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Construcția noului depou de 
locomotive din Cluj — aupă pla
nificare — urmează să fie înche
iată la sfîrșitul anului curent A- 
ceastă lucrare, începută cu doi 

A ani în urmă, a necesitat o inves- 
tiție de aproape 25 milioane lei. 
\VaIoarea mare a investițiilor pen
tru un depou (construcție cu o 
rezonanță reportericească mai re
dusă) se explică prin faptul că c 
destinat locomotivelor „Diesel" 
electrice.

întrebarea care se pune în pre
zent se referă la estimarea posi
bilității de a preda la timp acest 
obiectiv beneficiarului — Direcția 
regională C.F.R. Cluj. Așadar, își 
vor onora constructorii angaja
mentul luat ?

Pe primele 10 luni ale anului 
planul a fost realizat în propor
ție de 86;6 la sută, rămînînd pen
tru noiembrie și decembrie de 
materializat, peste sarcina nor
mală, suma ae 1202 000 lei. La 
partea de construcție au mai ră
mas nerealizate circa 80 000 lei, 
condiționate însă de instalații a 
căror valoare depășește un mi
lion. Situația critică existentă în 
prezent a fost generată de nerea- 

t uzarea planului de investiții a- 
tproapo lună de lună. Justificările 

planează cu insistență asupra lip
sei de mînă de lucru calificată, 
asupra nelivrării la timp a unor 
Instalații. Aceste justificări au o 
bază reală, dar în același timp, 
este la fel de adevărat că exis
tența unor serioase carențe de 
organizare a muncii au deplasat 
hotărîtor, activitatea către acest 
asalt

Timp de aproape un an și ju
mătate lotul II al șantierului nr. 
42 clin cadrul întreprinderii de 
construcții căi ferate din Cluj, a 
funcționat cu un singur maistru 
pentru partea de instalații sub 
supravegherea căruia se aflau șai
sprezece poziții de luctări. Exista 
și un șef de lot instalați de 
competența căruia „depindeau* 
întocmirea situațiilor de lucrări, 
buna funcționare a gestiunii de 
materiale, întocmirea statelor de 
plată ș.a., care-1 înghlțeau cea 
mal mare parte a timpului.

Astă vară, cînd ritmul de lu
cru la instalații trebuia să atingă 
un nivel ridicat, a scăzut din lipsa 
oxigenului. Pare de necrezut, dar 
au existat zile în șir în care lipsa 
oxigenului (din neglijență nu s-a 
lansat la timp comanda pentru 
oxigen) a determinat staționarea 
lucrărilor de instalații. Firește, 
acum lucrările s-au aglomerat și 
cu forțele existente recuperarea 
nu este posibilă. Canalele termi
ce, bunăoară, au fost săpate în 
iunie anul trecut. Și în prezent

dat tot descoperite. Le-tu glri* a 
așa două veri, două toamne ri c " 
iarnă. Nu se știe cînd vor fi aco
perite. Deocamdată aid se depo- A 
zitează noroi, murdărie, sînt nece- 
sare lucrări suplimentare, 
livrarea a costat și așa 
400 000 let

Instalatorilor le-au rS— 
executat lucrări mari în hali p £ 
atelierele anexe, la centrala ter
mică. Numai hala are 28 de de
vize, în cea mai mare parte ne
realizate. în total 23 categorii de 
lucrări de instalații nu sînt reali
zate (podurile rulante, încălzire, 
canal, apă canal, aburi la dife
rite presiuni etc.). La toate toca- 
tea se mai adaugă acum, în cea- 
sul al doisprezecelea, lipsa unor 
materiale redresori cu seleniu. _ 
panoul de comandă, automat pen- V 
tru funcționarea vincrarilor și al
tele). Dar punctul cel mai spi- 
nos al terminării la timp a con- W 
stracției o constituie centrala ter
mică. Aid urmează a fi montate 
trei cazane de către Grupul de W 
șantiere montaj cazane - Bucu
rești. întreprinderea amintită a a 
trimis la Cluj șapte montori. Un " 
cazan este montat, iar la CR 9 
a cărui montare a început la 11 
septembrie, sînt necesare, pentru w 
încheierea lucrărilor, încă trei
săptămîni. La al doilea cazan
C.R. 9 montarea încă nici n-a ” 
început fiindcă piesele compo
nente n-au sosit. a

Planul de măsuri al constructo-" 
rului, beneficiarului șl proiectan
tului, elaborat cu ocazia ultimei a 
analize lunare prevede o decala- " 
re a multor termene de predare 
ce nu au putut fi respectate. Toți A 
factorii interesați susțin că noile 
termene nu vor necesita o nouă 
decalare pentru anul viitor. S-au £ 
făcut angajamente ferme că de- 
poul C.F.R. Cluj va fi terminat 
la sfîrșitul anului. Fisurile orga- ț 
nizatorice sînt „astupate**, așa că 
încheierea lucrărilor este condițio
nată doar de procurarea urgentă Q 
a tuturor materialelor și de asi
gurarea unui număr sporit de in
stalatori.

în ce privește primul aspect, 
forul tutelar — Direcția generală P P
de construcții Cluj din 'îinisterul ® OîlOarG ale V» V< 
Căilor Ferate care girează 
construcția depoului poate și tre
buie să întindă — mai operativ 
— o mină de ajutor în ce pri
vește materialele solidtate de șan
tier. Constructorii și beneficiarii 
au găsit — după cum afirmă — 
soluția mîinii de lucru calificate. 
Există aici părerea că lucrările se 
vor încheia la vreme, vom reveni.

In zilele de 22 si 
23 noiembrie, în Ca
pitală, s-au desfășurat 
lucrările Simpozionu
lui „Tineretul — o- 
biect de cercetare ști
ințifică", organizat de 
Centrul de cercetări 
pentru problemele ti
neretului.

In cele cpt secții ele 
simpozionului au fost 
prezentate mai mult 
de 100 de lucrări ști
ințifice tratînd as
pecte actuale ale acti
vității tineretului 
muncitor de la orașe

ii sate, ale elevilor, 
studenților, educația 
estetică a acestora, 
familia tînără și me
todologia cercetării 
problemelor tineretu
lui. Dezbaterile care 
au avut loc au relie
fat interesul cercetă
torilor de specialitate 
pentru găsirea celor 
mai bune căi și moda
lități de dezvoltare 
multilaterală a tinere
tului.

La încheierea lucră
rilor, a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Iliescu,

prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru 
pentru problemele ti
neretului.

în numerele sale 
viitoare ziarul nostru
va reveni cu relatări I 
și observații ale spe- ■ 
cicliștilor pe marginea - 
temelor discutate, cu | 
cîteva dintre conclu
ziile ce se rețin după ■ 
această primă acțiune 9 
de amploare organi
zată de Centrul de | 
cercetări pentru pro- ■ 
blemele tineretului. Foto: C. CONSTANTIN

IOAN RUS
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Finalele campiona
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fără spectatorii?
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Finala unui concurs • Diplome de 

al U.T.C. acordate 
ciștigătorilor tineri

Juriu, examinatori, concurenți, 
susținători... B.eflectoare și apa- 
rate de filmat... Atmosferă spe- 

9 cifică confruntărilor în mari con
cursuri, unde unicul aliat al ce- 

• lui aflat în competiție sînt cu
noștințele acumulate.

...Ne aflăm la Casa centrală a 
• agronomului — București, unde 

se desfășoară faza pe țară a ce-

lui mai popular concurs deschis 
truditorilor pămîntului „Cine cu
noaște agricultură, cîștigă", orga
nizat de Consiliul Superior al A- 
griculturii și C.C. al U.T.C. Ve- 
niți din Căstoiu Hunedoarei, Stu- 
pinii Brașovului, MărtineștU 
Vrancei, de pe meleagurile Bo
toșanilor, Oașului, Aradului, Ol
teniei ori Argeșului, 49 de con- 
curenți, cei mai redutabili din 
cei aproape două sute de mii, 
care au început, în primăvară, 
competiția, s-au întrecut pentru

GH. FECIORU

ORA DE
D

Dlscutlnd eu „beneficiarii* 
orei de dirigenție nu doream să 
forțăm o replică a elevilor dată 
diriginților lor și acelora care 
au făcut debutul discuției noas
tre. Pur și simplu așteptam o 
întregire. Contam pe sensibili
tatea și spiritul viu al elevilor, 
pe intoleranța lor la banal și 
șablon, în cele din urmă, pe in
tuiția lor, care, dincolo de niște 
adevăruri pedagogice, dar în- 
tîlnindu-se cu ele, puteau aduce 
discuției noastre prospețime și 
elemente invitînd la meditație. 
Și așa s-a și întîmplat. Elevii din 
liceele brașovene care ne-au 
fost interlocutori, s-au arătat 
interesați de subiect, au fost 
spontani șl spirituali, cenzurîn- 
du-și tot timpul fantezia cu 
replica gîndită și matură.

Mal în joacă, mai în serios, 
poate șl pentru că pătrunsesem,

IRIGEN TU
• CUM ESTE...

• ...M CUM O
prin mijlocirea elevilor, în inti
mitatea dirigenției din școlile 
lor, am încheiat dialogul cu un 
fel de „concurs-fulger" pentru 
definirea orei de dirigenție din 
punctul lor de vedere. Mutăm 
deci sfîrșitul discuției la în
ceput, pentru că definițiile ofe
rite reprezintă de fapt o sinteză 
care ne înlesnește sistematizarea 
întregii convorbiri.

o Ora de dirigenție — oră de 
îmbogățire a cunoștințelor (Ana 
Sîrbu. clasa a Xll-a).

• Ora de dirigenție trebuie să 
înlesnească aprofundarea stu
diului sufletului elevului și să 
ușureze stabilirea legăturilor e-

VAD EEEVIS
lev-elev, elev-profesor (Anca 
Mihăilă, clasa a Xl-a).

• Oră de relaxare, de diver
tisment (Rodica Babeș, clasa a 
Xl-a).

• Ora de dirigenție trebuie să 
lărgească orizontul elevilor, să 
Ie dezvolte gustul pentru știin
țele umaniste — dacă sînt rea
liști și invers — dacă sînt uma
niști (Radu Gheorghe. clasa a 
Xl-a).
• La ora de dirigenție să fim 

puși în fața unor probleme de 
viață care nu sînt cuprinse în 
nici un manual, nu le tratează 
nici o disciplină (Stelian Mun- 
teanu, clasa a Xll-a).

• Oră a destăinuirilor, în < 
ne sfătuim între elevi, și cl 
cu dirigintele (Ileana Lăț< 
clasa a Xll-a).

•» Oră de cunoaștere și ai 
cunoaștere î dirigenția ne a; 
să cunoaștem viața, care e 
complicată decît materna 
(Sergiu Bărcănel, clasa a XII

• Oră — proprietate a cls 
90 Ia sută aparținînd elev 
și 10 la sută profesorului, 
din porțile prin care poți 
noaște viața (Luminița Di 
trescu, clasa a Xl-a).

Așa le vor ? Așa sînt ? 
trebuie să fie ?

SĂ RECAPITULĂM DEF1 
ȚIILE pentru că elevii pe

LUCREȚIA LUSTI 
MARIETA VIDRAȘC

(Continuare în pag. a II-

Miron Radu 
Paraschivescu mă 
leagă afecțiuni elec
tive, mai vechi și 
mai statornice decît 
s-ar crede. Intr-un 
interviu îmi reproșa 
ca în afara manus
crisului „Gropii" nu 
i-am mai trimis nici 
o pagină. Este ade
vărat, fac mea cul
pa. dar trebuie să-i 
mărturisesc că am 
oroare de maeștri, de 
vizite protocolare. 
Invitat de Arghezi 
șî Călinescu la ei a- 
casă, am atnînat ce
remonia pînă peste 
limitele permise. Mi 
se părea că Ic fur 
timpul și că-i sti
mez mai mult dacă 
Ie spun ceea 
simt pentru ei 
scris.

Cu mulți ani 
urmă, am văzut 
piesă excelentă 
Studio-Național. 
numea Asta-i 
dat ! Ceva burlesc, 
plin de finețe, fără 
vulgaritatea pe care 
o presupunea folosi
rea unui limbaj crud 
și apropiat de ab
ject. Autorul ei era 
un tânăr, pe atunci 
(neschimbat astăzi),

cu ochi de viezure, 
tuciuriu și cu lim
bă afurisită, un fel 
de Paraschiv ideal, 
gata să dea cu șu- 
riul și să te lase cu 
gura căscată. Cel 
ce-a adaptat pînă Ia 
confuzie, într-o ex
celentă versiune ro
mânească. poemele 
marelui Garcia Lor

poeți gălăgioși și ta- 
lentațl, plini de șotii. 
I-am citit pe emuli 
și i-am găsit nevi- 
novați, teribiliști și 
ingenioși. Unul din
tre ei, cu o mustață 
de focă ml-a dat de
liruri. Așa incit, 
M. R. P., cum îi spu
nem cu toții, nu gre
șește, are un ochi

PLANE
TARIUM

ce 
în

în 
o 

la 
Se 

ciu-

ca,

EUGEN BARBU
, mă fermeca prin 

labilitate, prin sprin
teneala minții și 
iată, îi mărturisesc 
după ani de zile, 
simpatia mea ne
clintită. L-am citit 
de fiecare dată Ia 
apariții șî trebuie 
spus că nu m-a de
zamăgit. Publică rar, 
în ultima vreme are 
chiar o curte de

sagace și heruvimii 
lui giumbușlucari îi 
fac cinste, 
ține piept 
naclu plin 
și tineri, 
spintece pe cei ce 
nu-i admit urgent în 
Parnas. Pentru un 
om care a trăit ani 
de zile retras într-o 
livadă, actul e plin 
de temeritate. Se

Aud că 
unui ce
de genii 
gata să

luă luat de nasturi, 
are spirit pentru că 
nu se Irită și răs
punde blajin la cele 
mai mari cacofonii 
spirituale. Să-1 dea 
Dumnezeu răbdare 
și nervi buni...

De ce mi-am a- 
mintit de el ? M.R.P. 
a publicat de curînd 
o baladă, zisă cîntic 
de lume la „Con
temporanul". Nu e 
Ținea lui Arghezi, e 
o tiflă inteligentă, 
în genul Costachi 
(Constantin) Stamati, 
la vremea Iui: „Te- 
rente, ah, Terente / 
Terente fură fete / 
Le duce-apoi în bal
tă / Le pune de se 
scaldă / La dans 
cînd le invită / Le 
duce în Ispită. / Te
rente, ah, Terente / 
Senzații violente"... 
șî așa mai departe, 
într-o narațiune pli
nă de farmec în care 
gluma subțire ține 
loo unui lirism ce a 
început să mă exas
pereze la unii poeți 
prin clișeu.

Balada anunță un 
nou ciclu al Cînti- 
celor țigănești ? Ar 
fl o încântare...

(Continuare In pag. e ll-a)

De cuTtnd, la o întreprindere 
a fost schimbat directorul. Oa
menii au comentat în fel șl chip 
această schimbare, și fiecare 
dintre ei, refăcînd în minte 
comportarea fostului conducă
tor, descoperea defecte și lip
suri pe care, într-o împrejurare 
sau alta, le sesizaseră ei înșiși. 
Circula, unanim recunoscută, o 
caracterizare : omul fusese un 
arivist, un parvenit întronat din 
neatenție și lipsă de orientare, 
tntr-un post de conducere.

Literatura păstrează, în per
soana lui Dinu Păturică, tipul 
clasic de arivist și pentru ori
cine a răsfoit romanul lui Ni- 
colae Filimon, el devine un sim
bol, un termen de comparație 
pentru cei care urmează în via
ță un drum asemenea lui. Dife
rit de la epocă la epocă, cres
cut și format cu principii și 
mentalități deosebite, arivistul 
păstrează însă, sub o mare di
versitate de forme, un conținut 
asemănător.

Directorul de curînd detronat 
era un om care nu voia să iasă 
în relief. Cînd fusese numit în 
funcția lui, în urmă cu cîțiva

In fala de lectură

ani, oamenii s-au bucurat pen
tru modestia lui, pentru cordi
alitatea cu care-i trata pe toți, 
indiferent de rang sau mese
rie. A înlăturat, după o vreme 
dezordinea, a îndreptat, calcu- 
lînd cu atenție, toată activitatea 
spre o disciplină riguroasă. Oa-

a unei metode noi era sis
tematic înăbușită. Peste tot 
întreprinderea se afla în pluto
nul de mijloc al Ierarhizărilor, 
nu strălucea prin nimic dar nici 
nu i se putea aduce nici o cri
tică. Modest, directorul susținea 
față de fiecare, necesitatea men-

ce nu era o evidentă greșeală 
sau încălcare a normelor pres
tabilite, era un merit. Dar ni
mic din ceea ce se încerca pen
tru depășirea unei stări de fapt 
îmbătrînite, rigide, nu-i stîrnea 
entuziasmul. Se răspîndise, 
printre oameni, cuvîntul de or-

URMAȘII LUI
DINU PĂTURICĂ

menii l-au apreciat pentru ta
lentul lui de organizator, pentru 
perfecta orientare spre proble
mele de necesitate cotidiană. 
Nemulțumirile au început mai 
tîrziu, atunci cînd orice 
inițiativă, orice încercare de 
reliefare a unei idei noi,

ținerii pe linia de plutire, sin
gura, după cum afirma, care 
oferă condiții durabilității și 
echilibrului. La ședințele de a- 
naliză, asculta atent rapoartele 
subalternilor, invitîndu-i insis
tent spre o evaluare autocritică 
a meritelor și a lipsurilor. Ceea

dine al directorului, formula 
existență pe care mulți, din 
moditate, o acceptaseră : încet, 
dar sigur.

Și din nou. retrdactiv. bagajul 
de noțiuni și principii de viață 
al arivistului se cere scormonit. 
Ce este în fond, un arivist, a-

de 
co-

ÎN PAG. A 2-A

• Legămînt
sacru
patriei
socialiste

• Patrudebuturi
(cronică
plastică)

cest tip periculos și disimi 
uneori greu de depistat din 
uza excesivei sale corectitud: 
Mi-amintesc din nou de ui 
xemplu literar, de celebra 
plică a lui Farfuridi : sc< 
scuză mijloacele. Arivistul 
pare, astfel, ca un om hol 
să ajungă undeva sus pe s< 
socială, să se înalțe pe ace 
scară tacticos, pipăind sub 
cioare rezistența și groșii 
treptei, uneori dînd la o ps 
cu un gest brutal dar bine ; 
perit, pe oricine care-i mc 
alături. Iși urmărește cu îi 
pățînare ajungerea, nu pei 
că ar avea ceva de spus, c 
de rezolvat sau de schimbat 
înălțimea unei funcții, ci ț 
tru că, odată ajuns acolo, sț 
să poată răsufla ușurat, lini 
nemaidorind nimic. Viața l-a 
vățat că nimic nu se cîștigă 1 
luptă, dar nu o luptă fățișă, 
clarată, ci una fățarnică, s 
culativă.

Cineva care-și amintea 
drumul parcurs de ex-dii

GALINA BADULESC

(Continuare în pag. a Tl-c
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Eapotația da grup a eelor pa
tru tinere artista piaetioe, 
Frențiu Luria, Chiț Valeria, 
Stătescu Elena, și Gheorgh» 
Alexandra, tinda prin numărul 
lucrărilor, prin dorința vizibi
lă de a înmănunchia sriectie 
impulsuri diverse, dar conver
gente și semnificative pentru 
momentul alea, către condiția 
unor veritabile personale. Ma
nifestarea este expresia unei 
tinerești dorințe de afirmare, 
de confruntare ou publicul și 
colegii de breaslă. Ea subînțe
lege și acea fixare febrilă, ne
răbdătoare a primului Jalon din 
seria probabil bogată a unei 
evoluții în timp, acea încercare 
în care se amestecă deopotrivă 
timiditate și curaj, de a-și de
limita un timbru propriu. Toate 
aceste afirmații nu țintesc ex
pres o apreciere valorică. Exis
tă desigur în această expoziție 
de grup lucrări mai facile, in
tenții fie Insuficient decantate 
sub raportul ideii, fie insuf icient 
Si fericit puse în lumină sub ra
portul realizării artistice. Nu 
asupra lor ne vom opri (pentru 
că nu aceste aspecte pot fi 
generalizate, pentru el atunci 
cînd întTinești autentice Înzes
trări artistic* e riscant, dacă 
nu impropriu cri puțin prin 
prisma șansei biologic* a vir
atei fie să «araeteriseta sensul 
ano? Urnite, fie mâc*r să Ie 
•cunfi ca atare». ci arjp*a ace
lor* car* Lrnetreexă o netăgă
duită ToestM, car* p*rm.t să 
vedem prutu* proc^tunfi* de 
MTlri. ceTxnocinte le mfin*. 
Frrefta I ari* tarearră defini

ret * ristam* nririU ta „Oătafri 
de tortă duloe" același spirit 
tntr-o ritmică și atmosferă vag 
folclorică, In „Portret de biho
reancă**, „Portret de mireasă" 
asociază tatr-un «omentariu

daoorrative <te un agreabil oare- 
car* („Mele, na el o ©otobele", 
„Caleidoscop" etc). Chif Vale
ri* abordează pa un ton pre
zumție* o temă mare, expres 
filozofică, acere a reportului

CRONICA PLASTICĂ

PATRU
DEBUTURI )

O zl obișnuită de dumini
că. Dincolo de obișnuit >• 
află de bună teamă și oameni 
care și în această zi veghează 
asupra focului continuu al 
marilor cuptoare, asupra bor
dului supersonicelor, ce tra
versează oceanul aerian, oa
meni care stau de veghe la 
hotarele patriei. Există oa
meni, a căror datorie trebuie 
împlinită, ziua sau noaptea, 
în vreme de odihnă sau mun
că. Oricînd, la modul coti
dian, obișnuit. Există și oa
meni pentru care ziua de ieri, 
se detașează din obișnuit și 
va rămîne memorabilă toată 
viata. Și mi-a fost dat ieri, 
să cunosc mulți asemenea 
oameni, bărbați tineri, aflati 
în fața unui moment unic, de 
o solemnitate gravă, de con
firmare a împlinirii maturită
ții. a deplinei bărbății.

Erau ostași ai celui mai tî- 
năr contingent dintr-o unitate 
a trupelor de securitate. Ii 
priveam cu respect, le împăr
tășeam emoția firească, pen
tru acest eveniment unic, pe 
care-1 trăiau cu toată ființa 
lor : depunerea Juramîntului 
militar. La solemnitatea de
punerii Jurămîntului militar 
au participat tovarășii : Du
mitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Ion Stă- 
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consi
liului securității statului, ge-

□er* k. Gnxx» RfcÎjjcC 
paSm-vTcepreșec cte al Comă 

eeccntătfi stetefe 1»- 
aal Cal, adșoBBCt de yaf da 
MCțte la QC. al P.CJL» ga- 
Berah și ofițer-, c_a
Ca—'ml eeco.--.-_i~ natol _ *

recent* t-

fodalirie ale poporWaL Bă- 
ied, ca potta uza? la nâ. 
toeri •kmfțx, ca prerzte 
dfrene, ururtgari. brr&țftsori 
no tractoriști aa «ca aa 
corne cocac ,l. acta* al P.ew>- 
hlicii Socialiste o
datoria cococM. ac-ea de a 
re predti ca «L» certă * eoe- 
ftnncsozitate pentru a fi gata 
crietnd fă apere patria.

Fiii patrie. _i prizrx ri cri 
mai ar’ernn culeg ca patria 
— leșăntat sacre — pria 
cve ostașii facfata^ec să ta- 
decHneiscă p: mea poocrv- 
hri de a fi gata oricind să 
apere independenta 
și raverir tatea de stat a Fe- 
publicii Socialiste Redata. 
Glasurile lor e-an unit fcrir-<=n 
singur glas, cottoprisân-ae ta 
ecoul solemn al fwiBdnhdai: 

rindurile forțelor ornate, jar 
fin de% otat popemho moa- 

citor. patriei mele «i eaadoce- 
rii de stat a RepabKcfi Sacsa- 
lirie România —Jar «ă arise 
din adîncnl ființei mele pe 
toți dușmanii patriei ft po
porului muncitor".

Jurămînt de ostaș, cuvfn» V AMLF RANGA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I

re* .--ifrgifi preor. . atect. cîr- 
r.rwpert. ca krifitate. tatr-ua 
câ:p *=*_uc_ Aruata -repune 

.vesr-ri* p. rturai* irevecei- 
b£e r. r-&£. im. tiaL^aae* car* 
eupried La taseleeerea sa ri • 
f«A xae* de poez.e coaf*ctic- 
xatĂ Ea coierră mai degrabă • 
d.T«g*^« lejeră ri livrea e< cu 
rizrijnl* ptrfurale dtveree «t la

insolit, tipului rustic austerita
tea și monumentalitatea, portre
tului spaniol, în „Orășel de cu- 
bari-. „Morișeă- încearcă să 
descifreze poezia densă, cere
brală a unui Paul Klee, de care 
se apropie și ca structură for
mală. O diversitate predispusă 
nuartăr.i procedeelor tehnice 
e vădită șt în aspectul formal 
al lucrărilor care ar* aceeași 
cauză, aceeași dorință de in- 
v*stfg*r* fi adifirare a unui 
dram propriu, dorință unitară 
toruri ta «wooafera ie poezia 
cerecra-i. In geom-reria fi decl- 
xta acheme. rcmpoaitionale, 
la duetul driicat ©t elabo
rai al liniei. în culoarea 
2EU*4 fi rugrertvă. D«fi oco
lește jdeEe didactice, de- 
ntanetra rival ta general, cere 
c* ravtae «q mementâ la lu
crările expere • 9 lume a co- 
p£ări*î au re^cati rmc? auto- 
b.30rafio < mal alea ca • dre- 
etfrara ta te Wire mad iarg a

t «t s-.-.banat* ^rirn'i. • at- 
rs-i -e be retat-. are intriaeeuaii

deate aăeefiv* it emteortrie pe 
•ceri eetoganetică. Alte luertrt 
stat mal estertoare 
i—lirn a* rtrM eertmrt

cultivatori pricepui!
A! OGOARELOR

(Urmare din pag. I)

obținerea coroanei cu lauri. In
tre competitori, cei mai mulți au 
fost tineri, unii chiar sub două
zeci de ani. Puterea lor de asi
milare se confruntă cu expe
riența 0 judecata celor de patru
zeci, cincizeci sau șaizeci ae ani. 
De partea cui va fi succesul ? 
După o competiție de nivel ri
dicat, care a generat o luptă 
ttrinsă, au cîștigat cei mai buni 
dintre cei buni. Din șase, doi 
tint uteciști: Vasile Balmuș de 
la I.M.A. Belcești — Iași, și 
Toader Băbuță de la cooperativa 
agricolă Brazi, din județul Arad.

— Cîștigînd la faza pe între
prindere, ne spunea Varile Bal
muș In cadrul unui scurt inter
viu, cei mai tineri finaliști ai 
concursului, m-am pregătit pen
tru cea județeană. Am citit mult. 
Orlce-mi cădea în mină despre 
mecanizare. Am plecat mai mutt 
urechea la mai virstnicH din sec
ția de tractoare. (Balmuș a ab
solvit școala doar de un an și 
jumătate — n.a.). Am câștigat la 
toate fazele de pînă acum...

— La faza pe țară, cu un 
punctaj maxim, tot pe locul tntU 
v-ați clasat...

— Da, și acest succes venim 
mine are două semnificații : o 
dată că am dștigat, și în al doi
lea rînd, mi-a deschis mai mult 
setea de a cunoaște. Anul viitor 
precis mă voi înscrie la școala 
de maiștri ți la liceu. Vreau să 
ajung, așa cum mi-a urat exa
minatorul, inginer. Am optspre
zece ani, la douăzeci și opt voi 
fi inginer. Pînă atunci, mă stră
duiesc să ajung un „svpermais- 
tru" la I.M.A. Belcești, unde am 
cunoscut emoțiile primei brazde 
întoarsă cu tractorul condus nu
mai de mine.

Cu Toader Băbuță, dștigător 
la profilul pomicultură, n-am mai 
putut discuta. Din sala de con
curs a plecat direct la gară. 
Treburi urgente îl așteptau la 
cooperativă. Am notat doar cî- 
teva crîmpeie din discuția la te
lefon ce a avut-o cu inginerul 
agronom.

...„Da, am ieșit primul"... „Vă 
mulțumesc pentru tot ce ați fă
cut pentru mine"... „Dimineață, 
la 7 sînt acasă"... „Ce s-a mai 
făcut cu livrarea merelor de la 
depozitul doi ?"... „Azi s-a mai 
lucrat la desfundat ?"... „S-au 
desfundat încă două hectare ?... 
ruwn /.„ Miine vtn eu !u...

La zootehnie, ciștigătorul a 
fost desemnat abia după trei în
trebări de baraj. Intr-adevăr, aici 
numai experiența l-a „scos" ciș- 
tigător pe Marin Vlad de la coo
perativa din Crovu — Odobești, 
județul Dîmbovița. Din acest 
moment, Ion Stoica din Căstoiu 
— Hunedoara, un tînăr de nici 
douăzeci de ani, a trecut printre 
„marii învinși". Ales brigadier 
zootehnic cu două luni în urmă, 
după ce la faza pe cooperativă 
și la cea pe județ, cu vorba sa 
domoală și cunoștințele despre 
zootehnie pe care le avea a in- 
cîntat, pur și simplu, de data e- 
ceasta a pierdut sub presiunea... 
acelor cronometrului.

Un dialog cu alți trei câștigă
tori : Marin Mîndroiu, brigadier 
legumicol de la C.AJ. Au
gust" Maglavd — Doli; Coo- 
itantin Baicu, brigadier la C.AJ. 
Sîrbi — Botoșani, și Iaxxm Tudor, 
pomicuitor la CJif. Unghem — 
Argeș.

— Ce vă preocupă ta parapac- 
ricd ?

M. M.: Sd dcxedesc și ta 
producție că sînt la indițimea lo
cului înta dștigat la teorie. Mai 
ales că, la pnmăcasi vom cul
tiva, pentru prima dată ta coo
perativa noastră, tomate ta so-

C. B. : Să obțin tm nou soi 
de vorumb care să asigure o 
producție dublă ta comparație 
cu ce obținem acum. Împreună 
ou tovarășul inginer, lucrez de 
mulți ani pentru împlinirea aces
tui vis.

I. T. : Să ajung viticultor des
pre a cărui experiență să se vor
bească nu numai in sat.

St
Ca semn al prețuirii muncii 

depuse, Biroul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist a acordat „Diploma de 
onoare" tinerilor BALMUȘ VA
SILE, BĂBUȚA TOADER, PA
VEL TĂRĂBOANȚÂ, GHEOR- 
GHE CHIRIAC, ION STOICA 
și GHEORGHE TRANDAFIR 
care s-au situat pe primul sau 
al doilea loc la faza pe țară a 
concursului „Cine cunoaște agri
cultură, cîștigă". Diplomele au 
fost înmînate de tovarășul 
GHEORGHE STOICA, secretar 
al C.C. al U.T.C. Totodată, celor 
clasați pe primele cinci locuri 
le-au fost înmînate premii în 
valoare de 42000 let

de ironie gră
ite pddă. ta 
rri—1 «edbe-

dintre om ca simbol al umani
tății, ca entitate distinctă a 
unui eu colectiv și orașul, ce
tatea, marea aglomerare cita
dină cu seducția ei maletică. 
(„Orașul’4, „Liniște grea”, „In
tre zi și noapte44). Intențiile ti
mide (traduse mecanic ca un 
leit-motiv prin opoziția perso
naj — case) sînt de a tonifica 
prin poezia individualului o ci
vilizație anguasată, alienată, 
concepută, ca mecanism cu ac
țiuni implacabil nocive. Nu in
tenția îi reproșăm *vident *1 
neevocarea el fericită în plan 
artistic acea convingere a spec
tatorului și din punct de vedere 
emoțional, nu numai «ounțla- 
tiv. Compozițiile deși au în 
parte un caracter «chematic 
vedrec o sensibilitate a forme
lor, o delicat*!* șl «lenear« ar
hitecturală a personajelor, o 
predispoziție pentru metaforă 
car* poate fi cultivată fi în vii
tor. evident cu o mai mare exi
gență fl suspectat* a literatu
rizării. HustrațlU* la volumul 
da poezii pentru copil al kii 
N. Nasta sînt calde, feminine, 
nu lipsite d* * cantitate owre- 
eare da aMocret Stătatea

tistic antinomie în report eu 
c*l al colegeGor sale. Pictează 
cu fervoare, cu o vădită încli
nație către un senzualism cro
matic, către o expresivitate pur 
decorativă pe cele mai diverse 
teme („Proclamația de la Islaz44, 
„Legendă44, „Orașul4*, „Circul44, 
„Șapte portocale44, „Cocoș44, 
„Floare* soarelui”, *tc). Stă- 
tescu Elena realizează în cîteva 
lucrări o atmosferă poetică au
tentică chiar atunci cînd nu 
țintește o temă anume ca în 
lucrările de interes pur deco
rativ cu calități textile ori mi
nerale, de vitraliu. Sînt și alte 
lucrări însă care vădesc grabă, 
o neaprofundare a temei, a mo
dalității pe care o citează, o 
etalare de tratări picturale nu 
întotdeauna adecvate fericit 
viziunii. Artista enunță un ta
lent robust dar impur, încă 
nedisciplinat, neanalizat în da
tele sale esențiale nici pentru 
sine însăși. Alexandra Gheor- 
ghe expune în general o cera
mică de interior, personificînd 
(„poetizînd”) un univers an
tropomorf și zoomorf după di
simulate tipicuri folclorice („Pă
sări44, „Căluții”, „Cloșca" etc.). 
Remarcăm în același timp și alte 
lucrări care tind să depășească 
niște rațiuni pur decorative ca 
„Florile ierbii44. „Logodnici", 
„Vis”, și mai aleș „Legături" 
în favoarea unui conținut, dar 
în care ideile se sufocă încă 
timid, lipsite de amplitudine și 
generozitate. Tot ceea ce spu
nem aparțin* strict momentului 
fără vr*o nuanță antfclpativă 
căci numeroase calități (inven
ție în compoziție, o delicatețe 
în modelarea volumelor și în 
acordurile cromatice) ne face 
să nu fim în general sceptici. 
Sînt la urma urmelor obiecte 
de artă de bun guet care pot 
onora multe interioare mo
deme.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCV

*) Expediția de ploturi, grefi- 
eft d oenunleM — FRENTHJ LU
CIA, CHIȘ VALERIA, 8TĂ- 
TKSCU ELENA. ALEXANDRA 
GHEORGHE — Bal* KaUndp- 
ru, rtreda Dr. Sion *r. S.

CINEMATOGRAFJ
COLUMNA (MttiMto aerW

Patria (orei* 9; 12 ; 15 ; te* 
20,45).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
Republic* (orei* 9 ; 11,30 ; 14 î 
16,15; 1«,4« ; 21,15), Capitol
(orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,15 ; 
20).

ANNA KARENINA (*mb*l* 
serii)

Luceafărul (orei* 9; 12,30;
16,15 ; 19,45).

„JUDOKA" AGENT SECRET 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21), Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18;30 ; 
20,45), Modem (orele 9.30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45).

MARIANNA, AGENTUL 0539 
Victoria (orele 9,30; 11,30;
13.45 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.45i,
Miorița (orele 9,30; 11,301
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NOAPTEA
Central (orele 8,30 ; 11 ; 19,90*9 
16 ; 18,30 ; 21,15).

ÎNȚELEPTUL DE PR MT7N-» 
TELE BLESTEMAT

Arta (orele 9; 15,45; 18;
20,15), Grivița (9 ; 11,15 ; 13.30; 
16; 18,15 ; 20,30), Floreasca
(orele 18,30 ; 20,45) dimineața
WINNETOU (teri* • 3-*) (o«
rel* 9,15; 11,30; 14; 1«,M>.

VALEA ALBINELOR
Lumina (orele 9,18^-16 ta *M» 
tinuare ; 18,30; 20.40).

HEIDI
Doina (orei* 9; U: 19k|
INIMĂ NEBUNĂ... lUmOtl
DE LEGAT (orele 19;
20.30).

LUMEA COMICA A LVI KAf 
BOLD LLOYD; PLIMBAM* 
LUIESOP

Timpuri Noi (orei* 9; 1MM 
13,30; 15,45; 19; 90,19).

PRINȚESA
Union (orei* M90 ; MM : M* 
20,30).

PETR IN UNIFORMUL
Feroviar (orei* 
13,30 ; 10 ; MJ0 ; 
•lor (or*l* 9; 
18 ; 18,10 ; 20,90).

A. m S

TELEVIZIUNE
lTta — Peabns bol f*r=.-_« !

II •• — Arr2a_rat** 
triaU.

IUI — Cure d* JEBb* fr» 
reză.

ll.H — Lyc*u3B — 
n* pentru tzaerri.

lt.M — Tel«tu:"rsa?.il d* 
ră.

gta Pfefrlăritata.

MM — Twpta spre rWir :

(Vrewre dta WC U

pareureul dtaeutfijar. *n firi pic
au-;* parcă, au brodat în Jurul 
fiecărei* o țesătură compartă de 
exemple și argumente, făcfctd 
apei la amintiri mai vechi sau 
mal recente. Cei mai multi «au
tori de definiții* s-au întilnit în 
părerea că ora de dirlgenfie este 
o oră d« lărgire a cataandritaL 
avtnd menirea să dezvolte gustul 
pentru știință, pentru cultură. 
Exemplele lor ne-au trimis la 
concluzia desprinsă In convorbi
rea cu profesorii : «eels mal iz
butit* ora Ii reaseee profesoralei 
pe teme din specialitate* sa**. 
Din mărturisirile elevilor am 
dedus că ora de dirigenție — 
„oră de cultură generală- este 
onorată aproape ireproșabil. Ste- 
lian Munteanu elogia ora consa
crată temei „Figuri de savanțl 
români44, care, deși frecventă pe 
lista orelor de dirigenție, a avut 
un „ce“ anume prin modul de 
tratare : în locul narațiunii obiș
nuite despre viață și opere s-a 
schițat drumul formării persona
lității acestor oameni, mai ales 
în anii tinereții. Le-a plăcut ora 
și pentru că le-a oferit prilejul 
confruntării propriilor preocu
pări cu cele ale savanților des
pre care discutau. Evident, s-a 
vorbit mai mult despre fizicieni 
— diriginta avînd această spe
cialitate. Și tot diriginta le-a 
propus, într-o altă oră, să dis
cute despre Enrico Fermi.

Ni s-a relatat apoi o excelentă 
oră de dirigenție închinată tea
trului antic, patronată de diri
gintă, profesoară de latină. S-a 
înscenat o mică parte din Anti- 
gona, s-a citit din Sofocle și Eu- 
HpM* fU. „ar* a trecut pe

— film de
telev-riuzs.

— Trie—cxniversitataa.
Isteria crEiza țiiîor. 
„Qvfifzafia arabă*.

M1* — .G*cg* — amlshin*
d* )*•-

6t car« 
rerbea ramarea d*oacbtta ai- 
warritate a osăuL donue tâ ■- 
>aegt te poarri de răspundere 
vizai. N'j refuza pe nimeni, fi 
•eeeptânle kxj păreau năserte 
d_=~-c întelegere reaJ a situa- 
tteL permitea chiar unele idei 
acri =._c»ma din ele n-evea 
rc.e «1 fie arit ce nouă îneît 
să răstoarne * ordine stabilriâ. 
\fixfifira id, colo cit* ceva, a- 
vind grijă să nu fi* uicaodaU 
•-rigrir. pentru ea alfii să-t ob
serv* competente, tactul ta lua
re* hotâririlor. Pe unii îl de
car** dreptatea pe eare o îm
părțea eu mârtelmte chiar li 
rrrtradirfifi* evident* și se 

adesea cu gîndul că 
oașul fited ecneifiazt este fi ta- 
teiept.

Amoafera p* tare arivistul * 
ereearâ ta Jurul său est* alcă- 

zai trideeuria din amă
nunte rperriird influența pe 
rare o au arertea asupra oame
nilor. 2r. dozează toate manifes- 
târi-e după nu termometru pre
cât te-*riateL la c temperatură 

cars xc supări p* ni- 
=te=d_ Excesele fi deranjează, 
penu-u ei el* înseamnă o Ieși
re din mediocritate, o de
pășire a unui plafon de 
exigențe pe care ei l-a 
stabilit riguros. Și poate din 
toate relele, acest plafon de e- 
xigențe creat de arivist este cel 
mai periculos semn. în jurul 
lui, oamenii se zbat, creează, 
sînt nemulțumiți de o stare care 
tinde să-i încorseteze. în jurul 
lui, oamenii luptă pentru a sus
ține o idee sau alta, pentru a-șl 
justifica inovațiile. Arivistul le 
coboară inițiativa pe un drum 
bătut, cunoscut, știind că pen
tru el, care nu luptă decît pen
tru sine, noul este un pericol. 
Sistemul său de valori este ve
rificat și arhiverificat și orice 
încercare de a-1 depăși înseam
nă o greșeală. Și atunci cînd are 
posibilitatea, taie cu cinism 
craca oricărei idei neconforme 
eu jaloanele lui.

Conflictul dintre fostul di
rector șl cel din jur s-a născut 
dintr-o asemenea consecventă 
hiptă de a împotmoli noul în
tr-o plasă de conformism» ri
gide. Un muncitor făcuee o ino
vație de mare vartoare, oapa-

MM fă «reeeot peodaetiritataa 
tetreprtaxtartl eu importante 
procente. Inoveția o*r*a nu nu- 
msd sprijinul conducerii, dar fi 
regurerea unor condiții materi
al* p*ntm «plfcaraa «1. Prezen- 
Mndu-i-o directorului, atereta, eu 
ua imperturbabil calm, l-< cer
tat în glumă pe inovator :

— Ce-fi trebuie atîta bătaie 
de cap ? în loc să-țl vrei cu
minte d* treaba dumital*.„

C*-< gtndit muneltBTul dee-

URMAȘII
LUI DINU

pre această invitație la „cu-
mințenie" ? Indignat că ino-
vația nu primește nici ua
răspuns, s-a. adresat mai de-
parte, undeva, peste capul șefu
lui său. Răspunsul a venit 
prompt, dar împreună cu el șl 
nedumerirea față de pasivitatea 
directorului. Nedumerire care a 
luat forma unei anchete. Se știa 
că întreprinderea di&pune de 
oameni valoroși, de condiții de 
realizare a unor depășiri de 
plan foarte bune ?1 totuși, la 
fiecare analiză trimestrială, ca
racterizările șe Invîrteau în ju
rul unor epitete banale, aproa
pe jignitoare pentru potențialul 
uman al întreprinderii. Nimeni 
nu leșee în evidență pentru că 
sertarele directorului țineau sub

ehal* toate bunele intenții *1* 
oamenilor, toate ideile care ar 
fi putut reliefa o frecventă ac
tivitate creatoare. Descoperita, 
ele au devenit capete de acuza
ție, au învolburat apele liniș
tite ala unei mediocrități și pla
fonări pe car* scaunul directo
rului se simțea în siguranță.

Dar am luptat ca totul să 
meargă bine, se acuza justifi
cativ directorul.

Aminteam de lupta arivistu
lui. acea luptă de culise care 
înăbușe, prin puterea ei aacun- 
să, fierbințeala și entuziasmul 
unei adevărate și creatoare 
dispute. Dinu Păturică trăgea cu 
îndemînare sforile din umbra 
lui Tuzluc pînă cînd ajuns în 
locul lui, a fost învins cu pro
priile arme. Era un alt tip d* 
arivist, în alte condiții sociale, 
proliferat de un sistem social în 
care valorile reale nu aveau 
căutare.

Observăm uneori, în jurul 
nostru, tentația arivismului. O 
ignorăm uneori treeînd-o pe 
seama unor trecătoare și nede
slușite momente de dezechilibru 
al* Individului. Urmărim evo
luția tacticoasă, consecventă a 
•celuia dornic să parvină si a- 
bia cmd drumul lui sa interfe
rează cu al nostru, cînd simțim 
că 'piciorul lui a călcat inten
ționat pe al nostru, îi descope
rim pericolul. Poate apreciem 
la școală sau într-un colectiv 
de muncă, modestia unuia care- 
și face un mod de existență din 
deviza „nu mă bag, nu mă a- 
mestec”. deviză care ascunde, de 
multe ori, arivistul capabil să 
calce încet, insesizabil pe trep
tele scării de serviciu ale so
cietății, ureînd spre o înălțime 
propusă.

Dacă ar fi să căutăm modurile 
de depistare ale arivistului — 
acelea ar fi impuse de tot ceea 
ce contravine unor elemente 
specific* vremii noastre : entu
ziasmul, dăruirea sinceră, cău
tarea febrilă a noului, pasiunea. 
Arivistul nu are entuziasm, 
pare moderat, nu are pasiuni, 
pentru că ele cer generozitate.

La umbra acestor sentimente 
și pasiuni cresc, uneori, rebu
turi ale marilor căutări, ale en
tuziasmului, o neghină care se 
hrănește, din păcate, din a- 
ceeași atmosferă ca a noastră.

VBRA CRUE
Gloria (orei* 9; 14,19; 1M9W 
18; 18,15; 20,39).

NEÎNȚELESUL
Giulești (orei* 18,39; 19; 20,«B.

HOMBRE
Aurora (orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45), Tomis (orei* 
9,15—15,30 în continuare ; 18 ; 
20,15).

WINNETOU (seria a IH-a) 
înfrățirea (orele 15,15; 17,40; 
20).

LUSTRAGIUL
Buzești (orele 15,30 ; 20,30),! 
AUTORIZAȚIE de CĂSĂTO
RIE (ora 18).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Dacia (orei* 8,45-19,30 ta 
continuare).

HEROINA
Bucegi (orele 9 ; 11,18 ; 13,80j 
16 ; 18,15 ; 20,30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON
Unirea (orele 15.30; 20,30)1 
UNCHIUL MEU (orele 18).

EU TE-AM IUBIT
Lira (orele 15,30; 20,30) |
VIATĂ LA CASTEL (ora 18). 

REGELE SUEDEZ
Viitorul (orele 15,30; 20,90) ; 
GUSTUL MIERII (ora 18).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20), Rahova (orele 15,30; 20,30);
COLIVIE PENTRU DOI (ora 
18).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
Moșilor (ora 15,30 ; 20,30) {
ȚAR ȘI GENERAT, (ora 18). 

VEȘNICUL INTIRZIAT
Cotrocenl (orele 15; 20,30) ;
MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR (ora 17,45).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ
Pacea (15,45 ; 18 ; 20,15).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ ; 
FIUL LUI TARZAN

Volga (orele 9,30—16 în con
tinuare ; 19,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENN 
NARO

Popular (orele 15,30; 20,30).
VIVA MARIA

Munca (orele 10 ; 18; 20).
ȘAPTE OAMENI DE AUR

Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30). 
DUELUL LUNG

Vitan (orele 15,30 ; 20,30).
ROATA VIEȚII

Progresul (orele 15,30 ; 20,30).
SUFLETE TARI (ambele sertt)

Crîngași (orele 15,30 ; 19).
FRATELE DOCTORULUI HO
MER

Ferentari (orele 15,30; 20,30). 
SPARTACUS (ambele serii)

Cosmos (orele 15,30 ; 19).• • • • •
•erimîlte, * »v*t f»rme« și * 
•MMpletet renerdnțeie eterilor44.

Dirigiata clasei a Xl-a D de 
la Liceul nr. 4, profesoară de 
engleză, a realizat cu elevii o 
frumoasă oră de dirigenție des
pre literatura engleză, depășind 
cadrul manualuluL

Gheorgbe Radu era puțin 
afectat că tema de dirigenție 
„Matematicieni români“ nu le-a 
dat atît de mult cît așteptau pe 
planul împlinirii cunoștințelor, 
în egală măsura cu alte ore pe 
teme științifice.

sînt acele ore care magneti- 
zează prin ineditul informației.

2) Repetarea tematică a dus la 
crearea unei obișnuințe care s-a 
transformat în regulă. Elevii 
știu acum că despre matemati
cienii români, de pildă, pot dis
cuta în clasa a VIII-a, dar și în 
a Xl-a, „depinde de modul în 
care se pun problemele”.

3) Profesorul diriginte mizează 
pe nesfîrșita curiozitate a ele
vilor și merge la sigur cu tem* 
care țin de fepomenul științific 
și cultural contemporan.

unor probleme de viață care „nn 
sînt cuprinse în nici un manual, 
nu le tratează nici o disciplină”. 
Pe ici pe colo, sînt ore care se 
înscriu și în acest circuit tema
tic, unele cu subiect declarat, 
altele prin maniera de tratare.

ORELE ACESTEA SlNT 
POATE CELE MAI GRELE, so- 
licitînd nu numai tactul peda
gogic, ci și o mare delicatețe 
sufletească, o perfectă cunoaș
tere a adolescenților, nu în ge
neral ci a celor încredințați spr* 
educare, cu reținerile lor, cu ln-

prea multe acasă. Abuzul de 
sfaturi în chestiuni atît de deli
cate ne inhibă”. Poate de aceea 
elevii ne-au mărturisit că ascul
tă, și atît.

FRAmINTĂRILE LOR legate 
de ceea ce înțeleg prin „viață” 
au alte direcții: îi preocupă cum 
să se cunoască, formarea perso
nalității, educarea voinței, mo
mentul afirmării; au nevoie de 
confirmări asupra ceea ce au 
realizat pînă la un moment dat, 
poate de corective, poate de un 
sfat...

ORA DE DIRIGENȚIE
9

Pentru că la lecțiile de istorie 
nu s-a dat atenție suficientă ca
pitolului „Cultura în secolul al 
XVII-lea“, o oră de dirigenție, 
altfel fiind realizată, a suplinit 
această lacună — ne povestește 
eleva Ana Sîrbu.

Ne-au fost citate la acest ca
pitol și alte teme : misterul 
farfuriilor zburătoare ; trecutul 
cultural al Brașovului ; călători 
și geografi români ; istoria cine
matografului, aplicații prezente 
și de viitor ale ciberneticii...

NE-A DEVENIT LIMPEDE că 
un asemenea gen tematic s-a im
pus definitiv, profesorul avînd 
siguranța reușitei. De ce ?

1) De regulă profesorul se 
orientează spre teme din specia
litatea sa, necuprinse în manual. 
Cunoașterea „terenului* îl ajută 
să abordeze problemele cu sigu
ranță al cemprieeță fl mi puțin*

4) Elevii le acceptă cu plăcer*, 
pentru că sînt avizi de cunoștin
țe, dar și pentru că le află în
tr-o oră fără note șl fără catalog.

NU DĂM SENTINȚE de ge
nul : „nu așa trebuie să fie” (De 
altfel ne îndoim că s-ar mai 
putea schimba ceva 1) Ar fi și un 
non sens, pentru că, la urma 
urmelor, din aceste ore se cîștigă 
foarte mult. Dar, revenind asu
pra punctului nostru de vedere, 
nu poate fi acceptată turnura de 
„ateneu" pe care o capătă ora de 
dirigenție. Abuzul în această di
recție, frustează din lărgimea 
cîmpului tematic al orei de diri
genție, îi limitează posibilitățile 
ca viața... „care e mai compli
cată decît matematica”. Or, tot 
din definiții am înțeles că elevii 
vot — nu știm dacă în primul, 
cri în al doilea rfnd — ca ora 
d« dirigenție să-i pună ta fața

toleranța în fața amestecului 
direct în chestiuni intime pe 
care le socotesc aparținînd nu
mai lor. în acest sens, ne-a fra
pat faptul că părerea profesori
lor n-a coincis — deși era for
mulată și în numele elevilor — 
cu a elevilor înșiși despre o 
temă de dirigenție socotită prin 
excelență cu priză în clasele 
mari. Profesorii sînt îneîntați de 
discuțiile despre „prietenie și 
dragoste44, pe cită vreme elevii 
le socotesc convenționale, ușor 
demodate, inutile, pentru că 
asemenea probleme, oricît de 
izbutite ar fi referatele, nu pot 
fi discutate cu sinceritate la ni
velul plenului clasei. Sau, cum 
spunea o elevă. în aceste ore, 
dirigințil dau prea multe sfaturi 
fi poate nu «întem noi pregătiți 
Mă le primim, ori poate primim

Desigur, formularea atît de 
exacta nu le aparține -elevilor ; 
noi am dedus-o din ceea ce au 
înscris ei la ore de dirigenție 
care le deschid ,.o poartă spre 
cunoașterea vieții”. Cităm exem
ple. Răspunsurile la un chestio
nar întocmit de dirigintă la cla
sa a XH-a C Liceul nr. 3, a 
conturat o oră despre „Cum 
ne vedem noi”. Și elevii s-au 
privit — unii cu îndrăzneală și 
luciditate, alții s-au văzut cum 
ar vrea să fie, unii au fost 
sinceri, alții mai puțin, au fost 
și mostre de falsă modestie, de 
superficialitate, ori de infanti
lism întîrziat. Comentate, răs
punsurile au adus un cîștig în
tregii clase și fiecăruia în parte.

Rodica Babeș, povestea cum 
■-a transformat o oră de diri
genție dedicată orientării profe- 
stonale tetr-o paetonantă discu

ție despre fericire. F. numai un 
fel de a spune „că s-a transfor
mat44, pentru că toți elevii se 
vedeau fericiți împlinîndu-ae în 
profesie, fiind utili și, bineînțelet 
implicit s-a discutat despre pro
fesie. De astfel, diriginta a avut 
ocazia să afle ce profesiuni vor 
să îmbrățișeze elevii, iar psiho
logul școlii, aflîndu-se și el 
acolo, va putea să acționeze în 
cunoștință de cauză. în clasa a 
Xl-a A, Liceul, nr. 4, s-a discu
tat „Despre carieră și carierism". 
N-a ajuns o singură oră, diri
ginta a socotit mai util să amîne 
ora de curs care urma pentru ca 
discuția să se poată finaliza, 
spre folosul elevilor.

Lîngă asemenea teme, fără 
îndoială mai aproape de preo
cupările reale ale elevilor, orele 
de dirigenție — divertisment 
plasabile mai degrabă în pro
gramul recreativ al organizației 
U.T.C. — ni s-au păimt neave
nite, chiar dacă elevilor le-au 
plăcut. Avem în vedere mai cu 
seamă ore în care se discută și 
se audiază muzică ușoară, după 
cîte am înțeles, destul de nu
meroase în economia dirigențiel, 
sau în care se comentează 
Olimpiada de la Mexic etc., etc.

...NOTAM LA ÎNCEPUT cum 
vor elevii să fie orele de diri
genție. Cum sînt, am văzut. 
Așa trebuie să fie ? Asupra 
răspunsului mai trebuie medi
tat. Ne-o demonstrează opintii* 
publicate pînă acum la rubrica 
„Ora de dirigenție*4, ca și celt 
pe care redacția le-a primit 
urmează «ă 1* pubhc*.
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Delegația guvernamentală ce
hoslovacă, condusă de Miroslav 
Galuska, ministrul culturii și in
formațiilor, care a luat parte la 
semnarea noului Acord de cola
borare culturală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, a părăsit 
duminică seara Capitala.

La plecare, în Gara de Nord 
te aflau Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministru
lui învățământului, membri ai con
ducerii C.S.C.A., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și Karel Koma- 
rek, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, precum și Moustapha 
Moukhar, anbasadorul R.A.U. la 
București.

Duminică după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația guver
namentală, condusă de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, care a făcut o vizită în 
R.A.U. și Iordania.

La Cairo și Amman, delegația 
română a semnat acorduri de co
operare economică și tehnică în 
scopul dezvoltării relațiilor eco
nomice și comerciale cu ede 
două țări.

în drum spre Sofia, Ekaterina 
Alexeevna Furțeva, ministrul cul
turii al U.R.S.S., s-a oprit cîteva 
ore în București. E, A. Furțeva 
a avut o întîlnire cu președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Pompiliu Macovei. 
Cu acest prilej, președintele 
C.S.C.A. a oferit un dejun în cin
stea ministrului sovietic.

A luat marte I. S. Ilin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București.

Duminică seara a plecat în 
Bulgaria o delegație condusă de 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, care va faoe o vizită la 
invitația președintelui Comitetului 
pentru artă și cultură din această 
țară, Pavel,Matev.

A fost de față Hrifto Gălibov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII SEMICENTE

NARULUI UNIRII
TRANSILVANIEI

Apropiata aniversare a semi
centenarului unirii Transilvaniei 

România a prilejuit și dumi- 
'\iaă, în întreaga țara, numeroase 
manifestări închinate acestui eve
niment.

La Brașov, Zalău, Vaslui și Ora
dea, au avut loc sesiuni de co
municări științifice la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, 
oameni de știință și cultu
ră, cadre didactice, un nu
meros public. Au fost pre
zentat© comunicările: „Rolul pre
iei transilvănene în dezvoltarea 
conștiinței naționale", „Momente 
din activitatea lui Octavian Goga 
în cadrul emigrației româno la 
Paris, pentru unirea Transilvaniei

CU ROMÂNIA
cu România", „Sălajul șl mișca
rea revoluționară de la 1918“, 
„Locuitori de pe Valea Agrișului 
participant la actul unirii“, „Con
știința etnică și unitatea naționa
lă oglindită în literatura română", 
„Unirea Transilvaniei cu Româ
nia, operă a întregului popor" și 
altele. în numeroase localități din 
județele Alba, Dolj, Harghita, 
Mureș, Botoșani, Suceava, Galați, 
Vrancea, Prahova, Buzău, Dîmbo
vița, Hunedoara, s-au ținut con
ferințe șl au avut' loc alte mani
festări cultural-artiști ce consacra
te acestui important moment din 
istoria poporului român.

(Agerprae)

DOUĂ ZILE DE 

' COMUNICĂRI

STUDENȚEȘTI
Ieri, odată cu festivitățile de 

premiere, s-au încheiat, la 
București și Timișoara, lucră
rile celui de al V-lea Seminar 
național științific studențesc. 
Lucrările prezentate — ca ur
mare a unei riguroase selecții 
tematice și valorice — au adus 
în competiție colegială produsul 
științific creator al studenților, 
evidențiind semnificativ nu nu
mai reale posibilități de abor
dare competentă a unor pro
bleme actuale din domeniul 
specialității, ci și specificai o- 
rientării tematice, metodologice 
a cercetării studențești, măsura 
și nivelul la care asemenea ac
tivitate exercită atracție asu
pra studenților din diferiți ani 
de studii. S-a evidențiat, bună
oară, în cadrul secției a IlI-a, 
„Probleme actuale în domeniul 
mecanizării șl chimizării agri
culturii", o orientare puternic 
majoritară către studii și deter
minări vizînd comportarea ve
getației sub acțiunea unor sub
stanțe chimice, perfecționarea 
posibilităților de lucru ale u- 
nor mecanisme, instalații și ma
șini agricole (tractoare, combine, 
diverse mașini de recoltat), ca 
și pentru proiectarea și con
struirea unor standuri optime 
de încercare a mașinilor agri
cole. de asemenea s-a relevat 
edificator posibilitatea — în a- 
celași timp, necesitatea pentru 
antrenarea numeric superioară 
a studenților Ia cercetări — de 
a elabora astfel de lucrări prin 
activitate în grupuri de 3—6 
studenți.

Sub aspectul stringenței ac
tualității a temelor aduse în 
discuție s-a dovedit și cu acest 
prilej că studențiirarhitecți pot 
formula puncte de vedere inte
resante sub aspectul rezolvări
lor propuse, cînd este vorba de 
„Casa de cultură a tineretului" 
și „Arhitectura teatrelor din 
România", dar șl în legătură cu 
„Parcarea și gararea automo

bilelor", „Integrarea noilor an
sambluri în mediul natural șl 
construit", „Probleme ale siste
matizării orașelor". Rămîn însă 
pentru viitor, spre rezolvare, 
printre problemele de fond ale 
organizării eventualelor semina- 
rii în secția „Probleme actuale 
ale arhitecturii și construcții
lor" : 1. dezvoltarea unui larg 
interes studențesc față de con
tinuitatea muncii de cercetare 
științifică la cerc, acțiunile fes
tive periodice, la nivelul ț&riL 
vor capta atunci cu adevărat 
volumul de interee pe care îl 
merită — și nu l-a avut zilele 
acestea — din partea unui nu
meros auditoriu (neapărat ac
tiv, lncitînd la dezbatere) ; 2. 
coordonarea tematică a cercu
rilor de profil „arhitectură" cu 
cele de profil „construcții" și 
cuplarea studenților-constructorl 
cu studenții-arhitecți, pentru e- 
laborarea în comun, sau abor
darea coordonată, a unor teme.

Categoric, s-a pornit „cu 
dreptul" prin organizarea, pen
tru prima oară, a lucrărilor 
secției „Automatică și tehnică 
de calcul".’ Participanții au foot 
unanimi în aprobarea sugestiei 
ca această întîlnire să devină 
periodică, peste doi ani, lucră
rilor celor trei subsecții (Auto
matică ; Construcții de calcula
toare ; Utilizarea calculatoare
lor), oferindu-se a fi Institutul 
politehnic din Timișoara. Cele 
37 de lucrări prezentate s-au 
remarcat prin nivelul științific 
ridicat, au precizat o pozitivă 
orientare — la majoritatea au
torilor — către realizări prac
tice și verificări experimentale. 
Cu observația că tematic, to
tuși, problemele de programare, 
de utilizare și exploatarea cal
culatoarelor ar trebui să aibă 
o .pondere mult mai substan
țială.

ION TRONAC

ANUNȚ
Direcția generală a organizării difuzării 

presei informează :
Se pot contracta abonamente pentru anul 

1969 la presa ROMANĂ și STRĂINĂ la toate 
oficiile și agențiile poștale.

Aceste unități vă oferă spre consultare, cata
loage ale presei române și străine.

HANDBAL:
România - Cehoslovacia 21-13!

Un meci in tradiția 

marilor finale
Aseară, în sala Floreasca, e- 

chipa noastră națională, în com
ponența căreia doar Gruia a 
mai figurat dintre jucătorii 
noștri care cuceriseră și ei la 
riadul lor. la Dortmund și 
Praga, Cupa mondială — a în
vins de o manieră categorică și 
la un scor sever, 21—13, echipa 
Cehoslovaciei, actuala campioa
nă a hanii. Victoria ni se pare 
cu atît mai prestigioasă cu cît 
din formația oaspete nu lipseau 
celebrii Arnost. Mareș, Havlik, 
Duda, Koneeny, Kranat, adică 
stele de primă mărime în hand
balul mondial. Este o revanșă 
care plasează din nou handba
lul nostru pe orbita interesului 
general. Aceasta nu înseamnă 
însă că de aid în coto, după a- 
cest „amical- — ah, de cîte ori 
ne-eu păcălit, ne-au indus în 
eroare „amicalele*' acestea — 
vom putea «mite judecăți de va
loare (nu noi, cronicarii, ci an
trenorii fl jucătorii) care să ne 
facă să ne culcăm pe-o ureche. 
Pentru că dacă e să judecăm ni
velul de pregătire (fizică, tehui- 
oo-tactică). bagajul de cunoștin
țe în materie, adăugind acesto
ra phsul do fantezie și intuiție 
a representative* noastre de 
handbal, rcîntinerită, aceasta 
n-o putem face fără să judecăm 
hserurGe în contextul evolu rid 
ta recentul turneu dud, mal cu 
seamă, ta confruntarea eu

handbaliftil iugoslavi, s-au 
evidențiat o sumă de carențe. 
Dar despre acestea, altădată. 
Acum, băieții merită cu priso
sință elogiul nostru, al tuturor.

Revenind la partida de asea
ră se cuvine să arătăm că, prin 
ardoarea cu care și-au disputat 
așii handbalului întâietatea, ea 
a împrumutat ceva din drama
ticele finale ale genului. Jocul 
a avut momente de mare spec
tacol si frumusețe și, nu arare
ori, mai ales în prima repriză, 
deasupra sălii plana imprevizi
bilul. Am condus la un moment 
dat cu 4—1. dar oaspeții refac 
cu calm și siguranță și survine 
egalitatea de 6—6. în această 
perioadă de joc, reprezentanții 
noștri, nu găsiseră în apărare, 
armele cele mal potrivite pen
tru a stăvili acțiunile inițiate ea 
după formule matematice pre
cise. ale colegilor lui Duda, în
cheiate cu șuturi »i goluri spec
taculoase. Băieții îl țineau straș
nic pe Duda, pe Havlik, pe cel 
care semăoaeerfi eîndva atfta 
spaimă în fața semicercului 
nostru, dar cei ce realizau cu 
aeteașl pricepere, forță, elegan
ță si dezinvoltură erau de data 
aceasta Kranat (5 puncte) și 
Gregor (2). Dar. apelînd la calm 
și luciditate, handbaliste noștri 
au pus, spre finalul reprizei, 
•tăpînire pe joc șt «a reușit s-° 
încheie cu «a avwntaj de 1

In preliminariile C.M. de fotbal

România — Elveția 2-0 (0-0)

puncte : 11—9. Pauza, ca în atî- 
tea împrejurări avea să fie și 
aici un sfetnic bun. Dînd dru
mul la joc, operîndu-se schim
bări mai dese și inspirate, (bă
ieții se refăceau repede pe 
banca rezervelor și-și reluau 
apoi locurile cu un plus de e- 
netgie) făcînd o circulație mai 
rapidă & mingii, inițiind contra
atacuri oe aminteau întrucîtva 
de cele ce le purtau odinioară 
Mozer. Ivănescu, Oțelea, Hnat, 
Mircea Costache — dezlănțuind 
în tribune valuri de aplauze, 
întreagă repriză a doua ne-a 
aparținut detașat : în vreme 
ce adversarii n-au reușit să 
mal înscrie decît de 4 ori 
cel mai tineri camponemțl scă- 
pațl de trac, văzîndu-1 probabil 
pe Gruia că obosise și nu mai 
nimerea ținta, s-au năpustit el 
spre poarta magistral apărată 
de Arnost șl au punctat spec

taculos de încă zece ori, pecet
luind un scor final, 21—13, care 
înlătură orice dubii. Cele mal 
multe punte le-a marcat Gruia 
— 6, apoi tînărul Chicid — 5, 
Popescu — 3, Moldovan — 2, 
Nica, Samugi, Llcu, Guneș și 
Gațu cîte unul. Și lată că te
merile lui Duda, exprimate la 
sosire „că se vor afla în fața 
unei formații necunoscute** și 
ale lui Arnost — „cu atît mai 
dificilă va fi misiunea mea" — 
își demonstrează justificarea, te
meinicia. Băieții noștri au ju
cat pentru victorie, partida cu 
Cehoslovacia fiind o chestiune 
nu numai de revanșă, ci și de 
prestigiu — cum însuși nu mai 
puțin celebrul antrenor Kdnig 
susținea — ei au dat totul pen
tru ca să și-o adjudece. Să fie 
de bun augur.

VASILE CABUM5A• ••••«
VICTORIOȘI IN

bătălia din aer

SPECTACOLE
LA FILEU

Cochetele săli de sport ale 
Capitalei au fost foarte mult so
licitate ieri, poate și din cauză 
că a fost relache la ultima etapă 
de fotbal a diviziei A. Spectato
rii, ceniți în număr mare, n-au 
avut ' ce regreta pentru că 
partidele bucureștene, mai ales 
cele masculine, au fost foarte 
disputate ți de o ridicată valoare 
tehnică, spectacolul la fileu fiind 
notat la scenă deschisă prin a- 
plauze susținute, victoriile reve
nind favoritelor.

Deschizind, simbătă, etapa a 
Vil-a, Steaua in formă excelen
tă, acum, cînd se apropie star
tul din „C.C.E.", nu a dat timp 
de reculegere Petrolului, care ți-a 
uitat blocajele... la Ploiești, asi- 
gurîndu-și un 3—0 ușor. Rapidul, 
cu toate că a cîștigat la același 
scor în fața Celulozei Brăila, a 
mers, în seturile 2 ți 3, ca un 
motor care are jigleorul carburato
rului înfundat, salvîndu-l de la 
pană printr-o mie și una de de
cizii eronate, arbitrul Vasile Du
mitrescu. Dinamoviștii, după du
șul rece din etapa trecută, au ți
nut să facă unul cald — în com
pania politehniștilor gălățeni. 
Scor: 3--0. La feminin, Medici
na stînd in preajma lanternei, a 
obținut, în vreo 130 de minute 
de joc, un chinuit 3—2 în dauna 
sihiencelor de la C.S.M., iar de
ținătoarea ultimului loc I.E.F.S., 
a semnat cu 3—0, dar ți cu la
crimi de bucurie, cea de-a doua 
victorie din actualul campionat, 
spre regretul moldovencelor de 
la Ceahlăul Piatra Neamț.

CORNET, VALEANU

Dumitrache tn luptă ou unul din apărătorii elvețieni

Foto: C. CONSTANTIN

PE PIEPTURILE SPORTI
VILOR ROMÂNI - AUR

IN BALCANIADA DE SCRIM'A 
NE-A REVENIT O SINGURA 

MEDALIE DE ARGINT

Ediția de debut a 
celei de a 12-a com
petiții balcanice, s-a 
încheiat duminică 
seara în sala sportu
rilor Dinamo, prin 
consumarea ultimilor 
asalturi în probele pe 
echipe de floretă fe
mei și spadă.

In aceeași manieră, 
în care au evoluat 
simbătă, floretiștii ro- 
mîni învingînd cate
goric formațiile Iugo
slaviei și Greciei s-au 
comportat în ultima 
zi a întrecerilor și 
componentele repre
zentativei noastre de 
floretă cucerind și ele 
titlul balcanic. Locu
rile securde au fost

ocupate de echipele 
Bulgariei și Iugo
slaviei.

O splendidă victo
rie, încununată, de 
asemenea, de titlul 
balcanic, au obținut 
și spadasinii români.

In ansamblu, evo
luția sportivilor ro
mâni la prima ediție 
a balcaniadei de scri
mă, este deosebit de 
apreciată. Scrimeurii 
noștri au reușit per
formanța de a cuceri 
toate medaliile de aur 
acordate campionilor 
— cu o singură ex
cepție — în proba de 
sabie pe echipe unde 
au trebuit să se mul
țumească cu medaliile

de argint. O surpriză 
cu totul neașteptată 
— dacă ne gîndim 
numai la faptul — că 
în proba individuală 
de sabie au cucerit 
titlul prin H. Bădes- 
cu, într-o finală dis
putată în... familie.

Surpriza din tur
neul pe echipe al pro
bei, pe cît de neaș
teptată pe atît de re
gretabilă, obligă pe 
sportivi și specialiști 
la meditație și mai 
ales la o pregătire 
mai atentă reclamată 
de nivelul valori la 
care se situează pe 
plan internațional 
scrima românească.

V. R.

de FĂNUȘ NEAGU
Peste crucile albe din car

toanele helvete mirosind a 
brad, a voiajuri de nuntă prin
ciară, a zăpezi din ilustrate de 
Crăciun, a țipi căutați și gă
siți de Interpol — zborul plin 
de spaimă și de vrajă al u- 
nui băiat din oborul Bucureș
tilor, numit Dumitrache. De 
un an și mai bine, cît a trecut 
de la noaptea aia valpurgică, 
de coșmar, trăită la Ziirich, 
în numele nostru, de unspe- 
zece momîi, am așteptat în
frigurat clipa răzbunării. Acel 
1—7, înscris în noi cu tot atî- 
tea cuie în stea de foc, tre
buia șters, se cerea înecat. Ia
tă de ce m-am dus la meciul 
România—Elveția cu o oră 
înainte și am tremurat și m-am 
umplut, timp de 45 de minu
te, cu vedre de venin. Primul 
minut al jocului a făcut să-mi 
crească aripi. Dar Lucescu, în 
care nu mai am de ce să cred 
de acum înainte, a trimis pe 
lîngă poartă, de la cîțiva me
tri o minge care, dacă ar fi 
fost introdusă în plasa porții 
lui Grob (aventurier sau tu
rist aiurit în prima repriză) 
ar fi adus după ea poate cea 
mai frumoasă ploaie din acea
stă toamnă. N-a fost să fie, 
dar nu din pricina fatalității 
absurde, ci a gîndirii încîlcite 
a antrenorului Angelo Nicu- 
lescu, care a lansat în teren o 
echipă fără extreme. E drept, 
Pîrcălab, bolnav, nu putea fi 
întrebuințat — și ce zi de glo
rie ar fi fost pentru el sîm- 
băta de alaltăieri ! — dar în 
locul lui Lucescu, complect 
fad, complect în afara noțiu
nii de fotbal, sau într-al lui 
Martinovici, absolut depășit 
în toate fazele și mai tîrziu 
într-al lui Kallo, venit în na
țională după ce-a stat trei 
luni în ghips, ar fi putut evolua, 
cu mari șanse de izbîndă, un 
Codreanu, Năsturescu, Tăta
ra II, Matei sau Țarălungă. 
Se vede treaba, însă, că peste 
hotărîrile lui Angelo Nicule- 
scu (între noi fie spus, antre
norul naționalei n-a vrut să-l 
vadă niciodată nici pe Dumi
trache I), nu poate nimeni să 
treacă. Trei sferturi de oră, 
prin urmare, ne-am mușcat 
pumnii, ne-am blestemat soar
ta și ne gîndeam, unii, pe la 
masa presei să ne rupem cre
ioanele, fiindcă mingea, cînd 
ajungea la majoritatea dintre 
băieții noștri, căpăta dintr-o- 
dată picioare de lemn. în re
priza de care vorbesc, Moca- 
nu și Lucescu au căzut de 
cel puțin zece ori fiecare. Te
renul era alunecos, am consta
tat asta imediat după meci, 
dar, întreb, de la elvețieni de 
ce nu cădea nimeni ? !

După pauză s-a piodus mi-

racolnl. Înțelegînd cft-șl ratea
ză pe ani de zile orice șansă 
de-a mai apărea cu fruntea 
sua în fața publicului de aca
să, tricolorii, conduși magis
tral de Radu Nunweiller (Ne- 
lu, plecat la Fenerbahce, să 
știe că a lăsat în națională 
poate pe cel mai talentat re
prezentant al dinastiei Nun
weiller), care n-a irosit o sin
gură pasă și a fost prezent în 
toate acțiunile de atac și apă
rare, s-au instalat în apropie
rea porții lui Grob și în mi
nutul 58, la un corner, Dumi
trache s-a ridicat cu jumătate 
de trup peste capetele tuturor 
și a trimis imparabil în plasa 
porții adverse. în clipa aceea
1- am uns, în gînd, creștetul cu 
mir și el s-a așezat în inima 
noastră ca o mare speranță. 
De aici înainte, unsprezecele 
românesc n-a mai putut fi oprit 
și a dezlănțuit o vijelie prin
tre crucile albe. Sătmăreanu, 
pus cu dinții să fărîme și el

■ lacătul elvețian (faimos, cu a- 
devărat cuvînt, pe vremuri, 
astăzi puțin atins de rugină) 
a șutat, năpraznic, tot cu 
capul, dar Grob, cu reflexe 
pe care nu i le bănuiam, a 
salvat prin minune. Și a ur
mat cel de-al doilea zbor, ma
rea înălțare a lui Domide, e- 
gală în frumusețe cu a lui Du
mitrache, și scorul a devenit
2— 0. Am simțit atunci că se 
apropie descleștarea, că se lim
pezește în noi dorința de a 
vorbi din ce în ce mai puțin 
despre 1—7. Dar cea mai 
curată înălțare, de pasăre a 
zăpezilor, a realizat-o spre 
final tot Dumitrache. Ce pă
cat, ce mare păcat că mingea 
a lovit bara.

în această bătălie, purtată 
în aer, acolo unde se înfruntă 
suplu curajul și știința de a 
zbura, am cîștigat. Cei mai 
buni : Nunweiller VI, Dumi
trache, Sătmăreanu, Boc, Do
mide, Dinu.

După meci, în vestiare. Di
nu mi-a spus : „Altul ar fi fost 
scorul dacă n-aș fi întîrziat să 
șutez, în primul sfert de oră, 
de la 3 m. Sînt blestemat. Dar 
cred că mă așteaptă un gol 
de zile mari. Am impresia că 
la Birmingham va fi ziua cea 
mare".

îi doresc împlinirea speran
ței.

P. S.
Publicul bucureștean, depar

te de a-și încuraja echipa a 
înfrînat-o în momentele cele 
mai grele. Spre a-i aduce a- 
minte de datoria sa, propun 
ca viitoarele meciuri interna
ționale, cu miză, să se dispute 
în provincie : la Craiova sau 
la Constanța.

Grata M înalță fi va marea 
un nou gol In poarta eahipei 

aehotlooaoa

GCLOCROS

SPECTATORI!
Ieri dimineață, pe taaseai de 

motocros de la Pantelimon se 
desfășurau finalele campionatu
lui național de... ciclocros. Desi
gur că cea mai așteptată probă 
a fost cea a seniorilor. Se scon
ta pe o luptă dirză între campio
nul de anul trecut C. GRIGORE 
(Dinamo) și colegul său de club 
V. SELEJAN, care cîștigase în 
acest an toate cursele (puține, e
drept, dar oricum toate) de acest 
gen. Și după primele două ture 
se părea că cei doi protagoniști 
vor monopoliza într-adevăr lupta 
pentru titlu. în turul trei V. Se- 
lejan are însă un moment de 
slăbiciune care avea să-i fie fatal. 
Spre surprinderea generală cel 
care se ține „scai" de C. Grigore 

'este GEORGE NEGOESCU „a- 
mator" al ciclocrosului. V. Sele-
jan pierde teren văzînd cu ochii 
și la jumătatea cursei se afla a- 
bia pe locul 6. La intrarea în 
turul 7, Negoescu atacă hotărît, 
obține chiar un mic avantaj, dar 
replica lui Grigore este promptă. 
In turul următor V. Selejan își 
joacă ultima carte, urcă dealul 
din fața startului pe bicicletă, se 
apropie la circa 100 m de primii 
doi, dar se sufocă și cedează. In
trarea în ultimul tur îl găsește pe 
Grigore și Negoescu cot la 
cot. Negoescu face greșeala 
de a nu ataca mai devreme spe- 
rînd să-l depășească pe dinamo- 
vist la sprint. Gtt 70 m înainte 
de sosire întîlnește însă o pantă 
care-i încurcă toate planurile. A- 
juns primul în vîrf, Grigore se 
lansează cu toate forțele în 
coborîre și nu mai poate fi prins 
de urmăritor cu toate eforturile 
disperate ale acestuia. Locul doi 
obținut de Negoescu este mai 
mult decît meritoriu și constituie 
o adevărată surpriză. V, Selejan 
deși a sosit al treilea și-a dezu- 
lizionat susținătorii.

Dacă ciclocrosul, acest gen de 
întreceri, foarte popular cu nrnlți 
ani în urmă, a ajuns în situația 

care se află astăzi, vinovatul 
principal este în primul rînd. Fe
derația Română de Ciclism care îi 
acordă din ce în ce mai puțină 
atenție. însăși programarea fina
lelor campionatului la sfîrșitul 
lunii noiembrie — cînd cicliștii 
și-au început pregătirile pentru 
sezonul viitor — dovedește că 
ciclocrosul nu se bucură de prea 
multe simpatii la federație.

Iată campionii anului ’68: 
CATEGORIA ORAȘ (1800 m) : 
CRAUSMAN GEZA (Viitorul, 
Baia Mare) — 5’54’; 2. Roșoga 
Marin (SS 2) 5’56” ; 3. Ailenei
ton (Unirea Giurgiu) 6’06”. SE- 
MICURSE (3 600 m); VOI- 
CAN NICOLAE (C.P.B.), 12’26” •
2. Bănică Gli. (Ș.S. 2) 12’33” •
3. Covei Ionel (Unirea Giurziu) 
12 34”; JUNIORI MICI: (10,8 
lan). 1. DICIANU TUDOR (Trac- 
tond „ Brașov), campion R.S.R.

Gavrilă Nicolae (Steaua) 
’ 3’ Murineanu Viorel 

(C.P.B.) 36’ 02”. JUNIORI
km): STANCA 

p c n , (SS2): campion 
R.S.R., 34 16 ; 2. Ciumeti Gb. 
Dmamo) 35’ 38” ; 3. Ioniță M. 

(Dinamo) 35’ 52”. SENIORI (18 
Iun): C. GRIGORE (Dinamo), 
campion R.S.R., 5.5’ 24”; 2 G 
Negoescu (Steaua) 55’ 25”'- 3” 
V. Selejan (Dinamo) 56’ 18”’

DAN VLAD

MERIDIAN SPORTIV
FOTBAL:

• Continuîndu-șl turneul în 
țara noastră, echipa de fotbal 
I.F.K. Goteborg a jucat dumi
nică la Ploiești cu echipa Pe
trolul. Fotbaliștii români au re
purtat victoria cu scorul de 
2—1 (1-1).
ECHIPA LUI BECKENBAUER 
ȚINUTĂ ÎN ȘAH 89 DE MI

NUTE LA NICOSIA
într-un meci internațional de 

fotbal, desfășurat la Nicosia în 
cadrul preliminariilor campio
natului mondial (grupa a 7-a), 
«chipa R. F. a Germaniei a în
vins cu scowî de 1—6 (0—0) e-

chipa Ciprului. Unicul punct al 
meciului a fost marcat în mi
nutul 89 de Held. Jocul a fost 
condus de arbitrul A. Pîrvu 
(România).
POLO :
SE CONTUREAZĂ PARTICI

PANTELE LA TURNEUL 
FINAL AL „C.C.E."

In cadrul grupei de la Buda
pesta, echipa Ferencvaros Bu
dapesta a învins cu scorul de 
6—5 (2—1, 1—1, 1—2, 2—1) e- 
chipa Dinamo București. în cla
sament conduce Ferencvaros cu 
6 puncte, urmată de Dinamo 
București cu 4 puncta, Akade-

mik Sofia cu 4 puncte, Rud* 
Hvezda Kosice — 2 puncte etc. 
Primele două echipe urmează 
să se califice pentru turneul fi
nal.
BOX :
TURNEUL DINAMOVIȘTILOR 
BUCUREȘTENI IN BERLINUL 

OCCIDENTAL
Sîmbătă, o selecționată a clu

burilor de box din Berlinul oc
cidental a întîlnit echipa Dina
mo București. Meciul s-a în
cheiat cu un rezultat de egali, 
tate : 10—10.



săptămîna pe glob d elp□□□□ SHOE i*e ’â
Săptămîna politică și economi

că occidentală a fost dominată 
de tensiunea monetară și impli
cațiile ei. După reuniunea de 
luni a guvernatorilor băncilor 
centrale din țările Pieței comu
ne a urmat, în stilul unui veri
tabil maraton, întrunirea de la 
Bonn a „clubului celor 10" al
cătuit din miniștrii de finanțe și 
guvernatorii băncilor centrale din 
Erincipalele țări capitaliste. Pro- 

lema principală a acestor re
uniuni a fost: va fi sau nu reeva
luată marca vest-germană ? A- 
supra autorităților de la Bonn 
s-au exercitat presiuni puternice 
pentru reevaluare. Promotorii a- 
cestor presiuni, în principal An
glia și Franța, au argumentat că 
actualul excedent masiv al ba
lanței comerciale a R.F.G. care ar 
putea atinge la sfîrșitul acestui 
an 16 miliarde de mărci, este 
una din cauzele dezechilibrului 
monetar. Anglia pretinde chiar 
că excedentul vest-german, ex
presie a exportului masiv, este 
una din cauzele dezechilibrului 
balanței comerciale britanice 
(mai precis, una din cauzele di
ficultăților exporturilor engleze). 
Cerînd Bonn-ului să reevalueze, 
adică să „scumpească0 marca 
vest-germană, unii dintre mem
brii „clubului celor 10“ au soli

Fără afișe electorale și fârâ 
întruniri. O lupta care se con
sumă pe culoarele parlamentu
lui și în birourile partidului de 
guvernâmînt. Miza este, însă, 
deosebită : postul de premier 
al Japoniei. Va reuși Eisaku 
Sato performanța de a obține 
un al treilea mandat care sâ-i 
permită ca în următorii doi ani 
să fie conducătorul partidului 
liberal-democrat și, în conse
cință, șeful guvernului? Actualul 
premier nu dă semne de incer
titudine. El pare convins câ la 
27 noiembrie în convenția parti
dului său va obține o biruință 
fără drept de apel. într-un dis
curs, Sato a respins categoric 
sfaturile celor care îl îndemnau 
să părăsească scena. Deși la 
Tokio se afirmă că popularita
tea lui Sato este în regres, pre
mierul nu s-a gîndit nici o clipă 
să-l imite pe președintele John
son care a abandonat lupta 
pentru putere atunci cînd inves
tigațiile în opinia publică au a- 
rătat o prăpastie între alegători 
și orientarea Casei Albe. Sato 
întâmpină și el dificultăți. Majo
rarea prețurilor, creșterea verti
ginoasă a costului vieții, ambi
guitatea relațiilor cu Washing
tonul, oscilațiile politicii externe 
au accentuat nemulțumirile pu
blice. Dar Sato nu are de în
fruntat urnele. Soarta președin
telui de partid și, automat, de

Desfășurata la Madrid la în
ceputul săptămînii trecute, cea 
de-a doua rundă de negocieri 
hispano-americane în vederea 
reînnoirii acordului privind sta
ționarea pe teritoriul spaniol a 
bazelor americane de la Torre- 
jon, Saragossa și Rota s-a înche
iat cu o amînare a deznodămîn- 
tului.

încheiat în 1953, reînnoit în 
1963 pe timp de cinci ani, acor
dul americano-spaniol, care a 
expirat în septembrie a.c. a mai 
fost obiectul unor negocieri la 
Washington între secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A. 
Dean Rusk și ministrul de exter
ne spaniol Fernando Maria 
Gastiella, dar ele s-au soldat fără 
nici un rezultat. Principala cau
ză a divergențelor dintre cele 
două părți o constituie condițiile 
puse de Spania. în iulie, Madri
dul formula Washingtonului ur
mătoarele revendicări : garanții 
militare din partea S.U.A. (în
cheierea unui tratat militar bila
teral). sporirea ajutorului militar 
acordat Spaniei de la 120 mi
lioane de dolari anual Ia 1,1 mi
liarde pe următorii cinci ani, un 
statut juridic special care să 
confere tribunalelor spaniole 
dreptul de judecare a militarilor 
americani pasibili de delicte de

RĂSTURNARE LA BAMAKO

Lovitura de stat care l-a înlă
turat pe președintele Modibo 
Keita a fost o surpriză dar o 
surpriză relativă. Unele difi
cultăți ale vechiului regim 
se acumulaseră (mai ales pe 
plan economic) și se știa 
că adversarii lui Modibo 
Keita încercaseră să profite de 
aceste greută|i. Autoritățile do
vediseră, însă, promptitudine în 
dejucarea încercărilor de lovi
tură de stat. Armata s-a găsit 
de fiecare dată alături de pre
ședinte și ea părea garanta re
gimului. Militarilor li se încre
dințase un rol major, ceea ce 
eliminase sursele de nemulțu
mire din rîndurile lor. De astă 
dată, fără a face apel la vîrfu- 
rile armatei, un grup de ofițeri 
tineri a acționat cu eficiență. 
Orientarea politică a noilor de
ținători ai puterii nu este sufi
cient de bine precizată. Pînă în 
prezent au devenit cunoscute 
doar măsuri privind constitui
rea unui „comitet militar a! eli
berării naționale” si o unui gu
vern provizoriu. Tinerii militari 
promit alegeri libere și o orien
tare democratică. Sînt promi
siunile obișnuite ale autorilor 
de lovituri de stat iar lapida
rele declarații radiodifuzate nu 
permit, momentan o descifrare 
exactă a intențiilor noii echipe. 
Se cuvine consemnat calmul 
care pare să domnească la Ba
mako... 

citat, de fapt, o reducere sensi
bilă a exporturilor vest-germane 
în avantajul exporturilor lor. Gu
vernul vest-german n-a cedat a- 
cestor cereri. El a acceptat doar 
să introducă temporar o majora
re cu 4 la sută a taxelor asupra 
exporturilor și o reducere cu a- 
celași procent a taxelor asupra

Efectele
■t

crizei monetare
importurilor. Resemnîndu-se la 
consemnarea acestei „jumătăți 
de concesie" vest-germană, „re
uniunea celor 10" a hotărît, tot
odată, să acorde Franței un cre
dit de 2 miliarde dolari pentru 
susținerea francului (după unele 
estimări, Franța a pierdut ca 
urmare a ieșirilor de capital, mai 
ales spre R.F.G., aproape jumă-

guvern se decide la convenția 
care reunește pe deputății libe
rali și un număr restrîns de de
legați ai prefecturilor. Votul 
nu angajează corpul electoral, 
ci este rezultatul unor combina
ții de culise, al unei înfruntări 
în care legăturile de ordin per
sonal joacă un rol mai impor

Confruntări 

japoneze

tant decît argumentele politice. 
Firește, aceste combinații nu 
exclud o dezbatere tumultoasă 
asupra viitorului japonez, a ro
lului țării în Asia și în lume, o 
dezbatere în care deosebirile 
de păreri nu țin seama totdea
una de granițele dintre frac
țiuni.

In partidul liberal-democrat 
există 12 fracțiuni născute mai 
ales din ciocnirile de interese

drept comun și, în sfîrșit, excep
tarea Spaniei de pe lista țărilor 
vest-europene cărora li se aplică 
restricțiile ordonate de președin
tele Johnson în ianuarie asupra 
investițiilor de capital în străi
nătate.

Prima rundă de negocieri, des
fășurată la sfîrșitul lui septem
brie în capitala americană a exi

Tranzacție amintită

dențiat potrivit dezvăluirilor 
presei americane. „dispoziția" 
Washingtonului de a accepta ul
timele două revendicări spaniole 
și, pe de altă parte, coborirea 
ștachetei cererilor Madridului de 
„ajutor militar14 de la 1.1 miliar
de de 700 milioane dolari.

A doua rundă de negocieri, 
din capitala spaniolă, și la care, 
în afara lui Rusk au participat 
din partea americană ministrul 
aviației Brown și președintele 
comitetului mixt al șefilor de

CRIZA ITALIANA

Criza italiană n-a ajuns la 
punctul ei final. După dificultă
țile pe care socialiștii le-au în- 
tîmpinat (și le mai întimpină 
încă) în privința precizării orien
tării lor, în actualitate s-au im
pus complicațiile din rîndurile 
democrat-creștinilor. Reuniunea 
Consiliului național aT partidu
lui democrat-creștin n-a fost o 
simplă formalitate, o întrunire

Tur de orizont
„de familie" calmă și fără pro
bleme. Hotărîrea fostului pre
mier Aldo Moro de a părăsi 
curentul majoritar a dus la de
misia colectivă a organelor de 
conducere ale partidului și a 
făcut mai dificilă încercarea de 
a găsi o formulă convenabilă 
tuturor fracțiunilor. Palazzo 
Sturzo a cunoscut tensiunea 
unor confruntări de o ascuțime 
mai puțin obișnuită. Disensiu
nile — se subliniază la Roma 
—- nu vizează atât linia gene
rală a democrației-creștine, cit 
mai ale.» repartiția funcțiilor. 
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tate din rezervele sale de aur și 
devize forte). Comunicatul reu
niunii de la Bonn lasă, de ase
menea, să se înțeleagă că unele 
din țările participante vor aplica 
o serie de „măsuri suplimentare" 
menite să restrîngă importurile 
și să echilibreze balanțele co
merciale. Potrivit părerii obser

vatorilor ca și a principalilor pro
tagoniști ai crizei monetare ac
tuale, măsurile conturate la „re
uniunea celor 10" sînt doar un 
paleativ, un calmant menit să 
evite pentru moment distorsiu
nile profunde de pe piața mone
tară occidentală ca urmare a 
speculațiilor asupra mărcii vest- 
germane. Dezechilibrul rămîne

personale, fracțiuni a căror fi
zionomie pe planul orientării 
nu poate fi strict delimitată. Nu 
este vorba de o „dreaptă" sau 
o „stângă", ci de grupări for
mate în jurul unor personalități 
dar care, practic, fac, din ma
joritatea partidelor japoneze 
„un conglomerat de mai multe 

partide", cum scria FINANCIAL 
TIMES. Adversarul cel mai difi
cil al premierului este fostul său 
ministru de externe, Takeo Miki. 
Intervențiile sale vizează mai 
ales politica externă, revendi- 
cînd o orientare mai catego
rică față de S.U.A. Miki a adus 
în dezbatere și spinoasa pro
blemă a Okinawei afirmînd că 
guvernul trebuie să negocieze 
retrocedarea insulei pornind dâ

stat major, generalul Wheeler, 
nu a dus nici ea la realizarea li
nei înțelegeri. Din surse madri- 
liene s-a aflat că Spania a re
nunțat la revendicarea privind 
„o garanție de apărare din 
partea S.U.A." și câ „s-a ajuns 
la capătul concesiilor posibile din 
punctul de vedere spaniol". Sur
se americane au lăsat să se in- 

teleagă că -pretențiile financiare 
ale Madridului rămin exagerate". 
Așadar, disputa continuă. In 
tâmpul voitei efectuate marți la 
Lisabona de Dean Rusk, presa 

presupusă ofertă portugheză de a 
pune b dispoziție baze ludtane 
in cazul evacuării bazelor S.UA 
din Spania. Ahxzie care a fost in
terpretată în unde cercuri poli- 

pra Madridului. CiL vâ'ceda? 

Diplomația spaniolă pare con

Evenimentele de la Pciazza 
Sturzo nu pot decît să tntirzie 
refacerea coaliției de .centru- 
stnga*. Cu atit mc! mult cu ct 
socialiștii nu ou deplina liber, 
tete de mișcare, dat fiind mo- 
icrita*ea fregilă pe care se spri
jină actuala conducere a PSJ. 
Republicanii, partenerul minor 
se mărginesc să-și exprime 
„preocuperea și mîhnirea*. Pen
tru ziarul lor, ceec ce se îrrtîm- 
plă în cadrul partidului de—c- 
erot-creștin reprezintă .doar 
simple jocuri de putere*.

Aflăm la închiderea ediției 
că Alessandro Pertini, preșeain- 
tele Camerei Deputaților a fost 
însărcinat de președintele Sa- 
ragat cu explorarea perspecti
velor unei soluții a crizei. Per
tini își începe consultările luni 
diminecță.

Realitățile italiene atestă că 
formulele guvernamentale ce 
nu fin seamă de problemele a- 
cute ale tării, de revendicările 
maselor muncitoare sînt sortite, 
mai devreme sau mai târziu, 
impasului.

Ia dimensiunile sale de pînă a- 
cum.

Cel puțin două urmări social- 
politice ale actualelor convulsii 
monetare pot fi de pe acum 
prevăzute, in Anglia, Franța, 
Belgia se conturează măsuri re
strictive care vor lovi cu certitu
dine în nivelul de trai al mase
lor. In același timp, seismul mo
netar nu va putea rămîne fără 
urmări în relațiile din sinul Pie
ței comune. „Afacerea mărcii a 
divizat violent Piața comună — 
constată DIE WELT. La Pa
ris și Bruxelles concesiile Bonn
ului au fost considerate, ca și la 
Londra, insuficiente. Roma și 
Haga s-au declarat însă perfect 
satisfăcute". Refuzul Bonnului 
de a „face sacrificii" și de a veni 
în întâmpinarea cererilor france
ze de reevaluare a mărcii ca și 
contrapresiunile vest-germane 
pentru devalorizarea francului nu 
sînt de natură să îmbunătățească 
climatul cooperării franco-vest- 
germane. „Europa celor șase — 
notează LE FIGARO — s-a rupt 
în două iar cooperarea franco- 
germană a primit o lovitură 
serioasă".

Așadar, pe multiple planuri, 
epilogul zguduirii monetare din 
ultimele săptămîni urmează abia 
să fie scris.

la premisa retragerii bazelor 
nucleare americane înainte 
chiar de realipirea ei la Japo
nia. Takeo Miki a realizat o în
țelegere cu fracțiunea condusă 
de Maeo, deținător al unor 
funcții importante în guvernele 
precedente. Miki și Maeo par 
hotărîți să împiedice pe Sato 
să obțină al treilea mandat deși 
opțiunea celor 457 participanți 
la convenție rămîne, deocam
dată, o necunoscută. Liberalii 
sînt mai divizați ca oricînd în 
trecutul postbelic și, probabil, 
victoria va fi de partea aceluia 
care va obține bunăvoința pu
ternicelor cercuri financiare și 
economice interesate în menți
nerea supremației politice a ac
tualului partid de guvernâmînt. 
Tn privința aceasta, Sato păs
trează șansa primă („cercurile 
influente din Japonia par a 
prefera să-l păstreze pe Sato 
decît să-și asume riscul unui 
politician de profesie ca Miki" 
— FINANCIAL TIMES). Unii ob
servatori acordă mari șanse lui 
Miki... în 1970, adică abia la 
viitoarea confruntare.

Sato, totuși, nu se poate con
sidera anticipat victorios. O sur
priză nu trebuie exclusă cu 
toate că un mecanism bine ro
dat a fost pus în funcțiune cu 
grija cuvenită iar biruința pre
mierului ar fi, în atari circum
stanțe, considerată ca firească.

vinsă că atuurile pe care Ie de
ține sînt valoroase și că va ob
ține cîștig de cauză. Ea contează 
mai ales pe faptul că S.U.A. au 
în baza navală de la Rota uni
ca sursă indispensabilă de apro
vizionare a submarinelor atomi
ce aparținînd flotei a șasea sta
ționate în Mediterană.

Oricum, cele două părți s-au 
înțeles să continue tratativele 
pînă vor ajunge la un compromis 
și sa recurgă la clauza tratatului 
care prevede prelungirea lui în 
mod automat pe termen de șase 
luni (deci pînă la sfîrșitul Iui 
martie), timp suficient pentru re
evaluări și aranjamente. E foarte 
posibil, mulți afirmă că este 
chiar foarte probabil, ca o a treia 
rundă de negocieri Ia începutul 
anului viitor, să perfecteze „tran
zacția bazelor" între Washington 
și Madrid. Prețul bazelor nego
ciate va fi mai urcat sau mai 
coborit dar faptul esențial rămî
ne primejdia existenței bazelor 
americane pe teritoriul spaniol. 
-Cazul Palomares" a dezvăluit 
pregnant cutremurător, spanioli
lor (și nu numai lor) proporțiile 
ac«tei primejdii. Și. evident, e- 
'eniualeîe consecințe otastrofice 
intrevtarte prin ..accidentul- de 
In Palomares do pot fi evaluate 
m dolari

TENSIUNE IN SJEttĂ LEONE
Din Freetown se înmulțesc 

stâriie care se referă io crește
rea tensiunii politice. U’târnele 
i e ou fost marcate de ciocniri 
violente între adectâ: octalului 
govern și odversarii tar. Aceas
tă țară — ja fierului si dio- 
mantekx* — se părea că-$i re
găsise stabilitatea internă și că 
o perioadă moi îndelungată ce 
liniște îi va permite pași îna
inte pe drumul dezwoteâriu în
cordarea dedansată de pers
pectiva unor alegeri periarren- 
tore parțiale vădește șubreze
nia echilibrului forjele' oc *’ce 
din țară. Dar nu este vorba nu
mai de confruntările >egc*e de 
orientarea politică, d și de efec
tele tribclismului ca și a'e imix
tiunilor străine. Repetatele lovi
turi de stat pe care Sierra Leo
ne le-a cunoscut sînt dovada 
unor contrcdicții pe care sim
ple schimbări de persoane nu 
le pot înlătura.

Regimul instaurat în aprilie 
s-ar putea să nu fie pe placul 
anumitor puteri și tocmai ce a- 
ceea ideea folosirii unor mer
cenari străini pentru a-l răstur
na a început să fie vehiculată 
cu insistență. Deocamdată, gu
vernul Siaka Stevens se arată 
stăpîn pe situație. Bilanțul tul
burărilor indică 200 de dispă
ruți și peste 40 de arestați prin
tre care liderii opoziției. Clari
ficările aparțin, însă, viitorului.

EM. RUCAR 
M. RAMURA

R. S. F. IUGOSLAVIA. — V.d.re din Ljubljana

Cuvintarea președintelui 
de Gaulle

PARIS 24 (Agerpres). — în
tr-un discurs radiodifuzat, ros
tit duminică seara, președintele 
Franței, generalul de Gaulle, a 
abordat problema situației mo
netare a Franței, afirmînd că 
actuala criză monetară este o 
consecință a evenimentelor din. 
mai și iunie, care au impus e- 
conomiei franceze sporiri im
portante de salarii. Președintele 
a arătat că rezervele proprii, 
precum și creditele primite, vor 
permite depășirea actualelor 
probleme, fără a se recurge la 
devalorizarea francului, deoare
ce creșterea producției conti
nuă și se dezvoltă comerțul ex
terior al Franței. De Gaulle și-a 
exprimat convingerea că se a- 
propie momentul în care va fi 
creat un sistem monetar im
parțial și rezonabil, care să 
pună fiecare țară, din momen
tul în care merită, la adăpost 
de consecințele speculei mone
tare. Devalorizarea, a mențio
nat el, ar fi putut să nu fie 
un remedia, ci numai un arti
ficiu de moment și o satisfac
ție acordată acelora care au 
mizat pe declinul Franței. Pre
ședintele a subliniat necesita
tea existenței unui echilibru 
complet în toate domeniile pen
tru susținerea actualului curs al 
francului. Din punct de vedere 
economic, a continuat el, fără 
să se revină asupra creșterii sa
lariilor stabilite în primăvară, 
vom refuza să impunem econo
miei noi sarcini care să o îm
piedice să redevină viguroasă 
și capabilă de concurență. A- 
ceasta va însemna menținerea 
fermă a actualelor prețuri 13 
produsele industriale, alimente 
și servicii. Pentru a asigura o 
balanță de plăți pozitivă s-a ho
tărît dezvoltarea capacităților 
de export ale întreprinderilor 
franceze, prin reducerea unor 
impozite. Deficitul bugetului pe 
1969, evaluat inițial la peste 
11,5 miliarde franci, va fi sta
bilit la mai puțin de 6,5 mi
liarde. datorită în special re
ducerii cheltuielilor administra
tive, a subvențiilor acordate în
treprinderilor naționalizate și 
proiectelor privind echipamen
tul civil, militar și universitar.

MITINGUL
DE LA HANOI

HANOI 24 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc un miting con
sacrat celei de-a 28-a aniversări 
a răscoalei împotriva colonialiști
lor, izbucnită în noiembrie 1940 
în aproape toate provinciile din 
Vietnamul de sud.

La miting a luat cuvîntul 
Hoang Quoc Viet, membra al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, membra al 
Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, care a vorbit 
despre importanta acestei răscoa
le și despre tradițiile de luptă ale 
poporului vietnamez. El a adus 
mulțumiri popoarelor din țările 
socialiste, din întreaga lume, in
clusiv cel american, pentru spriji
nul activ acordat poporului viet
namez în lupta sa împotriva a- 
gresrimii S.VA.

Condamni nd poziția Statelor 
Unite, vorbitorul a amintit că în- 
ceptad de la 1 noiembrie, când 
a fost ordonată încetarea bom
bardamentelor S.U-A. asupra teri- 
torfubn R-D.V, pavele militare 

lîimImI focul asupra satelor sud- 
vierixameze, avioane au bombar
dat multe regiuni din Vietnamul 
de sud și continuă zboruri de re
cunoaștere asupra Vietnamului 
de nord- Atit timp cft imperialiștii 
americani continui agresiunea a- 
surra țârii noastre, a subliniat 
vorbitoral. poporal vietnamez va 
cuce o luptă susținuta pini la 
victoria finală.

• VERDICTUL DE LA ATENA
• TRIBUNALUL militar din 

Atena a pronunțat, sîmbătă 
seara, verdictul în procesul in
tentat unui grup de 16 studenți, 
acuzați de acțiuni împotriva 
actualului guvern grec. Patru 
dintre studenții acuzați au fost 
condamnați la cite 21 de ani 
închisoare, iar restul la închi
soare pe diferite termeae. 

Se Impune, deci, a adăugat el, 
un control riguros atît în ce 
privește schimburile, cît și per
ceperea efectivă a tuturor im
pozitelor existente.

De Gaulle a susținut că tre
buie luate măsuri împotriva „a- 
gitațiilor" care „împiedică mun- 
ca“.

• INTR-O TELEGRAMĂ a- 
dresată generalului de Gaulle 
de către președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, acesta își ex
primă speranța că acțiunea 
franceză va reuși, și-1 asigură 
pe președintele Franței, că Sta
tele Unite vor face toate efor
turile pentru a coopera în mă
sura intereselor naționale ame
ricane pentru reușita acțiunii 
franceze.

• CRITICI la adresa hotărîrii 
franceze s-au formulat Ia Lon
dra. Specialiștii financiari și 
cercurile bancare din capitala 
Marii Britanii apreciază că re
fuzul președintelui de Gaulle 
de a devaloriza francul a îm
pins lumea occidentală într-o 
altă criză monetară generali
zată. Unii dintre aceștia prevăd 
un adevărat „haos" cu ocazia 
redeschiderii, luni dimineață, a 
burselor de valori.

• COMUNICATUL Conferin
ței miniștrilor de finanțe ai ță
rilor din zona francului, care a 
avut loc duminică după-amiază 
la Paris, arată că „politica mo
netară a statelor membre ale 
zonei francului va continua să 
fie solidară".

• CU PRILEJUL celei de-a 
50-a aniversări a înființării 
Partidul Comunist Ungar, 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, 
președintele guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc un
gar, au depus duminică o co
roană de flori la placa memo- 
rială fixată pe clădirea din 
strada Visegrad din Budapesta, 
care a găzduit primul Comitet 
Central al P. C. Ungar.

• INTRE 16 și 23 noiembrie 
s-a desfășurat la Leipzig, sub 
motto-ul „Filme ale lumii pen
tru pacea lumii**, cea de-a 11-a 
săptămină internațională a fil
mului documentar și de scurt 
metraj. Filmul „Noi unde ne 
jucăm realizat de Floriea 
Holbam a fost distins cu „Pre
miul orașului Leipzig**.

Cuvintarea 
lui A. Dubcek

STUROVO 24 (Agerpres). — 
Cu prilejul terminării construcției 
primei părți a Combinatului din 
Sturovo pentru producția celulo
zei și hîrtiei a luat cuvîntul Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
care i-a felicitat pe constructori 
pentru succesele repurtate în 
muncă. El a subliniat că combi
natul de la Sturovo va contribui 
la eforturile îndreptate spre rea
lizarea unor schimbări structurale 
în economie și spre întărirea ra- 
murei prelucrătoare, pe baza ma
teriei prime existente în țară.

Vorbitorul a subliniat necesita
tea schimbărilor în sistemul de 
conducere a economiei și a res
tabilirii echilibrului economic, re
le vînd că în toate sectoarele de 
muncă trebuie să se țină seama 
cu toată hotărîrea de crearea re
surselor economice de producție 
și de dezvoltarea ei eficientă, 
pentru a asigura adevărata satis
facere a nevoilor oamenilor.

• LUPTELE DIN NIGERIA
• UN COMUNICAT militar 

federal, dat publicității la La
gos, anunță că trupele federale 
au capturat localitățile Adazi 
și Agulu, importante puncte

Gh. Cioară 

primit de 

regele Hussein
AMMAN 24 (Agerpres). — 

Regele Hussein al Iordaniei a 
primit sîmbătă la Palatul Ra- 
gedan din Amman pe Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al Republicii 
Socialiste România. La între
vedere au participat, de ase
menea, dr. lacob lonașcu, am
basadorul României la Amman, 
și Ion Marcu, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior. 
Din partea iordaniană a fost 
prezent Hatem Zughby, mini
strul economiei.

Universitățile din R.A.U. 

au fost închise
Toate universitățile și 

institutele de învățămînf 
superior din K.A.U. au 
fost închise la 24 noiem
brie pînă Ia noi dispozi
ții — anunță un comuni
cat oficial dat publicită
ții la Cairo.

Hotărîrea a fost luată în urma 
manifestațiilor studențești care au 
avut loc sîmbătă la Alexandria în 
semn de protest împotriva inci

strategice în direcția Umuahia. 
Potrivit comunicatului, unități 
ale celei de-a treia divizii de in
fanterie marină federală înain
tează în direcția aeroportului 
Uli Ihiala. La Lagos, ministrul 
federal al informațiilor, Antho
ny Enahoro, a declarat că în 
ceea ce îl privește, guvernul 
nigerian nu și-a schimbat pozi
țiile în privința convorbirilor 
de pace între cele două părți.

La Umuahia, un alt comuni
cat publicat sîmbătă afirmă că 
trupele biafreze continuă să a- 
vanseze în diverse sectoare ale 
frontului, menționîndu-se, între 
altele, regiunea Itu, unde tru
pele federale sînt supuse unei 
puternice presiuni din partea 
Biafrei.

• DEMISIE LA BONN
• GUVERNATORUL Băncii 

naționale a R. F. a Germaniei, 
Karl Blessing, și-a prezentat 
demisia din postul său. Demisia 
va intra în vigoare la 1 ianua
rie anul viitor. Ea urmează 
gravului dezacord care a inter
venit în ultimele zile între 
conducerea băncii și guvernul 
vest-german asupra oportuni
tății reevaluării mărcii. Bles
sing se pronunțase pentru re
evaluare, în timp ce guvernul 
a respins-o.

• SÎMBĂTĂ SEARA, colonia 
română din Austria a sărbăto
rit semicentenarul unirii Tran
silvaniei cu România. Vorbind 
din partea conducerii coloniei, 
Virgil Similache a relevat că 
printre fruntașii coloniei româ
ne din Viena. înființată acum un 
veac, s-au aflat o seamă de în
flăcărați luptători pentru unire. 
Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Viena, Gheor- 
ghe Pele, a prezentat pe larg 
momentele principale ale luptei 
poporului nostru pentru unita
tea de stat și eliberare na
țională.

• CĂSĂTORIA JULIEI NIXON
• CĂSĂTORIA Juliei Nixon 

— fiica președintelui ales al Sta
telor Unite — cu David Eisen
hower, nepotul fostului pre
ședinte al Statelor Unite, a fost 
fixată pentru data de 22 de
cembrie.

• CONGRESUL extraordinar 
al Partidului Muncitoresc Unit 
(M.A.P.A.M.), care are doi re
prezentanți în actualul guvern 
al Israelului, a adoptăt propu
nerea conducerii partidului de

Vizita 
tovarășului 

Corneliu 
Mănescu

in Turcia
ANKARA 24. — Trimisul spe

cial Agerpres, Slmlon Morcoves- 
cu, transmite : Duminică, in cea 
de-a treia zi a șederii sale In Tur
cia, ministrul afacerilor externa 
al României, Corneliu Mănescu. 
însoțit de ministrul afacerilor «x- 
terno al Turciei, Ihsan Sabri Ca-
glayangil, a vizitat clădirea mo
dernă a Marii Adunări Naționale 
a Turciei, unde a primit explica
ții privind componența parlamen
tului și sistemul de lucru în 
cursul sesiunilor și între sesiuni.

Oaspetele român a vizitat apoi 
muzeul Hitit. Amenajat la suges
tia lui Ataturk, muzeul cuprinde 
bogățiile arheologice ale țării și 
în special vestigiile civilizației 
hitite.

In continuare, Corneliu Măne
scu a făcut o plimbare prin capi
tala Turciei.

în vizitele făcute, ministrul ro
mân a fost însoțit de ambasado
rul României la Ankara, Grigore 
Geamănu, jj persoanele oficiale 
care-1 însoțesc, precum și de am
basadorul Turciei la București, 
Kâmiiran Guriin.

Seara, Corneliu Mănescu a 
rit un dineu în onoarea ministru»1 
lui afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil.

dentelor înregistrate miercuri și 
joi la Mansoura. Comunicatul 
precizează că prin această măsură 
se urmărește „să fie evitate noi 
incidente care ar putea periclita 
interesele marii majorități a stu
denților devotați țării lor“ și să 
fie împiedicate „acțiunile ele
mentelor care încearcă să seme
ne discordie în țară și să creeze 
o stare de confuzie de care ar 
beneficia doar dușmanul". W 

a constitui un front unic cu 
Partidul Muncii (M.A.P.A.I.), 
condus de Levi Eshkol. Cele 
două partide vor prezenta can
didați pe o listă comună cu pri
lejul alegerilor parlamentare și 
municipale din 1969.

• „BUNICUL ZBURĂTOR"
• MAX CONRAD, în vîrstă 

de 65 de ani, cunoscut sub nu
mele de „bunicul zburător" al 
Americii, a sosit pe Coasta de 
Fildeș, venind de la Rabat. Sîm
bătă, el a fost primit de Au
guste Denise, ministru de stat 
al Coastei de Fildeș.

Conrad va decola luni, la bor
dul avionului său bimotor, de 
tipul „Piper Aztec", spre Rio 
de Janeiro, urmînd să străbată 
o distanță de 5 000 kilometri.

Succesul 
Teatrului 

de Comedie 
din București 
la Cracovia

VARȘOVIA 24. — Cores
pondentul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite : Conti- 
nuîndu-și turneul în R. P. 
Polonă, Teatrul de Comedie 
din București a prezentat, 
sîmbătă și duminică, la tea
trul „Slowacki** din Craco
via două spectacole pu pie
sele „Opinia publică1* de A. 
Baranga și „Ucigaș fără sim- 
brie“ de E. Ionescu. Ca și la 
Varșovia, artiștii români au 
fost primiți cu o deosebită 
căldură și simpatie de lo
cuitorii vechii capitale a 
culturii poloneze.

Actorii teatrului bucureș- 
tean au fost aplaudați la 
scenă deschisă. Intr-un scurt 
cuvînt rostit pe scenă, di
rectorul teatrului „Slovvacki**, 
H. Dabrowski, a mulțumit 
călduros artiștilor bucureș- 
teni în numele oamenilor 
de teatru și al locuitorilor 
cracovieni pentru interpre
tarea plină de temperament 
și de o înalta ținută actori
cească, subliniind rolul im
portant al unor astfel de 
schimburi culturale pentru 
cunoașterea vieții artistice a 
celor două popoare.

S.UA

