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întoarcerea de la moscova 
A DELEGAȚIEI DE PARTID 

Șl GUVERNAMEITAEE ROMÂNE
Duminică dimineața s-a îna

poiat în Capitală, venind de 
la Moscova, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a făcut o 
vizită oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, mem

bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Ale
xandru Bîrlădeanu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și pre
ședintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Chivu 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La sosire, în gara Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii: Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu,

Florian Dănăiache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec. de membri supleanți 
ai Comitetului Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R., vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducătorii 
unor organizații obștești și in
stituții centrale.

Au fost, de asemenea, de 
față I. S. Ilin, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S. 
la București, și membri ai 
ambasadei sovietice.

Un grup de pionieri a oferit 
flori membrilor delegației. I

(Agerpres)

DEZBATERI1 MUNCA 

pe marginea măsurilor _ - xp r i v i n D:| E D U CA I I V A 
IN RlNDUL TINERETULUI

SĂRBĂTOAREA MAJORATULUI

Adeziunea deplină a întregului tineret la programul elaborat 
de partid, participarea sa însuflețită la aplicarea Iul în practică 
își găsesc un imbold în înalta apreciere pe care de la tribuna 
Conferinței Naționale, conducerea partidului a dat-o tineretului 
țării, in faptul că in acest înalt forum, cele mai bune forte ale 
patriei au fost chemate să-și sporească preocupările, să-și îmbu
nătățească contribuția la formarea și educarea tinerei generații.

Chiar în preajma conferinței, în cadrul Plenarei din 39 no
iembrie — 1 decembrie a.c., situînd problemele educării tinerei 
generații în rindul sarcinilor de cea mai mare răspundere ale 
întregului partid, C.C. al P.C.R. a adoptat un amplu complex 
de măsuri menit să ducă la îmbunătățirea activității educative 
în rîndul tineretului, la sporirea contribuției pe care și-o aduc 
la această deosebită sarcină organele de partid și de stat, orga
nizațiile obștești.

Soluționind in mod creator și științific problemele pe care 
le ridică educarea tinerei generații în etapa actuală, măsurile 
stabilite au pentru organizația revoluționară a tineretului, U.T.C., 
semnificații deosebite. Precizîndu-i rolul și sarcinile de mare 
răspundere ce-i revin în procesul de educare a tineretului, aces
te măsuri investesc U.T.C., cu atribuții sporite în educarea prin 
muncă și pentru muncă a tineretului, în educarea sa politico- 
ideologică, moral-cetățenească, conferă U.T.C. sarcini crescînde 
în activitatea cultural-artistică, sportivă, turistică și recreativă 
a tineretului. Măsurile adoptate precizează totodată cu claritate 
atribuțiile și răspunderile ce revin celorlalți factori, creează 
condiții pentru o mai fructuoasă colaborare, pentru o intens? s 
eficientă unire a tuturor forțelor în îndeplinirea sarcinilor în
credințate de partid.

îndeplinirea importantelor măsuri privind munca cu tinere
tul, necesită revederea de către fiecare factor în parte, în spirit 
critic și autocritic, a activității desfășurate, stabilirea printr-o 
largă consultare a maselor de tineri și printr-un apel continuu 
la cea mai bună experiență a modalităților practice concrete, 
care vor trebui utilizate.

în întîmpinarea consfătuirii pe țară, care va fi chemată să 
se pronunțe asupra acestor modalități, sintetizînd dezbaterile cu 
întreaga masă de tineret, ziarul nostru pune coloanele sale la 
dispoziția tinerilor, a cadrelor U.T.C. și a specialiștilor din dife
rite domenii de activitate, a tuturor celor ce pot să-și aducă o 
contribuție la precizarea celor mai eficiente forme și metode de 
lîcru, pentru îndeplinirea sarcinilor muncii de educare a tinerei 
generații.

în numărul de astăzi găzduim primele intervenții.

În centrul activității

U. T. C. — educația 

prin muncă
Am îndepli

nit diverse sar
cini în cadrul 

organizației 
U.T.C. încă din 
1949. In ultimii 
ani, ca activist 
de partid, am
păstrat un con

tact nemijlocit cu tinerii, cu 
activitatea organizației U.T.C. 
Am avut astfel prilejul să cu
nosc de-a lungul anilor acțiuni
interesante, eficiente, care au 
avut ca efect creșterea partici
pării tinerilor la realizarea 
sarcinilor repartizate colecti
velor din care ei făceau parte, 

întrunește însă la ora actua
lă munca educativă ce se des
fășoară în rîndul tineretului 
atributele cerute de sarcinile
majore ce stau în fața noas-

MARIN BUBDULEA 
secretarul comitetului de partid 

al uzinei „Semănătoarea" 
București

Cale liberă 

inițiativei elevilor

Măsurile privind îmbunătăți
rea activității educative în rîn
dul tineretului au stîmit în ini
mile noastre, ale elevilor, senti
mente de mare bucurie. Se spu
ne de către unii că noi, elevii, 
aflați abia la începutul activită
ții în U.T.C., am fi cite o dată 
prea pretențioși față de organi
zație, că așteptăm și cerem 
prea multe, căutîndu-se astfel 
explicația faptului că, nu de 
puține ori, înflăcărarea noastră, 
încrederea cu care pășim în 
organizație slăbesc pe parcurs. 
Măsurile stabilite dovedesc fără 
putință de tăgadă că adevărul e 
de partea noastră : organizația 
trebuie să răspundă cerințelor 
și dorințelor noastre și că pre
tențiile noastre sînt îndreptățite. 
Organizației U.T.C. i se trasează 
sarcini precise, de mare răs
pundere, măsurile stabilite îi 
oferă teren pentru o activitate 
mai bogată, capabilă să ne satis
facă dorințele. De-acum organi
zațiile U.T.C. din școli se vor

SlRBU VIOREL
elev în clasa a Xl-a E, locțiitor 

al secretarului comitetului 
U.T.C. de la liceul „Decebal" din 

Deva

(Continuare în pag. ă Ul-a)

Planorismul — 

veritabilă școală 

a curajului

Dintre măsu
rile stabilite de 
o deosebită sem
nificație mi se

. pare a fi crește-
-Jk-, rea rolului Uni-

„ ( t llnl* Tineretului
> » > " Comunist în e-

ducarea multila
terală, armonioasă a tinerilor, în 
formarea unor tineri curajoși, în
drăzneți, bine căliți moral și fi
zicește, capabili să-și apere ori- 
cînd și cu destoinicie glia stră
moșească. Prevederea ca U.T.C. 
să se ocupe și să răspundă în 
viitor de pregătirea întregului ti
neret pentru apărarea patriei, de 
organizarea exercițiilor cu carac
ter militar și a sporturilor tehni- 
co-aplicative constituie o măsură 
pe cit de generoasă, de bine gîn- 
dită și chibzuită, pe atît de știin
țifică și patriotică. Ea vine în 
întîmpinarea dorinței care animă

Ing. EMIL ILIESCU 
maestru al sportului

(Continuare în pag. a IlI-a)

Șezători literare 

pentru tineret
Repetate anchete în rîndul ti

nerilor au demonstrat prin nu
meroase răspunsuri că aceștia sînt 
foarte interesați de literatură în 
general, mai ales de literatura 
contemporană, literatură din care 
cea semnată de tineri interesea
ză în mod special.

Aceleași anchete au subliniat 
că această predispoziție pentru li
teratură, odată cunoscută, trebuie 
să fie și îndrumată, că gustul li
terar se formează într-un proces 
de continuare a instrucției căpă
tate în școală și că nu întotdeau
na acest proces poate fi condus 
de tînărul singur.

Cu cîțiva ani în urmă se in
stituise o fertilă tradiție al cărei 
sens era tocmai de a stimula gus
tul pentru lectură, de a sprijini 
capacitățile de selecție ale citito
rilor. Este vorba de șezătorile li
terare pentru tineret, tradiție as
tăzi aproape uitată.

Întîlnirile directe între tinerii 
cititori și scriitorii de vîrstă a- 
propiată lor creau o cale de co
municație intimă, vibrantă, ideile

VERA LUNGU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Duminică dimineața. Spre 
Liceul „Mihai Viteazul" se 
îndreptau, grăbite, numeroase 
grupuri de elevi. Pe fețele 
lor, îmbujorate de aerul lui 
decembrie, se citeau nerăbda
rea și emoția momentelor pe 
caro le trăiau deja în imagi
nație. Iar marea sală de festi
vități a bătrînului liceu se 
deschidea primitoare în fața 
lor, desfăcîndu-și larg ușile, 
ca pe niște brațe. Toți elevii 
raionului 23 August își dădu
seră parcă întâlnire aici.

Deodată se aude clopoțelul. 
Liniștea coboară încet printre 
rînduri.

Luminile pălesc parcă și 
ele în același ritm apoi se 
sting. Și, pe scenă, sub lu-

EVOCĂRI
LA 18 ANI
mina vie a reflectoarelor, ră
sar ca din pămînt, asemenea 
unui grup statuar, recitatorii ș: 
corul liceului „Iulia Hașdeu".

„începem lecția deschisă de 
istoria patriei". Rînd pe rînd 
sînt evocați Mircea, Ștefan, 
Mihai, ani cu marcare 
în istorie — 1821, 1877, 1916. 
Apoi istoria contemporană a 
țării: 1921, 19-14, 1947, 1965, 
1967, ani de luptă și muncă, 
avînt și izbîndă sub conduce
rea partidului.

Și cînd „lecția de istorie" 
se încheie și izbucnesc spon-

M. STRÎMBEI

(Continuare în pag. a IlI-a)
(Continuare în pag. a IlI-a) • ••••••••••

TELEGRAMĂ

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme
a Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului K1M IR SEN 
președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înal
tele funcții de președinte al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme și de președinte al Ca
binetului de Miniștri ale Republicii Populare 
Democrate Coreene, vă adresăm calde felicitări 
și vă urăm noi succese în activitatea consacra
tă construcției socialismului, reunificării paș
nice și democratice a patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești 
dintre cele două țări se vor dezvolta continuu, 
în interesul popoarelor noastre, al unității ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste interna
ționale și întregului front antiimperialist.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

AL
DISCUȚIE
de SEN A
Cu o lună în urmă (vezi 

ziarul nostru nr. 5754 din 21 
noiembrie a.c.) ne despărțeam 
de Mihaela și Rodica, de 
Sandu, Mircea și Mihai cu 
promisiunea că vom continua 
discuția începută atunci.

Intre noi se strecurase un 
personal invizibil denumit 
misterios C, o colegă față de 
care cei de la „unsprezece" 
păreau că nutresc sentimente 
foarte contradictorii, acuzîn- 
d-o de tot felul de păcate dar 
mărturisindu-și în același timp, 
admirația și chiar un fel de 
respect. Misterioasa C. ni se 
înfățișa ca o fată singuratică, 
orgolioasă, distantă, refuzînd 
prietenia oferită cu mărinimie 
de către prietenii noștri. In 
același timp, însă, ocupa locul 
intîi în prețuirea „profesiona
lă" a criticilor ei: prima din 
clasă, premiată pe țară la fi
zică, superioritate intelectua
lă necontestată, uneori fiind 
declarată un om foarte atră
gător. Din tot ce mi se spu-

ȘASELEA..
CONDUSA

LEXANDRU
nea reieșea că aveam de-a face 
cu o treabă cam încurcată, 
așa cum se întîmplă atunci 
cînd te afli între două senti
mente antagonice. Am propus 
atunci prietenilor noștri să 
lămurim situația față în față. 
Și iată-ne peste o săptămînă 
la aceeași masă, nu șase, ci 
opt.

Misterioasa C. este de fapt 
Adi, colegă a celor de mai 
sus, o elevă de clasa XI, de 17 
ani și care se descrie pe sine 
în felul următor: o fată înaltă, 
prea băiețoasă, lipsită de gra
ție și cu veleități prea accen
tuat sportive (deși fără bază)... 
îmi place enorm să citesc, 
colind lumea cu fiecare rînd... 
îmi place să învăț. O formulă 
fizică sau matematică mă e- 
moționează cînd, învinsă, se 
predă... Caracterul meu... e 
dificil, sînt un om dificil 
după cum mi s-a spus... Sînt 
poate prea dură... dar cînd 
nopțile devin zile, aplecată pe 
paginile cărții cum să nu fii

dură cu cel care, după o zi 
de distracție vine să-ți împru
mute cu ușurință rodul unei 
nopți de nesomn ? Și totuși 
pot fi o prietenă bună, cînd 
mă leg de cineva o fac din 
tot sufletul, sufăr și mă 
bucur alături de acest om ca
re-mi acordă încredere... Poa
te felul dur de a corija greșe
lile altora și inerția în a le 
corija pe ale mele să-mi dău
neze". Cu această colegă care 
socotește că „lupta este sin
gurul mod de a exista, de a 
te afirma" se confruntă acum 
grupul celor cinci prieteni.

Sen Alexandru : — Măr
turisesc aci că nu mi-am 
pregătit nici un fel de în
trebări cu excepția unei 
curiozități care nu m-a pă
răsit în ultima vreme și pe 
care aș formula-o cam așa: 
odată cu timpul, cu epoca 
se schimbă oare și moda
litățile sentimentelor ome
nești ? Mă întreb adică dacă 
noțiunea de prietenie mai 
are azi același înțeles ca pe 
vremea adolescenței mele 
cu 25—30 de ani în urmă.

Sandu : — Știu eu ? Hai 
să încep iar eu. Ca un grup 
de prieteni să fie cu adevă
rat ceea ce este, trebuie ca 
cei ce-1 alcătuiesc să aibă o 
anumită atracție unii pen
tru alțik Nu numai acțiu
nile comune, ci și gestu
rile, vorba, expresiile folo
site, felul în care te adre
sezi, toate astea sînt puncte 
esențiale.

S. A.: — Este totuși un 
punct de vedere exterior. 
Și apoi prietenia se poate 
realiza numai în grup ? Eu 
mă refeream la un grup 
mai larg, la o clasă. Aș vrea

(Continuare în pag. a II-a)

SERILE
VICTORIȚA DOBRE

cu : ILEANA CERNAT

ANDA CAROPOL

TINERETULUI"

că în actuala stagiune pe sce
na teatrului din Gîulești.

Una din cele mai talentate 
actrițe ale generației tinere, 
afirmată pe ecran în „Cerul

„S C I N T E I I

într-o scurtă piesă de Al. 
Mirodan vă veți întîlni sîm- 
bătă 23 decembrie în sala 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" la orele 19

n-are gratii" și pe care nu de 
mult spectatorii au aplaudat-o 
în „Henric al IV-lea“, „101 
pagini despre dragoste".r

Vă amintiți de tînăra și fru
moasa eroină a filmului „Par
tea ta de vină" ? Pe atunci 
era studentă anul I la I.A.T.C. 
După două stagiuni fructu
oase la teatrul gălățean, joa

Mulți spectatori își amin
tesc o Ioana D’Arc, și anume 
pe cea interpretată de tinăra 
actriță — socotind-o printre 
cele mai bune creații ale ro
lului din ultimii zece ani.



(Urmare din pag. I)

să mergem mai departe eu 
explorarea, să depășim mo
dul exterior de comportare. 
Desigur, modul de a te 
comporta, felul de a vorbi, 
de a răspunde la cererile 
și, mai ales, la ofertele oa
menilor este un lucru im
portant, dar eu mă aștep
tam să aflu ceva și în legă
tură cu conținutul unei a- 
semenea prietenii.

Adi: — Tntr-un colectiv 
mai mare prietenia este 
totalitatea sentimentelor ce
lor ce-1 compun. Nu cred 
că se poate spune : am in
trat într-o clasă și în cîte- 
va clipe sînt prieten cu 
toată lumea. Prietenia apa
re cînd din totalitatea sen
timentelor pe care oamenii 
le au unii pentru alții se 
naște o unitate in compor
tare. Acest fel de prietenie 
nu este un bun al unuia sau 
al celuilalt, ci manifestarea 
unui tot unitar. Fiecare 
este o părticică fără de care 
restul s-ar putea dispersa. 
Este drept că mai sînt și 
personaje care te jenează 
prin comportarea lor. Cînd 
intri într-o clasă și sesizezi 
comportare ostilă te simți 
prost. Dar dacă intri în cla
să și un băiat îți spune 
bună ziua zîmbind îți face 
plăcere.

S. A.: — Dacă am înțeles 
bine, este vorba despre un 
fel de atmosferă comună 
despre care știi că este spe
cifică în primul rînd ei și 
numai ei, felul original în 
care s-a realizat acordul 
unui anumit om cu cei din 
jurul lui. Care ar putea fi 
împrejurările în care totuși 
un asemenea acord să nu 
se realizeze ? Odată ne-a 
vizitat la redacție un elev 
de clasa a Xî-a pe care-l 
solicitasem să ne ajute în
tr-o acțiune. Trebuia for
mat un colectiv ți vizitato
rul nostru ne-a recomandat 
mai mulți oameni cu care 
ar fi vrut să lucreze, dar 
cînd i-am propus, la rîndul 
nostru, să primească în co
lectiv pe o colegă cu care 
fusese deosebi» de bun prie
ten a sărit ca ars și a refu
zat motivînd că s-au certat 
si că $înt foarte supărati, 
Ne-am întrebat atunci '■ de 
ce se ceartă unii oameni, 
ce-i poate împiedica să se 
înțeleagă intre ei ? Pun în 
discuție această nedume
rire a mea,

Mihaela : — N-aș putea 
să dau un răspuns,

Rodica: — Eu cred că 
supărarea dintre doi tineri 
de virsta noastră nu are 
motive bine determinate. 
Uneori sînt chiar copilării. 
Ambiția îșj spune și ea cu- 
vîntul făcînd ca supărarea 
să dureze și mai mult. Mo
tivul are o importanță mică, 
foarte mică adeseori, dar 
supărarea poate lua propor
ții mari și numai prin in
termediul altora se ajunge 
din nou la relații bune,

S. A,: — Ce înțelegi 
prin motive ș» neînțelegeri 
mici ?

FESTIVALUL KAȚIOHAL AL TEATRELOR DRAMATICE
„PETRU RAREȘ"
LA SECȚIA MAGHIARA 
A TEATRULUI DIN TG. MURES

Ce păcat că un spectacol gîn- 
dit frumos, lucrat cu minuțiozi
tate și migală, cum este ce! pus 
în scenă de George Teodorescu, 
poate totuși eșua din pricina u- 
nei erori de distribuție. „Petru 
Rareș" este, evident banală con
statare, o piesă scrisă pentru un 
actor care trebuie să transmi
tă aproape singur întreaga gra
vitate problematică a textului. 
Toth Tamâs, actor nu fără ca
lități, dar greșit distribuit, joa
că, cu excepția ultimelor două 
tablouri, un Rareș coleric și de
zechilibrat, exterior și fals, 
foarte departe de acel filozof în
țelept șl doctor învătat din 
cronica lui loan Peresve- 
tov, foarte departe de per
sonajul cu adevărat dra
matic pe care l-a scris 
Horia Lovinescu. Nimic din sub
tilitatea gîndirii domnitorului 
moldovean, nimic care să justi
fice, pentru noi spectatorii, fie 
si numai intuitiv, acțiunile sale 
în aparentă contradictorii șl 
pînă la un punct, inexplicabile.

Trecînd peste interpretarea 
lui Rareș, omisiune mentală 
doar, practic inoperantă, spec
tacolul este remarcabil prin sen
zația de frumusețe frustra si a- 
usteră pe care o degajă în an
samblu, senzație ridicată nu 
de puține ori la nivel de emoție 
artistică, cum se întîmplă, spre 
exemplu, în cele două tablouri

Sandu : — Motive mici ? 
De exemplu, se formează 
un colectiv. E început de 
an școlar și se formează un 
colectiv care va dura o pe
rioadă. Nu cunoști toți oa
menii. La un moment dat, 
unul, printr-un anumit gest 
îți atrage atenția, altul 
printr-o privire ce te ține 
la distanță te face să ai o 
părere negativă despre el. 
La - un moment dat inter
vine un mic incident între 
acel cineva dezagreabil și 
o altă persoană. Pentru că 
ai fost tratat cu răceală, te 
alături adversarului. Se 
nasc, astfel, mici certuri, de 
la aceasta se ajunge la ne
înțelegeri mari și de du
rată.

S. A.: — Și astfel se con
stituie mici grupuri. Mă 
întreb dacă nu există o ne- 
corespondență între înche

AL ȘASELEA...

„mesei rotunde" într-o discuție pasionantă despre prietenie.

garea unei atmosfere co
mune clasei și existența 
unor grupuri de prieteni in 
această clasă. Cum se sta
bilesc, oare, raporturile de 
interdependență între niște 
grupuri de prieteni și clasa 
întreagă ?

Sandu : — Grupulețele își 
exercită totdeauna influen
ța. în asemenea ocazii lu
crurile nu duc prea repede 
la închegarea unei unități. 
Fiecare își păstrează opi
niile proprii.

S. A.: — Probabil că așa 
este dacă ele rămîn grupu
lețe. Dar eu, ca om care 
m-am format într-un grup, 
de prieteni consider justi
ficată existența unor ase
menea grupuri în bune re
lații cu întreaga clasă, dar 
formate pe baza unpr afi
nități între membrii lor. Nq 
văd aici o piedică pentru 
închegarea unității clasei. 
Tovarășul profesor îmi 
spune Că o parte dintre voi 
vă cunoașteți de foarte 
multă vreme. Aveți oare 
impresia că între voi, grup 
de prieteni cu o istorie co
mună, și restul clasei nu 
există relații de prietenie ?

Sandu : — Ba există dar 
cu mici excepții.

de la Probota. Excelentele de
coruri ale lui Ștefan Hablinski, 
construite din cîteva elemente 
cu funcție mai mult simbolică, 
dispuse pe un circular înclinat 
de lemn, precum și costumele 
simplificate ale lui Mircea Ni- 
colau sugerează un spațiu de 
atemporalitate istorică, pe care 
piesa lui Horia Lovinescu îl su
portă și îl încorporează firesc. 
Este un spectacol de atmosferă, 
de frumusețe plastică. Regizo
rul își gîndește scenele pe frag
mente, textul i-o impune, dar 
există între ele o continuitate 
de senzație vizuală, determinată 
de un anume ritual al mișcări
lor și deplasării actorilor în 
scenă.

Fără mai sus-amintita eroare, 
montarea lui George Teodorescu 
ar fi fost cu siguranță printre 
cele mai reușite spectacole pre
zentate in cadrul festivalului.

Se detașează dintr-o nume
roasă distribuție Lorand Lohin- 
szky (un Roșea reținut și dis
cret). Bâcs Ferenc (boierul Mi- 
tru), Tanai Bella (Maria), pre
cum și interpreții celor doi 
soldati-tărani (Tarr Lăszlo și 
Kiss Lăszlo), de o uimitoare au
tenticitate.

în încheiere, un cuvînt de 
laudă pentru admirabila tălmă
cire a textului lovinescjan, re
alizată de Stith Andras.

PETRE RADO

Mihaela : — Relațiile în
tre colectiv și grupuri se 
realizează perfect cînd nu 
există un așa-zis conflict 
intre diversele grupuri. Este 
firesc să existe grupuri de 
prieteni pentru că o priete
nie adevărată nu poate e- 
xista între 40 de oameni, 
dar există intre cîțiva. Dar 
relațiile pot merge destul 
de bine dacă o prietenie 
unică există între toate 
grupurile.

S. A.: — Care ar putea 
să fie baza acestei priete
nii, pe ce teren s-ar putea 
întîlni ele toate ?

Mihaela: — Cred că a- 
celași lucru, aceleași idei, 
aceleași dorințe, același 
spirit de colectiv i-ar face 
să se întîlnească.

Sandu: — Amabilitatea 
în relații, respectul re
ciproc. Să nu se privească 
astfel incît să se excludă.

Dacă mă respectă, îl res
pect,

S, A,: — Se vede că te 
preocupă, problema asta a 
amabilității.

Sandu : — Una e cînd ți 
se vorbește frumos și alta 
este cînd se discută cu tine 
urît, distant.

S, A.: — Sandu se ridi
că mereu împotriva celor 
distanți și spune un lucru 
cu care sînt de acord. în 
generai acei distanți sînt 
socotiți încrezuți. Un prie
ten căruia i se spunea că 
este încrezut, protesta ve
hement argumentînd că nu 
poate fi socotit așa, deoa
rece el iubește oamenii. A- 
cest fel de raporturi anta
gonice între „calitatea" de 
început și dragostea față de 
oameni mi se par într-ade- 
văr antagonice. Dar a H 
distant înseamnă oare a fj 
încrezut ? Sandu se referea 
la atitudinea exterioară sau 
la conținut? Pe ce se înte
meiază. la urma urmelor, 
încrederea exagerată in 
sine a unui om de 17 ani ? 
Mi se pare, și am impresia 
că așa gîndiți ș> voi, că cei 
mai serios impediment in 
închegarea unei prietenii 
este exagerarea admirației 

„L OVITURA
ÎNTR-O NOUA VARIANTĂ

Spectacolul Teatrului de 
stat din Tîrgu-Mureș cu pie
sa lui Sergiu Fărcășan repu
ne în fata publicului bucu- 
reștean — după viziunea 
scenică a Teatrului Nottara 
— o problemă profund con
temporană și în același timp 
bogată în implicații etice ge- 
neral-umane. Piesa sugerează 
după părerea mea, faptul că 
epoca noastră presupune în
trecerea omului cu calculul, 
că randamentul activității 
sale a devenit criteriu su
prem. dar că in același Ump 
undeva în umbră pîndește 
pericolul înghețării sufletești, 
al automatizării reacțiilor spi
rituale. Și totuși partizanii 
umanismului adevărat sînt 
de partea inginerului Bene
dict Soveja, a aceluia care 
spune că religia lui este în
scrisă în cifre, care se ridică 
împotriva vorbelni lipsite de 
fapte, a toleranței fată de in
competență, a jonglării cu 
compromisurile.

ț Construcția piesei ambițio- 
] nează îmbinarea permanentă
I a planului real cu cel imagi

față de sine însuși, ea te 
împiedică să acționezi la 
nivelul propriu colectivu
lui deoarece, de obicei, o 
părere excepțional de bună 
despre sine se însoțește de 
o părere exagerat de proas
tă despre ceilalți. Pe ce se 
sprijină o asemenea atitu
dine ?

Sandu : — Este părerea 
respectivului despre sine. 
N-aș putea spune pe ce se 
întemeiază ea.

S. A.: — A fi distant se 
referă numai la compor
tarea exterioară ?

Mihaela : — Poate că el 
face o deosebire între a fi 
distant și a fi încrezut.

Sandu: — Poți să fii 
distant și să nu fii tn- 
crezut. în ceea ce mă pri
vește, cu un puști dintr-o 
clasă mai mică nu pot să 
fiu per-tu, sînt distant cu 
el.

S. A. 5 —• De acord I Oa
meni distanți pot să nu fie 
în fond încrezuți. Cu aceș
tia se poate închega o prie
tenie. Dar am întîlnit și 
oameni foarte încrezuți 
care nu erau distanți în 
modul de a se comporta.

Adi — Tipul care are o 
părere excesiv de bună 
despre el, totdeauna o 
să-l jignească pe celălalt și 
oricit de bun om ai fi tu, 
dacă celălalt te jignește 
n-ai să poți fi prieten cu 
el căci numai cu cel ce este 
uman poate fi prieten un 
om.

Ș. A.; — Datorită unei 
asemenea necorespondențe 
cu ceilalți oameni, un om 
poate rămîne pentru tot
deauna în afara vieții ce
lorlalți.

Adi: — Dar se mai poa
te întîmpla ceva. Compor
tarea distantă a cuiva 
poate fi a unui încrezut, 
dar poate ascunde și un 
fals încrezut, care nu găseș
te calea spre oameni, îi 
este frică să coboare de pe 
soclul pe care s-a urcat.

S. A. r — Și ce l-ar pu
tea împiedica să se dea 
jos ?

Sandu î — Părerea de 

nar într-o factură modernă 
întru totul adecvată acestor 
intenții, iar desfășurarea ei 
se caracterizează prin drama
tism, spontaneitate, replici 
inteligente și mai ales ritm. 
Tocmai de aceea supără une
le inconsecvențe logice în 
construirea unor personaje. 
Oscilația între tentația gaze
tărească spre poantă și ne
voia de a-i opune eroului 
principal adversari bogați 
sufletește a dus în cazul lui 
Trandafirescu și Gicu Mogoș 
Ia reacții și atitudini insufi
cient motivate. Persiflarea — 
cu bune mijloace comice — 
a celorlalți component! ai ta
berei adverse a avut meritul 
de a contura uneori excelente 
schițe ale imposturii, incom
petenței și intrigii (îndeosebi 
Mitroi", dar a lăsat în același 
timp impresia că mentalită
țile pe care le reprezintă sînt 
prea puțin dăunătoare pentru 
a putea da naștere unei ne
liniști autentice.

Regia lui George Teodo- 
icscu ne-a propus un Bene
dict Soveja oarecum exterior,

rău de a se coborî de la o 
așa înălțime.

Mihaela: — Faptul că 
nu-i pune cineva o scară.

Rodica : — Să nu fie prea 
înaltă scara.

Mihai: — Sau poate
crede că e al patrulea, în 
plus, nedorit.

S. A.: — Totuși el nu 
este înconjurat de necunos- 
cuți ci de lume, de oameni. 
Ce-1 poate determina pe un 
om să se creadă de necu
noscut cînd vede că este în
conjurat de oameni ?

Adi: — Poate faptul că 
ceilalți s-au obișnuit să-l 
ție pe soclu.

S. A.: — Poate coboară 
din cînd în cînd, dar nu 
este observat și atunci se 
urcă la loc. Sau poate co
boară noaptea îmbrăcat 
Intr-o mantie neagră. Se
rios vorbind, cînd omul de 
pe soclu este înconjurat de 
oameni vii, ce nu-1 văd sau 
îl văd inaccesibil, deși el 
are nevoie de ei, totdeau
na va fi de vină omul de 
pe soclu și nevinovați oa
menii din jurul lui ?

Sandu : — Și unii și alții 
sînt vinovați. Fie că în mo
mentul cînd ceilalți au vrut 
să-l coboare de pe soclu el 
n-s vrut și ei n-au insistat 
fie cînd au vrut cei de jos 
el n-a coborît.

S. A.: Așadar, în ulti
mă analiză, tot el e de vină, 
îmi îngădui însă să observ 
că poți coborî un om de pe 
soclu în mai multe feluri : 
dîndu-i foc, trăgîndu-1 de 
picioare, împingîndu-1 sau 
întinzîndu-i mina.

Sandu : — Dacă amîndoî 
și-ar găsi un timp în care 
și el să vrea să coboare și 
celălalt să-i dea mina ar fi 
bine. Așa, odată vrea unul, 
altădată celălalt.

Mihaela : — Nu numai 
linia unuia să se apropie 
ci a amîndorura ca să-și 
păstreze fiecare individua
litatea, să nu se confunde.

S. A.: — Cineva care 
vine din afară spre un grup 
se așteaptă să găsească ceva 
acolo. Eu nu cred că un om 
care gîndește la fel cu cei 
de față, chiar dacă nu face 
parte din grupul lor să 
nu-și poată găsi Ioc în prie
tenia asta ?

Adi: — După mine, fap
tul că n-am putut să ne 
împrietenim se datorește a- 
tît ambiției mele cît și a 
lor. Eu premiantă, ei toți 
premianți. Ne tot așteptam 
să ne găsim unii altora 
spini ascunși. Pe urmă s-au 
mai aplanat lucrurile, însă 
faptul că ei aveau un 
grup... mă împiedica să mă 
împrietenesc cu ei. Cu un 
grup de oameni nu poți fi 
prieten numai in clasă.

S. A.; — Și iată-ne a- 
junși. astfel, la o concluzie 
paradoxală : clasa te îm
piedică să închegi o priete
nie, dar nu te împiedică să 
cultivi o adversitate...

Adi : — Pentru că inter
vine un păcat omenesc, am
biția, amorul propriu. Doi 
ambițioși nu se pot împăca, 
(Continuare într-un număr 

viitor)

// crispat dar nu furios, rece 
dar nu lucid, iar interpretul 
— Florin Crăciunescu — ne-a 
apărut stîngaci și nesigur pe 
text. Ceilalți interpreți au fost 
îndemnați în bună măsură 
spre șarjă, încercările de pan- 
tomimă, costumele lor iden
tice ducînd la o schematiza
re care — fără a avea efec
tele comice scontate — a ate
nuat în schimb tonalitatea 
gravă a dezbaterii. Dacă lu
crul a fost mai puțin vizibil 
la Cazimir Tănase (Trandafi
rescu), Mihai Gingulescu 
(Gicu Mogoș) permițîndu-le 
momente în care aceștia se 
ridicau la tensiunea cerută 
de text, el s-a manifestat din 
plin la Dinu Cezar (Paul 
Pozmoșeanu), Viorel Comămci 
(Toader Mitroi), Anca Roșu 
(Elena), ale căror reacții sce
nice erau într-atît de simpli
ficate îneît au rămas inevita
bil la suprafață. Mai aproape 
de intențiile autorului, dar 
fără să strălucească, ni s-au 
părut Irene Flaman (Nono) 
și Ileana Dunăreanu (Titi). 
Scenografia semnată de Ște
fan Hablinski a fost contra
dictorie. Tendința spre sim
plitate manifestată in decor 
era întru totul în spiritul tex
tului, uniformitatea costume
lor împotriva lui pentru că 
sugera identitatea și lipsa 
oricărei diferențieri.

ION PASCADI

Asemenea momente s-au desfășurat duminică în mai multe locuri 
din țară. Sute de tineri — ca cei din fotografie — au primit în 
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LUCRĂRILE CENACLULUI

„ION A N D R E E S C U“
în sala sindicatului învă- 

țămîntului din B-dul Gh. 
Gheorghiu-Dej este deschisă 
expoziția membrilor cenaclu
lui plastic „Ion Andreescu".

Din expoziție remarcăm 
îndeosebi lucrările Iui Paul 
Constantinescu printre care, 
ciclul în ulei „Peisaje si- 
ghișorene", acuarelele cu 
peisaje din Bulgaria de 
Eugenia Brateș, „Interiorul 
de pădure" de Mihai Stelu —

CE NE OFERĂ EDITURA 
„MERIDIANE" ÎN ACEST AN

Pentru a informa cititorii 
noștri despre noutățile de 
librărie ale anului 1968, 
ne-am adresat redactorului 
șef la Editura Meridiane, 
Pompiliu Matei :

— Vefi rămîne pe anul
1967 cu ceva restanțe ?

— Există un număr de 
cârti ce urmau să apară pi- 
nă la sfirșitul anului care, 
independent de noi, vor a- 
părea abia la începutul lui
1968 : albumele „Șirato", 
„Goya", „Istoria artei româ
nești" vol. I, albumul de fo
tografii „împărăția lacurilor"

— Care va fi direcția te
matică a noului plan editori
al ?

OTRAVA 
ÎN AJUTORUL 

INIMII
Cea mai redutabilă dintre 

otrăvurile naturale, folosită 
pentru săgeți de către indi
genii Chalo, se extrage din 
pielea broaștei Kokoi, (lun
gă de 2,5 cm, neagră la cu
loare), care trăiește In jung
la din Columbia. Otrava ex
trasă dintr-o singură bros
cuță ajunge pentru 50 de să
geți ; ea nu are nici un anti
dot și ucide In cîteva minute 
blocînd transmisia dintre 
nervi și mușchi. Pentru a 
studia această substanță 
toxică, organizația americană 
Nation Institute of Arthrits 
and Metabolic Diseases a 
trimis in jungla columbiană 
o expediție care a strîns 
2400 de broaște Kokoi, de 
unde s-a extras 30 miligrame 
de toxină, mai puternică 
decit cea mai puternică otra
vă cunoscută pină acum ex
trasă dintr-un pește japonez) 

o pînză ce degajă multă 
prospețime. Cu o altă paletă 
obține efecte asemănătoare 
și prof. Jenita Ghigha al că
rei albastru are profunzimea 
misterelor unei nopți de mai. 
Interesante mai sînt naturile 
statice, puțin fauviste poate, 
ale Marianei Palade, cera
mica Elenei Istrate și expre
sivul portret în ulei al prof. 
Jean Nițescu.

DORIN DIMITRIU

— Tematica va rămîne a- 
proape neschimbată axindu- 
se pe lucrări de artă plas
tică. Vor fi editate albume 
de artă, studii, monografii, 
lucrări de sinteză referitoare 
la revalorificarea moștenirii 
noastre culturale, la arta 
contemporană, cît și la cele 
mai reprezentative lucrări 
din arta universală. Cîteva 
titluri : în colecția „Maeștrii 
artei românești" vor apărea 
albumele, — Pallady, Luchi- 
an. Iser ; studiile „Istoria 1- 
luștrată a picturii In 1000 de 
imagini" (traducere din lim
ba franceză); „Intilnire cu 
arta plastică africană" ; „Ve
detele filmului de altă dată" ; 
„Broderii populare în piele".

în colecția „Biblioteca ci
nefilului" va fi continuată 
seria micromonografiilor con
sacrate celor mai reputat!

și cu mult mai fulgerător 
mortală decît curara.

Dar și mai ciudat e că 
structura chimică a substan
ței conținute de broasca co
lumbiană — batrachotoxlna, 
cum a fost denumită — s-a 
dovedit la analiză a fi foarte 
apropiată de cea a hormoni
lor secretați de glandele su
prarenale. In plus, ea pare 
a avea un efect stimulator 
pentru inimă, ceea ce i-ar 
putea deschide un interesant 
viitor în farmacologie.

CUM ÎNVAȚĂ 
PĂSĂRILE 
SĂ CÎNTE

Tinerele păsări trebuie oare 
să învețe să cînte așa cum 
imită copiii oamenilor felul 
de a vorbi al părinților ? Pen
tru a afla răspunsul la această 
întrebare, un zoolog german 
a crescut niște pui de pitulice, 
departe de mama lor, în 
locuri în care nu se auzea 
nici un zgomot. De îndată ce 
au împlinit o anumită vîrstă, 
tinerele pitulice au început să 
cînte exact ca și pitulicele a- 
dulte.

SIMPOZION 

„ION ȚUCULESCU' 
LA POLITEHNICĂ

...Sub cupola marelui am
fiteatru al Politehnicii din 
București — devenit pentru 
cîteva ore, prin prezența u- 
nora din cele mai interesan
te tablouri ale pictorului,' 
expoziție „Ion Țuculescu" 
— gindurile, reflecțiile, co
mentariul criticului de artă 
Petru Comarnescu au înso
țit îndeaproape sîmbătă sea
ra sute de student! dornici 
să se apropie de omul și 
creatorul care a fost Ion 
Țuculescu. Dorinței studen
ților Facultății de energetică, 
izvorîtă din intenția de a-și 
împlini personalitatea ală- 
turînd formației inginerești 
domenii de cultură și sensi
bilitate artistică, i s-a răs
puns astfel într-un mod a- 
decvat. Au primit cu bună
voință invitația de a parti
cipa la acest simpozion — 
sinonim unei sugestive întîl- 
niri a artelor cu știința — 
evocînd opera artistică și 
științifică, soția acestuia, dr. 
Maria Țuculescu, poetul Eu
gen Jebeleanu, autorul unul 
inspirat poem-omagiu „Țu- 
culescu", și profesorul Con
stantin Motaș, om de rtlintă 
emerit. In final, a fost pre
zentat filmul de scurt me
traj „Ion Țuculescu", în re
gia lui David Rău.

ION tronac

actori : Bette Davis, «Huli*! 
etta Massina, Greta Garbo 
etc.

O mare parte din produc
ția editurii va apărea în se
rii și colecții în limbi străine. 
Pentru cititorii francezi va 
fi tradusă monografia lui A- 
lexandru Oprea „Panait Is- 
trati" și studiul lui Tudor 
Vianu, „Junimea".

— La colecțiile existente 
se va adăuga ceva nou ?

— „Arhitecti celebri" sin
gura colecție nouă In 1968 își 
propune să informeze marele 
public asupra vieții și crea
ției lui Michelangelo, Le 
Corbusier, Ion Mincu — 
text 80 de pagini și 25 de 
ilustrații In alb-negru.

SABINA HUREZEANU

DE VINA, 

FRUMUSEȚEA...
Societatea olandeză de 

transporturi aeriene a luat, 
hotărîrea să înlocuiască tine
rele și decorativele stewardese 
cu bărbați. Această măsură a 
fost luată în urma situației 
„disperate" în care ajunsese 
societatea : nu era săptămînă 
în care una sau două anga
jate să nu-și dea demisia pen
tru că fuseseră cerute în că
sătorie de pasageri, societatea 
nepermițînd funcționarea ste- 
wardezelor căsătorite.

ACOLO UNDE 
SE NASC STELELE

Un astronom sovietic a mă
surat temperatura unei nebu
loase gazoase din apropierea 
centrului Galaxiei noastre — 
temperatură care atinge 10 000 
grade Celsius. Această masă 
de materie compusă mai ales 
din hidrogen ionizat conține 
mai multe stele în formație.

TEATRE « CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera Română : Studio’68, ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" : sala Comedia : Oa
meni și șoareci, ora 19,30 ; sala 
Studio ■ Seringa, ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra” : 
Un tramvai numit dorință, ora 
20 ; Sala Studio ; Sfîntul Mitică 
Blajina ; Teatrul „C. I. Nottara": 
Luna dezmoșteniților, ora 19,30 ; 
sala Studio : Cînd luna e albastră, 
ora 20 ; Teatrul Barbu Dela- 
vrancea" : C-an filme, ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : Toate

pînzele sus, ora 18; Teatrul
„Țăndărică" : Iarmarocul Piticu
lui Clip, ora 17.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30)

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Republica (orele 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16.15: 18.45; 21).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
9- 11,15; 13,30; 16,15; 18,39;
20.45), Festiva] (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 211.

ZOSIA — CEI DOI
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12.15; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Victoria (mele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21),
Feroviar (orele 8,30; 10,45;
13; 15,15; 17,45; 20,15), Excel
sior (orele 9.45; 12; 14,15:
16,30; 19; 21,15), Modern (orele 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21).

FARAONUL — ambele serii - 
rulează la Lumina (orele 9— 
16 în continuare : 19,30).

PROGRAM PENTRU COPII — 
rulează la Doina (orele 9—10) 

și PROFESORUL DI8TRAT 
si (orele 11,30; 13,15; 16; 18,30; 
21).
rulează la Dacia (orele 9—21 
în continuare).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Union (orele 15,15; 
17,30; ; duminica ora 10). La 
ora 20 DESENE ANIMATE.

O FATA FERICITA
rulează la Giulești (orele 10; 

15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15; 17.30; 20. duminica 
ora 11).

PROSTĂNACUL
rulează la înfrățirea (orele 
10; 15,30; 17,45; 20).

SPARTACUS — ambele serii — 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 19).

AMPRENTA
rulează la Crîngași (orele 
15,30; lt|; 20,15). De la 21 de
cembrie PASAREA PHONIX 
(orele 15,15; 18; 20.45).

LOANA
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 18; 20,30),
Aurora (orele 8,30; 10,45; 13; 
15.30; 18; 20,30), Floreasca (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Buceg; (orele 9;
11; 13; 16; 18,15; 20,30), Flacă
ra (O! ele 15,30; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI
SURCOUF

rulează la Gloria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 8—16 în conti
nuare 18,15—20,30), Melodia 
(orele 9; ll,15;13,30; 16; 18,30: 
20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA 7
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Vitan (orele 16: 
17,45; 20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Miorița (orele 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 

OCOLUL
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30. duminica ora
10.30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare, 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Munca (orele 16;

18,15; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

OAMENI ÎN RULOTĂ
rulează la Cosmos (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). De la 21 
decembrie AMPRENTA (orele 
14.30; 16,30; 18,30; 20,30 în
continuare).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Viitorul (orele
15,30; 18; 20,30). De la 21 de
cembrie OAMENI ÎN RULO
TA (orele 15.30; 18; 20.30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17.45: 20)

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Volga (orele 10; 
12: 14; 16. in continuare 18,15;
20,30).

SFIDAREA
rulează la Progresul (orele 

15,30; 18; 20,30. duminica ora 
11).

MONDO CANE — ambele serii 
rulează la Lira (orele 16;
19.30) .

SORA CEA MARE
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30; duminica ora
10.30) .

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU ?

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30). De la 21 de
cembrie JOE LIMONADA 
(orele 15,30; 18; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20.15). De la 21 decem
brie CINE CĂLĂREȘTE UN 
TIGRU? (orele 15,30; 18;
20,30, duminica orele 11).

PANTERA NEAGRĂ
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica sîmbăta și dumi
nica.

MARȚI 19 DECEMBRIE

18,00 : Proiecte pentru 1968. 
Transmisiune de la Brașov; 
18,30 : Biblioteca lui Așchiută ; 
19,00 : 1 001 de întrebări ; 19,30 : 
Telejurnal. 19,45 : Agenda dv. ; 
19,50; Buletin meteorologic; 
20,00 ; Aventurile lui Tarzan ; 
20,26 ; La izvorul aluminiului ; 
20,40 ; Teatru : „Simple coinci
dențe" de Paul Everac ; 23,30 | 
Telejurnal.



DEZBATERI CONTINUĂRI ’
■ i ■ «
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In centrul activității U. T. C. — educația prin muncă
tră ? Plenara C.C. al P.C.R. din 
29 noiembrie — 1 decembrie 
a.c., analizînd in profunzime 
aspectele ce se ridică in aceas
tă direcție, a relevat existența 
unor neajunsuri importante. 
Subliniind consecințele nega
tive ce decurg din persistența 
unor metode învechite, Ple
nara a stabilit măsuri care să 
conducă la valorificarea tu
turor posibilităților existente 
pentru educația tineretului, in 
acest sens găsesc ca deosebit 
de semnificativă așezarea în 
centrul întregii activității edu
cative — educația prin muncă 
și pentru muncă a tinerilor. 
In cadrul preconizat de Plena
ră, am convingerea că dezvol
tarea la tineri a dragostei 
pentru meseria aleasă, a do
rinței de perfecționare, se vor 
înscrie curent in activitatea 
organizațiilor U.T.C.

In uzina noastră avem nu
meroși tineri care din ceea ce

fac se vede că au o atitudine 
înaintată față de muncă, sint 
disciplinați, dovedesc spirit 
inovator. Sîntem însă adeseori 
și martorii unor acte de in
disciplină, de indiferență față 
de îndeplinirea sarcinilor, față 
de propria pregătire. Ce de
notă aceasta ? In primul rind 
că acțiunile educative sint une
ori abstracte, teoretice, înde
părtate de esența procesului 
muncii, căruia în anumite îm
prejurări unii tineri i se pot 
sustrage.

Pregătirea profesională a 
muncitorilor — inclusiv a ti
nerilor — este sarcina condu
cerilor de uzine. Sprijinirea a- 
cestei acțiuni de către orga
nizația U.T.C. trebuie să aibă 
un caracter educativ, de ex
plicare a importanței perfec
ționării calificării pentru ti
neri, și nu unul administrativ 
cum se mai intimplă în pre
zent. Pot fi foarte bine inițiate

de către organizațiile U.T.C. 
și acțiuni proprii destinate 
perfecționării profesionale, în
deosebi cercuri pentru citirea 
literaturii de specialitate, o- 
limpiade și concursuri pe me
serii.

Munca educativă în rîndul 
tinerilor nu este o muncă de 
asalt, cu intermitențe. Nimic 
nu se petrece fără un anumit 
efort educativ. De aceea nu o
putem considera niciodată in- a

• cheiată. Stadiul la care am a- "
juns azi, mîine trebuie depă
șit cu forme mai suple, mai 
interesante, care să atragă ti
nerii, să-i intereseze. Ceea ce 
va trebui să facem permanent 
este să urmărim cit de mult 
izbutesc ele să dezvolte la ti
neri pasiunea pentru muncă, 
pentru tehnică. Aici se verifi
că, in confruntare cu realita
tea ceea ce facem bine și ceea
ce nu facem bine In munca de 
educație.

FELICITĂRI adresate 
tovarășilor 

NICOLAE CEAUSESCU 

Șl ION GHEORGHE MAURER

Cale liberă inițiativei elevilor
Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din Ora

șul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, a primit 
telegrame de felicitări, cu prilejul alegerii în 
funcția de președinte al Consiliului de Stat, din 
partea președintelui Republicii Arabe Unite, 
Carnal Abdel Nasser, a președintelui Republicii 
Liban, Charles Helou, și a președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Lyndon B. Johnson.

Președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Cheorghe Maurer, 
a primit, de asemenea, o telegramă de felicitare, 
cu ocazia realegerii sale in funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri, din partea președinte
lui Statelor Unite ale Americii.

- ; (A'gerpres)

preocupa de întreaga activitate 
extrașcolară a elevilor, răspun- 
zînd direct de organizarea și 
conducerea activităților cultu- 
ral-artistice, distractive și spor
tive.

In școala noastră învață peste 
800 de elevi cu care am realizat 
cîteva lucruri frumoase : avem 
formații Instrumentale de muzi
că ușoară și populară, o formație 
de dansuri, soliști și recitatori, 
am Înființat cercuri de inițiere 
muzicală și de arte plastice, cî
teva cercuri științifice și am or
ganizat. cu oarecare regulari
tate, reuniuni tovărășești. Dis
punem, cu alte cuvinte, de for
țele necesare pentru a or-aniza 
o activitate culturală proprie, 
bogată și permanentă (asta cu 
atît mai mult necesară cu cît în 
orașul Deva nu există o casă de 
cultură). Cu forțele existente 
trebuie să realizăm de acum 
înainte mult mai mult. Pînă 
acum nu am putut realiza din 
păcate multe lucruri pentru că 
secretarii organizațiilor U.T.C., 
membrii biroului organizației 
de bază cei mai buni
și pricepuți uteciști — erau

Planorismul
pe fiecare tînăr, de-a ști să-și 
slujească cu pricepere și devota
ment patria. Antrenînd tinerii la 
practicarea sporturilor tehruco-a- 
plicative — tir, radiotelegrafie, 
parașutism, planorism aero si 
navo modelism — a exercițiilor 
fizice cu caracter militar, organi
zațiile U.T.C. vor desfășura în a- 
celași timp o activitate mai in
teresantă și atractivă, mai apro
piată de cerințele și pasiunile ti
nerilor. In acest cadru, tinerii se 
vor putea iniția într-un sistem de 
noțiuni tehnice, vor căpăta de
prinderi utile pentru muncă si 
viață și chiar pentru viitoarele 
profesiuni ale unora dintre ei.

Referindu-mă la aceste aspecte 
mă opresc asupra unuia dintre 
sporturile tehnico-aplicative, un 
sport care îmi este mai familiar : 
planorismul.

și sentimentele scriitorilor găsin- 
du-și ecoul adecvat.

Socot că a venit vremea — 
hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. 
subliniază necesitatea folosirii u- 
nor forme cît mai adecvate pen
tru educarea tineretului, pentru 
apropierea lui de literatură și ar
tă — dc a reînvia această nobilă 
și utilă tradiție. Pe linia bunei 
sale experiențe, organizația U.T.C 
a Uniunii Scriitorilor va trebui să 
acorde mai multă atenție periodi- 
cizării acestor întîlniri fructuoase 

ocupați în cea mai mare parte 
a timpului cu întocmirea de re
ferate și alte situații, nerămî- 
nîndu-le timp pentru activitatea 
de conținut. Semnificativ este 
în acest sens o întîmplare pe
trecută cu cltva timp în urmă. 
Un tovarăș activist U.T.C. a ve
nit la noi în control. A stat 
vreo 3 zile, timp în care ne-a 
cerut toate documentele, le-a 
cercetat din scoarță în scoarță. 
I-am pus pe masă un dulap de 
dosare (avem 21 de organizații). 
Le-a întors cu migală de pe o 
parte pe alta, le-a răsucit în 
toate felurile, dar despre acti
vitatea propriu-zlsă nu ne-a în
trebat nici o vorbă. Pentru din- 
sul numai ceea ce scria pe hîrtie 
era valabil. I-am spus că am 
organizat numeroase activități, 
dar că nu am avut timpul să le 
consemnez. M-a privit, mi-a 
zîmbit, apoi a spus că nu mă 
crede. I-am adus cîțiva tineri să 
confirme că cele spuse de mine 
sînt reale, dar mi-a aruncat a- 
celași zîmbet și aceleași cuvinte, 
plecînd de la noi cu convinge
rea că nu am organizat atari 
activități. Importanța hîrtiilor

— veritabilă școală
Iubesc performanțele cucerite 

în văzduh încă din anii fragezi 
ai copilăriei. Am început în 1940 
Eram puști pe atunci. M-am dă
ruit cu inimă și sîrguință, aces
tui sport. Astăzi sînt maestru al 
sportului, în cariera mea am sta
bilit 12 recorduri și am dobîndit 
de 4 ori titlul de campion al 
țării la zbor fără motor.
Acest sport dezvoltă două facul
tăți esențiale în viața și preocu
pările tineretului '■ mai întîi pla
norismul este o veritabilă școală 
a curajului, a stăpînirii de sine, 
a cuprinderii unui larg orizont, un 
sport a cărui practicare mi se 
pare o modalitate extrem de atră
gătoare de petrecere a timpului 
liber : apoi, planorismul presu
pune însușirea unor bogate no
țiuni tehnice ; în construcțiile a-

Șezători literare pentru tineret •
pentru ambele părți. Adevărul 
este că scriitorii doresc aceste în
tîlniri, cititorii de asemenea și nu
mai niște inerții organizatorice au 
împiedicat, pînă în prezent, îm
plinirea plenară a acestei dorinți.

Pe de altă parte, cred că ar 
trebui ca și organizațiile U.T.C. 
să manifeste mai multă inițiativă 
în atragerea tinerilor la aceste în
tîlniri pentru a se evita astfel tris
tețea unor șezători în care patru 
sau cinci tineri erau „convocați" 
să asculte un grup de scriitori 

copleșește adesea încrederea. Nu 
vreau să spun prin aceasta că 
este bine că nu am ținut evi
dența tuturor acțiunilor organi
zate dar vreau să arăt că de 
multe ori am fost obligați să în
locuim activitatea vie cu în
tocmirea de hîrtii și situații nu
mai pentru a ieși bine în fața 
celor care ne controlau activi
tatea. Așa stau lucrurile și pe 
linie de sport. Preluarea de către 
comitetul U.T.C. din școală a 
tuturor sarcinilor pe linia orga
nizării activităților sportive de 
masă va înlesni organizarea de 
competiții sportive între clase șl 
între școli. Iar faptul că așa 
cum prevăd măsurile, organiza
ția va primi sprijinul perma
nent al tovarășilor profesori, ne 
dă certitudinea că organizația 
noastră va reuși să realizeze 
ceea ce toți elevii așteaptă de la 
ea. în locul numeroaselor ședin
țe care ne răpeau timpul și 
nici nu foloseau prea mult, vom 
putea organiza mai multe vizite 
la muzee și instituții de cultură, 
vom putea, tace excursii și dru
meții și alte activități care vor 
apropia și mai mult pe aceștia 
de organizația lor revoluționară.

a curajului
viatice se folosesc unele dintre 
cele mai avansate tehnologii, a- 
paratură electronică, materialele 
deosebite.

Iată doar cîteva din argumen
tele care susțin ideea generaliză
rii sporturilor tehnico-aplicative, 
modalități eficiente, în educația 
tineretului. Faptul că partidul a 
investit U.T.C să se ocupe dc 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei, de organizarea a- 
cestor activități, constituie desigur 
o sarcină grea, de mare răspun 
dere dar și deosebit de frumoasă 
prin înalta ei utilitate. Organiza
ția U.T.C. dispune de entuzias
mul necesar, va dispune potrivit 
măsurilor și de sprijinul cadrelor 
competente de specialitate pentru 
a duce la îndeplinire aceste sar
cini.

care s-au deplasat zeci de kilo- 
metri pentru a-i întîlni. W

Pe aceeași linie cred că ar tre
bui reluată „săptămîna poeziei", a 
care se organiza, pînă nu de “ 
mult, anual de către Uniunea 
Scriitorilor și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. Prin cola- ™ 
borarea organizației U.T.C. la 
desfășurarea acestei manifestări ț 
sărbătorești vor putea fi evitate 
defecțiunile care au dus — pri- a 
pit — la desființarea ei.

INFORMAȚII
Duminică seara s-a înapoiat 

în Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care, la invitația 
Mișcării Tineretului Comu
nist a făcut o vizită în 
Franța.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★

La 19 decembrie a.c. în
cepe la Varșovia consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe 
ai unor țări socialiste euro
pene, cu privire la situația 
din Orientul Apropiat. Parti
cipă miniștrii de externe ai 
R. P. Bulgaria, fi. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, 
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Po
lone, Republicii Socialiste Ro
mânia — reprezentat printr-un 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe —, R. P. Ungare 
și U.R.S.S.

★

Luni a fost semnat la Bucu
rești planul de colaborare pe 
perioada 1968—1970 între 
Academia Republicii Socia
liste România și Academia 
Cehoslovacă de Științe. Pla
nul prevede vizite reciproce 
de cercetători pentru studii, 
schimb de experiență și spe
cializare, participarea la di
ferite manifestări internațio
nale, traducerea și publicarea 
de lucrări științifice. De ase
menea, sînt stabilite temele 
de cercetare de interes comun 
care vor fi efectuate în cola
borare de unitățile celor două 
Academii.

★

Luni s-au deschis la Iași 
lucrările Conferinței na
ționale de arheologie, la 
care participă cercetători de 
specialitate din București, 
Cluj și Iași, muzeografi din 
diferite centre din țară, ca
dre didactice din învăță- 
mîntul superior.

(Agerpres)

ȘCOLI CENTENARE: LICEUL „GEORGE BACO-

VTA“ DIN BACĂU ȘI ȘCOALA GENERALĂ

DE 8 ANI NR. 80 DIN CAPITALĂ

Evenimentul care a domi
nat în aceste zile premergă
toare aniversării Republicii, 
viata culturală a Bacăului, a 
fost sărbătorirea împlini
rii a 100 de ani de viată a 
Liceului „George Bacovia".

La Casa de cultură din 
Bacău, generațiile ce și-au 
dat întilnire aici ascultă 
cum prin memorie le flutură 
cuvintele calde ale profeso
rilor lor din adolescentă, 
îndemnurile lof transforma
te pe parcurs în acte de 
umanism. Ceea ce au sădit 
apostoli ca Nicolaie Cori- 
van, care a condus școala 
mai bine de 27 de ani, Ga- 
rabet Ibrăileanu, D. D. Pă- 
trășcanu, Eugen Revent, 
oameni de renume mondial 
ca Vasile Pîrvan și George 
Bacovia. în sufletul și cuge
tul miilor de elevi a rodit 
plenar constituind plămada 
spirituală a numeroase per
sonalități de astăzi.

Foștii elevi ai liceului 
„George Bacovia" veniti de 
prin toate colțurile tării pe 
unde poartă mai departe fă
clia aprinsă în suflet de pro
fesorii lor. se recunosc fără 
a se fi cunoscut vreodată, 
după aceeași configurație 
spirituală proprie și comu
nă fiecăruia.

Participanții la festivități 
le ascultă cuvintele calde 
încărcate de emoție, evoca
toare ale unor evoluții e- 
xemplare. Pentru noua ge
nerație de elevi înfăptuirea 
centenarului devine astfel o 
lecție de sîrguință, dragoste 
și devotament pentru carte 
și tară.

Cu prilejul acestor festivi
tăți, ca o confirmare a re
zultatelor bune obținute în 
munca de însușire a cuno
ștințelor de către elevi, a 
bogatei lor activități extra- 
școlare. printr-o hotărîre a 
C.C. al U.T.C., organizației 
U.T.C. a Liceului „George 
Bacovia" 1 s-a oferit înalta 
distincție de a avea drapel 
propriu. înmînarea drapelu
lui de către tovarășa Floa
rea Ispas, secretar al C.C. 

al U.T.C., a marcat emoțio
nantele momente ale sărbă
torii centenarului.

In încheiere, participantll 
la adunarea festivă de du
minică, profesorii șl elevii 
Liceului „George Bacovia" 
au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu.

„Noi, slujitorii de astăzi 
âi scolii, ne străduim ea prin

A A

NIRE IN 
TIMP
munca ce o desfășurăm să 
contribuim la consolidarea 
și îmbogățirea patrimoniu
lui culturii naționale șl ne 
angajăm solemn in fata 
conducerii partidului și sta
tului nostru, in fata dv. 
personal, scumpe tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, să 
ne sporim eforturile pentru 
a da patriei socialiste oa
meni bine pregătit!, capabili 
să slujească poporul cn ne
țărmurită dragoste și devo
tament. Centenaral liceului 
nostru are loo la scurt timp 
după Conferința Națională a 
partidului, eveniment ce s-a 
înscris cu litere de aur in 
istoria Rom&niei. Ne anga
jăm să muncim neobosit 
pentru a putea contribui, 

cu toate puterile, cu întrea
ga noastră capacitate, la în
deplinirea sarcinilor trasate 
de Conferința Națională, în 
numele fericirii și progresu
lui națiunii noastre socia
liste".

După adunarea festivă a 
urmat dezvelirea unor plăci 
comemorative și a unui bust 
al poetului George Bacovia, 
al cărui nume îl poartă bă- 
trînul liceu. Astfel, aniver
sarea a devenit sărbătoare a 
întregului oraș.

ION ANDREITA 
ION CHIRIC

★
în aceeași zi, o altă institu

ție de învățămînt — Școala 
generală de 8 ani nr. 80 din 
Capitală și-a serbat centena
rul. Prilej pentru revedere 
între foștii dascăli cu foștii 
lor elevi, pentru amintirea 
unor întîmplări din viata de 
elev sau de profesor, pentru 
evocarea grelelor condiții ale 
începuturilor și pentru mani
festarea recunoștinței pentru 
minunata ambianță de stu
diu din zilele noastre.

în această școală au învă
țat acad. prof. Miron Nico- 
lescu, președintele Acade
miei R.S.R., acad. N. Cer- 
nescu, prof. univ. Al. Nico- 
lescu, regizorul Sică Ale- 
xandrescu, artist al poporu
lui, conf. univ. Radu Eugen, 
dr. Octavian Radu...

Telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nico
lae Ceaușeseu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, citită în adunarea 
festivă are semnificația unui 
angajament al cadrelor di
dactice de a munci cu per
severentă pentru educarea 
noilor generații în spiritul 
dragostei față de partid și 
patrie, precum și al elevilor 
— de a învăța cu- pasiune.

V. RAREȘ

EVOCĂRI
LA 18 ANI

(Urmare din pag. I) 

tan aplauzele, privirile celor 
prezenți trădează bucuria ex- 
cursionistului întors dintr-o 
călătorie de neuitat. „Călăto
ria" lor abia începea însă.

în sala de festivități a li
ceului se aflau tineri care în 
ziua aceea își serbau majora
tul. Adolescența primea astfel 
încoronarea maturității. Fetele 
cu cozi în fundulițe, băieții 
cu primele fire mijite deasupra 
buzei se numeau din momen
tul acela „cetățeni". Și astăzi 
cînd serbau trecerea acestui 
prag, colegii lor de la liceul 
nr. 15 le-au ținut o „lecție de 
istorie", să retrăiască acum, 
încă o dată, cîteva zile din 
trecutul de luptă al neamului 
nostru. în același timp însă 
ei își rememorau, în gînd sau 
cu voce tare, și propriile res
ponsabilități pe care și le 
asumau acum :

— O dată am 18 ani, ne 
spunea Doina Mihăilescu e- 
levă în clasa a Xl-a A. Peste 
un an voi fi studentă. Vreau 
să devin ingineră, să costru- 
iesc case și mașini...

— Peste cîteva zile pășesc 
și eu pragul majoratului, con
tinuă Anca Niculescu, elevă 
clasa a Xl-a D. Acum, după 
Conferința Națională a par
tidului, profilul țării noastre 
a căpătat trăsături și mai mă
rețe. Vreau să contribui și eu 
la realizarea lor.

Planuri, idealuri mărețe au 
și Carmen Creangă și Nicu- 
lina Popa și Adriana Petru 
și... ceilalți peste 500 de ti
neri prezenți. Planuri și 
visuri diferite, atribute ale 
vîrstei și încrederii, pentru că 
destinele lor personale se 
împletesc și se armonizează 
colectiv în marea familie a na
țiunii socialiste.

Și, ca înaintea oricărei mari 
călătorii ce abia începe, ura
rea cea mai potrivită pe care 
o adresăm noii generații este, 
ca de obicei, aceea de „drum 
bun".

SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ECOURI

SPECTATORULUI

ROMÂNIA —R. F. A GERMANIEI LA HANDBAL 28-16

UN MECI MEMORABIL!

IN TRIBUNĂ

Joc bărbătesc nu înseamnă duritate
Opinia mea este favorabilă 

din capul locului unei discu
ții despre „etica spectatoru
lui din tribună". De altfel o 
asemenea dezbatere este de 
mult solicitată de atmosfera 
prea... înfierbîntată a tribune
lor noastre. Și nu-i vorba nu
mai de fotbal, Ci și de bas
chet, volei, box sau chiar 
polo.

Oricît ar părea de exagerat, 
asistînd la ultimele meciuri 
de campionat sau Ia cele in
ternaționale, am avut neplă
cuta impresie că miraculosul
dreptunghi cu gazon s-a 

într-un veritabil
ring de box sau o arenă pen
tru coridă 1 Autorii principali 
ai acestei metamorfoze se
află negreșit printre fotbaliștii 
noștri. Și amănuntul surprin
de cu totul neplăcut : este de 
neînțeles cum deși majorita
tea sînt foarte buni prieteni, 
o dată ajunși pe stadion, după 
ce-și string mîinile, uită ca

prin farmec de noblețea spi
ritului sportiv.

La sfîrșit urmează scuzele 
(„așa e jocul bărbătesc") și 
părerile de rău care adesea 
se uită la un pahar cu vin. 
Dar niciodată nu se gîndesc 
că gestul lor nesportiv are un 
ecou cu totul nefavorabil sus, 
în tribune. Jocul obstructio
nist, actele lor de indisciplină 
irită și provoacă pe specta
tori, pe suporteri, care uită 
mai greu. Aceasta nu-i scuză 
cu nimic pe spectatori, pe cei 
care înțeleg că pasiunea pen
tru sport le dă dreptul să se 
manifeste cum vor (asta ade
sea înseamnă săvîrșirea unor 
acte de huliganism, căci alt
fel cum am putea califica lo
virea jucătorilor sau a arbi
trilor cu bulgări de zăpadă 
sau cu sticle) sau cum spun 
unii : „Eu am plătit domnule 
și pentru banii mei fac ce 
vreau I".

Este limpede pentru oricine 
că prezența pe un stadion re

clamă o dată cu cumpărarea 
biletului respectarea cu stric
tețe a normelor de conduită 
pe stadion. Cine se comportă 
altfel nu are ce căuta pe te
renurile sau în sălile de sport.

Am jucat fotbal și în com
pania unor nume celebre : 
Voinescu, Apolzan, Za vodă, 
sportivi adulați de public. Și 
ei jucau bărbătește dar știau 
în același timp să-și respecte 
adversarul.

De aceea, profitînd de pri
lejul oferit de dezbaterea 
„Scînteii tineretului" le-aș a- 
dresa actualilor sportivi un 
sfat prietenesc și anume : să-și 
respecte adversarul ca pe 
propria lor persoană, gest fi
resc unui sportiv și care sînt 
convins va invita și pe cei 
mai recalcitranți spectatori la 
o comportare civilizată.

NICOLAE TĂTARII
maestru al sportului, 

fost internațional 
de fotbal

Un meci-spectacol pe 
drept cuvînt, antrenant și viu 
disputat într-o manieră ele
gantă șl sobră la care a con
tribuit șl arbitrajul excelent 
al internaționalului norve
gian Knud Nilsson. Handba- 
liștii celor două țări au cu
cerit inimile spectatorilor 
prin ceea ce au arătat din 
frumusețea acestui sport. Să 
fie oare acesta rezultatul jo
cului lipsit de miză ? ! Victo
ria categorică în favoarea 
noastră cu 28—16 (14—9 la re
priză) — ne dă speranțe și 
dreptul să credem că „națio
nala" României, în alcătuirea 
ei actuală, este pe un drum 
bun, care e posibil să ducă la 
redobîndirea prestigiului și 
supremației mondiale în a- 
ceastă disciplină sportivă. A- 
vem o școală de handbal care 
s-a impus printr-un stil șl 
concepții proprii, care creea
ză în permanență valori tine
re, capabile, demne ocupante 
a locurilor deținute cu atîta 
virtuozitate și glorie de un 
Ivănescu, Nodea, Redl, Hnat 
și ceilalți idoli ai generației 
de aur. Nu-1 amintesc aici pe 
Mozer, vioara întîi, întrucît 
el încă (după cîte știu se an
trenează cu o ambiție dră
cească sub exigența și com
petența reputatului antrenor 
Oprea Vlase) nu și-a jucat 
meciul de „adio" în repre
zentativa noastră.

Să-i amintesc pe cel în 
care ne punem speranțele de 
viitor și care, cu fiecare exa
men public pe care-1 dau, ni 
se prefigurează ca veritabile 
talente : Penu, Dincă, Gațu, 
Goran, Nica, Marinescu, 
Speck, Lieu, Guneș ? Fie, dar

fără „bătrîni" (Oțelea a con
dus jocul excelent ; Costache 
II — ca de obicei s-a dove
dit un imbatabil apărător 
care l-a ținut ca în clește pe 
celebrul tunar Liibking și a 
condus pe cont propriu con
traatacuri soldate cu goluri 
de o rară spectaculozitate ; 
Gruia — inspirat șl irezistibil 
în trasul la poartă, cu nou
tăți în procedeele de arun
care ; Iacob, extrema inteli
gentă și necesară echipei ca 
sarea în bucate) nu se poa
te concepe o națională. L-am 
lăsat anume la urmă pe Po
pescu care a înscris, în acest 
meci, 7 puncte. Este unul 
dintre cei mai compleți jucă
tori. întrunind, la un nivel 
înalt, calitățile unui mare 
handbalist, el poate aspira la 
glorie.

Rezultatul bun, spectacolul 
realizat, nu ne împiedică să 
vedem în jocul echipei noas
tre și unele carențe : pregă
tirea inegală a jucătorilor — 
rezervele titularilor n-au co
respuns — lipsa unei atenții 
distributive din partea unor 
echipieri, încetinirea ritmului 
de joc în momente de derută 
a adversarului, încă destul de 
puțină preocupare pentru ac
țiuni și pase imprevizibile, 
rapide, derutante, adică pen
tru fantezie ceea ce face de
liciul tribunelor etc. în pro
cesul pregătirii — care con
tinuă — probabil că vor fi 
luate în considerație și altele, 
observate de specialiști, vor 
fi rodați și ceilalți tineri.

V. CABULEA

Duminică s-a încheiat campionatul republican de rugbi Titlul a revenit pentru a Jtl-a oară 
echipei Grivița toșie, ai cărei componenți, fără Demian și Irimescu, sint în imaginea de față.

Compensație la comportarea mediocră a fotbaliștilor:

Un turneu de consolare
„Sportul" de sîmbătă ne-a a- 

dus sub ochi lotul de fotbal 
care a plecat în R. F. a Germa
niei. După un meci amical 
(miercuri, 20 decembrie) se va 
întoarce în țară, unde va fi 
completat, și va pleca într-un 
lung turneu, pe toată durata 
iernii, în Africa și Brazi
lia. După un sezon competlțio- 
nal în care am avut nereușite 
pe toată linia, (spre edificare — 
dacă mai e nevoie — sîntem 
printre puținele țări din Euro
pa care am ratat calificarea în 
cinci competiții oficiale) consta
tăm — privind alcătuirea lotu
lui — că acelorași fotbaliști li 
se oferă, ca o compensație a 
comportării mediocre, un turneu 
de consolare.

Sîntem pentru turnee, sîntem 
pentru cît mai multe contacte 
cu fotbalul de valoare. Avem 
nevoie ca de aer de asemenea 
contacte. Ele, împreună cu o 
muncă asiduă la cluburi, trebuie 
să fie punctul de plecare în re

dresarea fotbalului nostru. (Cu- 
vîntul redresare rostit fără în
locuitor de vreo zece ani în
coace s-a cam demonetizat dar, 
vrînd-nevrînd, trebuie să apelăm 
la serviciile lui). Cu ce jucători 
începe însă această „operă" an
trenorul Angelo Niculescu? Să 
cităm lotul: Coman, Adamache 
(portari), Barbu, D. Nicolae, C. 
Dan, Mocanu, Deleanu (fundași), 
Ghergheli, Dumitriu III (mij
locași), Pîrcălab, Constantin, Ion 
Ionescu, Kallo și Sasu (înain
tași). în linii mari, excepție fă- 
cînd doar Dumitriu III, aceiași 
care ne-au scos, prin comporta
rea lor slabă, din toate compe
tițiile oficiale. Prezența lor în 
lotul restrîns, ca și în cel lărgit, 
dacă nu globală, cel puțin par
țială (Sasu, Pîrcălab, Hălmă- 
geanu. Dan, Mocanu etc.) 
aduce în discuție cîteva în
trebări. Ce perspectivă pentru 
viitorul fotbalului nostru între
văd antrenorii Ia acești jucători 
pentru a-i menține permanent In

lot? Redresarea începe cu a- 
ceiași jucători indisciplinați, 
vîrstnici, și cu o tehnică rudi
mentară care-1 face inapți pen
tru a se adapta la cerințele fot
balului modern? Ce vrem de la 
turneul din Africa și Brazilia? 
O vacanță cu soare și nisip pen
tru niște băieți frumoși care 
n-au învățat nici pînă acum să 
pună un stop? Dacă vrem cu 
adevărat o muncă concretă de 
redresarea fotbalului, în turneul 
din Africa și America de sud 
să fie chemați jucători tineri și 
talentați (19—23 ani), și cu care 
să se lucreze timp mai îndelun
gat pentru a pune bazele, în
tr-o perspectivă apropiată, a 
unei echipe naționale, omogene. 
Experiențele triste sfîrșesc, în 
cele mai multe cazuri, prin a 
face oamenii mai realiști și mai 
lucizi.; O asemenea lege nu poa
te fi valabilă și în fotbal ?

C. P.



FRANȚA. — Aspect din timpul unei demonstrații ce s-a desfășurat la Paris. Participanții 
s-au pronunțat împotriva politicii americane în Vietnam

Acord
româno—
coreean

PHENIAN 18 (Agerpres). - 
în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și de înțelegere 
reciprocă, la 18 decembrie 1967 
s-a semnat la Phenian acordul 
privind schimbul de mărfuri 
și plăți dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană 
pe perioada 1968—1970, pre
cum și protocolul privind li
vrările reciproce de mărfuri 
dintre cele două țări pe anul 
1968.

Potrivit documentelor în
cheiate, pentru perioada 
1968—1970 se prevede o creș
tere însemnată a volumului 
de schimburi comerciale dintre 
România și R.P.D. Coreeană.

România va livra în R.P.D. 
Coreeană mașini și utilaje, in
stalații pentru fabricarea ci
mentului, rulmenți, anvelope, 
produse petrolifere și chimice 
diverse, produse din aluminiu 
și alte mărfuri.

R.P.D. Coreeană va livra în 
Republica Socialistă România 
mașini-unelte și scule, metale 
dure, produse minerale, lami
nate din oțel, metale ne
feroase și alte mărfuri.

Din partea română acordul 
și protocolul au fost semnate 
de Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea coreeană 
de Hong Hion Phal, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior.

La semnare au asistat Liu 
Son I. prim adjunct al minis
trului comerțului exterior al 
D.P.D. Coreene, și A. Lazăr în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al României la Phenian.

Schimbare 
la Ottawa

La Ottawa s-a anunțat ho
tărîrea Comitetului Executiv 
al Partidului Liberal din Ca
nada, de a convoca un con
gres extraordinar al partidu
lui între 4 și 6 aprilie anul 
viitor. Congresul va fi consa
crat desemnării succesorului 
actualului premier al Canadei, 
Lester Pearson, care a făcut 
recent cunoscută dorința sa 
de a se retrage de la condu
cerea guvernului deși manda
tul său expiră abia în 1970.

Hotărîrea lui Pearson de a 
se retrage din viața politică 
continuă să fie comentată în 
presa străină. Astfel „TIMES" 
relatează amănunte de la con
ferința de presă ce a avut loc 
cu puține zile în urmă : Les
ter Pearson intenționează să 
nu mai candideze la viitoarele 
alegeri și la cei 70 de ani ai 
săi împliniți va accepta, pro
babil, un post la universitatea 
Carleton. Hotărîrea sa surve
nită brusc a creat oarecum 
confuzie în rîndul cercurilor 
politice. In presă a și început, 
însă, să. se facă pronosticuri 
în-privința personalităților ca
re îi vor urma la conducere. 
Se fac referiri mai ales la t/ei 
nume : Paul, Martin, ministrul 
de externe, Mitchell Sharp, 
ministrul de finanțe și Paul 
Hellyer, ministrul transportu
rilor. După cum relata „TI
MES", liberalii canadieni „se 
îndoiesc dacă premierul ales 
eventual dintre cei trei va re
prezenta cu succes interesele 
naționale ale Canadei sau da
că alegerea lui nu va cores
punde mai degrabă unei pe
rioade de tranziție după care 
să urmeze o schimbare funda
mentală în guvern". In orice 
caz, presa, canadiană relevă 
faptul că alegerea noului 
premier nu va fi ușoară sau 
lipsită de surprize.

Pînă la Congres pronostica-. 
rile rămîn simple speculații.

D. T.

TENTATIVA DE CONCILIERE DINTRE REGELE CONSTANTIN
SI JUNTA DE EA ATENA A EȘUAT?

Intr-o declarație făcu
tă luni seara corespon
denților de presă, gene
ralul Pattakos a relevat 
că actualul climat „nu 
este propice reîntoarce
rii imediate a regelui 
Constantin în Grecia".

El a menționat că guvernul 
militar nu are nici un proiect 
privitor la înlocuirea regelui 
Constantin sau a regentului Zo- 
itakis. Referindu-se la tratativele 
cu regele care se desfășoară la 
Roma, Pattakos a arătat că gu
vernul de la Atena nu ia nici o 
inițiativă, dar nici nu respinge 
vreo ofertă de mediere.

In legătură cu aceasta, cores
pondentul din Atena al agenției 
France Presse subliniază că luni 
seara a părăsit capitala Greciei, 
plecînd spre Roma, generalul în 
retragere Haralambos Potamia- 
nos. El urmează să-l întîlnească 
pe regele Constantin.

Corespondentul din Roma al 
agenției France Presse mențio
nează că la sediul Ambasadei 
Greciei din capitala Italiei a fost 
ridicat din nou luni dimineață 
drapelul grec cu însemnele re
gale. Acest fapt pare să confirme

„New York Times" despre situația din Grecia
Intr-un articol consacrat eșecului contraloviturii organizate de 

regele Constantin împotriva guvernului militar de la Atena, zia
rul „NEW YORK TIMES" se întreabă de ce o asemenea acțiune 
crucială a fost pusă la cale în mod atît de inadecvat.

„Este neîndoielnic — scrie zi
arul — că regele a fost influien- 
țat în ceea ce privește momentul 
ales de pierderea de prestigiu su
ferită de regimul militar în criza 
din Cipru, de recentul atac la 
adresa liderilor militari, lansat de 
fostul premier Karamanlis și, 
probabil, de ostilitatea manifes
tată față de regimul din Atena 
de cea mai mare parte a țărilor 
democrate occidentale. Dar, con
tinuă ziarul, odată hotărîtă a-
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•LA 17 decembrie, Valeriu 
Georgescu, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Izrael, a oferit în saloanele 
hotelului „Sheraton" din Tel- 
Aviv un cocteil în cinstea dele
gației economice române, con
dusă de ministrul comerțului 
exterior, ing. Gheorghe Cioară.

Au participat ministrul izrae- 
lian al comerțului și industriei, 
Zeef Sharef, funcționari supe
riori din ministerul afacerilor 
externe și ministerul comerțului 
și industriei, oameni de știință 
și industriași.

• HEATH DESPRE COOPE
RAREA CU LABURIȘTII
• EDWARD HEATH, liderul 

opoziției conservatoare britani
ce, a respins orice formulă de 
coaliție cu guvernul laburist, 
care ar putea eventual fi for
mată în scopul rezolvării difi

............................................... . .... .. ............... •
Starea sănătății lui Louis Washkansky, care în urmă cu 15 

zile a fost supus'unei operații de transplantare a inițmi, s-a în
răutățit brusc luni — anunță agenția U.P.I. Potrivit declarației 
dr. Chris Bernard, „acesta ar putea fi unul din semnele fenome
nului „incompatibilității biologice". Bernard a declarat că este 
îngrijorat de starea sănătății pacientului său. „Washkansky a 
avut unele complicații la plămîni pe care noi le-am tratat drept 
infecții. El nu a răspuns bine la acest tratament".

Referitor la complicațiile apărute, dr. Bernard a declarat 
că „au fost semnalate o serie de fenomene-în plămînii lui Wash
kansky despre care s-a crezut la început că sînt consecințele 
uhei infecții dar aceste fenomene s-au accentuat" — Prof. 
Bernard a declarat că „a fost început un nou tratament".

că regele Constantin continuă să 
fie considerat șeful statului grec, 
în aceeași zi, în capitala Greciei 
a apărut în buletinul oficial pri
mul decret semnat „în numele re
gelui" de către generalul Zoita- 
kis, numit în funcția de regent. 
Decretul, care poartă data de 14 
decembrie, se referă la crearea 
Consiliului suprem al apărării 
naționale, prezidat de primul mi
nistru Papadoupoulos.

lurnalul oficial al guvernului 
grec publică, de asemenea, luni 
decretele de punere în retragere 
din oficiu a generalilor Spandi- 
dakis, fost vicepremier și minis
tru al apărării în guvernul ante
rior, Manetas, inspector general 
al armatei, Kollias, comandantul 
Corpului I de armată, staționat 
la Larissa, unde se refugiase re
gele, Peridis, comandantul Cor
pului III de armată și Vuduro- 
glu, comandantul Corpului II de 
armată. Sînt, de asemenea, puși 
în retragere amiralul Avgheris, 
șeful statului major general al 
armatei, viceamiralul Dedes, șe
ful statului major general al ma
rinei și generalul de aviație An- 
tonakos, șeful statului major al 
forțelor aeriene.

ceastă acțiune, este de neînțeles 
de ce regele nu a găsit un mij
loc mai eficient pentru a se a- 
dresa poporului grec decît pos
tul de radio Larissa, rareori folo
sit. De ce le-a fost atît de ușor 
susținătorilor juntei militare să-l 
înlăture pe comandantul și șeful 
statului major al corpului de ar
mată 3 și pe comandantul divi
ziei blindate, cu toții, după cît 
se pare, leali regelui și ostili con
ducătorilor militari ? Dacă co

cultăților economice ale Marii 
Britanii. în același timp, el a 
formulat un plan în șase puncte 
pe baza căruia conservatorii ar 
fi gata să coopereze cu guver
nul pentru reinstaurarea încre
derii țării în economia sa. A- 
cest pian cuprinde, printre alte
le, cererea de redefinire a pri
orităților naționale din indus
trie și comerț în locul perseve
rării într-o politică de naționa
lizări. De asemenea, se cere o 
reformă a sistemului fiscal pen
tru încurajarea întreprinderilor 
particulare, diminuarea reală a 
cheltuielilor publice etc.
• TRATATUL, privind inter

zicerea armelor nucleare în A- 
merica Latină a, intrat în vigoa
re în Mexic printr-un decret 
prezidențial. Tratatul, al cărui 
proiect a fost elaborat în Mexic 
și Brazilia, fusese, aprobat de 
majoritatea țărilor latino-ameri- 
Cane și de Adunarea Generală 
a O.N.U.

ÎN PROBLEMA ADERĂRII ANGLIEI LA C.E.E.

Divergențele se mențin
Luni după-amiază au Început la Bruxelles sub președinția 

lui Karl Schiller, ministrul economiei al R. F. a Germaniei, 
lucrările Consiliului ministerial al Pieței comune.

Dezbaterile din prima zi au 
fost consacrate raportului Comi
siei Pieței comune privind adera
rea Angliei, Irlandei, Danemarcei 
și Norvegiei la Piața comună. Au 
fost luate, astfel, în discuție, as
pectele economice și financiare 
ale acestor candidaturi. In inter
venția sa, ministrul de externe 
francez, Couve de Murville, a 
subliniat că, candidatura Irlandei, 
Danemarcei și Norvegiei nu ridi
că aceleași probleme ca cele ale 
candidaturii Marii Britanii. El a 
menționat că dificultatea pe care 
o prezintă cererea Angliei de a- 
deraie la C.E.E. este de a se ști 
dacă Marea Britanie este capabilă 
să accepte libera circulație a măr
furilor și a capitalurilor.

A luat cuvîntul apoi ministrul 
de externe al Olandei, Joseph 
Luns. El a subliniat că problema 
care se pune în momentul de fa
ță nu este de a se ști dacă Anglia

In declarația sa făcută luni 
seara presei, generalul Pattakos 
a subliniat că împotriva viceami
ralului Dedes și a generalilor 
Antonakos, Kollias, și Peridis, a 
fost deschisă o anchetă care se 
află în curs de desfășurare. Pa
ttakos d relevat că au fost ares
tate în total 35 de personalități 
politice. El a susținut că acestea 
vor fi eliberate în curînd, în ca
zul cînd împotriva lor nu vor fi 
aduse învinuiri în legătură cu re
centa tentativă de răsturnare a 
actualului guvern. Pattakos a a- 
nunțat, totodată, că înainte de 
Anul Nou, guvernul va face cu
noscut un ansamblu de hotărîri 
privind constituția, referendumul 
și probabil și alegerile.

Agențiile de presă au făcut cu
noscut luni seara că ministrul a- 
facerilor externe, Panayotis Pi- 
pinelis, Paolos Totomis, fost mi
nistru al ordinei publice, în mo
mentul de față ministru al comu
nicațiilor, precum și Adamantios 
Androutsopoulos, ministru al fi
nanțelor, au depus jurămîntul în 
fața generalului Zoitakis, numit 
în funcția de regent. La Atena 
s-a făcut cunoscut că Panayotis 
Tzevelekos a fost numit ministru 
al ordinei publice.

mandantul forțelor aeriene era a- 
lături de rege, de ce a refuzat 
unitatea a 28-a tactică de aviație 
să urmeze ordinele sale ? Este 
greu de crezut că pregătirile 
pentru contralovitura regelui au 
fost făcute cu atenție". Ziarul se 
referă în continuare la „proble
mele" pe care situația creată în 
Grecia le pune Statelor Unite și 
celorlalți aliați atlantici, proble
me — arată „NEW YORK TI
MES" — „asupra cărora pînă în 
prezent Statele Unite au păstrat 
tăcere". „S.U.A. — se subliniază 
în articol — nu mai pot să păs
trez tăcerea" asupra celor ce se 
petrec în Grecia.

• UN DAR AL ROMÂNIEI 
FĂCUT A.I.E.A.

• ÎNTR-UN comunicat de 
presă al Agenției Internațio
nale pentru energia atomică 
A.I.E.A., se spune că gu
vernul român a donat agen
ției aparatură pentru cerce
tarea nucleară. Aparatele 
vor fi folosite în cadrul la
boratoarelor agenției în fo
losul tuturor statelor mem
bre.

• REGELE Hassan al II-lea 
al Marocului l-a însărcinat pe 
fratele său, prințul Abdallah, să 
plece la Ryad în calitate de 
trimis special, pentru a-1 con
vinge pe regele Feisal al Ara- 
biei Saudite să participe la 
Conferința arabă la nivel înalt, 
stabilită pentru 17 ianuarie la 
Rabat.

• ALEGERILE PARȚIALE
DIN CHILE

• CANDIDATUL partidului 
radical, Alberto Baltra, care a 
fost sprijinit de Partidul comu
nist, a obținut victoria în ale
gerile parțiale pentru un man
dat în Senatul chilian, desfășu
rate duminică în trei provincii 
din sudul Republicii Chile. 
Baltra a obținut 58 254 voturi în 

trebuie să-șf îmbunătățească si
tuația sa economică ci dacă ea do
rește să facă aceasta în mod pa
ralel cu negocierile în vederea a- 
derării la C.E.E. Amintore Fan- 
fani s-a pronunțat categoric în fa
voarea îiiceperii negocierilor cu 
Marea Britanie. In continuare, 
Pierre Harmel, ministrul de exter
ne belgian, a relevat că toată lu
mea este de acord că economia 
britanică trebuie să se adapteze 
cerințelor Pieței comune. El a pre
cizat însă că este necesar să se 
știe dacă această adaptare trebuie 
să aibă Ioc în mod izolat sau în 
cadrul unui dialog cu „cei șase".

După cum se poate constata, 
cei cinci parteneri ai Franței în 
Piața comună încearcă să forțeze 
adoptarea unei hotăriri în legă
tură cu cererea Angliei.

Hotărîrea în privința cererii 
britanice urmează să fie adoptată 
marți.

Sesiunea
0. N. U.

NEW YORK 18 — Trimi
sul special Agerpres, Romu
lus Căplescu, transmite : A- 
dunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat in ședința de luni 
dimineață o serie de rezolu
ții prezentate de Comitetul 
pentru problemele juridice. 
Printre acestea se numără 
rezoluția asupra principiilor 
de drept internațional pri
vind relațiile de prietenie și 
colaborare între state și re
zoluția în problema definirii 
agresiunii, la care România 
este coautoare. Comitetul 
pentru teritoriile neautono
me și sub tutelă și-a înche
iat lucrările o dată cu epui
zarea punctului privind te
ritoriile coloniale cu supra
față mai redusă (Ifnl și Sa
hara spaniolă, Guineea ecu
atorială, Somalia franceză, 
insula Fiji)

Tot luni dimineață s-au în
cheiat lucrările sesiunii pe 
anul 1967 a Consiliului eco
nomic și social (ECOSOC), 
adoptîndu-se programul de 
lucru al acestui organism pe 
1968.

Comitetul pentru folosirea 
în scopuri pașnice a spațiu-; 
lui extra-atmosferic a apro
bat textul unui tratat cu 
privire la salvarea și repa
trierea cosmonauților și res
tituirea obiectelor lansate, în 
Cosmos.

Potrivit prevederilor tra
tatului, elaborat de către 
Subcomitetul juridic al Co
mitetului amintit, țările sem
natare își asumă obligația să 
„acorde toată asistența posi
bilă cosmonauților în caz de 
accident, situație neprevăzu
tă sau aterizare forțată". De 
asemenea, prevederile se 
referă la ajutorul acordat în 
depistarea și organizarea e- 
forturilor de salvare a cos- 
monauților în largul mării, 
la notificarea pe care auto
ritățile tării care a lansat 
vehiculul spațial urmează să 
o facă celorlalte țări precum 
și O.N.U. în legătură cu ac
cidentul petrecut navei res
pective.

timp ce Jorge Lavandero, can
didatul Partidului democrat 
creștin de guvernămînt, conside
rat drept favoritul alegerilor, a 
întrunit 58 196 voturi.

• LA Ulan Bator s-a deschis 
luni Plenara Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Re
voluționar din R. P. Mongolă, 
la care participă și prim-secre- 
tarii comitetelor de aimak ale 
U.T.R.M., precum și reprezen
tanți al conducerii de partid și 
de stat.

• SCANDALUL financiar 
provocat prin dezvăluirea unor 
nereguli în administrarea fon
durilor Organizației Statelor 
Americane se amplifică. După 
cum relatează ziarul „New 
York Times", O.S.A. nu a pu
blicat nici pînă în prezent ra
portul cu privire la îndeplini
rea bugetului pe exercițiul fi
nanciar trecut, care s-a înche
iat la 30 iunie. Potrivit ziarului, 
acest lucru se datorește cheltu
irii unei sume suplimentare de 
150 000—250 000 dolari, pentru 
care nu se poate oferi o justifi
care.
• LUÎND cuvîntul luni după 

amiază în Camera Comunelor, 
primul ministru britanic Harold 
Wilson a declarat că embargoul 
privind livrările de armament 
britanic către Republica Sud-A- 
fricană va fi menținut. El a sub
liniat că această hotărîre a fost 
aprobată de întregul cabinet 
britanic cu prilejul reuniunii 
extraordinare din cursul dimi
neții de luni.

: Lovitură de stat in •
Autorii loviturii de stat au ales ora 7,30. Dimineață, destul

• de devreme, o unitate de parașutiști a părăsit cazarma pen-
• tru a se deplasa spre domiciliul generalului Cristophe Soglo,
• președintele republicii. Locuința a fost înconjurată iar gene-
• ralul arestat cu ușurință. Personalitățile aflate pe o listă în- 
a tocmită în grabă au avut soarta președintelui. Mișcările de
• trupe de pe străzile capitalei n-au surprins pe locuitori. De 

multe zile (de fapt, săptămini și luni) militarii sînt o pre
zență continuă și lesne vizibilă la Cotonou. Abia după cîteva

• ore populația acestui stat de două milioane de locuitori a
• aflat că a avut loc o lovitură de stat și că Soglo este... ex-pre-
• ședințe.

Acest decembrie furtunos ne
• amintește de un alt decembrie
• la fel de furtunos. Pe atunci
• Soglo era doar comandantul
• armatei și se spunea despre el 
e că este „omul forte din Da

homey". După o succesiune de
• lovituri de stat și schimbări
• de guverne, scena politică era
• dominată de rivalitatea dintre
• președinte și primul său mi- 
e nistru. Soglo avea rolul de

arbitru. Rolul acesta l-a obo-
• sit peste măsură și într-o bună
• dimineață, scoțindu-și para- 
e șutiștii din cazarmă, Soglo s-a

instalat șef al statului. Era în
• decembrie, cu doi ani în urmă.
• Adversarii, luați prin surprin-
• dere, nu au mai putut riposta.
• Generalul a cîștigat partida. 
e Dorea, însă, să se înfățișeze —

mai ales străinătății — ca lip
sit de ambiții deșarte, să nu

• apară ca un oarecare vînător
• de glorie și ranguri. Făcea
• de aceea declarații: „Armata 
e nu intenționează să-și asume

puterea decît dacă poporul o
• dorește". A uitat, totuși, să
• consulte poporul...
• Decembrie 1967 a adus multe
• necazuri formației ministeriale 
9 de la Cotonou. FRANCE 
e PRESSE pomenea despre „si

tuația economică precară a
• Dahomeyului". Soglo a încer-
• cat să iasă din încurcătură prin
• metode care aminteau pe cele 

ale predecesorilor săi care dă
duseră faliment. Politica mă-

• surilor de austeritate lovea în
• primul rînd în salariați. Sa-
• lariile funcționarilor au fost 
_ scăzute cu 25’/» iar indemni

<••••••••• ••• • ••••••••••• «•

hui prim-ministru al Australiei
Harold Hoit a dispărut in cursul unei partide de pescuit subacvatic

La Melbourne se con
sidera luni seara că nu 
mai există nici o spe
ranță de a-1 regăsi în 
viață pe premierul Hoit, 
dispărut după cum s-a a- 
nunțat în timpul unei 
partide de pescuit subac
vatic de languste — scrie 
corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE.

în ciuda vastelor operațiuni 
de salvare, la care participă 
echipe speciale, nave și sub
marine, precum și echipe de 
scafandri, nu s-a obținut pînă 
în prezent nici un indiciu nou 
privind dispariția șefului gu
vernului. în lipsa certitudini
lor, continuă să se facă tot 
felul de supoziții. Una dintre 
acestea a fost generată de de
clarația unei persoane care 
susține că ar fi văzut rechini 
în zona în care dispăruse Hoit.

Timpul nefavorabil și în
tunericul au determinat o 
nouă amînare a cercetărilor 
pînă în zorii zilei de marți.

în aceste condiții autorită
țile australiene au fost nevoite 
să adopte măsuri pentru asi
gurarea succesiunii în funcția 
de șef al guvernului. în urma 
unei consultări avute luni 
seara cu membrii guvernului, 
guvernatorul general al Aus
traliei i-a cerut vicepremieru- 
lui John McEwen să preia 
funcția de prim-ministru.

John McEwen este liderul 
Partidului agrarian care face 
parte din actuala coaliție gu
vernamentală liberal-agra- 
riană. Cabinetul condus de el, 
relevă agenția Reuter, se va 
ocupa de rezolvarea proble
melor curente pînă în ianuarie

Colaborarea culturală 
și știioțifică îotre 

România și Austria
VIENA 18. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, transmite: 
La 18 decembrie a fost parafat 
la Viena Programul privind cola
borarea culturală și științifică în
tre guvernele României și Aus
triei pe anul 1968. Programul 
prevede vizite reciproce ale oa
menilor de știință și cultură pen
tru documentare și schimb de ex
periență, participarea la manifes
tări internaționale și naționale cu 
caracter internațional organizate 
de cele două țări, schimb de lec
tori între Universitățile din Bucu
rești și Viena, schimburi artisti
ce. Din partea română Progra
mul a fost parafat de Vasile 
Ileasa, director a.i. la Direcția 
Relații Culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe, iar din partea 
austriacă de Franz Karaschek, 
ministru plenipotențiar, directo
rul Relațiilor culturale cu străină
tatea din Ministerul Invățămîn- 
tului.

Cu prilejul parafării Programu
lui, ambasadorul României la 
Viena, Gheorghe Pele, a oferit 
un dejun la care au participat 
membrii celor două delegații ce 
au purtat tratative, precum și 
funcționari superiori austrieci din 
ministerele de externe și învăță- 
mîntului.

zațiile de stat au cunoscut o 
drastică reducere. Bugetul sta
tului urma, astfel, să dispună, 
în plus, de 300 000 000 franci, 
ceea ce în nici un caz nu era 
de natură să lecuiască acel 
bolnav cronic : economia Da
homeyului. Sindicatele (în 
primul rînd — cel al cadrelor 
didactice cu cei 3 500 membri) 
au răspuns prin manifestații 
de protest care au culminat cu 
o grevă generală. Autoritățile 
s-au grăbit să aresteze nume
roși fruntași sindicali și chiar 
să interzică activitățile sindi
cale. Decretul prezidențial a

1968 și își va păstra compo
nența neschimbată.

Liderul Partidului agrarian, 
menționează agenția Associa
ted Press, va conduce guver
nul pînă ce Partidul liberal — 
principalul partid al actualei 
coaliții guvernamentale — își 
va alege un nou lider care va 
deveni în mod automat și 
prim-ministru (datorită majo
rității pe care o deține acest 
partid în parlament). Succeso
rul lui Hoit la conducerea 
Partidului liberal este consi
derat ministrul federal al 
finanțelor.

rea

r

Scrutin

precipitat
Cu mult înainte de termenul normal, după numai un an și 

<louă luni de Ia precedentul scrutin parlamentar, danezii vor 
trebui să pășească din nou în fața urnelor, la 23 ianuarie 1968 
pentru a alege un nou Folketing.

Cauza imediată a acestui precipitat act electoral o consti
tuie punerea în minoritate a guvernului condus de Jens Otto 
Rrag în cursul dezbaterilor privind măsurile propuse în ve
derea remedierii efectelor recentei devalorizări a coroanei da
neze. Obiectind împotriva amînării aplicării unor majorări de 
salarii și împotriva introducerii unui impozit suplimentar asu
pra veniturilor liber profesioniștilor, o serie de deputați socia- 
list-populari și-au retras sprijinul acordat guvernului lipsindu-l 
de majoritatea necesară.

Cauza mai profundă a scrutinului precipitat trebuie căutată 
însă în echilibrul relativ precar de pe arena politică daneză. 
Atunci cînd, în noiembrie 1966 guvernul social-democrat or
ganiza precedentele alegeri pentru Folketing (devansînd ter
menul cu doi ani), social-democrații scontau pe o îmbunătă
țire a echilibrului politie care să Ie ofere o majoritate mai 
confortabilă, mai puțin expusă manevrelor partidelor de cen- 
tru-dreapia (conservator, agrarian-liberal, independent). Spe
ranțele nu s-au împlinit însă decît în mică măsură. Partidul 
social-democrat a pierdut șapte mandate. în ansamblu însă, 
forțele conservatoare și de dreapta au pierdut teren (gruparea 
de dreapta a independenților a fost total exclusă din parla
ment), iar forțele de stingă au cîștigat poziții prin avansul con
siderabil al partidului socialist- popular care și-a dublat numă
rul mandatelor (de Ia 10 la 20). Evident, avansul socialist- 
popularilor a reprezentat un factor liniștitor pentru social-de- 
mocrați, în sensul unei întăriri a pozițiilor grupărilor din stingă 
arenei politice. Nu însă pe deplin liniștitor pentru că platfor
mele celor două partide erau și au rămas substanțial deosebite 
în multe puncte importante ale politicii interne și externe.

Teoretic, majoritatea unei coaliții „de facto" între social-de- 
mocrați și socialist-populari (89 de mandate) apărea suficient 
dc confortabilă. Practic, însă, cu excepția sprijinului unanim 
acordat de socialiștii-popnlari legii pentru reforma fiscală ba
zată pe principiul impozitului progresiv, aripa de stînga a 
partidului socialist-popular s-a opus unei coaliții cu social-de- 
mocrații. „Aripa de stînga, foarte influentă, a socialiștilor-popu- 
lari — remarca NEUE ZURCHER ZEITUNG într-o corespon
dență din Copenhaga — susține că nu admite nici o coaliție 
guvernamentală sau de facto cu social-democrații atîla vreme 
cit aceștia nu vor consim|i să folosească o majoritate socialistă 
în scopul unor reforme importante".

Votul de vineri seara din Folketing al deputaților aripii de 
stînga socialist-populare a marcat pregnant fragilitatea echili
brului politic realizat după scrutinul din noiembrie 1966.

Recurgerea precipitată la urne (pentru a doua oară devan 
sată) va clarifica lucrurile pe arena politică daneză ? Unii ob 
servatori presupun că social-democrații scontează să profite de 
o prezumată accentuare a „pierderii de viteză" a grupurile 
conservatoare și de dreapta precum și de plusul de popularitat 
cîștigat prin reforma fiscală din primăvară. Alții consideră cn 
partidul social-democrat (date fiind și repercusiunile nepopu
lare ale recentei devalorizări monetare) nu are șanse să-și con
solideze pozițiile parlamentare și că, în consecință, scrutinul 
din ianuarie nu va oferi o mai mare stabilitate politică.

Deocamdată, perioada preelectorală a debutat printr-un eve
niment care reține atenția : duminică a fost constituit un nou 
partid intitulat „partidul socialist de stînga" creat de reprezen
tanți ai aripii de stingă a partidului socialist-popular. Ceea ce 
nu pare de natură să simplifice aritmetica electorală.

Dahomey
avut darul să agraveze tensi
unea. Mișcarea grevistă a cu
noscut o neașteptată amploare, 
Dahomeyul fiind izolat de re
stul lumii. Sindicatele au adre
sat un ultimatum guvernului. 
Soglo, care nu uitase soarta 
unora din predecesorii săi în
lăturați de mișcările populare, 
a decis să bată în retragere. 
Guvernul a anunțat hotărîrea 
de a elibera fruntașii sindicali 
arestați și de a anula decretul 
anti-sindical. Sîmbătă, după 
opt zile în care țara fusese pa
ralizată, viața începea să-și 
reia cursul normal. Greviștii 
se reîntorceau la lucru. Dumi
nică în zori, Soglo avea să fie 
înlăturat de „tinerele cadre ale 
armatei" care afirmă că „au 
acționat în interesul superior 
al națiunii". La Cotonou s-a 
anunțat formarea unui comitet 
militar revoluționar. O reuni
une a ofițerilor a început chiar 
în cursul dimineții. La ea au 
fost aduși sub escortă și unii 
comandanți arestați cu cîteva 
ceasuri în urmă. Noul guvern 
provizoriu, devenit cunoscut 
luni, are în frunte pe Maurice 
Kouandete despre care se a- 
firmă că este „unul dintre ofi
țerii cei mai străluciți ai ar
matei".

Observatorii citați de FRAN
CE PRESSE pretind că ofi
țerii care au organizat lovitura 
de stat ar fi fost nemulțumiți 
de faptul că Soglo „nu a ma
nifestat destulă fermitate în 
exercitarea puterii", că nu a 
reușit să curme tulburările so
ciale. Un anumit rol ar mai fi 
jucat și rivalitatea devenită 
tradițională între militarii care 
provin din zonele sudice ale 
țării și cei din partea nordică. 
Duminică, runda au cîștigat-o 
nordicii...

Noii conducători vorbesc 
despre alegeri „în cel mult" 
șase luni șj despre o nouă 
constituție. Deocamdată, să 
consemnăm promisiunile...

M. RAMURĂ
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Reuniune 
a cadrelor armatei 

algeriene
Un comunicat al președin

ției Consiliului Național al 
Revoluției din Algeria a anun
țat că la începutul acestei 
săptămini va avea loc o reu
niune a tuturor cadrelor ar
matei naționale algeriene, sub 
președinția lui Houari Boume
dienne. Comunicatul precizea
ză că vor participa toți co
mandanții celor cinci regiuni 
militare, adjuncții lor, precum 
și toți ceilalți comandanți de 
unități pînă la șefii de bata
lion.

,E R.
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