașterea dramatur
giei engleze, cj a spiritului în
tregii Renașteri' engleze, a ra
porturilor umane, a ierarhiilor 
dintr-o cetate a vremii, a con
vențiilor sociale, a codului com
portării, a felului în care lite
ratura și artele sînt inserate 
efectiv în viața spirituală a oa
menilor acelei vremi. Poarta cu
noașterii pe care o deschide o 
speră veritabil clasică este 
enormă și acesta este cel mai 
puternic senin distinctiv al ac
tualității ei perpetue, pentru că 
îmbogățirea și înnobilarea spi
ritului este oricind o sarcină 
actuală a omenirii.

Valeriu Moisescu — Cred că 
marii clasici sînt mari clasici 
tocmai pentru că îi putem juca 
oricind, fiecare dintre ei găsin- 
du-și adeziunea intr-o anumită 
epocă, intr-un anumit moment 
și spre o anumită înțelegere a 
unei epoci. Dar permanența, ac
tualitatea, clasicilor se explică 
nu numai prin faptul că izbu
tesc să concretizeze niște date 
și valori etice, care ar putea fi 
etern valabile, ci și pentru că 
izbutesc sg fie, tn concretețea 
lor, abstracți, pentru că drama
turgia nu se poate dispensa de 
puterea de generalizare, care 
face posibilă, spre exemplu, azi, 
racordarea problematicii războ
iului troian la contemporanei
tate.

Miron Niculescu — De 2 500 de 
ani clasicii greci continuă să fie 
actuali, fie că este vorba de ma
rile pasiuni omenești sau de 
problemele fundamentale ale o- 
menirii, ca setea de libertate și 
dorința de pace. Iar atît de să
raca reprezentare a clasicilor 
greci este cu atît mai regreta
bilă cu cit sensibilitatea ultime
lor generații n-a fost influen
țată de aceste mari valori uni
versale în măsura în care s-ar 
fi putut. Această Influențare 
trebpie însă să se producă fără 
întîrzlere, pentru că nu este 
vorba numai de permanența pa
siunilor omenești sau a marilor 
probleme ale omenirii, ci și de 
procesul educativ, cultural, llte-

rar, al acestor generații, iar 
teatrul marilor clasici este de 
fapt teatrul marilor poeți, ai 
stîlpilor literaturii universale. 
Din acest punct de vedere re
prezentarea lor mi se pare și 
mie că oferă incă o imagine 
falsă, trunchiată, inegală.

— Ce propuneți ?
— Să începem, cum ar fi 

firesc, de la A, cu operele cla
sicilor nereprezentate în anii 
din urmă și aici sîntem datori 
și clasicilor greci și lui Shakes
peare, clar și lui Goethe, și lui 
Moliere, căruia nu i s-a jucat 
nici măcar „Mizantropul". O 
altă cale ar fi aceea a repre
zentării versurilor moderne ale 
operelor clasice, datorate și ele

I

mare ar fi prețuirea pe care 
i-o acordăm ca literatură, ea 
devine un fapt contemporan, cu 
toate implicațiile amintite, 
atunci cînd pe scenă i se re
levă substanța, i se deslușesc 
sensurile racordate la contem
poraneitate și i se luminează 
acele date de care sensibilitatea 
noastră are nevoie și le 
cu mai multă acuitate.

Contemporaneitatea 
spectacol cu o piesă
pornește tocmai de la nevoia re
simțită a realizatorilor de a 
răspunde, prin alegerea și re
prezentarea piesei respective, 
unor cerințe spirituale ale so
cietății și timpului în care tră
iesc.

percepe
unui 

clasică

cercare de repetare a succesu
lui... pe un succes verificat.

Repertoriul clasic este numai 
un patrimoniu și se realizează 
concret prin personalități. Toc
mai de aceea nu trebuie , con
fundată citirea unui autor cla
sic cu reprezentarea lui. 
spectacol, literatura clasică ni 
se adresează nu numai prin ceea 
ce au reușit să descrie autorii 
unei anumite epoci, chiar de- 
pâșind-o, ci si prin ceea ce am 
reușit să acumulăm noi înșine 
de la acea epocă și pînă azi.

Valentin Silvestru — Există, 
fără îndoială, și o contempora
neitate a expresiei, dar aici sînt 
atîtea forme, formule și mij
loace posibile de concretizare

în

a

ACTUALITATEA
REPERTORIULUI

CLASIC m
Anchetă realizată' de^ yiCȚOR PARHON

unor autori contemporani din
tre cei mai importanți : Anti- 
gona a fost preluată de Anouilh 
si de Brecht, Oedip de către 
Cocteau, Troienele de către 
Sartre ș.a.m.d. De fapt, ambele 
modalități sînt de luat în consi
derație și poate că teatrele, în 
măsura în care ar exista o reală 
corelare între sarcinile lor, ar 
putea să opteze pentru o moda
litate sau alta, pentru un titlu 
sau altul, încît să nu se mai 
ajungă la situația actuală, în 
care cîteva titluri revin uneori 
nejustificat, în vreme ce multe 
altele nu sînt reprezentate 
deloc.

Nici cel mai tinăr teatru, în 
sensul modernității lui, nu tre
buie să neglijeze repertoriul 
clasic, ci trebuie doar să se în
trebe cu responsabilitate care 
titluri din atît de bogatul re
pertoriu clasic pot să cores
pundă mai bine repertoriului 
propriu și sensibilității publicu
lui contemporan.

Contemporaneitatea 
spectacolului clasic
Valentin Silvestru — In teatru 

Insă, care este o artă de sine 
stătătoare, titlul unei piese are 
o valoare relativă. Oricît de

TINERII
MUNCITORI
CULTURALI

(Urmare din pag. I)

o infatuare prin limbaj, menită a sublinia la un moment dat 
o stare socială sus-pusă, dar care cu mare forță pedepsitoare 
se transformă in cel mai scurt timp in însăși caricatura ling
vistică a acelei stări. De aceea, îndrăznesc să cred că apro
pierea de vîrstă este tocmai una din căile cele mai drepte de 
comunicare și că specialiștii tineri merită încrederea noastră 

pe deplin. Așa cum econpmia națională este deservită in mare 
măsură de cadre tinere, pregătite temeinic de învățăniintui 
superior, așa cum pedagogia, justiția incorporează tot mai mulți 
tineri absolvenți ai facultăților și institutelor de specialitate, 
așa cum li se acordă acestor tineri mari răspunderi in sectoa
rele de cea mai mare importanță a vieții noastre sociale, toi
astfel pot și trebuie să fie considerați acei tineri care
activează . în domeniul muncii culturale Au trecut
destul de mulți ani de cînd personalități reale ale vieții artis
tice au rost confirmate ca atare după probe profesionale tre
cute nu în fața urnii juriu de specialitate ci in fața publicului 
larg, au trecut destul de mulți ani de cînd generația artistică 

tinără, indiferent că e vorba de plasticieni, muzicieni, scrii
tori sau actori, satisface nu numai exigența asistenței româ
nești, dar a marcat succese reale dincolo de hotarele țării. 
Cred că e timpul ca acestor tineri să Ii se acorde atenția pe 
care o merită, sâ li se acorde respectul pe care îl merită pen
tru îndeplinirea exemplară a disciplinei profesionale, cred că 
e timpul ca tinerilor acestora să li se recunoască maturitatea 
și experiența, cred că e timpul ca ei să fie chemați în mijlo
cul masei largi a tineretului : ei sînt pregătiți pentru între
bările grave, pentru întrebările drepte Și aspre ale generației 
lor, ei pot răspunde și pot contamina auditoriul tinăr de ide
alul lor protesional și moral Cred cu convingere că există 
tineri pregătiți exceptional pentru munca de propagandă, pen
tru o activitate politică reală și eficientă. Am să dau și cîteva 
exemple : iată, e timp deja de cind cele mai importante emi
siuni pentru tineret ale Radiodifuziunii române au fost încre
dințate specialiștilor tineri, absolvenți ai învățămîntului su
perior. Nu mă refer atît la emisiunile de profil tehnic și eco
nomic, cit la cele de caracter cultural, indiferent, că e vorba 
de emisiuni literare, muzicale, sau de emisiuni închinate în 
mod direct problemelor de tineret. E timp deja de cînd aceste 
emisiuni pe care le calific cu superlative și-au dobîndit un 
auditoriu consecvent, de cînd reprezintă în mod real o con
tribuție la -eea ce numim atît de laconic profilul moral al 
generației tinere Nici o revistă de literatură n-a acoperit în 
spațiu) dedicat poeziei atîta poezie tinără cită a difuzat radio
difuziunea în ultimii ani, nici o revistă de literatură n-a con
semnat la rubrica de critică literară atîtea cărți apărute, atîtea 
debuturi cite au fost difuzate în eter, nu s-a luptat nicăieri 
cu atîta asiduitate pentru ca memoria unor mari scriitori ro
mâni să pătrundă în conștiința tineretului, nicăieri nu s-a păs
trat atîta obiectivitate față de imensul atribut subiectiv care 
este literatura. Propaganda literară manifestată de tinerii re
dactori ai radiodifuziunii a îmbrăcat mijloace de manifestare 
atît de variate și complexe încît fantezia tineretului, sînt si
gură, marea putere de percepție și reprezentare a vîrstei ado
lescente a fost cu singuranță satisfăcută. Ar fi nedrept să pro
nunț cîteva din numele tinerilor redactori de la radio, sint 
sigură că pronunțind două, aș nedreptăți patru și așa mai de
parte, dar găsesc că nu e hazardat și nici vulgar să folosesc 
acest prilej pentru a saluta succesele reale pe care ei le-au do
bîndit, pentru a-i felicita sincer în numeie acelor auditori care 
îi urmăresc cu regularitate ți printre care mă număr. Dacă 
ideologie înseamnă acordul nostru cu ceea ce ne reprezentăm 
a fi tradiție si actualitate în spiritualitatea românească, dacă 
politică înseamnă hotărîrea de a milita in numele adevărurilor 
generale ale destinului nostru comun, atunci trebuie să recu
noaștem cu necesitate că efortul tinerilor muncitori ai Radio
difuziunii române poartă aceste înalte însemne reprezentate, 
desigur. Intr-un mod tineresc, atractiv și convingător.

i
Valeriu Moisescu — Sînt piese 

pentru un anotimp, 
tru un eveniment, 
conjunctură și există și o ade
vărată literatură 
care se verifică prin ea însăși.

Tocmai pentru că există anu
mite opere clasice care își de
termină prin ele însele actuali
tatea la un moment dat. există 
și mari creatori care sesizează 
acest lucru și pot răspunde ast
fel direct problemelor celor mal 
stringente ale actualității.

Spectacolul clasic trebuie să 
răspundă epocii și momentului 
istoric căruia i se adresează — 
unii dintre clasici răspund as
tăzi, alții pot răspunde mîine. 
Marii creatori de spectacole pun 
în scenă acea piesă clasică, care 
răspunde cel mai bine proble
melor acute ale contemporanei
tății. Unii creatori, mediocri, 
uită mobilul pentru care o 
piesă a fost pusă în scenă, jar 
alegerea ei nu mai reprezintă 
o opțiune, devine formală, o în-

piese pen- 
piese de

dramatică,

unui gînd actual, încît practic 
este imposibil să se statueze că 
numai o anumită formă este 
contemporană iar alta nu. Pe
ter Brook a împins foarte de
parte în istorie, înapoi, poves
tea bătrînului rege Bear, aș 
spune chiar că a dezistorizat-o, 
plasînd-o într-o zonă poematică, 
dar, prin acuitatea extraordi
nară a sentimentelor, acest 
spectacol era resimțit ca fiind 
de o actualitate ardentă In 
schimb. „Fedra" pusă în scenă 
la noi cu mijloace din epoca 
ultimelor descoperiri în materie 
de tehnică scenică, n-a creat 
nici un fel de emoție, nici mă
car o iluzie de act artistic 
zilelor noastre.

Prejudecăți
nu numai...

administrative

al

Dumitru Chirjlă — De cele 
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— o piesă pe stagiune. Indife
rent care și cine o pune, numai 
să facă puțin succes, sau să ne 
spele obrazul. Și cu asta ne-am 
făcut datoria și față de teatru 
și față de public și față de com
plexitatea sarcinilor muncii 
noastre ideologice și culturale. 
Uneori valorilor clasice reale li 
se „substituie" . un Scribe sau 
Sardeu, cu sentimentul că s-a 
jucat un clasic... inedit, înccr- 
cîndu-se chiar acreditarea ideii 
unui act de cultură față de pu
blic. Ca și cînd am fi parcurs 
toate marile titluri ale drama
turgiei universale și ne-ar fi 
rămas numai comediile obscure 
ale unor autori necunoscuți.

Chiar daca inevitabile, fluc
tuațiile de cadre artistice și 
chiar înlocuirile frecvențe de 
conducători artistici împ'iedică 
realizarea acestui vechi și me
reu actual deziderat al reper
toriului clasic de continuitate și 
perspectivă.

Valeriu Moisescu — Se per
petuează de multă vreme falsa 
idee că trebuie să existe atîta 
la sută dramaturgie clasică și 
atîta la sută dramaturgie con
temporană. Dar un teatru poate 
să aibă într-o stagiune numai 
piese clasice sau numai piese 
contemporane — important este 
ce vrea să spună un teatru în
tr-o anumită perioadă de timp, 
într-o stagiune, In care el își 
afirmă un punct de vedere, și 
acest punct de vedere nu tre
buie și nici nu poate fi influen
țat efectiv de criterii formale, 
administrative. Dacă vrem să 
discutăm nu numai teoretic as
pectele deficitare ale actualei 
prezențe, de multe ori formale, 
a repertoriului clasic, nu putem 
escamota problema insuficientei 
responsabilități care i se acordă 
actualmente directorului, de tea
tru. Ar trebui să se înțeleagă 
odată că și în viața artistică, în 
teatru, ca și în economie, di
rectorul — fie el de teatru sau 
de combinat chimic — este și 
trebuie să fie un conducător, un 
factor responsabil unic, care nu 
poate răspunde decît cu un cap, 
nu poate răspunde nici cu, nici 
pentru mai multe capete, si
tuație în care dispare el însuși 
ca conducător și dispare și 
ideea de responsabilitate, far 
pentru un repertoriu prost fă
cut nu mai răspunde nimeni — 
nici măcar funcționarii.

— Ce aveți în vedere ?
— Să se procedeze ca 

celelalte sectoare ale 
noastre soclal-economice, 
rindu-se reala competență pro
fesională a celor care dețin 
funcții de răspundere. In func
țiile de răspundere trebuie 
existe oameni care să nu 
teamă să răspundă și nici să 
se teamă de răspunderea lor.

înȘi 
vieții 

urmă-

să 
se 

nu
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MUZICALA
Din „sumarul" muzical al a- 

cestei săptămîni vă recomandăm 
înainte de toate din programele 
simfonicelor de joi și vineri seara 
cîteva interesante lucrări scrise 
în veacul nostru : „Marea" de 
Debussy, cel de al doilea Con
cert pentru pian al lui Ravel și 
piesa „Texturi" de M. Moldovan 
(în concertul Filarmonicii) și 
două prime audiții in Concer
tul Orchestrei de studio a Ra- 
dioteleviziunii: Cinci piese pen
tru orchestră de A. Webern și 
Concertul pentru orgă de 
A. Porfetye.

Cîteva cuvinte despre piesele 
românești: scrisă în ultimii ani, 
lucrarea „Texturi" de M. Mol
dovan demonstrează alături

„Vitralii" și „Rituali tendința 
tînărului compozitor dș a-și făuri 
un limbaj propriu, de_ a explora 
resursele orchestrei moderne, de 
a ne contura cîteva,floi ampli
tudini ale rezonanțelor folclorice 
în creația simfonică.-

Concertul pentru ețgă și or
chestră de A. Porfețyg. a fost 
compusă în anul Î9§7 și con
tribuie la definirea personalității 
unui muzician adine- legat de 
spiritul marilor luccăa neocla
sice. .

Din restul programelor acestor 
două concerte simfonice mai 
amintim prima audiție, în con
certul de joi seara al operei lui 
Ceorg Telemann : ‘„înțeleptul 
Socrate". (în original ,^Răbdăto
rul Socrate"). Telemânn depă-

șește lipsa de valoare a libretu
lui lui J. Ulrich, făurind o lu
crare remarcabilă prin logico 
construcției, frumusețea comen
tariului muzical, prospețimea țe
săturii sonore.

Printre invitații bucureșteni ai 
săptămînii amintim numele cele
brului pianist sovietic D. Baș 
kirov și al tînărului dirijor clujean 
Emil Simon.

Dintre manifestările din cele
lalte centre muzicale semnalăm 
„Festivalul Brahms" care va a 
vea loc la 27 octombrie la Ora
dea, festival cuprinzînd „Uvertu
ra Academică", „Simfonia l-a" 
și Concertul nr. 1 pentru pian 

solist: Al. Demetriad.

CRONICA LITERARA
! „Catedrala" este de fapt de- 
1 butul semnificativ, surprinzător 
; prin îndrăzneala proiectelor, al 
I lui Virgil Duda. Față de nume- 
I roasele „literaturizări" care bîn- 
| tuie producția curentă în proză, 
I această carte de mari ambiții 
' constructive spulberă iluzia că 
literatura se poate reduce la o 
sumă fie observații inteligente 
asupra vieții. Adepțiî unui mod 
primitiv de a înțelege literatu
ra se recunosc ușor după fla
granta neintuire a proporțiilor 
Din cîteva întîmplări mgi deo
sebite se extrag semnificații 
mai mult sau mai puțin plauzi
bile, din două-trei portrete ana
lizate pe kilometri de proză se 
deduc cele mai tulburătoare 
drame umane, mari probleme 
de conștiință, iar autorii cred a 
fi devenit, cu acest suspect ba
gaj, scriitori. Vrem să spunem 
anume că sub aparențele unui 
fervent realism doctrinar se as
cunde adesea o literatură ana- 
loagă dicteului, adepții ei nu
trind, interesați, convingerea că 
nu scriitorii fac literatura ci 
viața însăși și că, deci, scritorii 
nu ar trebui decît să se lase 
scriși de ceea ce cunosc.

Altfel cum ar putea să apa
ră atîtea jurnale deghizate, atî- 
tea „relatări" în care nu există 
nici o legătură reală între na-
melor, în care aptitudinea „pro-

plistă. Procesul e totuși mal 
complicat decît acela al deter
minării univoce a unei biografii. 
Burghele este replica umană a 
uzinei, el se înalță aidoma ei 
dintr-o condiție precară căreia 
îi găsește remediul. Un episod 
semnificativ, poate cheia roma
nului, este descrierea biroului 
lui Băncilă, directorul uzinei, a 
arhitecturii acestei acaparatoare 
și intimidante clădiri. E de pre
supus forța persuasivă a acestei 
arhitecturi cu efecte anihilante 
asupra personalității celui care 
intră în imperiul său. Numai că, 
întocmai ca în cazul eroului, a- 
eeastă forță anihilantă a unui 
spațiu, desigur simbolic, nu,mai 
are efectul scontat, ea este de
pășită, evitată și înfrîntă. Bur
ghele însuși semnifică jocul for
țelor bivalente ale unui destin 
Născut într-o familie de, în
vinși (insistența asupra episodu
lui din spital are tocmai âcest 
rost), el va deveni învingător 
schimbînd sensul unei biografii 
altfel condamnate a o continua 
pe cea a familiei. Din această 
cauză el, scrie autorul, are și o 
biografie „de legendă", însă nu, 
firește „legendară" Mai tîrziu, 
în facultate, prestigiul dobîndit 
în altă parte decît acolo unde se 
„forma" — învață la o faculta
te tehnică însă are o sarcină po
litică la filologie — nu semni
fică nici el decît tot această

ție masivă, el a încercat să evi
te monumentalul, accentele pa
tetice (subiectul putea fi tratat 
și epopeic !).

Aceasta se vede chiar în de
tașarea cu care își urmărește 
personajele, în „descoperirea" 
lor printr-o sumă dg presupu
neri avansate sub beneficiu de 
inventar însă cu atît mai „rea
liste". Cazul Burghele, cel care 
declanșează în fond o altă per
spectivă asupra jocului de forțe 
ale uzinei, este înfățișat în în
treaga lui complexitate. Pe mă
sură ce acesta contribuie la de
tronarea „zeilor", capătă el în
suși o biografie „de legendă" ca 
și cînd o fatalitate ineluctabilă 
face ca miturile să nu poată fi 
desființate ci numai schimbate 
prin altele. Procesul creșterii 
prestigiului acestui nou sosit în 
statul major al uzinei exprimă 
nu numai efectul unor acțiuni 
proprii dar și 
ra care-i sînt 
tinși de razele 
Uzurpator de 
este obligat să 
postura de cuceritor al opiniei 
publice. Ceea ce l-a înălțat, însă, 
îl poate și pierde. Avem în față 
deci și un roman al puterii, al 
dialecticii mitului și demitizărli 
eroului cuceritor. Momentul le
gendei este acela al încleștării 
pentru recunoașterea noului zeu, 
după aceea privirea critică re-

beneficiile acelo- 
în subordine, a- 
acestui prestigiu, 
mituri, Burghele 
li se substituie in

CATEDRALA"
de VIRGIL DUDA

• Mblematizării" e văzută ca o sal
vare îndemînatecă din inaptitu
dinea creației ? Ambiția unor 
construcții de anvergură stîr- 
nește pe foarte puțini scriitori, 
iar autorii de duzină n-au pa
siunea marilor proiecte ci se su
pun cu o fidelitate demnă de 
cauze mai bune transcrierii unor 
experiențe minore ori în seama 
cărora pun producerea unor ma
jore procese de conștiință. Ilu
zia că aceleași probleme de via
ță se pun la orice nivel al „su
biectelor" literare indică un re
gres din care editurile noastre 
au făcut, mai ales în ultima vre
me, un lamentabil principiu. 
Oricine are ceva de spus, spune^ 
pare a fi deviza 
rie a acestora.

Judecind din 
astfel de situații, 
Virgil Duda are meritul de 
răta că literatura este construc
ție, creație ce înfăptuiește un 
proiect secret, în virtutea că
ruia lucrurile se orînduiesc alt
fel decît par a fi ele. Structura 
lui, superior didactică, este 
compusă din nivele din ce în ce 
mai adinei ale unei aceleiași 
realități. Romanul constituim 
unei uzine, el este în același 
timp al procesului de formate 
și consolidare a unei puteri, a 
unei forțe ce iese din sfera care 
a determinat-o ori care numai 
a ajutat-o să se releve. „Bio
grafia" uzinei este urmărită din 
perspectiva biografiei ingineru
lui Burghele. „Catedrala" se Iasă 
creată de eroul său pentru că se 
recunoaște ea însăși în structura 
icestuia.

Eroul se lasă creat de „cate
drală" pentru că are revelația 
că aceasta il recunoaște. Tn plan 
parabolic, o secretă legătură 
dintre erou și cosmosul său, o 
solidaritate subterană indestruc
tibilă dintre două forțe.

Există o similitudine tulbură
toare între erou și cosmosul său, 
între liniile de forță care le gu
vernează destinele, încît ideea 
unui „roman de formație", „bil
dungsroman" pare ușor sim-

lipsită de

unghiul 
romanul

glo-

unei 
lui 

a a-
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bivalență. Eroul nu este format 
de mediul său ci mereu se a- 
firmă în alt plan decît cel a- 
parent. Putem duce lucrurile 
mai departe urmărind avansarea 
Iui în uzină, care nu este da 
fapt profesională ci socială. Tot 
timpul acest personaj se afirmă 
dincolo de condiția sa, parcă 
urmărit, comandat, dirijat de 
gestul din tinerețe care a în
semnat ruperea, negarea unei 
condiții familiale și sociale. Per
sonajul, deci, nu este creat ‘ 
„catedrală......................
tr-un plan 
tinzînd nu 
fie o forță 
ea. El este 
ea dar nesupus ei. Intr-un sens, 
el nici nu se formează, este gata 
format, ca o construcție care, 
atunci cînd se face, nu repetă 
decît un plșn ..întocmit dinainte. 
In anterioritatea acestui plan 
— similar unui cod — stă simi
litudinea dintre erou și catedra
lă, paralelismul acestor două 
creații și mai puțin e vorba de 
constrîngătoarea lor determi
na re.

Se vede limpede că autorul 
nu și-a propus puf și simplu 
să descrie viața unei uzine, dar 
nici să iacă din ea un simplu 
pretext. El descoperă filigranul 
unor situații existențiale funda
mentale in raporturile concrete, 
aglomerate și cam haotice, din 
zona abordată Ea suprafață to
tul are aerul mișcării diurne 
dintr-o uzină, dintr-o secție etc. 
Au Ioc scene paralele în locuri 
care nu sînt ale uzinei, dar în 
care resortul secret al mișcării! 
al dialogurilor, al meditației și 
confuziei personajelor rămîne 
înfipt în zidurile acestei „cate
drale" în plină constituire Sen
sul general este dat de ideea 
din cuvintele lui Malraux lua
te ca motto ; „E nevoie ca uzi
na, care nu e încă decît un soi 
de biserică din vremea cata
combelor, să devină ceea ce a 
fost altădată catedrala" și, mai 
departe, „și ca oamenii să vadă 
în ea, în locul zeilor, forța ome
nească în lupta împotriva 
turii".

Ceea ce îl preocupă pe Virgil 
Duda este momentul sau mo
mentele în care viziunea forțe
lor se modifică axiologic, în care 
din zeu cineva devine om. A- 
ceastă nobilă „degradare" se 
.produce, pînă la accente teziste, 
în procesul consolidării unui 
personaj ca Burghele, tipic caz 
omenesc de afirmare a unei pu
teri tot omenești, în raport cu 
„demitizarea" bătrînului inginer 
șef ori chiar cu aceea a figurii 
taciturne, imprevizibile, a direc
torului Băncilă, încă aflat pe 
postamentul unui zeu impene
trabil. Procesul de înlocuire a 
unei viziuni cu alta antrenează 
firește o mare eterogenitate de 
forțe, de relații și conflicte, 
însă el este descris cu' suficien
tă claritate. Compozițional, car
tea e „didactic" construită : o 
expunere a mediului traversat 
incă de relații cu resorturi 
obscure, excelent văzute în ma-' 
nîfestările 
(„Umbrele 
me"), amestecul inextricabil de 
omenesc și mecanic ce urmează 
a fi disociat, direcția teoretică 
pozitivă ce se poate extrage 
din potențialul unei materii a- 
parent consumate („Această 
apă Impură"), treptele pe care 
se înalță Burghele, cel care a 
știut de fapt să transforme in 
nesfîrșite avantaje situațiile 
simbolice oferite de o biografie 
fără glorie („Trepte de tot felul") 
și, în fine, o galerie a cîștigăto- 
rilor și a victimelor acestora 
(„învingători și învinși").

Ar fi absurd să se înțeleagă 
din schematizarea voită a capi
tolelor cărții că autorul n-a do
rit decît să-și ilustreze teza. De 
mare însemnătate este însă fap
tul că, aspirînd spre o construo-

ci se întîlnește 
simbolic cu ea, 

să i se spună ci 
egală sau demnă 
numai selectat

lie 
in
el 
să 
de 
de

na-

lor imperceptibile 
amănuntelor inti-

stabilește proporțiile, examenul 
obiectiv al faptelor divulgă si
tuația de excepție înglobînd-o 
ritmului comun. Asupra acestei 
noi „degradări" romanul nu-și 
propune să se oprească : „Sim
patia declarată și generală e a- 
panajul celor dăruiți încleștă
rii spectaculoase pentru cuceri
rea unei recunoașteri oficiale, 
dincolb de ea se așterne răcea
la, privirea critică și nemulțu
mită. Să nu anticipăm insă zone 
asupra cărora, oricum, povesti
rea noastră n-are intenția să 
se extindă"

Așadar un roman de excepțio
nal interes prin ambiția divul
gată de formularea proiectelor, 
prin alegerea unui „subiect" 
pretabil la o adevărată creație, 
prin evitarea întîmplătorului, a 
experienței personale oarecare. 
Nu vom spune însă că romanul 
răspunde efectiv acestor ambiții. 
Preocupat firește de cîteva 
tipuri pe umerii cărora să-și 
pună construcția, autorul nu 
pare a avea încă mare conside
rație pentru portretizarea 
culară a .personajelor de 
plan.

Pe scurt : autorul are 
citatea de a introduce 
exemplarul, în specia din care 
face parte, însă nu și pe aceea 
de a exemplifica specia prin in
divid. Personajele n-au nimio 
ori au prea puțin al lor și toate 
caracteristicile categoriei din 
care fac parte. Evoluția sa e de 
așteptat în direcția deprinderii 
de a Ie face să se comporte de
finitoriu în situații particulare 
adică, în situația de acum, exact 
atunci cînd le sustrage prim- 
planului, luîndu-le locul 1 A- 
cest deficit de creație poate fi, 
desigur, încă mascat de unele 
poncife ale prozei moderne, în>-ă 
va trebui să disocieze cu mai 
multă înțelegere între necesita
tea organică a unei libertăți a 
scriitorului față de literatură, 
de personaje etc. și maniera ci- 
ceroniană fals modernă. E ade
vărat că autorul modern obiș
nuiește să conducă permanent 
pașii cititorului în labirintul 
creației, insă valoarea procedeu
lui nu e una mecanică, automa
tă, ci impusă ori nu de struc
tura personajelor și a proble
melor. Detașarea, lipsită de o 
condiționare mai adîncă decît 
postura ciceroniană modernă, 
este nu o calitate ci un defect., 
Tn ciuda dispariției canonului 
din proza modernă, trebuie să 
privim cu suspiciune voluntara 
polemică ori distanță dintre au
tor și „personaje". S-ar putea 
întîmpla să descoperim că in
subordonarea față de maniera 
tradițională ascunde o subordo
nare mai subtilă, mai adecvată 
ritmului modern, față de viața' 
constituită în obsesie și expri
mată în creație. Subordonarea 
față de creație este numai de 
alt ordin.

în sfîrșit, acestea sînt obser
vații marginale. în fond neim
portante față de interesul excep
țional al problematicii acestui 
roman. El poate fi socotit roman 
numai în măsura în care obiec
tul său, „catedrala", își desă- 
vîrșește împlinirea. Caz rar, am 
spune, de adecvare, de supunere 
la obiect.

parti- 
prim

capa- 
cazul,

C. STANESCU
P. S. — Situațiile anormale 

reclamă și produc reflexe de a- 
ceeași natură. Nu se practică o- 
biceiul citării redactorului de 
carte însă din cauza împrejură
rilor — de noi necunoscute — 
care „asigură" apariții ce nu 
răspund nici unor exigențe mi
nime și nici unor direcții lite
rare clare, cred că redactorul 
de carte care izbutește să pro
pună și să concure la apariția 
unor cărți ca această „Catedra
lă" trebuie făcut cunoscut. El 
se numește Georgeta Naidin.

Casa de cultură cinematografică pentru tineretDe curlnd a fost inaugurată Casa de cultură cinematografică pentru tineret „Ecran club**, în clădirea fostei case de cultură a sectorului 7. în fiecare luni, miercuri și duminică sînt proiectate filme adresate tinerilor muncitori și elevilor in cadrul unor cicluri speciale, urmînd ca in viitorul apropiat să fie deschis și un cenaclu al cineastului amator cu „ateliere" de regie, operatorie, actorie.înscrierile la „Ecran club’ se fac zilnic între orele 8—13 și 17—20, în Șoseaua Grozăvești nr. 82, sectorul 7, tramvaie 13, 14, troleibuze 90, 93, autobuze 36, 74.



MARI PERSONALITĂȚI DESPRE CINEMATOGRAFUL SI TINERETUL
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ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ organizată de Carol Roman

HENRI COANDA
Remarcabilul om 

de știință și in
ventator — despre 
care „Le 
Litteraire" 
maj 1966 
„In 1910. 
Coandă a 
aviația cu 
— născut la Bucu-

Statistic dovedita astăzi pe toate meridianele, predomi
nanta elementului tînăr în componenta publicului cinemato
grafic contemporan este o premiză de care creatorii de film 
sînt nevoiji să țină seama. In condițiile dificile ale asaltului 
televiziunii și ale multitudinii de solicitări pe toate planurile 
care au redus, în multe țări, numărul spectatorilor de film, tine
retul a rămas fidel artei ecranului, constituind factorul stabil 
al elementului complex numi‘ „public".'

Izbutește însă, Tn revanșă, cinematograful să contribuie la 
formarea tînărului om, corespunde această neîndoielnică popu
laritate a unei arte, utilității ei sociale ? Problema, de fel sub
sidiară, neliniștește astăzi atît pe cineaști cît și pe pedagogi, 
lată de ce am socotit util să punem cîte trei întrebări unor dis
tinse personalități din șase țări ale Europei — care activează 
fie în domeniul filmului; fie în cel al educației.

1. în general, nu există film 
să nu fie „educativ". Problema 
este, întotdeauna, ce fel de 
educație promovează. E o în
trebare veche asta. „Minunea 
de bîlci" de acum aproape, trei 
sferturi de veao, s-a afirms t 
dintr-o dată ca un fantastio in 
strument de formare morală și 
intelectuală ,a individului. Prost 
întrebuințată, ea poate să facă 
mai mult rău decît bine ! Iată 
de unde pornește lupta crîncenă 
între arta autentică, destinată 
spiritului uman și maculatura 
pe care o desfac unii negustori 
veroși. Este de sperat că în a- 
ceastă luptă, va învinge arta 
autentică, angajată în slujirea 
celor mai scumpe idealuri ale 
umanității, artă Ia care se ata
șează și școala filmului româ
nesc-

2. Considered realizatorul da 
film ca un artist cetățean, sen
sibil la mutațiile societății 
contemporane, considlerîndu-1 un 
ins conștient de valoarea ideo-e- 
moțională a artei pe care o 
practică. considerîndu-I minte 
luminată în stare să gîndească 
tn perspectivă, nu pot să nu o- 
pinez pentru rolul multiplicat pe 
care trebuie să-1 aibă, nu numai 
ca om de artă, ci ți în calitatea 
sa de educator al viitorilor ce
tățeni ai lumii.

3. Categorisirea de „filme 
pentru adulți" și „filme pentru 
tineret" mi se parte arbitrară, 
într-o operă de autentică va
loare. ^estinată adulților, un 
tînăr poate găsi acel ceva care 
să-1 intereseze, tot așa cum un 
tată de familie poate descoperi 
adevăruri într-un film destinat 
adolescenților. Principalul mi 
se pare numai ca cineastul să 
fie sincer cu el Însuși — atît în 
ce privește raportul creator- 
operă cît și raportul creator
spectator (fie el matur sau tî
năr). Fariseismul în tratarea te
melor așa-numite de „tineret", 
nu poate duce la rezultate po
zitive...

*
Ni s-a părut cu totul semnifi

cativă solidaritatea de opinie 
manifestată de toate aceste per
sonalități din țări diferite, apar- 
ținînd unor diferite generații și 
uneori chiar unor profesii dife
rite, în sublinierea efectului 
determinant al cinematografului 
asupra unor caractere aflate 
încă în formare. Este drept că 
răspunsurile anchetei noastre 
exprimă îngrijorarea resimțită 
pe toate meridianele în legătură 
cu valoarea unora din produ
sele pe care mijloacele moderne 
audio-vizuale le pun în circu
lație. Energia cu care partici- 
panții la ancheta noastră au 
luat atitudine împotriva cine
matografului de degradare spi
rituală, adesea încă vehiculat 
de către distribuitori, în virtu
tea unor finalități exclusiv co
merciale, invită la meditație. 
Mai ales creatorii de film și lu
crătorii însărcinați cu difuza
rea artei imaginii au misiunea 
de a reflecta în prealabil la 
ceea ce va trezi, în public, pe
licula pe care vor să i-o pre
zinte.

Trebuie să semnalăm, în ace
lași timp, concluzia unanimă 
care se desprinde din răspunsu
rile primite, că adevărata artă 
a ecranului, generoasă, înnobi
lată de înalte idealuri, dobîn- 
dește astăzi o impresionantă 
putere de penetrație în rîndul 
tineretului, inoomparabil mai 
mare decît a altor arte, și are un 
efect binefăcător asupra for
mării caracterelor. Operele îna
ripate ale unor adevărați oa
meni de artă care au și ce co
munica și însușirile profesionale 
cu care s-o facă, cinematograful 
dinamic, populat de eroi demni 
de admirat în temerarele lor ac
țiuni, slujind un nobil ideal la 
care omul contemporan poate să 
adere fără rezerve — va fi întot
deauna bine primit de către pu
blicul tînăr.
Anchetă realizată

de T. CARANFIL

care avea să des
chidă seria con
strucției avioane
lor multimotoare.

Marele experi
mentator a fost du
blat dc omul dc ști
ință preocupat de 
importante proble
me teoretice. El 
descoperă un im
portant fenomen 
aerodinamic pri
vind devierea unui 
fluid in alt fluid, 
cunoscut sub nu
mele de „efectul 
Coandă".

Talentul și spiri
tul inovator 
savantului 
manifestat in 
meroase domenii : 
el a prefigurat și 
realizat primele 
elemente de case 
prefabricate, a 
construit elemente 
pneumatice pentru 
automatizare, a re
alizat un aparat 
portativ de dimen
siuni mici pentru 
desalinizarea apei 
de mare, a conce
put un nou tip de 
avion denumit 
„farfurie zbură
toare" cu calități 
deosebite de zbor 
și mare eficiență 
economică.

tar general ai Ministeru
lui Belgian al Educației — 
Louis Verniers este vice
președinte al Centrului 
internațional de filme 
pentru tineret organizat 
pe lingă UNESCO)

1. Deși pot fi privit drept pe
simist, aș vrea să spun că de 
îndată ce este considerată în 
ansamblu, în unele țări influ
ența cinematografului asupra 
tineretului mi se pare mal cu
rînd rea decît bună. E adevă
rat că nu se poate spune — de 
pildă — că cinematograful ar fi 
cauza principală a delicventei 
juvenile. Ar fi neștiințific să nu 
vedem aici rolul primordial al 
condițiilor sociale. Totuși fil
mele proaste, nocive, cu drept 
de circulație în circuitele co
merciale ale lumii, își au con- 
tifbuția lor serioasă la crește
rea agresivității în rîndul tine
retului din multe țări. O re
centă întîlnire internațională a 
ct-eatorilor și producătorilor de 
filme pentru cinematograf și te
leviziune, a recomandat de altfel 
UNESCO să întreprindă o acți
une energică împotriva violenței

mai bune decît cele adresate 
publicului obișnuit, pentru că 
poartă o răspundere mai mare. 
Pentru realizarea lor ar trebui 
selecționați autorii, regizorii și 
interpreții cei. mai buni. Nu, 
nu trebuie nicidecum să poarte 
marca „film pentru tineret", 
dar fără a-și trîmbița în mod 
direct finalitatea, să trezească 
în spectatori sensibilitate și în
credere în viață...

VIATA ALEGE

CEEA CE E BUN DE CE E RAU!

GRIGORI ROȘAL
(unul din veteranii ci

nematografiei sovietice, 
autor al unor valoroase 
adaptări după „Afacerea 
Artamanov" de Gorki, 
„Familia Oppenheim" de 
Feuchtwanger și „Calva
rul" de A. Tolstoi. Tn. ul
timii ani s-a dedicat 
muncii cu tinerii cineaști 
profesioniști și pentru 
răspîndirea cine-amato- 
rismului în U.R.S.S.)

■reprezentanți ai tinerei 
generații de cineaști ma
ghiari. care s-a aplecat, 
cu prioritate in opera sa, 
asupra vieții contempo
rane a tineretului).

1. Că cinematograful are o 
influență asupra tineretului o 
dovedește, înainte de toate că 
aproape pretutindeni peste 70 
la sută din spectatori o formea
ză tinerii. In legătură cu natura 
acestei influențe, aș zice că 
adevăratul cineast, adevăratul 
om de artă poate avea o influ
ență favorabilă asupra, spectato
rilor săi. Din nenorocire, în ci
nematograf mai activează și 
oameni de afaceri, ei sînt cei 
care comandă filme de violență 
și sexualitate și asemenea măr
furi, independent de subvaloa- 
rea lor artistică, găsesc în
totdeauna distribuitori. Proble
ma cheie mi se pare deci a li
mita influența nefastă a... dis
tribuitorilor 1

2. Un cineast e un om de 
artă, el nu se preocupă de pe
dagogie. Dar noi nu trăim izolat, 
ci într-o ambianță socială. Eu 
fac film, dar soția mea e pro-

PARAFRAZĂ LA ESOP

Figaro 
din 5 
scria : 
Henri 

inventat 
reacție"

rești in anul 1886.
s-a dovedit a fi
timp de șase de-
cenil drept una
dintre cele mai
proeminente figuri 
»lo creației știin
țifice românești și 
mondiale

La o virstă tl- 
nără posedă deja 
trei diplome ingi
nerești : cea de la 
Charlottenburg și 
de Ia Paris tn do
meniul aeronau
ticii, și apoi, tot 
din capitala Fran
ței. in domeniul 
frigorific.

La virsta dc 19 
ani experimen
tează la atelierele 
Arsenalului arma
tei o primă ma
chetă de avion 
propulsat de un 
motor-rachetă cu 
combustibil solid.

Tn toamna anului 
1910 tinărul savant 
român prezintă in

cadru] celui de al 
doilea Salon in
ternațional de ae
ronautică de la 
Paris primul avion 
aeroreactiv 
lume, 
rul 
relor de azi. 
acest avion se

din 
precurso- 

turboreactoa- 
Cu 
va

înălța in aer peste 
puțină vreme, sta
bilind o perfor
manță unică in is
toria aviației mon
diale.

Anul 1911 II gă
sește pe H. Coan- 
dă construind pri
mul avion bimotor

A VISA
de HENRII

Cîndva am fost întrebat: care soco
tesc eu a fi principala calitate de 
care ar trebui să dea-- dovadă un 

veritabil om de știință ? (Fac o mică pa
ranteză pentru a vă dezvălui de la în
ceput concepția mea potrivit căreia orice 
om de știință nu-și poate etala în fața 
semenilor săi capacitatea și îndemînarea 
decît în măsura în care oferă mostre pal
pabile ale 
pectul lor 
fel nimeni 
pe cuvînt 
omenirea, 
practică...).

La' care 
sus, am răspuns • să aibă marea calitate 
de a ști să viseze cu ochii deschiși... Țin 
minte că interlocutorul meu a rămas o 
clipă descumpănit, după care a adăugat : 
„adică ?“

I-am repetat cele afirmate Neîndu
plecat în neînțelegerea lui. a înțercat să 
mă chestioneze mai mult; doar, spunea 
el. „îmi desfășor discuția cu un om de 
știință ce are un nume în lume, și nu 
cu un artist". înțeleg — spunea acesta 
— să vrea să viseze cu ochii deschiși un 
om ce-și propune să transpună artistic 
frumusețile naturii ori ale firii umane 
prin mijlocirea artei, ce nu cere nici cal
cule precise, nici chinuitoare investigații 
experimentale și nici rigoarea științifi
că despre care toată lumea știe că de
pinde de exactitate și nu de visare. A 
trebuit în cele din urmă să-i amintesc 
interlocutorului meu. fapiul că știința 
este rodul îndeletnicirilor unor oameni 
ce se străduie să desprindă legile lumii 
și, odată aflîndu-le taina, să le poată fo
losi prin forța imaginației lor, în favoa
rea semenilor.

Bine, dar ce au comun confesiunile de 
mai sus cu întrebarea anchetei de față ? 
Aci ajuns. îmi voi permite să recaligra- 
fiez răspunsul dat înaintașului întru în
trebarea despre omul de știință, afir- 
mîndu-vă că principala calitate pe care 
o vreau și o admir la un tînăr este aceea 
de a ști să viseze cu ochii deschiși.

Am mai multe 
firmație.

Mai intii orice 
de acut senzația 
de 18. 19, sau 20 __  ... . _ _ .
alizează un lucru important atunci cînd 
se prezintă în fața oamenilor. îi place 
să fie un „el" mai mare cu cîțiva ani, 
deoarece astfel are senzația că dobîn- 
deste certificatul de maturitate pentru 
înfăptuirea sa Tntrucît nu-mi prooun să 
fac filozofie în gol. voi încerca să aduo 
în sprijinul spuselor mele cîteva amintiri 
ale tînărului Coandă.

Era prin 1907. dacă nu mă înșel. Pe 
vremea aceea eram subjugat de ideea de 
a construi un avion cu motor aeroreactiv. 
Trecusem deja prin faimosul atelier al 
lui Louis Bleriot. om de mare suflet și 
care mi-a sprijinit căutările din acele 
timpuri... Trecusem și de zilele neliniști
te cînd așteptasem să văd ecoul stîrnit 
de macheta avionului expus la Salonul- 
exnoziție organizat în toamnă Ia Sport- 
halle din Berlin, care prototip, deși în
călzise tocul unui cronicar de la „Sport 
im Bild“ nu atrăsese atenția specialiștilor 
după cum m-aș fi așteptat. Ceea ce nu 
m-a demobilizat deloc.. Nu eța doar pen
tru prima oară în istoria științelor cînd 
apărea o idee prematură pentru respec
tivele vremuri.

M-am întors acasă pentru cîtva timp... 
Mi se părea că, cu cît voi trăi clipele 
experiențelor cu un plus de maturitate, 
cu cît îl voi aduce mai degrabă în mine 
pe cel ce voi deveni peste un an. doi 
sau trei cu atît voi izbuti mai repede. 
Ca să fiu și mai clar, îmi doream să 
Imbătrînesc cît mal iute cu putință.

împreună cu un prieten bun a) tată
lui meu ce trăia de o viață printre ca
drele tehnice militare, am primit permi
siunea de a face o seamă de experiențe 
la Arsenalul Armatei, cu un model de 
avion miniatural. Anaratul reactor a 
țîsnît de la pămînt către înălțimi șuie- 
rînd, s-a răsucit în aer. a luat foc, du
pă care s-a spulberat într-un fund de 
curte, speriind numeroase gospodine și 
copil aflați ne străzile din Dealul Spi
nel. îmi dădeam seama că experiența 
mea de atunci nu era încă consolidată 
științific. însă știam că perseverența, ex
perimentul și necontenitul surplus de cu
noștințe îmi vor crea drum spre realiza
re.

Tinerețea este șlefuită de secole în a 
sti să-și contopească elanurile cu cele ale 
generațiilor înaintașe. Nu de alta, dar 
nu poți îndrăzni, nu poți năzui înspre 
nimic dacă n-ai sub picioare edificiul de 
cunoștințe ori valori morale lăsate de 
înaintași, nu neapărat tn chip de model, 
cum se vorbește atît de mult, ci ca punct.

luptei sale cu natura sub as- 
practie, concret, deoarece alt- 
nu este obligat să te creadă 
Pentru că de cînd există 

așa s-a învățat ea, să fie
întrebare, cea amintită mai

temeiuri în această a.
tinăr trăiește extrem 
devenirii sale El. cel 

de ani, atunci cînd re-

COANDĂ

al 
s-au 
nu-

de pornire, ca ambianță și mediu cultu
ral-spiritual în care se dezvoltă gene
rațiile.

întreaga mea viață îmi voi aduce a- 
minte și voi păstra respect și venerație 
pentru cel ce a fost marele inginer Gus
tave Eiffel, din păcate cunoscut mai cu 
seamă doar prin una din cele trei reali
zări ale sale ce i-au păstrat un loc în 
Pantheonul științei universale; mă re
fer la Turnul din Paris. Socotesc a face 
un act de dreptate dacă reamintesc că 
omul de știință francez a participat ac
tiv la construcția canalului de Panama ; 
același inginer a conceput tehnic „Statuia 
libertății" un veritabil monument de artă 
instalat la intrarea în portul New-York.

Cind l-am cunoscut eu, inginerul era 
trecut de 70 de ani... Am înțeles că în 
persoana acestui om întîlneam un pasi
onat de problemele aerodinamicii, ca și 
mine ; aflat în amurg, inginerul devenise 
un erudit, un om posedînd vaste cunoș
tințe ce mi-ar fi putut fi de un enorm 
folos. Ore în șir mi-a ascultat proiectele, 
mi-a apreciat ideile ce se bizuiau pe 
calcule exacte Ceea ce m-a încurajat 
mult în acea perioadă a fost aprecierea 
sa: „domnule, știi ce vrei și mai cu 
seamă ce anume trebuie să faci..."

Iar acest om nu numai că m-a apre
ciat. dar mi-a sprijinit o seamă de idei 
cărora le-a dat explicație prin experi
mentarea unor dispozitive lansate în că
dere liberă de pe înălțimile turnului său. 
Astfel am avut posibilitatea de a-1 cunoaște 
și de a simți sprijinul dezinteresat din 
partea profesorului Paul Painlevă, pe a- 
tuncl membru al Academiei de științe 
din Paris, autor al unor lucrări de mare 
răsunet în domeniul studiului frecării.

Dialogul științific purtat atunci m-a a- 
propiat. de visul meu : mi-au fost apre
ciate cunoștințele mele de propulsie, în
să nu mi s-a trecut cu vederea unele 
carențe privitoare la „curba optimă a 
aripei". îmi amintesc de acest episod 
pentru a sublinia tocmai faptul că ală
turarea. comparația valorică în compa
nia unor savanți bine intenționați, oa
meni superiori, poate determina acea 
stare de spirit ce duce la descoperiri și 
la impulsionarea voinței într-un grad 
comparabil fizic doar cu cel produs de 
jetul propiilsor...

Ce a urmat se cunoaște : avionul Coan- 
dă din 1910. primul avion reactiv din 
lume, remarc, în treacăt — cu trei de
cenii înaintea celebrilor , constructor) 
Whittle, Campini și Heinkel : apoi desco
perirea efectului ce-mi poartă numele și 
a unor aplicații ingenioase pe care le 
încheie ..farfuria zburătoare" ce-și va 
lua zborul în cursul acestui an. ori la în
ceputul anului viitor. Sînt convins că 
mulți tineri se vor hazarda în văzduh la 
bordul unei asemenea „farfurii zburătoa
re" ce va putea atinge cu ușurință 800 
kilometri pe oră avînd viața asigurată 
prin simplul fapt că acest tip de avion 
nu este conceput din piese mecanice în 
mișcare, ceea ce exclude de la sine 
na de motor".

Tinerețea, pentru că este vizionară, 
tru că are simțul devenirii, iubește 
potrivă științele ca și arta. Nu de 
dar alături de ecuația matematică,
tea tînărului se modelează și se formează 
și prin intermediul imaginii artistice, care 
se apropie de esențe la fel de viguros.

Voi aminti aici faptul că în tinerețe 
am acordat o mare parte din timpul meu, 
și așa extrem de drămuit, sculpturii, pe 
care mai fntîi mi-am însușit-o teoretio 
în școala germană a reliefului, după care > 
am început să lucrez, bucurîndu-mă de 
aprecierile și îndrumările unui Bourdelle. 
Atelierul lui Rodin ml-a dezvăluit lu
mea esențelor a căror aprofundare m-a 
apropiat miraculos de intuirea unor pro-, 
bleme de navigație aeriană extrem de 
subtile.

Apoi, prietenia mea cu marele artist 
al epocii noastre, Brâncuși. făuritorul a- 
celei unice „paseri măiastre" m-a îndem
nat spre filozofie, spre înțelegerea depli
nă a înălțimilor ca senzație fizică, ca 
aspirație umană.

Ce putea oare determina o influență 
creatoare maj mare asupra mea decît 
apropierea de asemenea oameni, artiști 
prin întreaga lor ființă și expresie ? Da
că m-ați întreba cînd anume am învățat 
să inventez, vă răspund sigur : atunci.

Desigur, nu am pretenții exhaustive. 
Am încercat doar să vă împărtășesc cî- 
teva gînduri ce aparțin unui om ce face 
știința de mai bine de 6 decenii și se 
sprijină pe tinerețea sa de același nu
măr de decenii. Tn biografia mea —măr
turisesc — situez la loc de frunte știința, 
ca și tinerețea, pe care le ador deopo
trivă. deoarece au dat. conținut și sens 
întregii mele existențe.

„pa-

pen- 
deo- 
alta, 
min-

MARCEL CARNE
(maestru al realismului 

poetic francez, autor a 
peste 20 de filme din care 
multe au devenit celebre 
— Copiii galeriei recent 
prezentat de televiziunea 
noastră. Vizitatorii de 
seară. Cheiul cețurilor, 
Se face ziuă etc. etc. — 
care s-a apropiat în ul
timii ani mai ales de te
matica tineretului con
temporan în filmele sale, 
Trișorii și Tinerii lupi).

1. Știți desigur că Esop era 
cel care spunea că limba poate 
fi cel mai bun lucru din lume, 
sgu cel mai rău ! V-aș putea 
răspunde același lucru și des
pre cinematograf. E rea sau 
bună influența sa asupra tine
retului ? Asta depinde de fil
mele înseși, de cum sînt ele 
făcute, de filmele pe care tine
retul le alege pentru a le vedea.

2. Mi se pare că cinematogra
ful a devenit astăzi un mijloc 
extrem de important și eficace 
pentru formarea culturii, mai 
ales într-o epocă în care — cel 
puțin la noi. în Franța — tine
retul vădește tendința de a citi 
mult mai puțin decît înainte 
Este un lucru foarte grav și, 
alături de televiziune, cinema
tograful are posibilitatea de a 
completa această lacună. Că n-o 
face întotdeauna cu adevărat, 
asta este altă problemă — răs
punderea însă există — și ea 
ar trebui luată în considerație 
întotdeauna.

3. Nu știu ce înțelegeți prin 
„filme pentru tineret" ! După 
părerea mea există un singur 
cinematograf, care este vizibil 
pentru toată lumea, cu foarte 
rare excepții de pelicule care 
n-ar putea fi prezentate tineri
lor sub 18 ani. Ne revine nouă, 
creatorilor, de a avea suficient 
tact, bun simț și conștiință pro
fesională. pentru a nu arăta 
decît luoruri circulabile. Nu 
uitați, în definitiv, că astăzi cli
entela cinematografului este cu 
deosebire extrem de tînără- S-a 
calculat la noi că media de 
vîrstă a spectatorului se situ
ează în jur de 25—26 de ani si 
că începînd de pe la 40 de ani. 
oamenii rămîn mai curînd în 
fața televizorului lor- Cînd am 
făcut Trișorii, acum zece ani, 
filmul a constituit un succes 
mai ales datorită publicului 
tînăr. Este firesc că dacă ai fă
cut un film despre tineret, tine
retul să fie cel care să se in
tereseze mai mult de el. Deși se 
poate și să faci un film despre 
care tineretul să spună ' „nu ne 
recunoaștem aici, nu sîntem noi 
aceștia !“ Totul depinde, cum 
spuneam în răspunsul la prima 
întrebare de filmul însuși. Aici 
nu încap rețete

ARTA Șl PEDAGOGIA 

POT PAȘI MINA TN MINA

SZABO ISTVAN
(nume care a devenit 

cunoscut publicului nos
tru. mai ales după premi
era bucureșteană a filmu
lui Tata, distins cu Me
dalia de aur a Festiva
lului cinematografic in
ternațional de la Moscova 
— 1967. Szabo Istvan este 
unul din cei mai talentați

1. CONSIDERAȚI CA CINEMATOGRAFUL POATE AVEA O INFLUENȚA OARECARE 
ASUPRA TINERETULUI — $1 ÎN ACEST CAZ ESTE EA FAVORABILA SAU DĂUNĂTOARE?

2. ARE CREATORUL DE FILM PENTRU TINERET, O RĂSPUNDERE TN CALITATE DE 
EDUC3.TSOCOTITI CA FILMUL DE TINERET COMPORTA MODALITĂȚI DE EXPRESIE DI

FERITE FAȚA DE CELE ALE CINEMATOGRAFULUI ADRESAT ADULȚILOR?

fesoară — și iată că în viață, 
arta și pedagogia nu sînt sepa
rate, ci merg foarte bine îm
preună.

3. Nu modalitatea de expresie 
contează. Sigur că tineretul are 
predilecție spre filmul mai di
namic, de aventuri, dar adevă
rata problemă este ca acest gen 
de film să fie bun. Ford sau 
Zinneman înseamnă -- firește ! 
— întotdeauna altceva decît o 
marfă oarecare, fără invenție și 
fără vocație...
FILMELE PENTRU TINERET 

AU O MAI MARE RĂSPUNDERE

SIEGFRIED MAG OLD
(producător de filme 

din ILF.G., secretar ge- 
neraLal concursului in
ternațional de spectacole 
de televiziune pentru a- 
dolescenți și tineret, or
ganizat anual de televi
ziunea din Miinchen).

1. Pentru ca filmul să aibă o 
influență favorabilă asupra e- 
ducației și. formării tineretului, 
ar trebui — înainte de toate — 
să dăm acestei categorii a publi
cului. filmele adecvate la care 
are dreptul!-In primul rînd filme 
care se ocupă de problemele 
adolescenților. Dar sînt atît de 
puține... r,r

2. Mi se pare că cei care scriu 
și fac filhfe pentru tineret poar
tă o răspundere incomparabil 
mai mar? decît creatorii celor
lalte arte. Difuziunea artei ima
ginii creează largi posibilități de 
educare a 'publicului. Numai că 
aceste intenții educative 
trebui, îft nici un caz, să 
servite ou ostentație...

3. Filmele pentru tineri 
trebuie neapărat să difere
cele adresate adulților. Numai 
— aș zice eu ’ — trebuie să fie

n-ar 
fie
nu 
de

La cele trei întrebări ale 
dvs., eu am de dat un singur 
răspuns. E evident că filmele 
bune, făcute cu talent și che
mare, pot avea o binefăcă
toare Influență asupra tineretu
lui. Dacă sînt puse în circulație 
bune sentimente, ele vor avea 
o înrîurire pozitivă. Dar dacă 
ele exaltă instinctele joase și 
laturile respingătoare ale fini 
umane, ce altă influență pot 
avea asupra unor oameni încă 
neformați, decît nefastă ? Ase
menea filme sînt din păcate, 
numeroase. Cred. de multă 
vreme, că cinematograful prost, 
cu lipsa lui de idei, cu uscă
ciunea luj sufletească, cu do
rința lui de a evita rezolvările 
de profunzime și de a nrivi totul 
din goană — ucide arta 1 Fil
mele sterile din punct de 
vedere spiritual, care aduc 
în imagine gunoiul omenirii în- 
credințîndu-ne că ăsta este sin
gurul lucru interesant și semni
ficativ din realitate, filme care 
dezgroapă cu extaz ceea ce este 
hidos în jurul nostru și cred că 
tema esențială a vieții este cea 
a înrăirii omului, a transfor
mării sale în fiară sau fac elo
giu sexualității — ce-ar putea 
aduce ele bun sufletului nos
tru ? Ele sînt — cu certitudine 
— dăunătoare. Din fericire, 
vremea însăși . alege ceea ce e 
bun de ceea ce e rău, și corec
tează asfel influența posibilă a 
unor filme făcute de oamenii 
lipsiți nu numai de conștiința 
răspunderii lor de educatori dar 
și de cea a misiunii lor de crea
tori de artă
O CONTRIBUȚIE ACTIVA

LA ÎNCHEGAREA

UNEI UMANITĂȚI MAI BUNE

LOUIS VERNIERS
tdistins pedagog, secre-

răspîndite prin mijloace audio
vizuale...

2. Nu, cineaștii nu sînt edu
catori. Dar se presupune că ei 
trebuie să aibă puncte de legă
tură cu educatorii, psihologii, 
sociologii. Din punctul meu de 
vedere, a] unui vechi pedagog, 
nu e cîtuși de puțin suficient ca 
cineastul să fie preocupat nu
mai de perfecțiunea de ex
presie a filmului său. Ar fi de 
dorit ca el să prevadă și influ
ența pe care spectacolul îl va 
avea asupra publicului. Nu 
vreau să Sț>un, prin aceasta, că 
revendic filme moralizatoare, 
dar cinematograful și televizi
unea constituie — volens-nolens 
— puternice mijloace de edu
cație. Cînd cerem mai puțin 
erotism și violență, nu înseamnă 
că cerem să fie ascunse de ochii 
tineretului realitățile epocii în 
care trăiește... Filmul să fie, 
însă, un instrument de formare 
morală și civică.

3. Nu cred că ar exista mo
dalități special adresate tinere
tului.. Filmele pot fi de genuri 
diferite ! Esențialul este ceea ce 
vehiculează ele. Nu vreau să li
mitez libertățile omului de artă, 
dar în calitate nu neaparat de 
educator, ci de cetățean al aces
tei epoci, am și eu dreptul să 
pretind cinematografului, con
tribuția activă Ia închegarea 
unei umanități mai bune decît 
Cea pe care o cunoaștem.
OMUL DE ARTA

ESTE EDUCATOR

GEO SAIZESCU
(cineast român care, 

mai ales in comediile 
sale de succes — Un su- 
ris în plină vară, Balul 
de sîmbătă seara etc. 
— s-a ocupat cu sensibi
litate de viața actuală a 
tineretului).

(Urmare din pag. I)

unde liniile pierdute în zare se 
adună asemenea arterelor într-o 
inimă; în apropiere, brăzdînd o- 
goarele eliberate de belșugul 
toamnei, Mureșul curge domol ji 
leneș. Priveliștii i se oferă un 
contrapunct la fel de solid și în- 
cîntător prin orașul de la poale
le cetății, în care edificiile trecu
tului alternează cu cele ale pre
zentului, zvelte și pastelate. Deși 
are o existență multiseculară, 
Deva de astăzi, orașul modern si 
cochet, poartă în toate fibrele 
sale pecetea anilor noștri, în spe
cial a deceniului din urmă. în
săși inima sa e nouă, tînără și vi
guroasă. Noul centru, construit la 
începutul acestui deceniu, e so
cotit drept unul din ansambluri
le urbanistice cele mai frumoase 
din țară. Recent el a și fost dis
tins cu premiul pe 1968 al U- 
niunii arhitecților din R. S. Ro
mânia. Autorul proiectului, Cor
nel Florea, actualul arhitect șef 
al orașului, a devenit — la vîrsta 
la care alții încă mai caută în ti
nerețe o scuză sau o păsuire — 
o personalitate marcantă, un spe
cialist reputat. Nu de mult, a- 
celași for i-a conferit încă un 
premiu pentru ansamblul de lo
cuințe de pe strada Aurel Vlaicu.

După ce admiri sobrietatea yi 
puritatea contururilor cvartalului 
central de pe același deal al ce
tății, privirea ți se oprește asupra 
unei alte zone, în care se înfăți
șează cel mai tînăr cartier al ora
șului — Goidu. Primul bloc a 
fost pus la dispoziția locatarilor 
în 1966. De atunci microraionul 
s-a îmbogățit cu peste 4000 de 
apartamente ajungînd la forma 
care i-a fost trasată în proiect. 
Constructorii însă n-au plecat din 
oraș, ci s-au mutat pe terenul vi
ran din apropiere, unde au pus 
temeliile unui nou microraion — 
Dacia, care peste cîțiva ani va 
număra și el 4 200 de aparta
mente.

Cățărat pe panta dealului — 
un impunător complex școlar, un

ansamblu de construcții unic în 
țară. Sînt grupate aici, formînd 
un adevărat orășel al profesiuni
lor, trei grupuri școlare distincte: 
energetic, minier și de construc
ții, în care funcționează licee in
dustriale, școli profesionale, școli 
tehnice de maiștri și post licea
le. La dispoziția celor peste 1 600 
de elevi care le frecventează au 
fost puse. în ultimii doi ani, trei 
Școli noi cu zeci de săli de cla
să, trei cămine de tip studențesc 
cu 1 000 de locuri, o cantină ul
tra modernă de aceeași capacita
te, ateliere școală, laboratoare, 
săli de sport. Complexul prefigu
rează chipul de mîine al munici
piului, direcțiile sale de dezvolta-

DEVA 700
re. Energeticienii vor lucra la 
termocentrala aflată în construc
ție, una din cele mai grandioase 
obiective ale energeticii româ
nești. In 1971 ea va avea o pu
tere instalată de 840 megawați, 
producînd o cantitate de energie 
electrică de cinci ori mai mare 
decît a întregii Românii a anu
lui 1938. Vrînd să cinstească mo
mentul de sărbătoare a orașului, 
constructorii marelui obiectiv 
s-au angajat ca în această toam
nă să pună în funcțiune primul 
din seria celor patru grupuri de 
cîte 210 megawați fiecare, desfe- 
recînd astfel în mod simbolic 
porțile luminii. Acum cîteva zile 
ei au raportat un alt succes de 
prestigiu: înălțarea pînă la cota 
finală de 220 m. a celui de al 
doilea coș de fum. In acest fel 
cele mai înalte construcții indus
triale din România se găsesc la 
Deva, sporind forța de atracție a 
orașului.

Din entuziasmanta și emoțio
nanta cronică a muncii, scrisă zi 
de zi pe acest mare șantier, nu 
trebuie uitat nici un alt eveni
ment cu rezonanță: devierea a- 
pelor Mureșului pe o nouă albie.

Sărbătorindu-și cele 7 veacuri de 
existență atestată, orașul simte a- 
cum rîul mai aproape, folosin- 
du-i pulsul și potențele în folosul 
țării, ale întregului popor.

Termocentrala e cel mai im
portant dar nu singurul obiectiv 
industrial al orașului. Doar cu cî
teva luni în urmă a fost dată în 
folosință întreprinderea de prefa
bricate din beton care se numă
ră printre cele mai mari din 
țară, profilată pe realizarea tu
burilor precomprimate destinate 
aducțiunilor de apă, stîlpilor e- 
lectrici, elementelor pentru hale 
industriale etc. După cum ne-o 
descrie inginerul Carol Sabo, di
rectorul ei, întreprinderea este 
dotată în proporție covîrșitoare cu 
utilaje românești, gradul de me- 
canizare-automatizare fiind de 90 
la sută.

Sub aspectul urbanistic, indus
trial și social-cultural Deva a a- 
tins cotele înalte pe care nu le-a 
visat în trecut. Iată de ce, vor
bind de trecutul multisecular al 
Devei trebuie să zăbovim în spe
cial asupra ultimului sfert de 
veac care i-a schimbat radical fi
zionomia, înscriind-o definitiv r>e 
orbita unor prefaceri impresio
nante. Ca ultim argument — o 
singură cifră, poate cea mai sim
bolică: din 1944 încoace, popu- 
lația orașului a crescut de cinci 
ori — mai mult decît în două 
secole.

CURIERUL NOSTRU 
DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM 
LA OM

Motive independente 
de voința sa I au împiedi
cat pe redactorul acestei 
rubrici să fie prezent la 
întâlnirea de astăzi cu ci
titorii. Ceea ce, vă asigu
răm, nu se va mai întâm
pla sîmbătă viitoare.
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CONTINUA ÎN COLECTIVUL DV.

O ANCHETĂ PE CARE O PUTEȚI

din o mie de nuanțe posibile

PROGRAM
COMPETIȚIONAL

CINE A REZOLVAT PROBLEMA Nr. 1HOMER LA TABLOUL DE COMANDA

FOTBAL: Cea de a IX-a etapă a campionatului național programează un singur meci la București : Rapid—Jiul, pe stadionul Republicii, incepînd dela orele 15. Partida este precedată de meciul juventiștilor celor două cluburi.

RENUNȚAREA CARE NU TNSEAMNA 
LAȘITATE

LA COMBINATUL CHIMIC RÎMNICUL VÎLCEA
:: ' ' ■

CUM AMPLIFICĂ ORGANIZAȚIA U.T.C

finetului
St M. A»$ENÎE

TACC1U
CH. «HtoftIQAN ■■t

Subiect de literatură pedagogică ce acoperă sute de 
pagini in tratate și manuale, exemplul reprezintă o 
pîrghie educativă al cărui rol nu mai trebuie dovedit. 
Nenumăratele situații pe care Ie intilnim nu doar în paginile acestea ci în preajma noastră chiar, demonstrează convingător că în familie. în școală, în societate, ;n muncă sau în viața .« toate zilele, pilda, mo- "delul, exemplul pozitiv, în oricare din sinonimele sale — are adesea, și mai ales în cazul tinerilor, efecte mult superioare interdicției, negației.Și nu se situează in afara unei asemenea concluzii nici efortul educativ al organizațiilor U.T.C., efort în care educatorul și cel educat se confundă, fac parte, cu aceleași drepturi și datorii, dintr-un singur colectiv.Pentru a ilustra însă cum se realizează și practic a- ceasta, cum folosesc concret organizațiile U.T.C. forța de iradiație a exemplului am ales pen'ru investigații, colectivul celor aproape 1 500 de tineri de la Combinatul chimic Rîmnicu- Vilcea.Mai întîi.

SCRIMA : întreceri finale în cadrul Cupei României. Participă primii 16 trăgători din țară. Astăzi — în cea de a doua zi — în sala Floreasca II, de la orele 8, floretă fețe ; orele 16 ; sabie, băieți.
Mlrcea Oneață tt- 

nărul lăcătuș al sec
ției PVC i-a reținut 
atenția directorului 
general al Com
binatului încă de 
pc vremea cînd, 
elev al școlii 
profesionale din Tîr- 
niiveni, venea aici 
în practică. El este 
autorul unei propu
neri acceptate fără 
rezerve : anume a- 
ceea ca elevii aflațl 
în practică să nu ră- 
mînă tot timpul lin
gă una și aceeași in
stalație.

— Nici nu 
dacă a fost o 
punere, își aminteș
te Mlrcea Oneată. 
Văzusem că fiecare 
Instalație are ceva al 
el. Nu puteam ști a- 
tunel. ca elevi, care 
ne va fi dată tn pri
mire...

— Se spune că ești

știu 
pro-

omul fără nici o ab
sență...

— Se exagerează. 
Am una. Trebuia să 
dau examen la liceu 
și ni s-a putut 
altfel. îmi pare rău, 
m-arn învoit.

De la meserie, dia
logul alunecă spre 
alte teme pe care tî- 
nărul lăcătuș le stă- 
pînește deopotrivă : 
literatură, artă, 
zofle.

— îmi place 
Greciei antice, 
mer îndeosebi. 
Platon. Acum 
ceva mai In actuali
tate, Rilke, Auguste 
Bonard.

— Ce te îndeamnă 
să citești atît ? Si 
ce legătură are ceea 
ce citești cu gîndul 
de-a urma Politeh
nica ?

— Știi, eu, cred că 
nu strică. Omul cu 
cît cunoaște...

filo-
arta 
Ho- 

$1 
sînt

— Instalația va 
trebui să asigure cu 
apă industrială atît 
Combinatul cît t 
Centrala electrică de 
termoficare Govo
ra. Ba șl uzina 
produse sodice, 
ce zici 1

— încerc.
Un asemenea 

log se purta, în 
prllle 1968. în biroul 
directorului tehnic 
al combinatului. Era 
în vremea cînd pro
blema nr. 1 deveni
se punerea la punct 
a laboratulul de la 

Olt". Cea 
încumeta să 

tînăra

Pe marginea ședinței de aseară

a Biroului F.R.F.

în srinșiT, 
AUTONOMIE 
FEDERAȚIEI 
DE FOTDAL

Aseară, a avut loc o nouă ședință a Biroului federal, în- 
tîia după meciul cu Portugalia și poate, am zice, una... istorică.

. L.a primul punct, Biroul federal, pe baza informării și propune- 
pilor antrenorului Angelo Niculeșcu, a. stabilit măsuri pentru 
pregătlțea meciului 'cu Grecia. Ele se referă la i

Convocarea Iotului național în perioada 27—29 octombrie 
la București și șus'țintr'ea unui meci de pregătire, în ziua de 29 
octombrie, pe stadionul 23 August, orele 15, cu echipa iugosla- 
Aă Vojvodina NoVișad.

■> -» Pentiu prevenirea unor accidentări a componenților lo
tului aufo=t aminate următoarele, meciuri din campionat: 
F-C. Argeș •— Dinamo București șî. Universitatea Craiova—Stea
ua, din etapa n Xl-a, din 5 noiembrie, care au fost programate 
pentru 26 noiembrie si, respectiv, 3 decembrie.

—- Etapa a Xll-a din 19 noiembrie a fpst reprogramată pentru 
joi, 20 noiembrie, pentru a prelungi perioada de odihnă și re
facere a jucătorilor dip echipa tiațională.

— în perioada 4—16 noiembrie lotul va fi cantonat la Poiana 
Brașov și Snagov. Duminică, 9 noiembrie, selecționabilii vor sus
ține un meci de antrenament Cu Steagu ro$u. la Brașov ; marți, 
11 noiembrie, o altă partidă cu echipa de tineret-rezerve Stea
ua ți, în sfîrțit, joi, 13 noiembrie, ultima verificare cu două 
echipe din categoria C.

— Antrenorii Angelo Niculeșcu și Nicolae Petrescu, în ve
derea unei cît mai bune cunoașteri a adversarului’, vor urmă
ri partida Iugoslavia — Grecia ce va avea loc la Belgrad sau 
Zagreb la 6 noiembrie.

Aprobînd aceste măsuri, Biroul federal a făcut o analiză 
realistă a însemnătății ți problemelor pe care le ridică parti
da cu Grecia. Fără panică, fără precipitare, dar cu grijă, 
rațiune ți luciditate, a fost abordat fiecare detaliu.

în continuare, președintele? Federației, tdv. MIRCEA AN- 
GET.ESCU, a informat membrii biroului, ziariștii prezențl, a- 
supra recentelor discuții și hotărîri ale Biroului C.N.E.F.S. 
privind o primă sumă de măsuri prezentate de Federație pen
tru îmbunătățirea activității fotbalistice din țara noastră.

Ne-a reținut din capul locului atenția, Hotărîrea Biroului 
C.N.E.F.S, de a acorda Federației Române de Fotbal autonomie 
economică-financiară. începînd cu 1 ianuarie 1970. Această hotă-
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TENIS: Ziarul „Sportul" organizează, duminică, de Ia o- rele 10, pe terenul central Progresul o încrucișare de rachete cu cei 4 coechipieri ai reprezentativei României, finalistă a Cupei Davis. Recitalul va fi susținut de Ion Țiriac, Ilie Năstase, Petre Mărmureanu și Sever Dron.
nlc. M-am adresat 
tinerei inginere fără 

tît prea multe speranțe, 
și Nu era o treabă u- 

șoară. Stația de tra
tare se află într-un 
punct Izolat. Cîțiva 
kilometri de mers pe 
jos. Șl-apoi, dificul
tățile oricărui înce
put, trebuia rezolva
tă dotarea, organiza
rea, trebuiau instru- 
lțl oamenii. Expe
riența mă făcea să 
presupun un posibil 
refuz. M-am înșelat".

Pe Inginera Sofia 
Pătru am găsit-o In 
laboratorul Fabricii 
de oxlalcooli, aflată 
în faza de
~ Voi 

curînd de 
șl livrarea 
lor oxo.

Un amănunt: - Ini
țiativa prezentei sale 
aici, cu un ceas mai 
devreme, ti aparține.

de 
El,

dla- 
a-

„priza 
care se 
încerce era 
ingineră Sofia Pătru.

„Căutasem tot felul 
de soluții, își amin
tește directorul teh-

recepție, 
răspunde 
controlul 
produse-

După ce în 1967 
absolvise școala pro
fesională șl lucrase 
la Valea Călugăreas
că, după ce în 1963 
îșl terminase liceul 
aerai de cultură ge
nerală, Ionel Pleșa, 
șef de echipă la 
distilare — butanol 
intenționa să se pre
zinte la concursul de 
admitere al școlii de 
maiștri. Pentru spe
cialitatea sa, însă — 
maistru chimist — 
nu exista o aseme
nea scoală în Rîm- 
nlcu-VIlcea. Trebuia 
să plete la
Măgurele. Examene
le s-au ținut, cursu- 

au început, dar 
». *i.îi

Ionel Pleșa, în ciu
da bunel sale pregă
tiri nu se numără 
printre cel care le 
frecventează. Moti
vul T Nu s-a prezen
tat la concurs.

— Cu Cîteva zile 
înainte de a pleca 
spre Turnu-Măgure- 
le. povestește el, am 
fost invitat la con
ducerea Combinatu
lui. Mi s-a explicat 
că prezența mea aici, 
în următoarele luni, 
este absolut necesa
ră. Urmau să se 
facă probele tehno- 

Tumu- logice st recepția fa
bricii de oxoalcooli. 
Cum as fl putut 
pleca...

POLO : Ultima etapă : Progresul București — Metalul Roșu Clui: Rapid—I.E.F.S.; Dinamo—Vagonul Arad ; Cri- șul—Steaua : Voința Cluj—Politehnica Cluj.BASCHET. Masculin: I.C.H.F.— Ranid : Steaua Poli. Brașov ; Dinamo—U. Cluj : Poli- Galați—I.E.F.S.; Comerțul Tg. Mureș—Voința București: U. Timisoara — Poli. București. FEMININ : I.E.F.S. — Rapid ; Pol it. București—U Cluj ; Armata Cluj — Voința Brașov ; Mureșul—Progresul București.

• DUPĂ UN MOMENT DE „RESPIRO" — „TRICOLORII" NOȘ
TRI INTRA ÎN FEBRA PREGĂTIRILOR PENTRU CEL MĂI 
GREU MECI DIN CARIERA LOR.

• UN EPILOG CARE, DE FAPT, ESTE ABIA UN ÎNCEPUT.
• PE CÎND CELELALTE MASURI ?

i - -------- --- — „HTC;
'■ ' "'■> ' 1 ■ uf'...-' i ’.■■ ,, iîaiAm fi putut să nu ne rezumăm la aceste trei portrete. Sînt, în combinat, mulți asemenea tineri ale căror-fapte de muncă șl viață ar putea face aricind neincăpător panoul fruntașilor; și M sjvîrșesc zilnic și în această cetate industrială gesturi de impresionantă frumusețe, de înaltă dăruire și pasiune ale căror sensuri și dimensiuni se circumscriu categoriei exemplu. Am ales, însă, aceste trei profilF” pentru că ni s-au recomandat 

& ___2Jîî~.—Al—2.'’«2 /»rta • ■ • "» rr .mai semnificative și pentru că ținta interesului nostru era :
Ce știu colegii

despre ei ?

lor

Ce știu, de pildă, tinerii de la 
oxoalcooli, mai precis din sec
torul distilare-butanol _despre 
, ,/arășul lor " -
„Nu-1 prea 
Segor). ..nu lucrăm împreună 
decît de vreo 6 luni" (Mihai 
Turcu) „mai îmi dă cîte-o țiga
ră. nu-mi poartă pică" (Nicolae 
Nitu) „băiat bun. harnic" (toți 
ceilalți) și atît. Despre faptul 
că trebuia să plece la școala de 
maiștri și n-a mai plecat 7 
„Auzisem oeva". „Știu eu ?“. 
„N-o mai f< vrut", „Probabil 
i-a fost teamă" etc. Din necu
noaștere. gestul de adîncă no
blețe al tînărului șef de echipă 
a cărui 'prezență era’ iridispfft- ' 
sabilă pentru punerea în func
țiune a instalației pare unor 
tovarăși un act de lașitate ! Al 
celor ce 
pentru 
unul de 
lipsă de

Adrian

Ce știu, de pildă, tinerii

Tonel Pleșa 7 
cunosc" (Mircea 

Împreună

părăsesc combinatul 
un loc. mai „călduț", 
curaj. Nu o dată, din 
poziții., contrarii !

_____  Belivae n-o cunoaște 
de loc, alții care lucrează de 
asemenea în aceeași clădire 
Sofia Pătru 
vedere. Ana ____
ea la ..priza-Olt". Luca Doinita 
la ..polimeri”. „E-o fată bună" 
— iată tot ceea ce îți pot spu
ne desnre colega lof. ingineră. 
Ce-a căutat la „priza-Olt" ?, de 
ce-a plecat, totuși 7. și de ce de 
la P.V.C. a trecut la C.T.C. ? 
Nimeni nu și-a pus întrebarea 
și nimănui nu i s-a stîmit. în
tr-un fel. Interesul. Oricare in
terlocutor 
alternativă 
sancționată, 
știe ce-ar 
atunci cînd, 
nici adevărata i 
prezența în toate 
unde a trecut tînăra ingineră 
este urmare a responsabilității 
și priceperii ei. rămîn cu toții 
mirați. „Așa e 7 Interesant, 
nici nu ml-am închipuit"!

Despre Mircea Oneată, mai-, 
«trul lui știe că este absolven
tul cu cea mai mare medie, că 
nu face nicl-o absență. Cei 
douăzeci ți ceva de foști colegi 
de școală, repartizați în această 
secție — P.V.C. — nu știu ni
mic maf mult. „El e mai în 
măsură să vă spună ceva des
pre... el". Rămîn de-a dreptul 
stupefiat! în fata ușurinței cu 
care colegul lor conversează 
despre Spinoza $1 Rembrandt 
ca și despre legile mecanicii 
cuantice. „Ta uite-al dracului, 
ee deștept mai e !" Căci nu-șl 
puseseră niciodată întrebarea : 
de unde are colegul lor atîta 
pricepere la intervenții, 
maiștrii apelează la el 
cîte ceva mai deosebit ? 
nu le * atrăsese nimeni 
că între bogata paletă a preo
cupărilor sale și buna dispozl-

:u 
o știu, așa. din 
Barbu a lucrat cu

accents ușor orice 
posibilă : că a fost 
că a fugit, că cine 
fi făcut, si numai 
în sfîrsit, le comu- 

explicație. că 
■ locurile pe

de ®e 
ctnd e 
Și nici 
atenția

MERIDIAN
tie pe care n-o pierde nicioda’ă ei și le taxează „eroice . fla-- " - - -- «*--«• tează gusturile neevoluate,

gîdilă micile vanități, și au. din 
această pricină, „priză" la ti
nerii lipsiți 
vieții.

Față

s-ar putea să fie vreo legătură! 
în acest caz. o altă între

bare :

Cum susținem

îndemnul „Urmați

exemplul

fruntașilor >"

Lozinca, în curte sau în sec
ții, n-am întîlnit-o numai aici. 
Și, ca pretutindeni, am consta
tat că forța de seducție a în
demnului nu e dată de lozinca 
în sine, că puterea ei de con
vingere nu depinde doar de ca
racterul sau culoarea literelor, 
ci de alte numeroase condiții.

între acestea, prima și abso
lut necesară — popularizarea 
fruntașilor, reliefarea distinctă 
și clară a ceea ce se cheamă 
valoare, impunerea în conștiin
ța publică, a colectivului, a fap
telor de muncă si viață ale ce
lor mai buni.

— Sînt unii, ne spune un in
giner mai vîrstnic. cărora nu-i 
nevoie să le faci reclamă. Și-o 
fac singuri. Chitariștii. donjua
nii, avem și noi unele cazuri, 
pseudovedeta sportivă etc. Ți
nuta. atitudinea, faptele pe care

■ »'
sibilități dintre cele niaT va
riate Numai că totul se,4:educ« 
la cele două binecunoscute al
ternative cu „puncte", „puncte" 
— înscrierea în spațiilg,, unor 
dări de seamă, a unor qiemple 
negative șl a unor exemple po
zitive. „Au muncit binș, «unii" 
și, „mai puțin bine... -alții"... 
Cum 7, de ce 7, ce-au f^gut?, — 
nici un cuvînt.. ■ Nici - despre 
unii nicj despre ceilalți.2 

însăși cunoștințele secreta
rului U.T.C. nu depășesc „acest 
nivel de informare. Cupoaște 
cîteva nume de „băieți puni" 
(membri ai comitetului coordo
nator sau secretari ai organiza
țiilor) „buni". în genera^/,pen
tru că „au rezultate" șj„ „mă 
sprijină". i

Cîtă putere de ' penetrație 
poate avea, tn atari condiții, 
exemplul pozitiv, cîtă înrîurire 
exercită faptele, remarcabile 
adesea, ale celor mai buni ti
neri asupra colectivului e lesne 
de înțeles. Și nu rămîne da
toare organizația doar acestor 
fruntași — a căror stimulare 
morală își află locul între în
datoririle sale — ci își aduce 
sieși mari prejudicii. Fiindcă, 
promovînd valorile colectivului, ■ 
afirmîndu-le în multiple șl va
riate forme ar oferi tinerilor 
etaloane de .conduită mulț...țn.aj 

________ __ ' concludente „ decît acele’norme 
rile grupelor, ale organizațiilor pe care le conțin prelegerile 
U.T.C. E adevărat — un cadru abstracte, prelucrările sau cri-
dintre cele mai fertile și cu po- tieile repetate. Căci, nu arareori

afirmația construiește mai mulț 
și ...................mai bine decit negația

de experiența
P. S.

de aceștia, subliniau 
alți interlocutori, fruntașul în 
muncă, cel care se face purtă
tor al unor reale valori, suferă 
un handicap. Modestia fiind în 
firea unor asemenea oameni ei 
nu fac caz de realizările, de 
faptele lor. Aici e spațiu pentru 
intervenția colectivului...

Și a organizației U.T.C. în 
special, precizăm noi. Ce între
prinde, ce modalități utilizează 
și. în fine. în ee constă preocu
parea organizației U.T.C. din 
combinat tn această privință ?

„Panoul fruntașilor”, ca pre
tutindeni, este prea puțin co
municativ, Cîteva fotografii 
schimbate la intervale enorme 
sînt Incapabile să ia pulsul vie
ții colectivului și, mai ales, să 
divulge frumusețea morală a 
acelor oameni cărora le preci
zează numele, prenumele, secția 
și invariabil : „fruntaș" sau 
„evidențiat".

Discuții, întîlniri 7 Doar cu 
tovarăși din conducerea com
binatului. Schimburi de expe
riență 7 Nu ne-am gîndit — 
mărturisește secretarul U.T.C.

Singura modalitate — adună-

condiții.

Chiar dacă vom lărgi aria 
geografică a investigației 
noastre este momentul să 
adăugăm aici încă un amă
nunt. Luni de zile după ce 
ciștlgătorul trofeului oferit 
de C.C. al U.T.C. celui mal 
bun strungar, se întorsese 
în Uzina mecanică din Timi
șoara, majoritatea 
săi de lucru nu-i cun >steau 
performanța. Doar cîtiva o 
aflaseră întîmplător și nu 
datorită eforturilor organi
zației. Mai mult decit atît, 

chiar străduințelor acestuia 
de a împărtăși altora, tova
rășilor de muncă, ucenicilor 
din școala profesională, mo- 
du] în care se pregătise pen
tru finala concursului de la 
Brașov, de a le demonstra 
practic măiestria pe care el 
o dobindise, li s-a răspuns 

.-. cu o inexplicabilă indife
rență. De unde se vede că 
utilizarea exemplului ca in
strument educativ ’ nu se 

. cere reevaluată doar în or
ganizația U.T.C. de la Com
binatul chimic Rîmnicu- 
Vilcea.

colegilor

TERMINAREA iNSĂMlNȚĂRII
(Urmare din pag. I)pe cîmp sute de țărani cooperatori. Dar pentru că abia în jurul orei 8, șeful de echipă Ion Kraus a pornit să-și strings oamenii și căruțele se făcuse foarte tîrziu cind oamenii au spart liniștea cîmpu- lui. Datorită unor asemenea întîrzieri, lucrările de recoltare a porumbului sînt mult rămase în urmă. Vina principală este a consiliului de conducere care n-a planificat bine munca, manifestînd totodată o îngăduință inexplicabilă față de specialiștii unității. Așa se face că în ziua raidului nostru, inginerul agronom Remus Doboșan a venit la lucru în jurul orei nouă și jumătate, iar inginera zooteh-l nistă-.. se plimba pe undeva prin Arad. La secția de mecanizare patru tractoare erau rămase în pană. Eliberarea terenului se realiza greoi, iar în jurul orei 17 cooperatorii părăseau lucrul pe cîmp. Cum să te mai miri cînd constați că aici, la Măureni într-o zi

se recoltează numai 8 hectare de porumb, sau că via este neculeasă ? Mergînd într-un asemenea ritm, după calculele tovarășului Ion Fonda, președintele cooperativei, lucrările vor fi terminate abia în jurul datei de... 10 noiembrie.La Slatina Nera, lucrările de însămînțare a cerealelor de toamnă și de recoltare a porumbului se desfășoară deosebit de anevoios. Din 211 hectare de porumb s-au recoltat doar 70, fapt care a dus și la întîrzierea semănatului. în loc să fie îngrijorați de această situație, tovarășii din conducerea cooperativei dau ei înșiși tonul Ia alte „activități" ca,re sustrag pe cooperatori de la lucrările din cîmp. Așa de pildă, în plină campanie, președintele unității, inginerul Pavel Comici, a onorat cu prezența sa praznicul organizat la șeful contabil. Nu a lipsit de la petrecere nici Ton Nicolae, brigadier Gheorghe Nicolae, ner. De bună seamă, că ocupațiși nici 
magazio-

I cu praznicurile, tovarășii de la Slatina Nera nu au avut timp să vadă că sămînța de orz ce se seamănă este jumătate impurități, ca să nu mai vorbim de... mobilizarea la lucru a cooperatorilor, care în acea zi au lipsit cu desăvîrșire de pe cîmp-Paralel cu strădania de-a termina semănatul pe ultimi-, le hectare, toate forțele de care dispun cooperativele a- gricole trebuie mobilizate la recoltatul porumbului. Strîn- gerea la timp și fără pierderi a recoltei pentru care s-a muncit un an întreg este o înaltă datorie a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Succesul deplin al campaniei agricole de toamnă nu poate fi considerat decît atunci cînd întreaga recoltă a fost strîn- să și depozitată în cele mai bune condițiuni iar obligațiile către stat, rezultate din contractele de valorificare. îm-. prumut de sămîntă și munci I.M.A., au fost achitate integral, fără nicj un rabat la calitate.

• După 13 runde în tur
neul zonal de șah de la 
Glogganitz (Austria) conduce 
Uhlmann (R.D. Germană) — 
9 puncte, urmat de Portisch 
(Ungaria) 8,5 puncte (1), 
Andersson 
puncte (1) etc. Maestrul ro
mân Dolfi ~ ‘ 
locul' 8 cu . 
partidă întreruptă.

In runda a 13-a, Uhlmann 
a cîștigat la Dueckstein, 
Dueball la Espig, Sigurjons- 
son la Zwaig, iar Hartoch 
l-a învins pe Jansson.. Par- 

Matanovici 
Cele- 
care 

Radu-

(Suedia) 8
Drimer ocupă

7 puncte și O

tida Adamski 
s-a încheiat remiză, 
lalte partide, printre 
Drimer — Portisch, 
Iov — Lahti și Barczay — 
Ivkov, s-au întrerupt.

e in turneul internațional 
de hochei pe gheată care are 
loc la Jesenice (Iugoslavia), 
selecționata locală a învins 
cu scorul de 4—2 (1—0. 2—0, 
1—2) echipa poloneză Pot- 
bale. De remarcat că în 
primul joc. disputat acum 
trei zile, echipa poloneză 
cîștigase cu 10—2

• La Sarajevo, în „Cupa 
campionilor europeni” la 
tenis de masă, echipa iugo
slavă Bo6na Sarajevo a ju
cat în compania formației 
poloneze Spoynia. Gazdele 
au obținut victoria cu sco
rul de 5-0.

Corrida de Ia Buenos Aires
și urmările ei

Președintele Argentinei, Juan Carlos Onganla, a criticat cu asprime, 
tntr-un comunicat oficial, atitudinea jucătorilor de la clubul „Estu- 
diantes" de la Plata tn cursul meciului retur din cadrul „Cupei In
tercontinentale”. Se știe că tn timpul partidei, jucătorii argentinieni 
au practicat un fotbal de o duritate care amintea „coridele", doi 
dințre el fiind chiar eliminați de pe teren de către arbitrul jocului.

Comunicatul cere federației argentlnene de fotbal șl serviciilor da 
poliție să ia măsurile necesare pentru a șe evita producerea pe vi
itor a unor asemenea incidente lamentabile.

In urma comunicatului prezidențial, poliția argentlneană a arestat 
trei Jucători aparțlntnd clubului Eștudiantes. Este vorba de Alberto 
Polettl, acuzat de infracțiune la regulile Tn vigoare privind desfășu. 
rarea manifestațiilor sportive, pe Lujan Manera, vinovat de aceeași 
Infracțiune șl, pe Ramon Agulre Suarez, Inculpat pentru agresiune re
petată contra jucătorilor milanezi. Cel trei au fost transportați la 
închisoarea Villa Devoto, unde așteaptă să fie judecați. El vor ti 
pasibili de o pedeapsă de cel puțin 30 de zile închisoare.

Din Buenos Aires se anunță, totodată, că echipa A. C. Milan » 
putut părăsi In sftrștt capitala argentlneană, după ee jucătorul 
franco-argentinian Nestor Combin a fost eliberat din arest Ia dis
poziția expresă a șefului statului. Acesta, escortat de poliție a putut 
ajunge la aeroport unde era așteptat de coechipierii săi.

In urma meciului eu Estudtantes nu numai jucătorii milanezi au 
avut de suferit. însuși trofeul „Cupei Intercontinentale”, simbolizat 
de o minge de fotbal așezată pe patru coloane a avut de suferit de 
pe urma Incidentelor care s-au produs după meci. Ctnd Italienii s-au 
trezit tn sftrșlt cu cupa tn mină au putut observa că balonul se 
turtise.

rfre, care decurge dîn Legea privind dezvoltarea activității 
sportive, deși apare cu o întirziere de 2 ani este o măsură 
salutară care va crea un cadru mai propice, condiții mult mai 
bune pentru dezvoltarea activității fotbalistice.

Trebuie să informăm cititorii noștri că această măsură se 
referă la : întocmirea bugetului propriu și executarea lui de 
către Federație, deschiderea contului Federației la Banca 
R.S.R., existența unei scheme proprii de funcțiuni a forului 
de specialitate.

în aceste condiții, bugetul federației se va constitui din ve
nituri pro» enite din manifestări sportive, cote-părți din trans
misiile televiziunii, beneficii de Ia revista „Fotbal" și altele. 
Așa cum sublinia tovarășul MIRCEA ANGELESCU intenția 
Federației este ca aceste fonduri să fie folosite, în afara pre
gătirii echipelor reprezentative, în principal pentru dezvolta
rea activității fotbalistice în rîndurile copiilor și juniorilor. 
Pentru traducerea în viață a acestei măsuri Federația va avea 
un sector economic propriu și un serviciu de relații interna
ționale.

Președintele Federației a subliniat și afirmat, în continuare, 
necesitatea creșterii considerabile a răspunderilor Biroului fede
ral și a aparatului său, în aceste noi condiții, pentru valori
ficarea deplină a elementelor favorabile ce decurg din Hotărî
rea autonomiei Federației spre a determina, intr-adevăr, schim
bări calitative în fotbalul nostru, care să conducă treptat și în 
mod cert, la progrese remarcabile, să-i asigure o ascendență 
valorică, performanțe tot mai mari care să-1 impună cu sta
tornicie, in sfera prestigiului mondial.

în continuare, s-a prezentat Hotărîrea Biroului C.N.E.F.S. 
care prevede acordarea unei mai mari independențe financi- 
.are șecțiijoi. de fotbal ale cluburilor eu echipe în divizia nați
onală A Astfel, începînd de la 1 ianuarie secțiile cluburilor 
dependente de C.N.E.F.S. (Rapid, Petrolul, Farul etc.) vor avea 
buget propriu și cont separat la Bancă cheltuielile secțiilor 
vor fi corelate cu veniturile dobînditt, realizindu-se în acest 
fel, o activitate economică eficientă și stimulativă pentru dez
voltarea bazei materiale a cluburilor respective.

De asemenea, au fost prezentate Hotărîrile Biroului C.N.E.F.S. 
privind întocmirea, pînă la 15 ■ noiembrie a. c„ a" unui nou sis
tem de promovare și încadrare a antrenorilor de fotbal ; ela
borarea unui plan de înființare a secțiilor 'de fotbal în cadrul 
școlilor sportive și a liceelor cu program de educație fizică 
precum și hotărîrile cu privire la regimul jucătorilor care pun 
accentul pe creșterea drepturilor și, în același timp, a îndato
ririlor acestora față de ' propria pregătire șî randamentul pe 
care sînt obligați să-l dea. ’

Luind cunoștință de aceste măsuri ne exprimăm satisfacția 
că, în sfirșit, Biroul C.N.E.F.Ș. a înțeles să abordeze in mod 
realist rezolvarea problemelor vitale ale activității fotbalistice 
din țara noastră asupra cărora în mai multe rînduri și chiar re
cent ziarul nostru a atras cu insistență atenția. Desigur, ele nu 
constituie decit un prim pas făcut pe un drum ce deschide fot
balului românesc o perspectivă luminoasă. Sperăm că Biroul 
federal va acționa cu aceeași hotărire după cum sperăm că 
și Biroul C.NE.F.S. va dovedi, în continuare, înțelegere față 
de îndeplinirea acestor obiective. Așteptăm din partea birou
lui C.N.E.F.S. adoptarea și a celorlalte măsuri preconizate de 
Federație: elaborarea și aplicarea unui program rațional de 
dezvoltare a bazei materiale a activității fotbalistice | măsuri 
în vederea organizării cluburilor de fotbal și altele.

Este semnificativ, șl trebuie apreciat ca atare, că în aceste 
zile de preocupări tebrile îndreptate în direcția pregătirii e- 
chipei naționale în vederea celui mai greu examen al fotba
lului nostru, forul de specialitate găsește răgazul necesar de 
a se ocupa cu seriozitate de problemele de fond ale acestui 
domeniu de activitate. Faptul in sine nu face altceva decit să 
ne dea speranța că Federația va urma cu consecvență linia 
pe care a proclamat-o cu o jumătate de an in urmă.

VASILE CABULEA

Steaua 
învingătoare 

și în meciul returAseară, tn sala sporturilor Floreasca din Capitală s-a disputat în cadrul Cupei campionilor europeni la handbal (masculin), meciul retur dintre echipele Hapoel Rehovot (Israel) și Steaua București. Victoria a revenit cu scorul de 29—9 (14—4), handbaliști- lor români. învingătoare și în prima partidă, echipa Steaua s-a calificat pentru turul ur
mător.

Pronosticul nostru: pentru 
Concursul Pronosport Nr. 43 
(26 octombrie).

I. F.C. Argeș — C.F.R. Cluj
I

II. Steagul Roșu —• Steaua 
1

III. Dinamo Bacău <— A.S.A.
Tg. Mureș 1

IV. Farul — Dlnamo Bucu-

V. Petrolul — Politehnica
1

VI. „U“ Cluj — Crișul 1
VII. Rapid — Jiul 1

VIII. „u“ Craiova —
U. T. Arad 1

IX Bari — Sampdorla 1
X. Juventus — internazio- 

nale 1
XI. Roma — Lazio x

XII. Napoli — Cagliari x
XIII. Palermo — Brescia 1
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înfăptuirea securității 
o problemă primordială

Cuvîntarea lui M. Malița în Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U.Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a continuat vineri dezbaterile asupra primului punct al agendei sale — „Întărirea securității internaționale" — punct scris pe ordinea de zi a sesiunii la inițiativa Uniunii vietice.

Luind cuvîntul, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, locțiitor al șefului dele
gației române la cea de-a 24-a 
sesiune a O.N.U. a arătat Că în
scrierea pe agenda Adunării Ge
nerale a O.N.U., la propunerea 
Uniunii Sovietice, a chestiunii în
tăririi securității internaționale, 
relevă, încă o dată, participarea 
activă fi contribuția semnificativă 
a statelor socialiste la activitățile 
Națiunilor Unite, la examinarea 
fi soluționarea, într-un spirit con
structiv, împreună cu celelalte 
state ale lumii, a marilor proble
me cu care este confruntată o- 
menirea contemporană. Înfăp
tuirea securității este pentru fie
care țară o problemă de interes 
primordial. Statele au căutat timp 
îndelungat căile fi mijloacele prin 
care să realizeze securitatea in
ternațională. Reprezentantul ro
mân a afirmat că în drumul spre 
un sistem de securitate avansat 
fi eficace, Organizația Națiuni- 
nilor Unite reprezintă o etapă 
importantă, posibilitățile pe care 
ea le oferă în această direcție 
fiind foarte largi.

„Promovarea susținută a bu
nelor relații fi a colaborării în
tre state — arăta Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România — reprezintă, 
după convingerea noastră, o con
diție esențială a creării unui cli
mat de pace și securitate inter
națională. Pentru realizarea unui 
asemenea climat este hotărîtoare 
așezarea trainică a raporturilor 
interstatale pe principiile inde
pendenței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, pe respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popor de a-fi 
decide singur soarta". Viața ara
tă — a spus în continuare vor
bitorul — că, în ultimă instanță, 
cauzele profunde ale tuturor con-

flictelor fi situațiilor care au 
fi pun în pericol pacea lumii 
constau tocmai în nesocotirea a- 
acestor principii.

Delegația română consideră că 
este extrem de importantă dez
baterea privind restabilirea me
canismului de securitate prevăzut 

■ de Carta O.N.U., pentru ca acest 
mecanism să funcționeze cu efi
ciența cerută pentru apărarea fie
căruia dintre membrii comunită
ții internaționale. Mircea Malița 
a arătat că majoritatea țărilor op
tează pentru un sistem colectiv 
de securitate. Sistemul alianțelor fi 
blocurilor militare nu a putut o- 
feri soluții pentru salvgardarea 
păcii fi instaurarea unui climat 
de securitate. In zilele noastre, 
blocurile militare constituie un 
factor de fnnare a evoluției pozi
tive a relațiilor internaționale, o 
sursă de neîncredere fi suspiciu
ne, un obstacol în calea dezvol
tării unei colaborări largi între 
state.

Reprezentantul român a arătat • 
că după cum menținerea păcii 
depinde de respectarea normelor 
de bază de către fiecare din 
membrii comunității internaționa
le, tot astfel un sistem de secu
ritate mondială trebuie să stea 
sub semnul universalității. In lu
mina acestui imperativ, apare ca 
o contradicție flagrantă cu prin
cipiile Cartei ‘aptul că Republi
ca Populară "hineză, membru 
permanent Consiliului â?
Securitate, este împiedicată să-, I 
exercite funcțiunile ce-i revin în 
menținerea păcii și securității 
internaționale.

Manifestări consacrate
Zilei Forțelor Armate

ale României

SCHIMBARE
DE GUVERN

Reevaluarea
mărcii

vest-germane
*

• Naționalizarea 
niei americane 
este o 
apere 
țională 
tării,

crupa-
„Guif Oii" 

măsură destinată să 
independența na

și suveranitatea 
a declarat Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, mi
nistrul bolivian al industriei 
petrolului și minelor, în
tr-un interviu acordat zia
rului „Ei Popular". El a 
reafirmat hotărirea guver
nului Și poporului bolivian 
de a apăra independența 
țȘrîi in cazul in care 
S.U.A. vor recurge la pre
siuni împotriva Boliviei în 
urma hotărîrii acesteia de 
a naționaliza compania pe
trolieră americană „Gulf 
Oii".

AUSTRIA. Primăria, unul din 
edificiile cele mai cunoscute 

ale Vienei.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, atașatul militar, a- ero și naval al României la Moscova, colonelul Cornel Berar, a oferit vineri după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei din Moscova.Au luat parte mareșalii U- niunii Sovietice I. Iakubov- ski, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., comandantul suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, M. Zaharov, prim-loc- țiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., generalul de armată A. Epișev, șeful direcției politice superioare a armatei sovietice și flotei maritime militare, generalul de armată S. Mareahin, locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S, mareșalii Uniunii Sovietice F. Golikov, A. Eremenko, mareșalul principal de tancuri ți blindate P. Rotmistrov, mareșalul de aviație V. Sudetz, alți mareșali, activiști ai C.C. al P.C.U.S., reprezentanți ai ministerului afacerilor externe al U.R.S.S-, generali, amirali și ofițeri superiori sovietici, reprezentanți ai conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-române, a- tașați militari, aero și navali acreditați la Moscova.Delegația militară română, condusă de generalul-colonel
ORIENTUL APROPIAT
• SITUAȚIA DIN LIBAN • SE VA CONVOCA LIGA ARABĂ?

aflat la Mos- a participa la

SĂRBĂTOAREA ZILEI
NAȚIUNILOR UNITE

noua paritate a față de dolarul a- fiind de 3,66. A- această măsură,
în cadrul ședinței sale de vineri după-amiază, cabinetul vest-german a hotărît reevaluarea mărcii cu 8,5 Ia sută, monedei merican nunțîndministrul federal al economiei, Karl Schiller, a subliniat că hotărirea de a stabili o nouă paritate a mărcii reprezintă „o soluție clară, finală și convingătoare a problemelor monetare vest-germane“.

NEW YORK 24 — Cores pondentul Agerpres, C. Ale- xandroaie transmite: Ziua Națiunilor Unite a fost marcată la O.N.U. prin organizarea unui concert festiv desfășurat în sala Adunării Generale și la care au luat parte secretarul general al O.N.U., U Thant, președintele Sesiunii, Angie Brooks, șefi ai delegațiilor la actuala sesiune,Din partea delegației române a participat Mircea Malița, locțiitor al șefului delegației, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gh. Diaconescu, ambasador, reprezentant permanent al României la O.N-U, membri ai delegației.într-un document al O.N.U. dat publicității vineri se relevă că în trei capitale ale lumii, New York, Geneva și

București, Ziua Națiunilor U- nite a fost marcată, printre altele, de organizarea unor concerte simultane.
Orchestrei simfonice a Radio- 

televiziunii române i-a revenit 
cinstea de a susține, vineri sea
ra, una din cele trei părți ale 
tradiționalului concert simfonic 
internațional dedicat Zilei Na
țiunilor Unite și preluat de 
posturile de radio din cele cinci 
continente. In transmisie direc
tă din Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, sub bagheta 
dirijorului Iosif Conta, artist 
emerit, au răsunat pentru lu
mea întreagă Rapsodia Română 
nr. 1 în La major de George E- 
nescu și Suita I din baletul 
„întoarcerea în adîncuri" de 
Mihail Jora. în deschiderea pro
gramului orchestrei au figurat 
Suita „Petrușca" de Stravinski 
și arii din opere interpretate de 
artistul poporului Nicolae Her- 
lea.

Agențiile internaționale de presă continuă să transmită știri despre incidentele care au loc între armata libaneză și unitățile de rezistență palestiniene staționate pe teritoriul Libanului, precum și despre implicațiile politice care au însoțit ciocnirile armate. A- genția Associated Press, citind postul de radio Beirut, informează că președintele Libanului, Charles Helou, a adresat șefului statului sirian un mesaj în care își exprimă surprinderea în legătură cu faptul că pe teritoriul sirian sînt concentrate trupe la granița dintre cele două țări. Președintele Helou a deplîns, totodată, atacurile efectuate miercuri noaptea, din teritoriul siriarî, de grupuri de comando palestiniene asupra u- nor posturi de frontieră libaneze.Libanul a cerut convocarea Ligii Arabe pentru a fi dezbătută situația creată ca urmare a refuzului organizațiilor palestiniene de guerilă, aflate pe teritoriul libanez, de a se supune autorității armatei libaneze, însă secretarul general al Ligii Arabe, Abdel Kha- lek Hassouna, a declarat că „este preferabil ca Consiliul

Ligii Arabe să se reunească pentru a examina situația din Liban, doar după epuizarea celorlalte tentative de soluționare a conflictului dintre armata libaneză și organizației palestiniene".în fața acestei situații, președintele Helou a trimis un reprezentant al său la Cairo, pentru a discuta cu președintele Nasser, posibilitatea unei medieri a R.A.U. în vederea reglementării conflictului dintre autoritățile libaneze și organizațiile palestiniene de rezistență staționate pe teritoriul libanez.
• IN CADRUL vizitei pe 

care o face în R.P. Polonă, 
Ohlra Masayoshi, ministrul in
dustriei și al comerțului exte
rior al Japoniei, a avut între
vederi cu Ștefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe ai 
R.P. Pilone, și cu Janusz Bu- 
rakiewicz, ministrul comerțu
lui exterior. După cum relevă 
agenția P.A.P., în cursul con
vorbirilor s-a constatat dezvol
tarea relativ rapidă în ultimii 
ani Q comerțului bilateral și 
s-a acordat o atenție deosebită 
problemelor dezvoltării lui în 
continuare.

Sterian Țîrca, cova pentru festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, la invitația ministrului apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice, A. Greciko, a fost primită vineri la Ministerul Apărării al Uniunii Sovietice de mareșalul Uniunii Sovietice M. Zaharov, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, la 24 octombrie la Pekin a avut loc o adunare festivă care s-a desfășurat sub auspiciile Ministerului Apărării Naționale al R. P. Chineze, în sală se aflau comandanți și soldați ai armelor și serviciilor garnizoanei Pekin. Pe fundalul scenei erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. în prezidiu au luat loc Wan Sin-tin, locțiitor al șefului Marelui Stat Major al armatei populare chineze de eliberare, Yi Wun, locțiitor al șefului direcției generale de logistică, Cian Cien-kun, locțiitorul comandantului forțelor aeriene militare, Gian Gin-i, șeful direcției politice a forțelor maritime militare, Kuo Yen-lin locțiitorul comisarului politic al trupelor de căi ferate, Li luan-min, șef al statului major al trupelor ' de artilerie, Iao Kuo-min, șeful direcției politice a trupelor de geniu, Wan Ien, locțiitor al șefului direcției politice a trupelor de blindate, Pan Yun-ti, adjunct al comandamentului garnizoanei militare Pekin, Ciu Ka-in, locțiitor al șefului Departamentului relațiilor externe din Ministerul Apărării. Au luat loc, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România, A- urel Duma, și atașatul militar, aero și naval la Pekin, Virgil Gheorghiu.în expunerea sa, atașatul militar român a vorbit despre semnificația acestui eveniment și despre succesele obținute de poporul român în construcția socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român, despre angajarea lui plenară în înfăptuirea Directivelor Congresului al X- lea. despre relațiile de prietenie dintre cele popoare și țări, fost urmărită cuîn continuare, tul Wan Sin-tin, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, care a transmis un cald salut militarilor români și și-a exprimat convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două popoare ;i frăția de arme dintre cele două armate se vor dezvolta continuu.

două armate, Expunerea a interes.a luat cuvîn-

LA BONN
Așadar, o_ordine ce părea statuată pentru vreme îndelungată, 

intrată parcă într-o tradiție greu de zdruncinat, a trebuit totuși 
să cedeze și să facă loc alteia : începînd din 21 octombrie, Repu
blica Federală a Germaniei are, pentru prima dată în istoria ei, 
un guvern condus de un cancelar social-democrat. Evenimentul 
capătă o semnificație in plus și prin faptul, care în contextul 
politic vest-german constituie, de asemenea, o noutate, că Uni
unea Creștin-Democrată, împreună cu aripa ei bavareză, Uni
unea Creștin-Socială, trece pe băncile opoziției după o guver
nare neîntreruptă de douăzeci de aifi.

După ce au devenit cunoscute rezultatele definitive ale alege
rilor pentru Bundestag din 28 septembrie, schimbarea de putere 
de la Bonn era, nu numai teoretic și practic posibilă, ci și proba
bilă. în primul rind, pentru că opinia publică dorea înlocuirea 
formulei de guvernare a „marii coaliții", care diminua rolul 
opoziției parlamentare, de control al guvernului și implica 
posibile consecințe negative asupra drepturilor și libertăților 
democratice. în al doilea rind, pentru că, după o guvernare 
de douăzeci de ani a creștin-democraților, exista dorința unei 
schimbări^ care să aducă mai multă mobilitate și maleabilitate 
mai ales în abordarea problemelor de politică externă, domeniu 
în care U.C.D.-U.C.S. continua un curs relativ inflexibil.

în al treilea și ultimul rind, pentru că aritmetica electorală 
permitea, în ciuda pierderilor grele înregistrate de liberali, po
sibilitatea de formare a unui guvern de „mică coaliție" între 
social-democrați și liber-democrați. După cum se știe, schimbul 
de putere a avut loc în zilele acestea la Bonn în această formă, 
cabinetul Brandt-Scheel fiind deja constituit.

Posibilitatea teoretică a constituirii coaliției guvernamentale 
P.S.D.-P.L.D. nu a fost o trăsătură relevantă exclusivă ultimelor 
alegeri parlamentare vest-germane. Simpla aritmetică ar fi 
permis acest lucru atît după alegerile din 1965, cît și după cele 
din 1961, in acest ultim caz baza parlamentară a unui eventual 
guvern P.S.D.-P.L.D. ar fi fost chiar mai largă decit cea a ac
tualului cabinet Brandt-Scheel (15 mandate față de 12). Ocazia 
s-a prezentat implicit, pentru a treia oară, șl în 1966, după de
misia cabinetului Erhard. Nici una din aceste posibilități anteri
oare nu a devenit însă realitate și explicația acestui fap.t ie 
află în poziția Partidului Liberal-Democrat, în speță orient», a 
unilaterală a conducerii de atunci a acestuia spre U.C.D.-U.C.S. 
și refuzul de a colabora cu social-democrații. Reorientarea 

~P.L.D. spre P.S.D., vizibilă în ultimii doi ani, a făcut ca deja 
în luna martie a acestui an prima parte a schimbului de putere 
de la Bonn să devină posibilă — prin alegerea candidatului social
democrat Gustav Heinemann în funcția de președinte al R.F. u 
Germaniei. Avind în vedere voința politică a P.S.D. și P.L.D., de 
a constitui împreună guvernul, în cazul în care rezultatele ar fi 
permis-o — voință devenită oarecum manifestă în timpul între
gului an electoral 1969 — cît și succesul P.S.D. în scrutinul de 
Ia 28 septembrie (fiind singurul partid din Bundestag care a 
înregistrat un important cîștig de voturi și mandate față de ale
gerile precedente) se poate spune că alegătorii vest-germani au 
votat pentru schimbarea puterii în stat. Succesul în alegeri al 
P.S.D. se explică, pe lîngă programul său de politică internă 
favorabil unei reforme limitate a structurilor învechite pe plan 
social, prin plusul de realism și flexibilitate al platformei so- 
cial-democrate în domeniul politicii externe. Imobilismului tra
dițional al U.C.D.-U.C.S. în acest domeniu, reprezentat de ce
lebra formulă „Keine Experimente" („nici un fel de experi
mente") a fostului cancelar Konrad Adenauer, P.S.D. i-a opus 
în ultimii ani și îndeosebi în cursul recentei campanii electo
rale o poziție care ia în mai mare măsură act de realitățile inter
naționale actuale, propunîndu-și să promoveze contactele și 
dialogul cu țările socialiste, sub semnul unei preocupări mai 
accentuate față de problemele securității europene, inclusiv pro
blema recunoașterii frontierelor existente astăzi în Europa, 
în schimb, grupările de dreapta au înregistrat un sensi
bil regres. Partidul Național-Democrat, de orientare neonazistă, 
a suferit o înfringere netă, acumulînd numai jumătate din nu
mărul de voturi pe care Adolf von Thadden pretindea că 
le va obține și rămînind în afara parlamentului. Pe de altă 
parte, U.C.D.-U.C.S., în rîndurile căreia se găsesc încă nume
roși adepți ai liniei rigide, de inspirație adenaueriană, fată de 
problemele esențiale ale vieții internaționale, a înregistrat de 
asemenea un regres, dacă nu de amploare, în orice caz plin de 
semnificații.

în general, constituirea noului guvern de Ia Bonn a fost ur
mărită cu mult interes de opinia publică internațională, care 
vede în ea posibilitatea unor evoluții pozitive în politica ex
ternă vest-germană, în sensul încadrării ei în procesul de destin
dere și normalizare a relațiilor internaționale. „După sterili
tatea și reținerea creștin-democraților, scria comentatorul coti
dianului englez „THE GUARDIAN", politica externă a noii coa
liții ar putea fi o adiere de aer proaspăt".

Fără doar și poate că schimbarea de guvern de la Bonn con
ține în sine, prin poziția mai nuanțată față de realitățile exis
tente astăzi în Europa și prin aderarea la ideea destinderii," 
celor două partide de guvernămînt, perspectiva unei orient-, î 
mai realiste. In acest sens, opinia publică din România apreciază 
constituirea noului guvern vest-german, Brandt-Scheel, drept un 
eveniment pozitiv.

BAZIL ȘTEFAN

TABLOU IRANIAN
inestimabilâ carte de 

, ii care s-au 
mii de ani, au lăsat amprente

Străbătînd Iranul, răsfoiești parcă o inestimabile 
istorie în care legendarele și fascinantele civilizații 
succedat pe parcursul a șase 
adînci.

Senzația dominantă pe care i 
această țară a fost aceea a i 
milenii... Rămîi o vreme cu arya . _. . . _
din urmă oștile Iu Cyrus cel Mare și asiști la întemeierea pri
mului imperiu din lume. Ostenit, ceri găzduire lui Darius cel 
Mare în uluitoarele sale palate de la Persepolis, iar după moar
tea lui, te muți la curtea fiului său, Xerxes I. Străbați în goană 
cîteva secole, te întristezi de cumplita încleștare dintre Alexan
dru Macedon și armata lui Darius al lll-lea, te retragi sub 
grădinile Shiraz-ului și găsești consolare în poeziile lui Saadi 
și Hafez...

> mi-au lăsat-o peregrinările prin 
unei miraculoase călătorii. prin 

'anii, apoi le-o iei înainte, ajungi

CAPITALA POEZIEI

A spus Cyrus cel tînăr : „Im
periul tatălui meu se întinde 
spre Sud pină unde omul nu 
mai poate trăi din cauza arși
ței și spre Nord — pină unde 
el nu mai poate trăi din cauza 
gerului năpraznic". Nu mai este 
Iranul de astăzi de întinderea 
vechiului imperiu persan, dar 
zăpezile veșnice și arșițele 
cumplite mai încap încă, lao
laltă, între hotarele sale. Călătoream spre „Capitala poe
ziei". De-a lungul a sute de ki
lometri un pămint uscat, albit 
de soare, nu îngăduie să fie 
străpuns nici măcar de cîteva fire de iarbă. Munții se înalță 
istoviți spre cer, galbeni, fără 
nici o pată verde și fără șă 
cunoască mingiierea rîuriior. 
Dar, ca prin minune, pe măsură 
ce te apropii de orașul care a 
dăruit lumii pe doi din cei 
mai mari poeți ai ei — Saadi 
și Hafez, peisajul se schimbă 
dramatic. O întindere fertilă, 
împrejmuită de dealuri verzi, 
crînguri întunecate, grădini de 
trandafiri, arbori de iudee — 
printre care își face apariția, 
împodobit cu profilurile zvelte ale minaretelor și cu nume
roase cupole verzi, Shirazul.

deosebit de 
sînt mîndri de acest 
care îl consideră o 
a poeziei, un san- 
culturii și filozofiei 

Monumente înălțate

Iranienii iubesc 
mult și 
oraș pe 
capitală 
ctuar al 
persane, 
aici in cinstea celor doi mari 
poeți care au ridicat poezia la 
culmi de perfecțiune, atestă 
convingător prețuirea de care 
ei se bucură.

Nu poți vorbi de Shiraz 
fără să amintești de cele
brele sale grădini, glorificate 
de poeți. , Ele constituie de 
aproape un mileniu o mîndrie 
a persanilor. De altfel, după 
ele au fost „copiate" și nu mai 
puțin faimoasele grădini ale 
Samarkandului. Clima gene
roasă a acestui oraș, vegetația 
sa abundentă au exercitat, se 
pare, o puternică influență 
asupra locuitorilor săi. Ei se 
deosebesc prin expresivitatea 
lor, prin voioșie și lirism. Multi 
călători ii aseamănă cu italienii, 
în fiecare seară, străzile și 
parcurile orașului sînt pline 
de lume. Shirazienii se plimbă 
în grupuri pină noaptea tirziu 
și... cintă.

Printre palatele somptuoase 
și alte monumente arhitecto
nice multiseculare cum sînt 
Poarta Coranului sau Moscheia 
Vakil își face loc, în plin cen-

tru al orașului, bazarul. De loc 
complexat de caracterul său pro
zaic el își demonstrează prin 
activitatea sa febrilă dreptul 
la existență în acest oraș al 
poeziei. O gamă nesfîrșită de 
măsuri se află în acest adevă
rat labirint din care cu greu 
scapi neconvins de elociența 
sutelor de yînzători. Ești pre
gătit să te aștepți , la orice. Și 
totuși, rămîi foarte surprins 
cînd ’vezf celebrele covoare 
persane întinse pe jos în plină 
stradă, călcate de sute de pi
cioare, de căruțe, asini. Afli 
în cele din urmă că nu e vorba 
de ’indiferență, ci de un mij
loc de a le spori' valoarea 
printr-o atenuare a culorilor 
prea vii, printr-o- eliminare a 
rigidității caracteristică' obiec
tului neîntrebuințat. Subtili
tăți greu accesibile europea
nului cumpățat !

CONFRUNTAREA 
CIVILIZAȚIILOR

Nu departe de ShirazNu departe de Shiraz ești 
atras într-o incursiune adincă 
în istorie de vestigiile arhitecto
nice ale Persepolis-ului care a- 
testă peste milenii geniul artistic 
al poporului persan. Lingă a- 
cestea, la Naqsh-E-Rustam, se 
află săpate in stincă, Ia o înăl
țime amețitoare, mormintele 
unor împărați cu nume legen
dare : Darius cel Mare, Xerxes, 
Artaxerxes, Darius al II-lea. 
Intrările in impresionantele ca
vouri par, privite de jos, niște 
ochi negri uriași care scrutează 
zarea.

Dar, dacă aproape 25 de se
cole orizontul a rămas împietrit 
sub privirile severe ale marilor 
făuritori ai civilizației persane, 
in prezent el începe să-și 
schimbe înfățișarea supunîn- 
du-se brațului făuritorilor unei 
noi civilizații : civilizației con-
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fică, apar noi industrii, milioane h 
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este in continuă i

I
...Călătorul care parcurge — § 

vizitînd Iranul — filele impre- Ș 
sionantei istorii a acestei țări, ț; 
ajunge Ia capătul drumului cu

I

temporane. Aceasta este una din 
cele mai evidente realități ale 
Iranului și incursiunea vizitato
rului în bogata istorie a aces
tei țări se termină inevitabil la 
acest nou capitol ale cărui pa. 
gini continuă să fie scrise.

Profilul Iranului modern su
feră schimbări evidente : ritmul 
activității în orașe se intensi-
de acri de pămint arid sînt pre
date agriculturii. Călătorind 
prin țară auzi pretutindeni mo
toarele buldozerelor, tractoare
lor, macaralelor. „Capacitatea 
de a accepta noi idei și noi căi 
și de a le adapta la specificul 
național — afirmă iranienii — a 
fost întotdeauna cheia extraor
dinarei succesiuni a renașterilor 
persane".

Poate nicăieri nu poți sesiza 
mai lesne confruntarea dintre 

.civilizații și continua afirmare 
a noului decît în Teheran, capi, 
tala țării. Bulevarde largi, stră
juite de, numeroase blocuri de 
cite 15—20 de etaje, magazine 
moderne, reclame luminoase, și
ruri nesfirșite de automobile — 
toate acestea conferă orașului 
un pronunțat dinamism. Tehe
ranul reunește simbolic tradiția 
milenară a civilizației persane 
cu eforturile pentru o dezvol
tare a țării în conformitate cu 
ritmurile și aspirațiile lumii 
contemporane. Există, firește, 
șiț contradicții puternice. Con
trastul intre modern și vechi se 

. face simțit în toate domeniile, 
dar raportul 
schimbare.

In efortul său de înnoire. Ira
nul acordă o mare atenție con. 
solidării economice. Bogățiile 
impresionante de petrol ca și 
de alte materii prime îndreptă
țesc speranțele într-o dezvoltare 
accelerată a țării.

certitudinea că poporul ei, care a 
îmbogățit cu generozitate de-a 
lungul mileniilor civilizația uni
versală, continuă să dispună de 
inepuizabile resurse creatoare.

NICOLAE IONESCU

memo
CORABIA NEBUNILOR : rulea

ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
TESTAMENTUL DOCTORULUI 

MABUZE rulează la Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII: rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16,30; 18.45, 
21) ; Favorit (orele 10; 13; 15 30; 
18; 20,30) ; Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21).

SA TRĂIM PINA LUNI : rulea
ză la Republica (orele 10,30 ; 13; 16; 
18,30; 21. Gală în cadrul Festivalu
lui filmului sovietic .

LUPII ALBI: rulează la Repu
blica (orele 8,15; 10,45; 13,15; 16;
18.45) . -------- *................
13,30; 
(orele 
20,30).
13.30; 16; 18,15 : 20,30).

PARIA : rulează
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18 30; 21); 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21;) Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16.30; 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Lumina (orele 
9—16,15 în continuare : 18.30; 20,45).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Doina (orele 
11 : 13,15: 15.45: 18,15; 20,45): Cotro- 
cenl (orele 15 30; 18) ; VIAȚA LUI 
MATHEUS (ora 20,30).

PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Grivlța (orele 9—12,15 în con
tinuare 16,15; 19,30); Tomis (orele 
8,30—14 în continuare : 17; 20).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
înfrățirea între popoare (orele 15: 
17,45; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS s 
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18): SĂGEATA COSMICA $1 UL
TIMA LUNĂ DE TOAMNĂ (ora 
20,30).

TIGRUL : rulează la Dacia (ore
le 8—20 45 în continuare) ; Moși
lor (orele 15.30; 18; 20.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Miorița (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45) ; Arta (orele 9 30—16 în con
tinuare ; 18,15; 20,30).

CREOLA OCHII-Ț1 ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Unirea (o-

.------ , —,<j, AO»
Gloria (orele 9; 11,15;

16; 18,15; 20,30) ; Flamura
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15:
Modern (orele 9: 11,15;

la Feroviarul

rele 15,30: 18); SINGURĂTATE IN 
DOI (orele 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR ; 
rulează la Lira (orele 15 30; 18; 
20,30).

IN UMBRA COLTULUI: rulea. 
ză la Drumul Sării (orele 15 : 17,30; 
20).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Giulești (orele 
15,30 18; 20 30): Floreasca (orele 
0; 11.15; 13,30; 18; 18,15; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL VENDETA : 
rulează la Volga (orele 9—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30).

VIRSTA INGRATA | rulează la 
Viitorul (orele 15 30; 18); CINE 
L-A UCIS PE LIBERTY WALA- 
CE (ora 20,30) ; Vltan (orele 15,30; 
18) ; PIPELE (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Aurora (orele 9,30; 12.30; 
16; 19,15).

MEMENTO : rulează la Popular 
(orele 15,30) i STRIGATUL : (orele 
18; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Munca (orele 16; 18) : TAN
DREȚE (ora 20).

TINEREȚE FARA BĂTRINEȚE : 
rulează la Flacăra (orele 15 30; 18; 
20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE ; ru
lează la Rahova (orele 15,30 ; 18) ; 
COLINA (ora 20,30).

A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Progresul (orele 15.30 ; 18: 
20,15).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15) Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

MARATON : rulează Ia Pacea 
(orele 16; 18; 20).

SÎMBAtA 25 OCTOMBRIE
Opera Română : TRUBADURUL 

— ora 19,30 ; Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" : (Sala Comedia) : 
IDIOTUL — ora 20 ; (Sala Studio): 
AL PATRULEA ANOTIMP — pre
mieră — ora 20 : Teatrul „Lucia 

■ Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
leam.) : VITEAZUL — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TANDREȚE ȘI 
ABJECȚIE — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie: NICNIC — ora 20); Tea
trul Mic : MARIA 1714 — ora 20 ; 
Teatrul .,C. I. Nottara" (Sala Stu
dio) : ANONIMUL — ora 20 ; Tea
trul Giulești : PĂLĂRIA FLO
RENTINA — ora 19,30 ; Teatre 1 
„Ion Vasllescu" : BUCUREȘTI
VARIETE — ora 19,30 ; Teatrul e- 
vreiesc de stat: CAMUFLAJ —

ora 20; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ELEFANȚELUL CU
RIOS — ora 17; NOCTURN I — ora 
21,30: Teatrul ,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIRLIC — ora 19 30 : 
(Cal. Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. : BALADA OMULUI — ora 
20; Circul de Stat : RITMURILE 
ARENEI — premieră — ora 19,30.DUMINICA 26 OCTOMBRIE

Opera Română : GISELLE — 
ora 11; RIGOLETTO — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : CASTILIANA — 
ora 10,30 ; ALIZUNA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 10.30 ; AL PATRULEA 
ANOTIMP — ora 20 ; Teatre 1 „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : METEORUL — ora 10 ; 
CANDIDA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : COMEDIE PE ÎNTUNERIC
— ora 10 ; MELODIE VARȘOVIA- 
NA — ora 20 ; Teatrul de Come
die : UCIGAȘ FARA SIMBRIE — 
ora 20 ; Teatrul Mic : OFIȚERUL 
RECRUTOR — ora 10 ; CARLOTA
— ora 15 ; IERTAREA — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : DON QUIJOTTE — ora 
10 ; O CASA ONORABILĂ — ora
15.30 ; (Sala Studio) : ENIGMATI
CA DOAMNA ,,M“ — ora 10,30 : 
ADELA — ora 16 : VIZIUNI FLA
MANDE — ora 20 ; Teatrul Giu
lești : COMEDIA ZORILOR — ora
10 și 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“ : BUCUREȘTI VARIETE — 
ora 10 și 19 30 ; Teatre 1 evreiesc 
de stat : TRANSFUZIA — ora 20 ; 
ÎNȚELEPȚII DIN HALEM — ora
11 ; Teatrul Țăndărică (Cal. Vic
toriei): ELEFÂNȚELUL CURIOS— 
ora 11 ; CABARETISSIMO — ora
19.30 ; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT - ora 11 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIRLIC — ora 11 și 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) ; FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. : BALADA OMULUI — ora 
20 : Circul de Stat: RITMURILE 
ARENEI — orele 10; 16 și 19,30.

• 20,00 Monografii contemporane. 
Eram la început patru oameni. 
Reportaj de Mari* Vasilolu. 
e 20,20 Film serial — Comisarul 
Maigret „Balul copiilor", a 21,10 
Tele-enelclopedla. o 22,10 Cintece 
de petrecere. • 22,30 Telejurnalul 
de noapte șl buletinul meteorolo
gic • 22,45 „Autumnală", fantezie 
muzical-coregralică.

PROGRAMUL II
• 10,30 Telejurnalul de seară.

• 20,00 Muzică ușoară Interpretată
de formația „Coral" • 20,30 Sec
vențe literare. • 20,55 Recitalul de 
sîmbătă seara. • 21,30 Roman fo
ileton : Lingă vară fierbinte
(XXIV).DUMINICA 26 OCTOMBRIE 

PROGRAMUL I.
• 8,30 Deschiderea emisiunile 

Teatrul pentru tineretul școlar —• 
Stan Pățitul» Șah marelui maes
tru. Partida de șah prin televizi* 
une susținută de Florin Gheorghiu.
• 10,30 Ora satului. • 11,30 Con
cert simfonic • 15,00’ Fotbal: Stea- 
gu Roșu — Steaua. Transmisiune 
de la Brașov, o 17,00 „Mănușile 
Europei" — filmul Campionatelor 
europene de box, producție a stu
dioului nostru de televiziune
• 17,20 Maiorul Vifor (V) — film 
serial, producție a studiourilor so
vietice. • 18,00 Realitatea ilustra- 
tă-magazin duminical. • 19,00 Din 
folclorul popoarelor. • 19,30 Tele
jurnalul de seară. • 20,00 Film cu 
trei stele : Stația de autobuz. Re
gia Joshua Logan. • 21,35 Aut' 
mnală. Fantezie muzical coregv - 
fică de Ștefania Dorian. • 22,05 
Ritmurile Vienei — un film pentru 
televiziune realizat de Pompiliu 
Gîlmeanu. • 22,45 De joc. Muzică 
populară instrumentală. • 23,05 
Telesport.

PROGRAMUL II.
• 19,30 Telejurnalul de seară 

© 20,00 Seară de teatru : Podul de 
piatră. • 21,25 Muzică la Castelul 
Ermitage din Bayreuth. Acompa
niază orchestra de cameră din 
Bayreuth.

SÎMBAtA 25 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I
• 17,30 Buletin de știri. • 17,35 

De ziua Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. • 18,30 
Cheia orașului — emisiune con
curs. • 19,30 Telejurnalul de seară.

Ansamblul Ciocîrlia pre
zintă, marți 28 și miercuri 
29 octombrie, în Sala Pala
tului

DOUA SPECTACOLE 
EXTRAORDINARE 

cu selecțiuni de cintece și 
dansuri românești.
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