
ADUNARI DE DARE
DE SEAMA
Și ALEGERI

A aruncat pe furiș o privire în ® 
sală. Abia atunci, parcă s-a mai 
liniștit. Erau cu toții: și Drago- 
mir, și Jumugă, și Nichifor, și 
Popescu, și Țepuș, și Stănescu, 
mai vechii și mai noii săi cola- 
boratori. Nu lipsea nimeni. De- 
legații veniseră pînă la ultimul...

Și încet, încet, figura a. început 
să se lumineze, obrazul capătă 
culoarea bucuriei și întreaga fiin
ță trăiește, simte marea satisfac- 9 
ție. Stăpînirea de sine, atît de 
cunoscuta-i stăpînire de sine, i-a 
revenit. Cuvintele au acum o @ 
curgere mereu mai domoală, 
glasul își dobîndește siguranța
obișnuită. Amănuntele prind ® 
viață. Prin fața ochilor i se de
rulează imaginile, pe două pla- 
nuri: prezent și trecut, cina în 9 
alb negru, cînd color, ale unui 
film pe care l-a trăit. Doi, trei, 9 
cinci, șase... Trei ani ca secre
tar al unei organizații, apoi mo- A 
rea răspundere de a fi In /run- w

A FOST
GREU,
A FOST
UȘOR?

In Editura politică a apăruți

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la ședința jubiliarii a Marii Adunări 

Naționale consacrată sărbătoririi semicentenarului 

unirii Transilvaniei cu Românie

• ÎN SALA „VICTORIA* 
din Iași a avut loc vernisa
jul expoziției de artă plas
tică interjudețeană. Parti
cipă 60 de artiști din jude
țele Iași, Bacău, Neamț șl 
Suceava, care prezintă circa 
160 de lucrări Inspirate din 
realitatea contemporană și 
preocupările oamenilor 
această parte a țării.

de
din

8?m-

a specialiștilor in domeniul 
rafinării petrolului și indus
triei petrochimice, organizat 
de Comisia națională a Re
publicii Socialiste România 
pentru UNESCO șl Ministe
rul învățămîntului, pentru 
tineri absolvenți al institu
telor de specialitate din mal 
multe țări, membre ale 
UNESCO. Cursul, va dura 
pînă In luna octombrie 1969.

• DUMINICĂ a început 
ediția 1968—1969 a Festiva
lului filmului Ia sate. Menit 
să îmbogățească activitatea

culturală Ia sate In perioada 
d© iarnă, festivalul se va 
desfășura în două etape: 
prima între 1—31 decembrie 
1968 și a doua Intre 5 ia
nuarie — 2 februarie 1969, 
pe parcursul cărora vor fi 
asigurate proiecții de filme 
în toate localitățile sătești.

• E.Ar—1 este denumirea 
unui nou micromotor reali
zat de uzina de specialitate 
din Pitești. Fabricat pentru 
prima dată in țara noastră, 
noul motoraș se folosește Ia 
încălzirea cabinelor autoca

taloanelor și autobuzelor 
construite la Brașov și in 
București.

• PE BRAȚUL Filipolu, O 
importantă ramură hidro
grafică a Dunării, a fost in
stalată o stație de pompare 
a apei. Destinată sistemului 
de desecare și irigație din 
Insula Mare a Brăilei, stația 
dispune de instalații de Înal
tă tehnicitate și are o capa
citate care asigură activita
tea unei rețele de canale în 
lungime de peste 60 km.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretulu■
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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STUDENȚII SEMNEAZĂ

CONTRACTUL
RESPONSABiLITflîll

:^^celor ce aveau în grijă orga- ® 
activității tinerilor... A 

|1I|^V greu, a fost ușor P Greu de 
Poate la început, pînă 

dorințele tinerilor, 
preocupările, intuin- 6^ 

^^Ki-le aspirațiile. De fapt, pînă 
i-a cunoscut și înțeles dar, mai 
ales, pînă a reușit să se facă el @ 
însuși cunoscut șl înțeles. Poate 
acesta să fi fost momentul cel 
mai greu, cel mai dificil. Acum 9 
e ușor să vorbești despre cinste, 
dragoste de muncă, abnegație, _ 
disciplină, comportare exemplară, 9 
conștiință, pasiune. E firesc și e 
bine să fie așa. Dar, parcă o să 
vadă și expresii de nemulțumire. ® 
Parcă el nu-și amintește de acele 
cîteva incidente, de comportări- 
le necuviincioase ale unor tineri, ™ 
și cîte și mai cîte. Lucruri, oare
cum, explicabile, dacă ai în ve- 

pregătirii lor, ™
concepțiile dife- 

însăși specificul gfe 
șantier. Explicabile, ™ 
levitabile. Cea mai 

e însăși faptul că A 
situații se vorbește 

acum numai la trecut. £
Totul este cum să știi să te a- 

r propii de intimitățile tinerilor, 
să-i asculți și dacă se poate să-i 9 
și înțelegi. I-a înțeles oare ?
Pelicula capătă aici tonuri a- 
prinse, de un colorit pătrunză- 9 
tor. Este imaginea ce reprezin
tă un moment, poate unul din- 
tre cele mai importante, care 9 
marchează o etapă a vieții sale, 
a muncii sale: acordarea Diplo- 
mei de Onoare a C.C. al U.T.C., ® 
moment culminant al unei sa- 
tisfacții supreme. A meritat-o ? 
Faptele ce au urmat stau poate 
mărturie. 4%

Imaginile din trecut alternea- ™ 
ză cu faptele prezente. Realiză
rile de azi vor spori considera- 
bil prestigiul de mîine al orga- w t . . , . . .x .. . .nițafiei, ^olidind certit^ea
m^oruLu. Prezentul^ mseamna 26 Unității Socialiste. în ultimele 

onn au avut loc ședințe de con
stituire în orașele de reședință 
ale județelor Bihor, Botoșani, 
Brașov, Brăila, Caraș-Severin,

„Jur să fiu devotat patriei, pop orului..."

Foto: IULIAN MARINOF

de uteciști primiți în partid, 200 
de tineri noi uteciști, peste 9 000 
de ore de muncă patriotică, 9 
174 000 kg fier vechi colectat, 
peste 150 fruntași în întrecerea ■
socialistă, îndeplinirea exempla- @ Cluj, Harghita, Ialomița, Mara- 
ră a sarcinilor profesionale. Vii
torul are însă idealuri 
rații mereu mai mari, 
bile.

și aspi-
mai no- ®

★
Cuvîntul secretarului 

tului U.T.C. al întreprinderii 1 
Construcții Montaj-București, Du- 
mitru Crăcea, s-a încheiat. Vo
tul de încredere i l-au dat cole-

Comite-

ION MIHIȚ
(Continuare în pag. a IlI-a) ®

mureș, Tulcea, Vaslui, precum 
și în municipiul București.

La ședințe au luat parte re
prezentanți ai organelor de par- 
tid, membrii birourilor organi
zațiilor obștești și uniunilor 
profesionale care au aderat la 
Frontul Unității Socialiste, oa
meni ai muncii din marile în- 
treprinderi, instituții, unități 
agricole, oameni de artă și cul
tură. La ședințele din județele 
Bihor, Caraș-Severin, Cluj,

Harghita și Maramureș au par
ticipat și reprezentanți ai con
siliilor județene ale oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană.

La ședințele de constituire au 
fost alese birourile consiliilor 
județene și ale municipiului 
București. Ca președinți ai a- 
cestor consilii au fost aleși î 
Victor Bolojan — Bihor ; Gheor- 
ghe Ghinea — Botoșani ; Mihai 
Nicolae — Brăila ; Ilie Făsui — 
Caraș-Severin ; Aurel Duca — 
Cluj ; Ludovic Fazekaș — Har
ghita ; Vasile Marin — Ialo
mița ; Gheorghe Blaj — Mara
mureș ; Teodor Coman — Tul- 
cea ; Gheorghe Tănase — Vas
lui și Dumitru Fopa — munici
piul București.

Leg ci mint sacru

patriei socialiste
Duminica aceasta, întîi al lui 

decembrie — dată memorabilă în 
istoria patriei și poporului cînd 
s-au împlinit 50 de ani de la 
făurirea unității de stat a 
României — va rămîne, pentru 
o anume vîrstă a generațiilor ti
nere, o zi de neuitat. în această 
zi, cei mai tineri oșteni ai țării 
au depus într-un cadru solemn 
și sărbătoresc jurămîntul mili
tar — legământul fierbinte de 
credință față de patrie și popor.

„Eu, cetățean al Republicii So
cialiste România, intrînd în rîn- 
durile forțelor armate, jur să 
fiu devotat poporului muncitor, 
patriei mele și conducerii de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia4*...

Aceste cuvinte au fost rostite 
ieri dimineață ca un crez sacru 
de către mii și mii de tineri 
ostași de pe toate meleagurile 
patriei strămoșești în fața dra
pelului desfășurat al unităților 
militare, în fata comandanților 
acestor unități. Este nu numai 
un jurămînt de credință, este 
prin semnificațiile lui, ■ un vi
brant omagiu adus tricolorului 
românesc, care adună, ca într-un 
mănunchi, tradițiile de luntă ale 
străbunilor ca și izbînzile, cu
ceririle revoluționare dobîndite 
în anii socialismului. Acest le- 
gămînt, important capitol al bio
grafiei fiecărui soldat, consfin
țește un drept și o îndatorire 
patriotică supremă. Ei o expri
mă, în aceste clipe, cu sufletul și 
cu inima.

Am fost martori la depunerea 
jurâmîntului în cîteva unități 
militare. La solemnități, ampli- 
ficînd semnificația momentului, 
au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate, ai 
organelor locale de partid și de 
stat și Uniunii Tineretului Co
munist, veterani din războiul an
tihitlerist. tineri și tinere din 
întreprinderi și instituții, stu- 
denți si .elevi, care au tinut să 
fie alături de militari și cu acest 
prilej.

Militarii uneia din unitățile 
mecanizate din Capitală, cu bo
gate tradiții de luptă, au avut 
în mijlocul lor, în această

VASILE CÂBULEA 
VASILE RANGA

zi

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ieri, în unitățile militare a avut loc solemnitatea depunerii 
Jurâmîntului de către cei mai tineri ostași ai patriei.

Prezenți în cîteva unități militare, cu prilejul acestui eveniment 
memorabil din viața fiecărui tînăr, reporterii noștri ne rela
tează :

Cu ecouri largi poate pe nedrept puțin evidențiate în 
lumea de dincolo de porțile cetăților universitare, institu
tele noastre de învățămînt superior au consemnat zilele 
acestea un eveniment cu multiple sensuri și deosebite sem
nificații. Intr-un cadru sărbătoresc — atributul nu e de
loc îndrituit de detalii superficiale, ci tocmai de aceste 
semnificații — reuniți în amfiteatre, în săli de cursuri sau 
seminarii, în laboratoare, acolo unde-șl desfășoară obișnuit 
activitatea, studenții patriei săvîrșind un act de matură 
angajare, un act de deplină înțelegere a îndatoririlor lor 
fața societății și-au pus semnătura pe ceea ce, poate nu 
formularea legii, dar în spiritul ei, s-ar putea și trebuie 
denumim „contractul responsabilității4*.

S-au semnat, adică, de către studențf, de către miile uo 
aspiranți la titlul de specialiști și de profesori ai lor, rec
torii, contractele care potrivit noii legi a învățămîntului se 
încheie între studenții anului I la cursul de zi (în acest an 

potrivit unui recent decret al Consiliului de Stat și de că
tre ceilalți studenți cu excepția celor din ultimul an de 
studii), pe de o parte și rectorul institutului ca reprezen
tant al statului, pe de altă parte ; acele contracte prin care 
una din părți, statul, își asumă obligația de a asigura stu
dentului condiții adecvate de muncă, de învățătură, iar cea
laltă, studentul, de a respecta normele de activitate și de 
comportare universitară, de a-și exercita profesia dobîndită 
cel puțin 2—3 ani la locul de muncă care-i va fi repar
tizat.

S-au semnat, și continuă încă în unele facultăți, contrac
tele. Contractele responsabilității.

Sînt lucruri știute : învățămîntul nostru superior este gra
tuit pentru toți cetățenii ; studenților noștri le sînt asigurate 
cu prisosință și fără regretul chiar al celor mai costisitoare 
eforturi, condiții de studii și viață excelente. Peste 63 Ia 
sută dintre tinerii de pe băncile facultăților beneficiază de 
burse, locuiesc în cămine, servesc masa la cantine... Și apoi, 
nici în ceea ce privește responsabilitatea studențimii noas-

în 
în 
să

de

A. NICOLAE
(Continuare în pag. a IlI-a)

IN iNTlMPINAREA ADUNĂRII GENERALE A COMPOZITORILOR

Alte opinii privind CREAȚIA MUZICALĂ Șl

EDUCAȚIA ESTETICĂ A TINERETULUI
Acum cîteva zile, în sălile de concert bucureștene au fost 

interpretate două lucrări : „Vitralii** și „Muzica festivă4* de 
Mihai Moldovan și respectiv Ștefan Zorzor ce demonstrau 
largile resurse creatoare ale unora dintre cei mai talentați re
prezentanți ai tinerei generații de compozitori români.

Continuînd ancheta noastră am solicitat celor doi tineri 
creatori cîteva ginduri pe marginea tezelor publicate de con
ducerea Uniunii Compozitorilor în preajma Adunării Generale 
a Compozitorilor și Muzicologilor. *

MIHAI MOLDOVAN

ANCHETA

NOASTEA

DIVERSIT STILISTICA Șl
NOȚIUNEA DE EXPERIMENT

ll) lumea muzicală se „vehicu
lează" cu o frecvență ce riscă pî- 
nă la urmă să prejudicieze (prin 
golire de conținut) noțiunea de 
experiment.

Unii găsesc că experimentul 
trebuie neapărat să conțină o 
doză de erezie, alții îl asimilea
ză nonconformismului, atribuind 
creatorilor, ce riscă să se aven
tureze pe căi nebătătorite, o in
suficientă stăpînire a meșteșugu-

lui clasic, dorința acută de a e- 
pata cu o falsă spoială spectacu
loasă.

Nici unii, nici alții nu pot nega 
opera, chiar dacă din punctul lor 
de vedere este experimentală, ci 
vor nega experimentalismul, ca un 
principiu în sine, rupt de esența, 
utilitatea și finalitatea sa.

De fapt ce este și ce nu este 
experimental ? Există vreo operă 
în care să nu se reflecte cele mai

CITIȚI ÎN PAG. A 2-A:

Cronica plastică

„PAGINI DE ARTA ÎNCHINATE
TRANSILVANIEI"

înaintate posibilități de gîndire 
și de tehnică ale autorului ? își 
limitează autorul investigația la 
un teren știut, bătătorit (chiar 
daca doar el singur l-a parcurs !) 
sau permanenta sete de cunoaș
tere îl duce pînă la limitele gîn- 
dirii sale ?

Or, această luptă acerbă cu 
necunoscutul presupune, evident, 
mijloace noi, unelte noi, inedite, 
experimentale. în acest caz, ex
perimentarea este, după părerea 
mea, reflectarea exactă, obiectivă 
a posibilităților autorului, a talen
tului și culturii sale. Dacă toți 
experimentează, deducem că toți 
tind spre același țel — concor
danță absolută între intenție și 
realizare. De aceea, după părerea 
mea, experimentarea este un act 
de curaj creator, de cinste și a- 
devăr profesional.

Spiritele neanchilozate, în spe-

RUGBIȘTII ROMÂNI 
VICTORIOȘI CU 15-14 

ÎN ÎNTÎLNIREA CU 
REPREZENTANȚII FRANȚEI

W/ZZ£
W/Z7

SUPRfMf
Am trecut examenul anului cu 
victorie obținută într-o partidă

Am ascultat acum 
cîteva zile la radio 
balada Meșterului 
Manole în interpre
tarea actorului, poe
tului Emil Botta.
Nici poezia nu-mi 
era necunoscută, nici 
omul 
trăiește 
vreme 
noastră aproape 
anonimat, ducîndu-și 
de ani de zile crucea 
creației sale 
lare fără surle 
trîmbițe cum se 
bișnuiește cîte 
dată...

Am fost cutremu
rat de acel glas și 
mi-am adus aminte 
de Ionul său din Nă
pasta, cea mai mare 
creație artistică 
scenă din ultimii 
tic ani Ia care am 
sistat. Era același 
mi! Botta care pe 
IC,30 seara recită din 
Emincscu și ni-1 res
tituie zguduitor, așa 
eum a fost, cu toată 
drama lui metafizică, 
cu toate acele scrîș-

acesta care 
de multă 

în cetatea 
in

singu- 
și 
o- 

0

pe
25

fi
la

nete de piatră de 
moară urnite de un 
mare efort, cu spai
mele toate ale unui 
suflet chinuit și des- 
nădăjduit.

Auzeam cu ajuto
rul nevăzutelor unde 
acea lucrare a meș-

aripi de șiță acel 
meșteri mari, calfe și 
zidari, prăbușiți ca 
Icar în pămîntul de 
la poalele mînăstirii 
minunate. Emil Botta 
căuta cu degete sub
țiri în cercurile a- 
menințătoare, zgîria

BOTTA
EUGEN BARBU

terilor, cu Manole 
zece, cea mai strălu
cită producție poeti
că de după Miorița, 
cu superbe contorsi
uni de vers, cu ame- 
nințătoarea presim
țire a destinului ce 
venea cu o fatalitate 
oarbă spre Creator, 
cerîndu-i jertfa la 
temelia operei.

De undeva din ne
gurile trecutului 
zburau spfe noi cu

pardoseala așezămân
tului lui Dumnezeu, 
se ruga ca acei meș
teri să fie îndurați, 
să scape de sfîrșitul 
cerut. Și ca o impla
cabilă roată cu dinți 
ce macină și termi
nă totul, versul spus 
în șoaptă, ca o rugă 
sau ca un tunet ne 
povestea nouă, as
cultătorilor că nu 
mai era nimic de fă
cut...

Un geamăt, alt 
geamăt, zidurile ur
cau închizînd în ele 
făptura nemuritoare 
a nevestei lui Mano
le, totul era haluci
nant ca în Jeronimus 
Bosch, realitatea 
prindea o cortină de 
aburi și răsunau stri
găte ciudate de un
deva din cele mal 
secrete locuri ale ini
mii omenești, 
trebuie că 
cei ce l-au 
pe marele 
cîntînd 
Am fost 
am stat 
aceea să 
care 
marelui 
vocea, 
poate 
mai întîi e 
dinaintea textului re
citat, acumularea de 
date
ce se unesc Tn scenă 
sub o simplă subli
niere. Ce este geniul 
decît o aglomerare 
de intenții noi ?

(Continuare in pag. a Il-a)

Așa 
simțeau 
ascultat 
Enescu . 
vioară.la 

cutremurat, 
mult după 
mă gîndeso 

este secretul 
actor. Nu 

nu gestul, 
și asta, dar 

trăirea

imponderabile

MAI CREDEȚI IN PAUL Șl VIRGINIA?"

EXPRIMAREA
SENTIMENTULUI

Intr-un articol precedent, in
spirat de corespondențele pri
mite în legătură cu cazul celor 
doi (trei, mai exact 1) tineri 
clujeni, spuneam că multe opi
nii s-au referit la felul cum tre
buia exprimat un sentiment. Ex
trasele de scrisori pe care le 
puteți citi alăturat, stau mărtu
rie faptului că această problemă 
îi preocupă destul de mult pe 
tineri. Cu alte cuvinte, ei pai 
conștienți că una e ce simți, șl

alta e ce arăți că simți. O invi
tație, deci, de a „juca teatru", în 
cea mai sinceră din relațiile o- 
menești, cea de dragoste ? Nici
decum ! Am impresia că părerile, 
chîar dacă diferă uneori, con
verg spre ideea că o anumită 
stăpînire de sine, o dozare a 
exprimării, este necesară, ea a- 
vînd în vedere, desigur, evitarea 
exagerărilor, a „senzației de • i- 
focare" care poate să se nască, 
uneori, dintr-un lirism debordant

„Excesul de lirism duce Ta să
răcirea sentimentului" decla
ră, de pildă, Valentin Cenușe 
din București, precizînd : „cu cît 
„te iubesc" va fi spus mai rar, 
cu atît intensitatea va fi mai 
mare, căci numai cine este să
rac în sentimente simte nevoia 
compensației prin cuvinte". Mă 
feresc să-i dau dreptate integral 
și în toate cazurile. Nici Luca 
Marcel (vezi scrisoarea) nu pare 
a fi de acord cu el. Există firi

pentru care exprimarea lirică e 
o necesitate, altele care, pe acest 
plan, simt nevoia de a primi cît 
mai mult. Cînd se întîlnesc ast
fel de oameni, o teorie ca cea 
de mai 
Dar cît 
fel !...

Mulți 
la deosebirile de temperament, 
eăzînd unanim de acord că ele 
pot fi depășite printr-o „mode
lare reciprocă". Despre „eroul" 
în cauză, de pildă, Grigore Mânu 
din Sibiu, spune : „El a uitat un 
lucru elementar, că omul se for
mează"... Dar iată că Nicolae 
Nicoară, din Luduș, pare să-l 
contrazică : „Lăsînd pe planul al 
doilea interesele personal^ gîn- 
dindu-se numai la cele ale se-

sus se infirmă singură, 
de rar se întîmplă ast-

corespondenți se referă

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a II-a) «
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dramatică, tehnică și de o rară 
spectaculozitate, viorile fiind am
bele echipe. Jucînd fără comple
xe „XV"-le, nostru s-a impus do 
la început, contracarînd virtuozi
tățile adversarului, prin joc cura
jos, plin de elan, susținut pe 
compartimente. Surprinsă de ac
țiunile în avalanșă ale echipei 
noastre, reprezentanta cocoșului 
galic răspunde prin ieșiri pericu
loase cu balonul, șarjat la mînă. 
Dar deschidem scorul în minu
tul 4 prin IRIMESCU care tran
sformă o lovitură de pedeapsă și 
conducem cu 3—0. Gîndul vic
toriei pătrunde ca o certitudine 
în noi și trecem senini peste mi
nutul 19 cînd PARIES aduce e- 
galarea, fiindcă peste trei minu
te IRIMESCU acest nou „picior 
de aur** al nostru, înscrie printr- 
un splendid drop-gol și 6—3, ca 
peste numai două minute, tot el 
să majoreze scorul Ia 9—3, fă- 
cîndu-ne să ne gîndim lâ o vic
torie lejeră, mai ales că în minu
tul 30 același Irimescu transformă 
magistral de la 48 de metri o altă 
lovitură de pedeapsă. 12—3 ! La 
acest scor echipa noastră în loc 
să fie la fel de incisivă, scade 
tempoul și cedează, iar francezii 
ies din dezorientarea care-i cu
prinsese și înscriu prin BONAL 
o încercare la centru, după un a- 
devărat slalom printre apărătorii 
români. Transformă PARIES :

CORNEL VALEANU

(Continuare în pag. a lll-a)
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Reprezentant de seamă al 
epocii luminilor în cultura 
românească, Veniamin Cos
tache (1768-1846), de două 
ori mitropolit al Moldovei, 
între 1803-1808 și 1812-1842, 
a jucat un rol important în 
domeniile politic și cultural 
ale țării, ilustrîndu-se îndeo
sebi ca întemeietor al învăță- 
mîntului în limba română în 
Moldova, ca traducător de 
cărți de etică și filozofie, ca 
sprijinitor al tiparului, al 
teatrului, al ideilor de elibe
rare naționala și al apărării 
drepturilor țării în adminis
trarea averilor mînăstirești.

De numele său este legată 
înființarea celei mai vechi 
școli naționale în Moldova, 
Seminarul de la Socola din 
Iași, unde va învăța Ion 
Creangă. Fundat în 1803, 
după ce, la vîrsta de 85 de 
ani, Veniamin Costache fu

ga ris, a operei lui Samuel Ten
nyson, „Funie sau frînghie 
întreită", în 1835 cu „Drept 
slăvitoare învățătură', mare
le catehism al lui Platon Lev- 
șin din Twer (tradus înain
te și de Eufrosin Poteca fi 
Gheorghe Lazăr), în fino ta 
1845 cu opera lui Evghenia 
Vulgaris, autorul lui preferat, 
„îndeletnicire despre buna 
murire".

A sprijinit în 1821 mișca
rea eteristă, punînd la dispo
ziția revoluționarilor 10.000 
de lei și patru telegari, fapt 
pentru care, la venirea Ieni
cerilor în Iași, a trebuit să 
plece în exil, iar mai tîrziu 
a fost atacat de Vaiile Pagoi 
în „Vedenia ce au văzut un 
schimnic Varlaam de la mî- 
năstirea Secului din Moldova 
la anii 1821“, în spirit anti
clerical, voltairean, dar nejus
tificat, căci mitropolitul era

IA IIIIIMfflIIIII
.MAal VUtaaul etlart'GH. PBTRAȘCU

Sălile Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România găz
duiesc o amplă și semnificativă 
expoziție de artă plastică me
nită să comemoreze semicente
narul unirii Transilvaniei cu 
România. Expoziția cuprinde lu
crări realizate de artiști transil
văneni, sau de cei de dincolo de 
Carpați, care, stabiliți aici sau 
nu, au oglindit în operele lor 
cu înțelegere, pasiune și sensibi
litate evenimente capitale din 
istoria țării, figuri remarcabile 
de luptători revoluționari și mi- 
litanți pentru progres, frumuse
țea peisajului local ori scene co
tidiene de muncă. Expoziția e«te 
deschisă cu o sală consacrată ar
tei feudale unde , icoanele pe 
lemn (majoritatea din secolele 
XVII—XVIII) opera unor zu
gravi maramureșeni de pe valea 
Izei, Marei și Cosăului sau din 
zona Huedinului, ferecăturile de 
cărți și manuscrisele atestă e- 
x isteața unei arte cu un profil 
distinct și personal conturat (ca 
produs al unei sinteze organice 
Intre stilul bizantin, romanic și 
gotic), o artă care respectă șl a- 
firmft totuși în structura sa o 
concepție artistici tradiționali, 
foarte veche, de origini popu
lară, dezvoltat! viguros în ciu
da opreliștilor impuse de me
diul catolic, regalist, ambiant. 
Arta feudală a Transilvaniei dta 
care ta mod inevitabil expoziția 
nu ne-a adus decît o pagină, 
însă o pagină strălucitoare, mai 
demonstrează legături strtase cu 
țările surori, Moldova și Țara 
Românească, legături ce au ci
mentat de-a lungul secolelor e

CRONICA PLASTICĂ

„pagini de apta
ÎNCHINATE TRANSILVANIEI

unitate spirituală, culturală. Ar 
trebui să cităm aci în afara a- 
finităților limpezi cu arta feu
dală a întregului popor român, 
afinități pe care ni le propun 
lucrările expuse, preluarea ele
mentului gotic de către arhitec
tura și sculptura religioasă a 
Moldovei, pătrunderea Renașter- 
rli tîrzii în Țara Românească, 
în epoca lui Constantin Brînco- 
veanu, diversele și multiplele 
influențe intre aceste provincii 
în ceea ce privește portul, cera
mica, încruntările etc. Toate a- 
cestea atestă legături strînae, 
permanente între populațiile 
respective, o circulație intensă, 
reciprocă a artiștilor și mește
rilor din cele trei provincii is
torice, șl prin aceștia implicit 
a motivelor, a stilurilor, a idei
lor. Din aceste motive arta 
Transilvaniei ce impune privită

IUI VENIMnN COSMI
sese investit mitropolit al 
Moldovei, Seminarul de la 
Socola a funcționat, cu scur
te întreruperi, aproape un 
secol și jumătate, fiind încă 
de la început o școală care 
a dat atenție predării mate
riilor laice, precum logica, 
aritmetica, istoria, filozofia 
și limba latină. De asemenea, 
tn vremea mitropolitului Ve
niamin Costache a luat fiin
ță (în 1828) Școala Vasiliană 
de la Trei Ierarhi în limba 
română cu un ciclu elemen
tar de trei clase, un ciclu 
normal de doi ani și un ci
clu gimnazial de patru ani. 
Cu zece ani înainte, mitropo
litul Veniamin Costache fă
cuse legătura cu școala din 
Țara Românească, înființată 
de Gheorghe Lazăr, trimițînd 
la învățătură șase bursieri 
moldoveni.

Intre 1815 șl 1819 Venia
min Costache a tradus și pu
blicat în românește opera 
de etică a lui Evghenie Vul
garis „Adoleshia filotheos", 
pe care în 1831 o completa 
cu tălmăcirea, prin interme
diul aceluiași Evghenie Vul-

tm patriot, ca fi poetul 
C. Conachl care în 1837 fi 
adresează o scrisoare în fa
voarea înființării unei socie
tăți academice pentru culti
varea limbii române.

Veniamin Costache a pro
pus un sistem de administra
ție a mînăstirilor din Mol
dova care, opus măsurilor lu
ate în această chestiune de 
Mihal Sturza, susținea su
bordonarea gestiunilor a- 
cestor mînăstiri statului. Ame
nințat cu destituirea, Venia
min Costache demisionează 
din funcția de mitropolit la 
18 ianuarie 1842, după o păs
torire continuă de trei dece
nii și, cu tot memoriul în ve
derea reînscăunării sale în
tocmit de fracțiunea opozi
ționistă condusă de C. Co- 
nachi, nu mai este reîntronat. 
Numai peste patru ani, în 
1846, va muri copleșit de bă- 
trînețe, la 78 de ani, după o 
activitate, mai ales pe tărîm 
cultural, rodnică și mereu 
demnă de amintit

AL. PIBU

Există bi viata fiecăruia cîteva 
Intimplări minunate a căror e- 
moție puri se păstrează intactă 
ani in țtr, amintirea lor revenind 
la fel de puternică ți tulbură
toare ori de ctte ori ceva ni le 
readuce. Cine nu-ți amintește de 
primul bal? Pentru foarte multi 
dintre noi, imaginea aceasta — 
ca ți cea a fetei intîlmtă ta 
tren — erte kgstJ de primele 
noastre zile de liceu, de sala de 
festivități < școlii, pe care ci
neva o împodobea cu ghirlande 
de hirtie colorată ți flori, ca 
pentru o adevărată sărbătoare.

M-am interesat zilele trecute 
despre felul in care liceenii gă- 
lățeni îri petrec timpul liber ți, 
in specwJ, despre semnificația pe 
care o au tn viața lor de elevi 
după-amiezcle cu dans ; de pă
rerea pe care o cu profesorii și 
îndrumătorii lor culturali privi
tor la necesitatea acestor perio
dice reuniuni distractive, de spri
jinul ți condițiile oferite în a- 
cest sens elevilor. Scurtele po
pasuri pe care le-am făcut la 
fiecare dintre liceele orașului 
Galați mi-au dezvăluit o reali
tate — de fiecare dată alta — 
toate avind însă ceva comun — 
mediocritatea — și numai cite- 
va excepții au confirmat de ddta 
aceasta regula.

Sistemului după care mi s-a 
SPUS că se organizează aseme
nea seri, teoretic nu i se poate 
reproșa nimic. Aproape săptămâ
nal, între orele 17—20, ar trebui 
prilejuite tntîlniri intre elevi la 
nivelul anilor de studii ți de fie
care dată acestea să nu se re
ducă numai la dans, ci să fie în-

sotite de icvrte programe ou rol 
educativ.

Teoretic, elevii trebuie să vină 
tmbrăcați tn uniformă, eeurtele 
programe ce vizează educativul 
ti fie cu adevărat scurte, reu
niunea să nu depășească tn nici 
un caz ora 20 etc.

Cum era ți firesc, am căutat 
tă aflu inițial părerea tovarăși-

săptămînă" — adăuga altcineva.
Dar, fiecare teorie cu practica 

ei.
Liceul nr. 1 „Nicolae Bălces- 

cu", fiind liceu de băieți, orga
nizează de obicei reuniunile de 
sîmbătă seara împreună cu Li
ceul de fete nr. 3. De la înce
putul anului, însă, nu a avut loc 
decît o singură întîlnire de acest

SUGESTII
PENTRU

PRIMUL DANS
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si

lor profesori în legătură cu a- 
ceste tntîlniri ale elevilor, ți toți 
cei cu care am discutat le-au 
considerat utile, chiar foarte u- 
tile, din diverse motive: ...^Ele
vii au posibilitatea să-ți petreacă 
timpul în mod organizat ți su
pravegheat, rămînînd la sfîrțit nu 
numai cu imaginea partenerului 
de dans, ci ți cu acele cîteva 
lucruri pe care le-au învățat in 
urma discuțiilor purtate pe anu
mite teme"... „le oferim posibi
litatea să se cunoască mai bine 
între ei“ — spunea cineva... „pot 
primi indicații cu această oca
zie asupra felului în care trebuie 
să se poarte în societate și, de 
altfel, este unul din modurile 
cele mai plăcute de a încheia o

fel și asta numai pentru clasele 
a Xl-a. E drept, seara a fost 
plăcută. Tema mesei rotunde 
„Poezia erotică a lui Mihail E- 
minescu“ a fost în concordanță 
cu materia studiată de elevii 
clasei a Xl-a, fetele — gazde 
ideale — au pregătit cu price
pere sala în ața fel, incit totul 
să semene a sărbătoare. Dar reu
șita acestei unice seri poate com
pensa lipsa celorlalte ? Elevii ți 
elevele claselor a XI-a ți a 
XlI-a au rămas cu nostalgia 
reuniunilor din taberele de vară. 
A trecut cam mult timp de a- 
tunci ți amintirile ultimului vals 
încep să se estompeze...

Iosifescu Magdalena a dan
sat ultima oară în tabăra de la

Sovefa, Galidescu Mihaela la în
chiderea Cercului distractiv al e- 
levilor, organizat în oraț în 
timpul verii. Beldie Carmen ia 
ziua de naștere a unei colege ți 
toate mi-au vorbit despre aupă- 
amiezile friguroase în care nu 
mai e atît de plăcut să te 
plimbi, despre dorința de a-ți în
cheia uneori săptămîna cu astfel 
de reuniuni — de necesitatea 
lor ți despre felul în care soco
tesc că ar trebui să fie organi
zată o seară de dans ideală.

La Liceul nr. 6 s-au ținut, de 
la începutul acestui an, cele mai

■ multe reuniuni.
Dar la Liceul nr. 7 ? Aici nu 

s-a dansat niciodată în acest an 
școlar, iar perspectivele sînt des
tul de îndepărtate: cîteva pro
iecte închise între coperțile unor 
dosare: un Carnaval al zăpezii 
ți foarte îndepărtata sărbătorire 
a primei promoții.

La Liceul pedagogic „Costa- 
che Negn* a avut loc o singură 
reuniune la nivelul anului V. 1n- 
drumătoarea culturală ne-a asi
gurat, însă, că în general sîm
bătă seara, în sala de mese, este 
pus un magnetofon ți se dan
sează. La fel se petrec lucrurile 
ți la Liceul nr. 5 cu program de | 
educație fizică și, ciudat, toți cei 
de aici care se ocupă de aseme
nea probleme au sentimentul că 
se achită în mod conștiincios de 
datoria pe care o au.

Pot fi banalizate asemenea 
seri ? Cineva, credem — uită că 
sînt elevi care dansează cu aces
te ocazii pentru prima oară, 
aceste zile sînt așteptate cu 
mire, bucurie ți emoție șt 
pentru asta, totul trebuie sa 
cit mai strălucitor ți atractiv.

tatr-un ansamblu de valori pen
tru o înțelegere obiectivă, judi
cioasă, științifică a ei, a artei 
românești în genere, a evoluți
ei acesteia în spațiu și în timp.

O altă sală a expoziției este 
consacrată artei plastice moder
ne în care se impune pleiada 
pictorilor, revoluționari de la 
1848 și cea a generațiilor ime
diat următoare. Lui Constantin 
Daniel Rosenthal îi datorăm a- 
cele antologice și mobilizatoare 
alegorii „România revoluționa
ră", „România rupindu-și cătu
șele pe Cîmpla Libertății", Bar
bu Iscovescu ne-a lăsat mici 
portrete lucrate cu sensibilita
te șl reepect pentru psihologie, 
dta care desprindem și un sen-*' 
timant de respect șl venerație 
pentru chipurile înfățișate, chi
puri ale unor luptători ardeleni 
de prestigiu („Avram lancu", 
„Shni<m Baltat", „Ntaolae Solo
mon" ș.a.), Gheorghe Tatarescu 
e prezent cu alegoria „Deștep
tarea României" si tragicul 
portret al lui „Nicolae Bălces- 
cu“, Mlșu Popp cu un portret 
al domnitorului „Alexandru 
Ioan Cuza", Iar Constantin Lecca 
cu ampla frescă istorică „Ud-, 
derea lui Mihai Viteazul"

în operele tuturor aceetor 
înaintași este vădit filonul pa
triotic, tendința către relevarea 
unor anumite adevăruri sociale 
șl naționale, ta cadrul cărora 
ideea unității naționale revine 
cu insistență, începînd de la 
imaginea simbolică a lui Mihai 
Viteazul și sfîrșind cu eveni
mentele revoluționare ale anu
lui 1848 șl cele care i-au urmat. 
Alături de calitatea lor artisti
că, intrinsecă, trebuie să recu
noaștem acestor opere șl o de
clarată calitate educativă, mili
tantă, care a contribuit prin ima
ginea lor, respectînd proporții
le și posibilitățile bineînțeles, 
la crearea unei unități spiritua
le. Alături de aceste lucrări am 
mai remarca pe acele ale lui 
Ștefan Dimitrescu, Nicolae To- 
nitza, Iosif Iser, Marius Bunes- 
cu, Dimitrie Paciurea, Cornelia 
Medrea ș.a., adevărate cronici

artistice ale evenimentelor lega
te de primul război mon
dial, („Morții de la Cașin", 
„Convoiul", „Ostaș", „Lupta de 
la Podul Jiului", sînt numai cî
teva dintre titlurile unor lu
crări semnificative semnate de 
artiștii citați mai sus). Unei a- 
celeiași pleiade de plasticieni, 
cei ai perioadei interbelice, că
rora le putem alătura nume 
mai noi ale unei generații mai 
tinere, contemporane, le dato
răm imagini pline de sensibili
tate și poezie ale peisajului na
tural și uman al Transilvaniei. 
Theodorescu Sion, Dumitra 
Gheață, Catul Bogdan, Elena 
Popeea, Ștefan Constantluescu, 
ne evocă lumea satului arde
lean, frumusețea aissteră, sobră, 
reținută a țăranilor de dincolo 
de Carpațd, ta timp ce, Rodica 
Maniu, Sabin Popp, Michael* 
Eleutheriade, Aurel Clape. ȘL 
Szony, Hans Eder, Paul Erdoa, 
Vasile Kazar, Hans Herman, 
Zoltan Kovaci, Imre Nagy, A- 
lexandru Zlffer ș.a., se apleacă 
cu precădere asupra peisajului 
natural (datortadu-le ta acest 
gen, imagini antologice din Sighi
șoara, Hațeg, Jigodln, Sighet, Ba
ia Mare, Brașov, Sibiu etc.), pe 
care-1 tonifică printr-un dialog 
permanent cu mediul uman, cu 
aspirațiile unei colectivități 
foarte largi. $1 sculptura nu
mără cîteva lucrări reprezenta
tive, de prestigiu semnate de 
Dimitrie Paclurea, Cornelia Me- 
drea, Gheorghe Anghel, Mac 
Constamtlnesou, Ladea Romul, 
Vida Gheza, Kos Andras, Szer- 
vatlusz Eugen, Ion Vlasiu ș.a. 
Deși toate aceste lucrări apar
țin unor artiști diferiți ca ge 
rație, ca formație, ca loc de 
bîrșie, ele vădesc în ansan 
o unitate relevantă de se 
ment, de gîndire, o unitate ca 
respectînd particularitățile 
viziune și stil, exprimă orga 
peisajul generos al artei plast 
ce românești.

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

/n Editura politică a apărut:
„Calendarul elevului 1969"
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SABINA CARAUȘU U

Lucrarea a fost concepută 
în ideea de a oferi tinere
tului școlar o bază largă de 
informații care să-1 suscite 
interesul pentru o lectură 
diversă și să-1 completeze 
substanțial orizontul cunoaș
terii. Prin materialele alese, 
referitoare la diferite do
menii ale științei, artelor 
plastice, literaturii, muzicii, 
la aspecte mai puțin cunos
cute ale relațiilor dintre 
state, din domeniul istoriei

* 'Ă

lanaționale și universale, 
obiceiuri și tradiții, ale di
feritelor populații sau la u- 
nele unicate din geografia 
lumii, prin prezentarea gra
fică și tiparul în policromie 
s-a încercat să se realizeze 
o lucrare de informare nu. 
numai instructivă ?1 interj 
sântă, dar și atractivă, ș
creativă, ușor de citit, 
de către elevii mai miJBM 
și de cei mai mari. ' ’ ■■
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COLUMNA (ambele serii)
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45) ; București (orele
9.15 ; 12,45 ; 16,45 ; 20,15) ; Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 12 ; 16 ;
19.30) .

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII
rulează la Republica (orele 9 ;

11,30 ; 14 ; 18,15 ; 18,45 ; 21,15) ;
Capitol (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Melodia (o-
rele 10,30 ; 13 ; 15,30; 18 ;
20.30) ; ” * ------
11.45 ;
21,15).

ANNA
serii)

rulează
12.30 ; xu ; ia,ovj ,
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

JUDOKA, AGENT 8ECRET
rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Fe
roviar
15.15 ;
(orele
18.45 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Flacăra (orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 
17,30 ; 20).

SUPERAUTOMATUL

rulează la Victoria (orele 9,30 ; 
11,30 ; 13.45 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45).

NOAPTEA

TELEVIZIUNE
LUNI 2 DECEMBRIE 1968

, IO , lv,vv , AU , 
Modem (orele 9,30 ; 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;

KARENINA
la Bucegi

18 ; 19,30) ;

(ambele

(orele 9 ; 
Flamura

(orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
17,45 ; 20) ; Excelsior 

9.45 ; 12 ; 14,45 ; 16,30 ; 
21) ; Gloria (orele 9 ;

CREAȚIA MUZICALA
Diversitatea stilistică

noțiunea de experiment

(Urmare din pag. I)

— dușman al 
fade și căldu- 

se sfiesc să caute 
și să găsească, să recepționeze în 
totalitate, mesajul unei opere, îti 
ce are ea mai adevărat și înălță
tor. Poate această atitudine este 
determinată de refuzul lor de a 
se înrobi unui sistem sonof, re
gulilor sale, modului său unilate
ral de a te face să gîndești și să 
asimilezi, urmare firească a refu
zului oricărui lucru „făcut o dată 
pentru totdeauna", cu aureola sa 
de perfecțiune ce-i ascunde pete
le negre.

Evident, o muzică ce reușește 
«ă spargă tipare, transmițînd o 
idee ori un sentiment într-un 
pod inedit va avei teoretic, o

rial tineretul 
mediociității 
țe — nu

șansă în minus de a fi imediat 
și în totalitate recepționată. A- 
cest neajuns nu impietează asupra 
valorii, deși lucrări nerealizate, 
intenții bune ce nu găsesc cea 
mai potrivită formă de materiali
zare, întîlnim destul de des, ca 
etape pregătitoare, de studiu, îna
intea operei de sinteză.

Lucian Blaga spunea: „Ade
văruri mari cresc numai dintr-un 
pămînt din care cresc și rătăciri 
mari. Cine n-are îndrăzneala să 
greșească nu va descoperi nicio
dată adevăruri mari“.

Posesorii unui folclor de o ui
mitoare puritate, diversificat, în- 
globînd ce are mai bun cultura 
poporului de milenii, compozito
rii români se pot sprijini cu nă
dejde pe acest sol al înțelepciu
nii avînd cel puțin din acest

punct de vedere, reduse posibili
tăți de a fi tentați la excese. 
Că marea majoritate din cei ce 
rîvnesc cu trudă pe hîrtia cu por
tative au acest „dat" specific na
tional, nu este o noutate. Tot 
Blaga spunea că „rădăcinile care 
te leagă de un anume pămînt te 
leagă, indirect, ce-i drept, dar 
inevitabil și de un anume meri
dian ceresc".

Totul este dacă accepți să pă
trunzi în taina lucrului sau să te 
mulțumești cu suprafața. Prima 
îți cere curaj, tentativa putînd 
sfîrși printr-o nereușită. Lupta 
cu lucrurile, cu uneltele, cu for
ma, pentru ca ideea pe care do
rești să o restitui sub forma u- 
nei realități sonore sa fie cît mai 
viabilă, cît mai originală este o 
luptă ce nu precupețește sacri
ficii. Este, după părerea mea, un 
proces de permanentă experimen
tare pentru că cine încetează să 
experimenteze încetează, de fapt, 
să creeze.

Diversitatea stilistică existentă 
în muzica noastră de astăzi, este 
tocmai rodul multiplelor experien
țe viabile, datorate unor talente 
ți temperamente diverse. Nu ne 
ferim să însușim reușitele culturii

mondiale după cum putem res
pinge, (nu în necunoștință de 
cauză !) ceea ce considerăm că 
nu va putea niciodată să ne fie 
propriu. In ani de muncă uriașă, 
creația românească a reușit să 
parcurgă un drum uimitor impu- 
nîndu-se drept una dintre cele

ȘTEFAN ZORZOR

0 PERIOADA DE

14,00 — Fotbal : Dinamo' București — Universitatea Craiova. 
Transmisiune de la Stadionul Dinamo.

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiștii din industrie.
18.30 — Emisiune pentru tineret.

„Foamea de flori" — scenariu de Cornellu Omescu.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.45 — Invitație pentru sîmbătă — emisiune turistică.
20,00 — Zoo — „Graiul animalelor".
20,25 — Magazin științific — emisiune de Icm Petru și Ioana 

Bogdan.
20.45 — Film artistic : „Domnișoarele din Rochefort".
22.45 — Dialog despre cultură :
23,00 — Telejurnalul de noapte.

mai originale. Păcat că rîspîndi- 
rea ei se izbește uneori din partea 
unor foruri administrative de o 
neînțelegere sau, ceea ce e tot 
una, de redus interes.

Compozitorul trebuie să gîn- 
dească și să scrie, nu să-și sacri
fice jumătate (cel puțin !) din 
timpul său găsirii unor modali
tăți de a putea sparge vidul in
diferenței unor funcționari neche
mați să se ocupe de exportul 
artei. Și tocmai de aceea, și des
pre nevralgiile existente în siste
mul de difuzare a muzicii româ
nești, trebuie să discutăm în A- 
dunarea Generală.

EFERVESCENȚĂ

CREATOARE
Sinteza publicată de conduce

rea Uniunii Compozitorilor sinte
tizează realizările și deficiențele 
observate în perioada scursă de 
Ia precedenta noastră întîlnire pe 
țară.

Dacă azi mă pot bucura gtn-

dindu-mă că succesele ultimilor 
ani întrec aspectele negative, a- 
ceasta o datorez (și o datorăm 
cu toții) măsurilor luate pe plan 
național de conducerea statului 
pentru dezvoltarea artei ro
mânești, unității de sentimente,

comune tuturor compozitorilor, 
concretizată în promptitudinea și 
entuziasmul cu care participăm 
la toate chemările.

Strădaniile noastre ale tuturor 
de a da ce avem mai bun, de a 
crea lucrări de valoare, și prin 
aceasta de a îmbogăți patrimoniul 
national, fac puterea și rațiunea 
de a exista a Uniunii Compozito
rilor.

Sper ca Adunarea Generală să 
reușească a găsi cele mai bune 
soluții de gospodărire în viitor 
și să învingă unele lacune exis
tente.

Doresc să văd că se vor obține 
mijloacele care să ne permită a 
avea tipărit un volum reprezenta
tiv în lucrări ; doresc să văd că 
participările artiștilor noștri se 
vor înmulți pe arena internațio
nală ; doresc să văd că creațiile 
noastre vor ajunge mai ușor la 
inima ascultătorilor datorită unor 
judicioase programări și unor bu
ne interpretări și bineînțeles cali
tăților lor.

Sper ca lucrările Adunării Ge
nerale să fixeze nrin concluziile 
sale căile de manifestare și înflo
rire ale artei muzicale românești 
spre binele acesteia și al patriei 
noastre tocialiste.

Anchetă realizată de
IOSIF SAVA |

rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
AVENTURIERII
rulează la Lumina (orele 9,30 ;
15.45 ; în continuare 18,15 ; 
20,43).

LUSTRAGIUL
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MARIANNA, AGENT 0555 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
20,30) ; AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI (orele 18) Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ROATA FECIORILOR, MISTE
RE ÎN PIATRA. ATLETISM, 
A TREIA CONSTANTĂ, CU
VINTE, DIAMANTUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 10/1968 

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

HOMBRE
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,45) ; Miorița (o- 
rele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la înfrățirea (orele 
15.15 ; 17,45 ; 20) ; Munca (o- 
rele 16—20).

HEIDI
rulează Ia Buzești (orele 15,30); 
FRAGII SĂLBATICI (orele 
18—20,30); Popular (orele 15,30; 
20,30).

ROATA VIEȚII 
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21).

PRINȚESA 
rulează la Union (orele 
18 ; 20,30).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Unirea (orele
18) ; TOM JONES (c^ele

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Lira (orele 15,30 ;
19) .

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Volga (orele 9,30 ;
12.45 ; 16 ; 19,30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Drumul Sării (orele
15.30 ; 17.45 ; 20) ; Tomis (ore
le 9.30—15,30 ; în continuare 
18 ; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ 

rulează la Cotroceni (orele 1
15.30 ; 20,30) ; VALEA ALBI
NELOR (orele 18).

15,30 ;

15,30 ;
20 30).

EXPRIMAREA
SENTIMENTULUI

(Urmare din pag. I)

menului său, căutînd să-i satis
facă orice dorință (ea), nu face 
altceva decît să-i dea posibilita
tea de a profita, de a se lăsa a- 
tras de alte persoane, dueînd la 
sufocarea sau distrugerea dra
gostei lor".

Frumos ! Deci, nici dacă-1 mo
delezi pe celălalt, obișnuindu-1 
să renunțe la exclusivism și ego
ism, nu-i bine, căci, poftim de 
vezi, atunci „poftiți", și te lași 
„atras de alte persoane" 1 Cine 
știe dacă n-o fi așa, uneori ? 
Bine zicea un înțelept, o dată, că 
bărbatul pleacă de acasă numai 
în două cazuri: din prea mult 
rău, sau din prea mult bine...

Lăsînd însă gluma Ia o parte, 
faptul că vorbim despre „mode
lare", „stăpînirea exprimării sen
timentului4, „evitarea exceselor", 
nu înseamnă că și dăm, implicit, 
rețete despre un așa-numit „com
portament ideal". „Ideal" nu e 
decît ceea ce place celuilalt. 
Ceea ce-i folosește și îl echili
brează. Am văzut multe senti
mente care, cu vremea, s-au ui

tat, dar n-am văzut pe nimeni în 
stare să-1 uite pe cel care i-a 
dat Un echilibru în viață. E 
drept, cuvîntul acesta pare com
promis de unele căsnicii de altă
dată, cînd echivala cu expresia 
„apă stătuta". Dar, firește, nu e 
vorba de un echilibru steril, ne- 
Stimulativ, compus din tihnă și 
platitudine. în viața a doi tineri, 
însăși emulația, fantezia, surpri
za, e o formă a echilibrului. Iar, 
uneori, cum spuneam, chiar li
rismul debordant, inepuizabil, 
dacă se potrivește firii lor.

Iar dacă nu... Ei bine, atunci 
intervine adaptarea, mascarea. 
Ce sa-i faci, cu timpul trebuie 
să te obișnuiești, prin ăsta nu te 
„falsifici", nici vorbă, ci doar ac
cepți o concesie menită să folo
sească ambilor ! Una din cele mai 
mari prostii și inerții omenești 
se ascunde în expresia: „asta 
mi-e firea". Nu există fire ne- 
modelabilă, iar o dragoste care 
nu a reușit să schimbe cu nimic 
trăsăturile morale ale unui om 
în folosul celuilalt, și-a semnat, 
chiar prin aceasta, certificatul de 
deces.
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ION ILIESCU 
A DELEGAȚIEI ORGANIZAȚIEI TINERETULUI

•ărbătoreaacă, pe tovarășii DU- 
• MITRU POPA, membru supleant

al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co- 

• mitetului Municipal București al
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, și general-colonel ION 
IONITA, ' ' *

• P.C.R.,
mate.

De la ____________ .__
platoul din incinta unității, ge
neral-colonel Ion Ioniță a rostit 
O cuvlntare. După ce a transmis

rlrll contiaiule a orlnduirll so
cialiste.

SOCIALIST „DIE FALKEN" DIN R. F. A GERMANIEI

ION 
membra al C.C. al 

ministrul forțelor ar-

tribuna amenajată pe

★
...în bătaia vîntului ce-a în

ceput încă de dimineață, para
șutele ancorate zdravăn în pă- 
mînt fie înfoiau, se împlineau 
la dimensiunile șl forma dată 
de meșteri anonimi, prieteni 
dragi zburătorilor. în bătaia 
vîntului aspru al dimineții, os
tașii — cei mai tineri ostași ai 
unei unități de parașutlști — 
aflați în pragul deplinei matu

responsabilitate cetățenească, 
patriotică, aceea de a fi ostaș, 
îl privesc și le înțeleg emoția, 
mărturisită în glasul sacadat și 
hotărît, mi-s dragi chipurile lor 
tinere dăltuite parcă în bronz. 
Trăiesc deopotrivă această cli
pă unică și încerc să-mi aduc 
aminte frînturi din gîndurile 
mărturisite reporterului înain
tea festivității.

— Poate-i o dorință copilă
rească — se destăinuia soldatul 
Mihalache Costică — dar aș

trivă glasurile soldațtior Radu 
Ion, Niculescu Ion, Bîzgă Iile, 
Len Atila ca și al fraților ge
meni Procopip Ion și Nicolae, 
glasurile tuturor ostașilor che
mați astăzi în fața tricolorului 
patriei să depună legămînt sa
cru, de credință ostășească po
porului, tării noastre socialiste. 
Mîinile lor, încleștate pe auto
mate, vor dirija mîine cu mă
iestrie suspantele parașutei, 
căci prin aceste cuvinte simple, 
a căror putere nu va slăbi tot

Tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a pri
mit delegația Organizației ti
neretului socialist „DiC Fal- 
ken“, din R.F. a Germaniei, 
condusă de Klaus Flegel, pre-

ședințele organizației, care, 
la invitația C.C. al U.T.C., 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat Va
sile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Sîmbătă la amiază, tovară
șul Ion Iliescu, a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților.

PLECAREA TOVARĂȘULUI BERNIE TAFT
Duminică la amiază a pără

sit Capitala tovarășul Bernie 
Taft, membru al Comitetului 
Executiv Național al Partidu
lui Comunist din Australia, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită tn țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost sa
lutat de tovarășii Chivu Stoi
ca, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef da aecție la 
C.C. al P.CJL

Duminică seara a-a înapoiat 
în Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă 
de Iosif Walter, «ecretar al 
C.C. al U.T.C., care, la invita
ția Comitetului de Cooperare 
al organizațiilor de tineret din 
R. P. Polonă (O.K.W.O.M.), a

făcut o vizită în această țari.
La sosire, pe aeroportul Bă

noasa au fost de față Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C al 
U.T.C. și activiști al C.C. al 
U.T.C

gj salutul Comitetului Central al 
" Partidului Comunist Român, al

Consiliului de Stat și guvernului 
• țării, personal al tovarășului

NICOLAE CF.AUȘESCtJ, vorbi
torul a subliniat că solemnitatea 
depunerii Jurămîntului militar 
are loc în condițiile unui puter
nic avint constructiv ce caracte
rizează întreaga viață a tării, și 
coincide cu ziua în care întregul 
nostru popor sărbătorește împli
nirea a 50 de ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România. A- 
mlntind îndatoririle ostașilor 
pentru întărirea continuă a ca
pacității de apărare a patriei, 
ministrul forțelor armate a re
levat că întărind capacitatea de 
apărare a țării poporul român 
își îndeplinește atît o îndatorire 
națională, cît șl o îndatorire in
ternațională aducindu-și contri
buția la sporifea puterii mili
tare a statelor socialiste, de care 
ne leagă o strlnsă prietenie, 

în cuvîntul său, tovarășul Du
mitra Popa, a arătat că Jurl- 
mîntul militar «te expresia de
votamentului nețărmurit al «ta- 
șilor fațâ de poporul muncitor, 
față de opera minunată pe cere 

• el o înfăptuiește sub conducerea
Partidului Comunist Român, 
față de cauza apărării și înflo-

legămînt sacru 
patriei socialiste

rități, — păreau de neclintit 
Solemn și grav era chipul fie
căruia. pe măsura momentului 
acesta de o solemnitate gravă 
dar unică, care-1 va întovărăși 
pe tînărul militar toată viața.

Oamenii aceștia mal ieri la 
vîrsta adolescenței, la virata 
primei Iubiri, eu pasiuni și 
preocupări deoaebite (multi din
tre ei nici n-au visat vreodată 
la temerarul, dar «pectaculoeul 
zbor eu parașuta) sînt astăzi în
vestiți eu un nume comun, cu 
o pasiune comună de o mare

vrea ca astăzi, cînd depun jură- 
mîntul, glasul meu să fie pur
tat pînă departe pe malurile 
Dunării, să se oprească în pra
ful casei părintești, să vorbesc 
cu ai mei de-acasă... să se facă 
auzit de tovarășii mei de muncă 
din Galați.

Această omenească dorință 
este • frfnturl din marele dia
log al tinerilor ostași eu patria 
noastră socialistă, în ziua în 
care-si dau cuvîntul de onoare, 
în ecoul marelui legămînt față 
de popor, se eontopesc deopo-

timpul vieții, pe cîmpul de 
instrucție, oriunde s-ar afla, el 
fac legămîntul sfînt de-a apăra 
prezentul luminos al țării, de-a 
veghea cu arma In mînă ca ni
meni niciodată să nu se atingă 
de cuceririle poporului, de 
tarele patriei.

★
La solemnitatea depunerii 

rimîntulul militar, într-o 
unitate militară din București, 
au luat parte tovarășii ION 
ILIESCU, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al C.C. al 
U.T.C„ ministru pentru proble
mele tineretului, și generai lo-

ho-

Ju- 
altă

oetenent ION COMAN, membra 
al C.C. al P.CIL. adjunct al mi
nistrului forțelor armate, secre
tar al Consiliului Politie Supe
rior. Ei au felicitat călduros pe 
tinerii ostași care au depus Ju
rământul militar în această zi și 
le-au urat succes deplin în acti
vitatea de pregătire și formare 
a lor ca apărători de nădejde ai 
României Socialiste.

— Tr&feso emoția solemnității 
acestui moment deosebit in via
ța ostășească — a spus, între al
tele, tovarășul ION ILIESCU. 
Mulțl, foarte mulțl sînteți ute- 
ciști și așa cum știți organiza
ției noastre II revine sarcina ge
neroasă, de mare răspundere să 
contribuie la educarea patrioti
că a generațiilor tinere. Noi dăm 
o mare cinstire forțelor arma
te, care așa cum știți, constituie 
o înaltă școală a educației co
muniste, a abnegației șl vitejiei 
ostășești. Aici învățațl să mî- 
nuiți armamentul modern, aici 
vă căliți dîrzenia și voința de a 
birui pentru a fi gata oricînd, 
in orice clipă, să faceți dacă e 
nevoie dovada s’wrifloinlnl su
prem pentru apărarea patriei 
socialiste în numele libertății, 
suveranității și Independenței 
naționale.

...Cu mîna strînsă pe armă, 
cu privirea ațintită spra drapel, 
înalți ca niște brazi, ostașii 
Doru Ștefan, de pe plaiurile bă- 
căoane, Florin Anghelerou, din 
Argeș, Dumitru Nice, din Vran- 
cea, Gheorghe D&nclu din Timi
soara, Mircea Crețu, din Sibiu, 
Ion Mihai din Roman, Aurelian 
Ancu din Brașov, Nicolae Bîlcu 
din Focșani, Iile Izvelcea din 
Băllești și atiția alții ca el, 
urmi după altul, rostesc cuvin
tele încărcate de o Înaltă răs
pundere șl nețărmurită dragoste 
față de patrie și popor.

Combinatul siderurgic Ch^orgha 
Chaorghiu-Doj. Alexandru Stoica, 
oțelar șef, la pupitrul de comandă 
a contvsrtizortdtH de la oțelărio, 

urmărind elaborarea oțelului

(AjarpraO

CU PRILEJULMANIFESTĂRI 
SEMICENTENARULUI UNIRII 

TRANSILVANIEI CU ROMANIA
Orașul Alba Iulia a găzduit 
minică o serie de manifes- 
i cultural-artistice închi

nate semicentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România. La 

/Casa municipală de cultură, 
ansamblul artistic al U.T.C. și 
elevi ai liceului „Horia, Cloș
ca și Crișan" din localitate au 
prezentat spectacolul „Obelis
cul Unirii".

Pe estrada amenajată în 
fața Muzeului Unirii din Ce
tate s-a desfășurat un bogat 
spectacol folcloric la care 
și-au dat concursul formații 
de dansuri și orchestrale, fan- 

» fare, soliști vocali și instru
mentiști din mai multe loca
lități ale județului Alba.

Republicii Soaahst» România, fi- 9 
lialele iodetitik>r de științe iste
rice și filologice au organizat un 
simpozion în cinstea semicente- W 
narului Unirii Transilvaniei cu 
România. Cu acest prilej reviste- 9 
le „Ramuri" și „Luceafărul" an 
prezentat o seară de cu
participarea scriitorilor Bal-
tag. Ștefan Bănulescu, Eugen 
Constant Iîie Constantin, Șina £ 
Dănciulescu, Leonid Dimov, Pe- ™ 
tre Dragu, Mihai Duțescu, Gri- 
gore Hagiu, liane Hinoveanu, a 
Gabriela Melinescu, Ilie Purcaru, " 
Adnan Păun eseu-

Sfmbătă în aula Centrului de 
itucb^din Craiova al Academiei

^z^dunări de

Spectacolul festiv „Voința 
neamului”, prezentat duminici 
dimineață în sala „Fantasio* din 9 
Constanța, a încununat șirul 
manifestărilor din această parte 
a țării, consacrate împlinirii a A 
50 de ani de la Unirea Transil
vaniei cu România.

Șl

dare de seamă 
alegeri

(Urmare din pag. I) do către

ex-gii săi, care au ținut să-ți 
prime părerea, succint și simplu, 
stabilind criteriile adevărului in 
aprecierea activității organiza
ției. Din cuvîntul fiecăruia am 
înțeles, deși nu a fost rostit în
totdeauna în mod expres, partea 
de contribuție, mare ca volum 
de muncă și relevabilă prin re
zultate a celui care se numește 
Dumitru Crăcea. Am ascultat cu 
nlăcere mulțumirile exprimate 
lui, ți prin el tuturor uteciftilor,

conducerea întreprinde
rii, prin persoana directorului A 
adjunct, am reținut felicitările

CONTRACTUL
(Urmare din pag. I)

tre, responsabilitatea pe bănci
le facultăților ca și cea de după 
părăsirea lor, în producție, ar
gumentele nu sînt la îndemina 
uniri cerc resfrîns. Sînt argu
mente de notorietate și mîndrie 
națională : studenții patriei în
vață bine, răsplătesc condițiile 
și grija cu care sînt înconjurați 
prin eforturi perseverente în 
dobîndirea unei pregătiri temei
nice. absolvenții, tot mai nume
roșii absolvenți ai institutelor 
de învățămînt superior sînt o 
prezență resimțită și apreciată 
în toate domeniile, economic, 
științific, cultural etc.

Și atunci, se vor fi întrebat 
poate unii, care e rostul acestor 
contracte din moment ce ele 
consemnează realități evidente 
și Ia îndemîna oricui ? Și tre
buie să fi fost sau să fii mar
tor la acest moment sărbătoresc 
măcar într-una din facultăți ca 
să înțelegi că singurul răspuns, 
cel pe ^are l-au dat studenții 
înșiși, e aceasta : rostul lor, înțe
legem cu toții, 
mai mare decît lasă să se înțe
leagă relatarea simplă a 
tului.

Măsura aceasta, ne-au mărtu
risit numeroși studenți în mo
mentul cînd îsi puneau semnă
tura cu o înțeleasă importanță 
alături de cea a rectorului, este 
un lucru mai mult decît bine
venit. încheierea contractelor, 
prevedere conținută în noua le
ge a învățământului, alăturîn- 
dn-se tuturor celorlalte măsuri 
întreprinse în ultimul timp pen
tru perfecționarea învățămîntu- 
lui superior, pentru investirea 
vieții universitare cu noi trepte 
calitative, vine să intensifice și 
mal mnlt climatul de muncă și 
responsabilitate ce domnește în 
facultăți, să îndemne pe fiecare 
student la o activitate susținută 
în perioada studiilor, la o mun
că rodnică acolo unde este ne
voie de ei după absolvire, Ja ob
ținerea unor rezultate care să 
justifice eforturile făcute de 
partid și de stat pentru pregăti
rea lor.

Acest angajament, această în
țelegere profundă a Îndatoriri
lor lor patriotice este sensul fie
cărei semnături pe care studen
ții și-au pus-o șl și-o pun pe r.- 
Mste contracte ele responsabl-

b t__ ___
calde, pline de sinceritate ale se
cretarului de partid, l-au apre- A 
dat calitățile comuniștii organi- 
zației de partid de la șantierul 
III, care l-au ales secretarul lor a 
de partid. Am simțit și eu căi- 
dura miinilor cu care Popescu 
Marin, secretarul Comitetului A 
U.T.C. al sectorului Construcții. 
îi înmtna Diploma de Onoare a 
Comitetului municipal U.T.C. (a A 
doua a acestui organ și a treia 
răsplată a muncii).

Momentul emoționant, petrecut A 
la înaltă tensiune, nu poate fi 
exprimat prin cuvinte, aprecie
rea lui aflindu-se în inimile ti- ț 
nerilor. Abia atunci am înțeles 
de ce secretarul celor aproave 
800 de utecifti constructori se 
despărțea atît de greu de oa
menii de care se legase cu trup 
și suflet. E minunat să simți, să 9 
trăiești sentimentul bucuriei, el 
satisfacției datoriei împlinite, o- 
ferit de acea manifestare sport- W 
tană de prețuire dăruită din mi
mă de acei pe care ai știut să 
ți-i apropii, să-i înțelegi. W

Și cu atît mai mult tartine 
noului secretar, Oprea Dragomir, a 
este mai grea. Pentru că este tot ™ 
atît de greu să menții un pre
stigiu, ca și să-l cucerești. A

CU
Pe un frig da bobotează, ieri 

s-a lăsat cortina peste întiiul 
act al campionatului de fotbal 
din prima divizie a țării. Lume 
puțină în tribune. Teama de 
frig i-a ținut la căldură, In fața 
micului ecran, și poate nu nu
mai teama ci și îndoiala că ma
re lucru nu văd Și dacă merg la 
stadion. Microbistul chiar și a- 
tunci cînd năzuiește doar spe
ranța, nu certitudinea că vede 
un meci mare, riscă orice, e 
demn de sacrificii. După epuiza
rea partidelor, doar 7 la număr 
— pentru că Dinamo — „U“ 
Craiova este amînată pentru as
tăzi (se putea să rupem noi cu 
tradiția, să nu mai rămînă un 
rest ?), după felul cum au evo
luat echipele, după jocurile 
prestate — oricum într-o atmo
sferă de întrecere dîrză, de dis
pută acerbă și pentru minge, 
dar mai ales pentru puncte — 
zestrea din toamnă liniștește 
somnul de iarnă — putem con
chide că această ultimă etapă 
nu ne-a adus nici o surpriză 
neprevăzută. Progresul n-a reu
șit decît o remiză cu Farul deși 
șansele o recomandau ca învin
gătoare — a ratat un șir de 
ocazii dintre care se detașează 
acea bară a lui Matei din min. 
8, ca urmare a unul penaltl 
„dăruit- de arbitrul Ralnea — 
un fault în condiții similare n-a 
fost acordat echipei oaspete. La 
Petroșeni era să se repete fi
gura de acum un an : rapidiștil 
au înscris prin Năsturescu In 
primele minute de joc dar visul 
victoriei le-a fost spulberat de 
O. Popescu care a marcat două 
goluri de zile mari. La Arad, 
elevii Iul Teașcă, după ce e-âu 
bătut 85 de minute de la egal la 
egal cu virtualii campioni, au 
fost lnfrlnți nu de Domide, Pe- 
teecu, Pojoni, Axente sau Moț 
ci de foarte tînărul Broșovschi. 
Cu această înfrîngere clujenii 
reintră într-o zonă periculoasă 
eere le va face probabil vacanța

CLASAMENTUL

U.T.A. 15 19 2 5 25 13 22
„V. Craiova 14 8 3 3 30 20 19
Politehnica 15 s 1 6 17 18 17
Jiul 15 6 4 5 17 15 19
Farul 15 7 2 6 22 21 16
Dinamo Bacău 15 7 2 6 19 19 16
AJSJL 15 7 1 7 22 21 15
Petrolul 15 7 1 7 16 18 15
Dinamo București 13 6 2 5 22 15 14
Progresul 15 5 4 6 14 17 14
Steaua 15 6 1 8 26 22 13
„V- Cluj 15 6 1 8 24 28 13
Rapid 15 5 3 7 16 22 13
Crișul 15 4 4 7 14 16 12
F. C. Argeț 14 5 1 8 16 24 11
Vagonul 15 4 2 9 25 38 10

e mare, poate
fap-

VOLEI
România B

NOU VAL

După ultima etapă I BASCHET
PĂRERE DE RAU

— ptndită de griji șl gîndurl — 
mai puțin plăcută. Dar faptul 
că este îndeaproape talonată de 
echipe „mari- — Steaua (învin
să )a Bacău, fără drept de apel
— îngrijorător finișul acestei 
formații) Rapid și F. C. Argeș, 
care, în sfîrșit, la spartul tîrgu- 
lui aduce un dram de mulțumi
re vajnicilor ei suporteri din 
Trivale — îi fac.î pe studențl să 
îndure mai ușor amarul eșecu
rilor din ultimele meciuri. Un 
meci al cărui rezultat putea fl 
altfel s-a consumat la Iași, pe
troliștii ratînd o mare ocazie 
spre sfîrșitul partidei.

După acest tur de orizont a- 
eupra partidelor, aruneînd o 
privire peste configurația clasa
mentului trebuie să remarcăm 
cu bucurie că în vîrful pirami
dei, acoperită cu frunzele toam
nei — aduc acestea, prin culoa-

ret Ier, a aur — se află fotba
liștii de la U.T.A., meritînd fe
licitările și elogiul tuturor pen
tru modul exemplar și sportiv 
în care s-au știut „bate" ca să 
cucerească această glorie ce, 
pentru o vacanță cel puțin, re- 
înnoadă tradiția supremației e- 
chipelor și fotbalului din pro
vincie. Indiferent de rezultatul 
din meciul ce se dispută astăzi, 
locul doi este rezervat „univer
sitarilor" cralove.nl iar... medalia 
de bronz revine, deocamdată, 
studenților de la Politehnica 
Iași. Oricum, desprinderea celor 
trei echipe, de teamuri reduta
bile, în acest maraton fotbalis
tic, ascensiunea lor spre înălțimi 
este meritorie și lăudabilă. în 
peisajul destul de pernicios al 
fotbalului pe care-1 avem, el

■ Bl

semnăm între aceeași parteneri, 
o nouă rocadă.

Primul act al campionatului 
s-a încheiat dar spectatorul a- 
șezat într-un unghi favorabil 
reflecției, încearcă un bilanț, 
își pune cu tristețe sau răuta
te diverse întrebări. Una, pla
nează, însă autoritar. Iat-o : ce 
a adus nou această ediție — în- 
tr-o formulă cu 16 echipe — a 
campionatului ? Sau, ce a pro
dus ? Calitativ — pregătire teh- 
nieo-tactlcă și fizică — s-a în
registrat vreun progres ? S-a 
simțit un reviriment — ah, și 
de cînd îl așteptăm I — în fot
balul noatru, o notă în plus de 
spectacol, de frumusețe ? Cu pă
rere de rău, nu ! Poate cîteva 
„bucăți- de reprize, din aceste 
puncte de 
memorate.
toții.

vedere, merită a fi 
încolo ce știm cu

V. CABULEA

tPortarul conetănțean Uțu, prompt In intervenții, este primul la balon

U.T.A. — „U* Cluj : 1—4) (O-6). 
Liderul a terminat cu bine 
„campania de toamnă-. Golul 
lui Broșovschi, așteptat 85 de 
minute, a dezlănțuit entuziasmul. 
In tribune.

Politehnica — Petrolul: 1—0 
(1—0). Numai victoria i-a mul
țumit pe spectatorii ieșeni, fiind
că jocul în sine 
A înscris Incze.

Jiul — Rapid 
Rapid a pierdut 
punctul mult dorit. Golurile au 
fost opera lui Năsturescu și res
pectiv O. Popescu (de două ori).

a fost cenușiu.

: 2-1 (0-1). 
în minutul 88

Polonia 15-3 (6-3)

VICTORIE,

Diagrama etapei

Crișul — Vagonul : 4—2 (1—1). 
Crișul a oferit înflăcăraților săi 
suporteri o victorie așteptată și... 
multe speranțe pentru retur. 
Autorii golurilor : Cociș, E. 
Naghi, N. Alexandru, Popovici 
și respectiv Adam (de două ori).

Progresul — Farul : 0—0. Deși 
au dominat marea majoritate a 
timpului, bucurfeștenii nu l-au 
putut învinge pe excelentul Uțu

nici măcar din 
tras în bară 1

F. C. Argeș 
(1—0) : Tînărul 
un debut 
toate cele 
sale. Sico 
Ieșenilor.

penaltl. Matei a

— A.S.A. : 3—1
Roșu și-a făcut 

senzațional, înscriind 
trei goluri ale echipei 
a salvat onoarea mu-

Bacău — Steaua : 3—1
Militarii se pot declara

Dinamo 
(2—1). 
mulțumiți de rezultat. Dinamo a 
făcut una dintre cele mai bune 
partide din această toamnă. Au 
înscris : Simionaș, Munteanu, 
Dembrovschi pentru gazde și 
Crăiniceanu pentru bucureșteni.
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Ttnerela baschetbaliste de le 
Voința Brașov au produs cea 
mai mare surpriză a campiona
tului. lntrecînd pe rupidiste 
chiar la ele acasă. Cu o echipă 
vlăguită, vicecampioanele nu au 
putut nici un moment face față 
ritmului rapid de joc impus de 
adversarele lor. Precizia în a- 
runcările de la semidistanță și 
distanță au făcut mat apărarea 
ceferistelor și la pauză brașo- 
vencele conduceau cu 33—26 !

La reluare era de așteptat un 
reviriment în tabăra rapidistă, 
dar, spre surprinderea generală, 
cele care controlează jocul sînt 
tot jucătoarele de la poalele 
Tîmpei. Octavia Simon și Agnes

RAPIDISTELE

GIULEȘTI!

Vogel, nu pot fl oprite In nici 
un fel de bucureștence. în minu
tul 30, la scorul de 58—39, an
trenorul S. Ferencz cere eleve
lor sale să renunțe la „zonă“ și 
să aplice presingul. Brașoven- 
cele au un moment de respiro, 
țin de fiecare dată mingea cîte 
30 de secunde și... diferența de 
pe tabela de marcaj începe să 
scadă. în ultimul minut de joc, 
feroviarele s-au apropiat Ja un 
punct (68—67), dar nu au mai 
avut putere să egaleze. Scor fi
nal : 72—69 pentru Voința Bra
șov. Arbitrajul prestat de S. Fi- 
loti $1 Gh. Ionescu a fost exce
lent

La sfîrșitul partidei, antreno
rul S. Ferencz ne-a declarat: 
„Victoria brașovencelor este ab
solut meritată. Diferența de vi
talitate și-a spus cuvîntul. Echi
pa mea dă semne de oboseală. 
Vîrsta jucătoarelor nu iartă și 
va trebui să primenim echipa 
începînd chiar din acest campio
nat. Arbitrajul a fost corect". "■

Cu atît mai de neînțeles pare 
atitudinea unor așa-ziși „supor
teri" care, după ce au adus in
jurii conducătorilor jocului tot 
timpul partidei, la sfîrșitul întîl- 
nirii au încercat să lovească pe 
arbitrul S. Filoti. Dacă clubul 
Rapid nu este în state să-și 
tempereze susținătorii — și a 
dovedit acest lucru în nenumă
rate rînduri — F.R.B. arfe obli
gația să ia măsurile ce se im
pun. Le așteptăm. La Oradea, 
în derbiul etapei, Politehnica 
București a întrecut Crișul cu 
66—47 (31—25).

DAN VLAD

RUGBISTII ROMÂNI VICTORIOȘI CU 15-14 |N ÎNTÎLNIREA CU REPREZENTANȚII FRANȚEI
* . .. ____ ________ _____________________ _______________________. g

(Urmare din pag. 1)

lasă 
care

Prezenta celor mai 
bune echipe 
reștene de 
(Steaua, Rapid, 
namo) a atras, 
în Sala Floreasca un 
număr destul de ma
re de spectatori. Și, 
indiferent dacă echi
pa preferată a în
vins sau a pierdut, 
ei au plecat satisfă- 
cuți pentru că au a- 
vut ocazia să asiste 
la multe faze de 
foarte bun specta
col. Iar dacă ținem 
seama că în teren ău 
apărut foarte multi 
jucători care de-a- 
bia, au depășit vîrsta 
junioratului faptul 
este cu atît mai îm
bucurător.

Dinamo, cu o Echi
pă întinerită aproa
pe complet a între
cut Progresul cu 
3—1.

începută cu un an 
mai devreme, aeea»-

bucu- 
volei 

Di- 
ieri,

tă politică dă roade 
și la Rapid. Tinerii 
Cristian. Penciules- 
cu. Cătălin și Du
mitrescu. alături de 
experimentalii Min- 
cev și Costinescu. au 
fost la un pas să 
producă o mare sur
priză : victorie în 
fața campionilor. 
Chiar dacă acest lu
cru nu s-a întîmplat.

lor a 
să ne

comportarea 
avut darul 
convingă că școala 
giuleșteană de volei 
are destule rezerve 
pentru a ridica din 
nou un team așa 
cum a avut cu pu
țini ani în urmă. 
Steaua. În schimb, a 
deziluzionat. în a- 
fara lui Poroșnicu 
și. în pa-te, Raucb 
nici unul din compo- 
nenții săi nu a evo
luat la adevărata va
loare. Nu putem tre
ce cu vederea nici 
comportarea de-a

dreptul huliganică a 
jucătorului Crețu 
care a adus injurii 
arbitrului secund. E- 
liminarea sa din joc 
nu o considerăm su
ficientă. Comisia de 
disciplină trebuie 
să-și spună și ea cu- 
vintul. Faptul că e- 
chipa Steaua se com
portă sub valoarea 
sa este cu atît mai 
îngrijorător cu cît 
meciurile din cadrul 
„C.C.E.” bat la ușă. 
întîlnirea, care a 
durat 133 de minute, 
s-a încheiat în cele 
din urmă cu victoria 
echioei Steaua : 3—2. 
(16—‘18; 15—8; 16—14; 
8—15; 15—12).

Alte rezultate : Ra- 
pid-Medicina (f) 3-0; 
Dinamo-,, U* 
va (f) 3-0; 
Penicilina 
0-3;
(f) :

Craio- 
I.F.S.- 

Iași (f) 
; C.F.B.-„U- Cluj 
3-1.

ȘERBAN 
BASARAB

DAR NUMAI ATIT...
din Parcul 

Capitală s-a
Pe stadionul 

Copilului din 
desfășurat duminică diminea
ța premiera rugbistică inter
națională a zilei — meciul 
dintre reprezentativa secun
dă a României și naționala 
Poloniei.

Disputată pe un timp fri
guros partida a luat sfîrșit 
cu scorul de 15—3 (6—3) în 
favoarea rugbiștilor români. 
In prima repriză echipa noas
tră n-a izbutit să-și impună 
jocul și, ca rezultat, polonezii 
au dominat atît din punct 
de vedere tactic, cît și teh
nic. Jocul confuz, fără con
vingere, al reprezentanților 
noștri în această parte a me
ciului face ca aripa UA- 
PAJLZKI să înscrie un eseu 
de toată frumusețea. Repriza 
secundă ne este, în sfîrșit, fa
vorabilă. Prîntr-un joc co
lectiv mai ordonat, OBLE- 
MENCO, BÂLTÂREȚU și

DRAGOMIR izbutesc să ma
joreze scorul prin două eseuri 
și o lovitură de pedeapsă. 
Dar se pare că lipsa dfe ex
periență și neomogenitatea 
lotului ca și jocul bun în a- 
părare al polonezilor au îm
piedicat echipa noastră să-și 
etaleze în totalitate cunoș
tințele tehnico-tactice.

Se impune ca federația 
noastră de specialitate să pro
grameze mai des jocuri ale 
secunzilor naționalei, cît și 
partide intercluburi, pentru 
ca jucătorii noștri să acu
muleze o experiență 
mult mai mare.

Arbitrului francez, 
Cament, nu 1 s-au 
probleme de arbitraj, jocul 
diaputîndu-ee într-o notă de 
deplină sportivitate.

de joc

Robert 
ridicat

GABRIEL FLOREA

12—8. Sfîrșitul reprizei ne 
în... Paradis. O repriză în 
nu prea am jucat la mînă cum au 
făcut advetsârii, dar am fost su
periori pe compartimente, în 
special în linia a IlI-a cu DA
MIAN, RĂȘCANU și CIOBĂ
NEL, am djominat teritorial, am 
placat și am jucat prudent. Re
priza secundă, alături de frig, 
frica ne intră în oase. Inepuizabi
lul PARIES transformă o lovitură 
de pedeapsă și diferența de scor 
e redusă la un punct : 12—11 
pentru noi. Și au venit chinuitoa
rele minute și prăbușirea spferăh- 
ței — minutul 71 — cînd se pro
duce răsturnarea scorului în fa
voarea oaspeților, prin transfor
marea unei alte lovituri dă pe
deapsă de către OZcelentul PA- 
RlKS. Vom fi învinși ? Nu ! Bă
ieții noștri suprapun crizei atacuri 
peste atacuri și minutul 74 ne adu
ce victoria prin eroul acestei în- 
tîlniri — IRIMESCU — care e- 
xecută dintr-un unghi dificil o 
lovitură de pedeapsă : 15—14 I 
Minutele oare s-au scurs pînă la 
fluierul final al arbitrului M.
JOSEPH tfara GeâHur) au fost

infernale. S-au dezlănțuit aprig 
francezii, ne-am dezlănțuit noi 
mai mult, și în mod sportiv, să 
ne apărăm victoria. Au fost arun
cate în bătălie, în aceste minute, 
arsenalul subtilităților de către

MINUTELE
VOINȚEI

SUPREME

oaspeți, iar noi puterea de luptă, 
luciditatea și calmul, voința, cu
rajul și încrederea. în această 
confruntare am fost la fel de bine 
pregătiți câ și echipa Franței, dar 
ea rămîne posesoarea unei tehnici

și a unei concepții de joc irepro
șabile, mai ales pe treisfetturi, iar 
țioi a unei tehnici colective, foar
te bine ansamblate pe comparti
mente. Ne-au dominat în margi
ne, i-am dominat la grămezile or
donate. Au creat faze tactice, 
ne-am apărat tactic. Au jucat mai 
mult la mină, ne-am apărat prin 
placaje pînă la epuizare. Au mar
cat o încercare și puteau să mai 
maree, însă am ratat și noi sufi
ciente. Punctele în majoritate sînt 
rezultatul situațiilor statice, sau al 
duelului Irimescu — Paries. Vic
toria, a treia victorie în fața celor 
care ne-au inițiat în tainele și 
frumusețile sportului cu balonul 
oval, va fi comentată ca o victo
rie de răsunet în Franța în pri
mul rînd, apoi în restul Europei 
sau dincolo de Ecuator, la anti
pozi. Și nimeni din cei prezenți 
pe stadionul 23 August, sau care 
au urmărit întîlnirea pe micul 
ecran, nu va uita ziua aceasta, 
ziua a încă unui succes de pres
tigiu pentru culorile sportului 
nostru și pentru care toată echipa 
merită felicitări.

cralove.nl


săptămîna pe glob □□□□ ESDSS
Criza prin care a trecut în 

cursul ultimelor săptămîni francul 
francez a fost depășită. La burse
le occidentale, pe piața capitalu
rilor și a monezilor începe să se 
revină, treptat, treptat, la normal. 
Cotările monetare și ale aurului 
dau dovezi de tot mai mare sta
bilitate, fixîndu-se în jurul cursu
rilor obișnuite.

Totuși, observatorii și experții 
sînt unanimi în a considera că 
de fapt, criza prin care a trecut 
francul a reprezentat doar un e- 
pisod al unei crize mult mai 
profunde și mai largi, care se 
manifestă de cîțiva ani încoace. 
Fără excepție, ei consideră că sis
temul monetar interoccidental 
este bolnav cronic și că simpto- 
mele maladiei vor reveni mai cu- 
rînd sau mai tîrziu cu acuitate 
în centrul atenției.

Așadar, neîncrederea manifes
tată atît de violent și, în unele 
privințe, atît de neașteptat, sub 
forma neîncrederii față de fran
cul francez, privește în fond an
samblul sistemului monetar al lu
mii capitaliste.

Acest sistem, denumit în mod 
curent Gold Exchange Standard
— etalonul aur-devize — s-a 
constituit ca urmare a Conferin
ței monetare din Geneva (1922) 
căruia i s-au adus unele corecti
ve la Conferința de la Bretton 
Woods (1944). în esență, baza 
sistemului consta în împărțirea 
monedelor în două categorii prin
cipale : una, a monezilor cheie, 
socotite a fi la fel de bune ca 
și aurul din cauza convertibilității 
lor în metal prețios ; altele, a 
monezilor obișnuite, neconverti
bile, care își exprimă valoarea nu 
în aur ci în paritatea lor cu mo- 
nezile-cheie. împărțirea nu a a- 
vut — așa cum s-ar putea crede
— criterii arbitrare, ci a pornit 
de la forța economică și financia
ră reală a partenerilor din lumea 
occidentală. în principal, monezi- 
cheie au devenit dolarul și lira 
sterlină, adică monezile Statelor 
Unite și Angliei, care ieșiseră (a- 
tît din primul cît și din al doi

Criza guvernamentala din 
Italia a intrat de marți într-o 
nouă fază odată cu mandatul 
încredințat secretarului național 
al Partidului democrat-creștin, 
Rumor, de a forma un nou gu
vern. în esență misiunea lui 
Rumor este aceea de a constitui 
un guvern majoritar, mai precis 
de a reface coaliția de centru 
stînga (democrat-creștini, socia
liști, republicani). Această mi
siune e dificilă și complexă în- 
trucît în actuala stare de lu
cruri trebuie puse de acord nu 
trei partide, ci cinci curente so
cialiste, opt curente democrat- 
creștine și partidul republican. 
Situația se complică și prin fap
tul că acceptarea de către 
Consiliul Național al Partidului 
democrat-creștin aA „relansării 
coaliției de centru stînga" a fost 
făcută cu multe rezerve și în
soțită de decizia de a se con
voca un congres anticipat al 
Partidului la sfîrșitul primăverii. 
Ceea ce aruncă o lumină de 
provizorat formulei guverna
mentale ce ar urma să fie con
stituită după actualele consul
tări.

O înțelegere de principiu a 
fost stabilită pînă acum între 
cei trei eventuali parteneri nu
mai în sensul de a trece la a- 
nalizarea concretă a posibilită
ților și condițiilor refacerii coa
liției de centru stînga.

După întîlnirca delegațiilor 
partidelor democrat-creștin, so
cialist și republican cu primul 
ministru desemnat, Mariano Ru
mor, direcțiunile respectivelor 
partide au dezbătut joi și vineri

săptămina pe glob
DUPĂ SATO, SATO

Lupta pentru președinția par
tidului liberal-democrat din Ja
ponia nu a avut nimic din dra
matismul prevăzut inițial. încâ 
de la primul tur al scrutinului 
Eisaku Sato și-a redobîndit 
funcția și implicit — în confor
mitate cu legile în vigoare în 
Japonia — și funcția de prim- 
ministru. El a întrunit 249 de 
voturi (cu 20 de voturi peste ma
joritatea necesara). în schimb, 
ceilalți candidați Takeo Miki, 
fost ministru de externe, și Shi- 
gesaboro Maeo, personalitate 
de frunte în timpul cabinetului 
Ikeda, nu au cumulat decît 107 
și respectiv 95 de voturi.

Președintele reales și premier 
al Japoniei pentru următorii doi 
ani este preocupat în prezent — 
așa cum remarca presa japone
zi — de „o remaniere radica
la a cabinetului, spre a-i insu
fla sînge proaspăt și a-i conso
lida unitatea". în cursul acestei 
săptâmîni el a anunțat că va 
face public numele miniștrilor 
săi, precizînd : ei nu vor fi de
semnați din rîndurile Dietei 
(parlamentului), ci în funcție de 
competențele lor.

în perioada noului sau man
dat, Sato va fi confruntat cu o 
serie de probleme dintre cele 
mai acute și spinoase. în acest 
sens presa internațională se re
feră la „Tratatul japono-ame- 
rican" ce urmează a fi prelungii 
în mod automat în 1970, sau de
nunțat ; retrocedarea Okinawei 
în privința căreia premierul 
Sato a ajuns cu prilejul ultimei 

lea război mondial) cu o forță 
mai mare decît a altor țări capi
taliste și ale căror tezaure de me
tal prețios puteau garanta stabi
litatea monetară. Desigur, conver
tirea a fost limitată la un mo
ment dat, numai băncile centrale 
de emisiune ale altor state puhn- 
du-se prezenta cu dolari sau lire 
la băncile de emisiune ale S.U.A. 
și Angliei pentru a Ie fi preschim
bate în aur. Dar chiar și așa, do
larul și lira erau considerate mo- 
nezi-forte, puternice, în raport cu 
alte monezi occidentale pentru 
care, respectivele state nu numai 
că nu-și puteau permite să dea 
metal, dar de multe ori nu aveau
tfiMT itit" «■ iwr.’nirwggMi

Episodul unei crize 
profunde

posibilitatea să le preschimbe nici 
măcar în monezi-cneie.

Atîta vreme cît lumea occiden
tală a resimțit puternic influența 
urmărilor nefavorabile ale ultimu
lui război mondial, sistemul mo
netar a funcționat mulțumitor 
pentru toate țările capitaliste. Pe 
această cale Anglia și Statele U- 
nite și-au putut menține și chiar 
întări influența economică și po
litică. Totodată, statele cu mone
dă „obișnuită" și-au putut asigu
ra o anumită stabilitate monetară 
și, treptat, au avut posibilitatea 
de a-și reface tezaurele ce ga
rantează emisiunea bănească.

Profitînd de situația privilegia
tă a monedelor lor, Statele Unite 
și Anglia au cheltuit mari sume 
de bani în străinătate, plătindu-le 
în monezile lor, larg solicitate de 
celelalte state. în plus, monopo
lurile din aceste două țări au pu
tut face importante investiții de 

primele rezultate ale schimbu
lui de păreri. Joi seara, direc
țiunea Partidului democrat-creș- 
f in a dat publicității un docu
ment conținînd principalele pro
bleme pe care le consideră e- 
sentiale pentru programul vii
torului guvern. Documentul pre
vede crearea unor guverne re
gionale cu împuterniciri econo
mice și administrative importan
te, o politică economică de fo
losire deplină a brațelor de 
muncă și de combatere a deze

Relunsure dificilă 
fu Romu

chilibrului dintre nord și~ sud, 
majorarea pensiilor de bătrîne- 
țe, o reformă a învățământului, 
modificarea Codului penai și a 
celui civil și a Legislației fami
liei, iar pe planul politicii ex
terne menținerea Italiei în 
N.A.T.O. dar și sprijinirea efor
turilor în vederea realizării 
unor măsuri de dezarmare pre
cum și „promovarea unor ini
țiative menite să intensifice re
lațiile bilaterale în sfera euro
peană".

Această „Schiță de program" 
a democrat-creștinilor a consti

sale vizite la Washington, la 
un acord cu președintele John
son fără a stipula, totuși, un 
termen definitiv; în sfirșit, pro
blema din ce în ce mai acută 
a liberalizării schimburilor co
merciale.

Observatorii locali atrag în 
mod deosebii atenția și asupra 
problemelor interne cărora Scto 
va trebui să le găsească solu
ția. Este vorba, în primul rînd, 
de creșterea în spirală a prețu
rilor la produsele care afectea
ză o gamă largă de consuma
tori precum și de întocmirea 

Tur de orizont
bugetului pentru viitorul an 
fiscal.

SPERANȚE IN CIPRU

Elemente favorabile soluțio
nării problemei cipriote aO par
venit din Nicosia la sfîrșitul 
săptămînii. După realizarea pri
melor contacte între lideri re
prezentând comunitățile greco- 
cipriotă și turco-cipriotă se rea
lizaseră cu cîtva timp în urmă 
primii pași, destul de firavi, 
pentru readucerea liniștii pe 
insula atît de încercată în ul
timii ani. O telegramă de pre
să anunța joi că în cadrul con
vorbirilor, începute în luna iu
nie și intrate în faza hotărîtoa

capital în străinătate. împreună 
cu alte capitole ale comerțului 
așa-numit inxizibil (transporturi, 
asigurări, turism etc.), aceste chel
tuieli au făcut ca balanțele de 
plăți ale S.U.A. și Marii Britanii 
să devină cronic deficitare, ceea 
ce a permis altor state să acumu
leze în mîinile lor mari cantități 
de lire și dolari.

Pe măsură ce statele capitalis
te și-au refăcut tezaurele, ele au 
început să prezinte băncilor cen
trale din .Anglia și S.U.A. lirele 
sterline si dolarii pentru a fi pre
schimbate in metâlpretios. Astfel 
a. început perioada „hemoragii
lor" de aur către Franța, R. F. a

Germaniei, Italia, Japonia 
Treptat, tezaurul american a scă
zut la mai puțin de jumătate din 
valoarea pe care o avea în 1948, 
în vreme ce sumele de dolari a- 
flate în mîinile străinilor așa nu
mitele angajamente pe termen 
scurt și lung) creșteau în mod 
continuu.

O asemenea evoluție nu putea 
să nu zdruncine încrederea in do
lari și lire, fiecare deținător strâ- 
duindu-se să-și convertească ba
nii în aur. Cursurile monezilor- 
cheie au început să oscileze, ceea 
ce a adîncit „criza de încrede
re" în ele și mai mult

Pe acest fundal au debutat dis
cuțiile din cadrul F.M.I. (Fon
dul Monetar Internațional) și din 
afara lui, privitoare la reforma 
sistemului monetar interocciden- 
tal. Au fost supuse analizei mul
tiplele aspecte ale sistemului, si
tuația diverselor monezi, evoluția 
balanțelor externe de plăți etc.

tuit obiectul unei analize amă
nunțite în cadrul direcțiunilor 
Partidului socialist și a celui re
publican. în timp ce republica
nii nu manifestă poziții contra
re programului sugerat de 
P.D.C., în rîndurile socialiștilor 
continuă să se mențină păreri 
deosebite, afirmîndu-se poziții 
care solicită, în esență, măsuri 
mai hotărîtoare în vederea sa
tisfacerii revendicărilor maselor 
muncitoare. Curentele de stînga 
din sînul Partidului socialist

(curente foarte puternice dacă 
ne gîndim că grupul care s-a 
pronunțat pentru reînnoirea co- 
aliței cu democrat-creștinii nu 
dispune decît de o majoritate 
de 52 la sută) insistă pentru 
stabilirea unui/program guver
namental apropiat de dezide
ratele de bază socialiste și, mai 
ales, pentru obținerea unor ga
ranții de aplicare efectivă a 
unui asemenea program.

Tratativele de fond urmează 
să reînceapă astăzi. Tn cercurile 
politice italiene se observă ca, 
avînd de făcut față unor evi

re în cursul lunii noiembrie, s-a 
cjuns la o înțelegere privind re
vizuirea Constituției aprobate în 
urmă cu nouă ani. Surse din a- 
proplerec celor două delegații 
ia convorbiri cu precizat că în 
prezent se încearcă definirea 
„noii structuri constituționale și 
în special, să se realizeze o extin
dere a autonomiei administra
tive a comunității turce". Opti
mismul în legătură cu rezolva
rea crizei din Cipru este justi
ficat de observatorii prezenți 
la Nicosia, Atena și Ankara și 
ca urmare a faptului că se pre

vede o diminuare c efectivelor 
O.N.U.. staționcte pe insulă, cu 
circa 25 ia sută. Oricum, ulti
mele rezultate ale tratativelor 
dintre cele doua comunități sin* 
aducătoare de speranțe.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
DIN SPANIA

Agențiile de presă ou tran
smis din Spania în ultimele zile 
știri și reportaje consemnînd o 
nouă intensificare a mișcării re
vendicative. Un larg ecou l-a 
avut greva declanșată de 8000 
mineri din provincia spaniolă 
Oviedo. Participanții la grevă, 
fâcîndu-se purtători de cuvînt 
ai unei mari părți a muncitori- 

S-au avansat cele mai diferite 
propuneri concrete de reformare, 
începind cu propunerea de a se 
reveni la etalonul-aur (Gold Stan
dard) și terminînd cu aceea de a 
se crea o unitate monetară con
vențională, nelegată în nici un 
fel de aur, care să permită sta
telor cu balanțe de plăți defici
tare să evite dificultățile prin ca
re trec la un moment dat

Nu au lipsit din dispute nid 
conflictele acute, presiunile eco
nomice, financiare și politice. 
Totuși, datorită împotrivirii în
verșunate a statelor cu monedâ- 
cheie nu s-a putut ajunge Ia un 
acord de natură sâ rezolve pro
blemele reale ce decurgeau din 
neajunsurile efective ale sistemu
lui monetar intemaționaL

Trenarea problemelor și lipsa 
unor sohiționâri eficiente a difi
cultăților sistemului, a dus la a- 
grav area acestora. Timpul a lu
crat împotriva sistemului și nu în 
favnarea kri.

Cele mai dramatice momente 
din criza sistemului monetar occi
dental S-au precipitat cu o repe
ziciune neașteptată. în noiembrie 
1967, după repetate frisoane prin 
care trece moneda britanică, lira 
sterlina trebuie să fie devalori
zată. In martie 1968 se face sim
țită cu o rară violență, criza de 
aur-ddari, care primejduiește di
rect situația internațională a mo
nedei americane. în noiembrie 
1968 are loc criza francului fran
cez.

A devenit evident astfel, o dată 
mai mult, că sistemul monetar 
aur-devize nu mai corespunde si
tuației create în lumea contem
porană. Ei nu mai corespunde 
nici expansiunii rapide a comer
țului mondial și nici raporturilor 
de forțe modificate dintre diver
sele țări capitaliste. Atîta vreme 
cît apărătorii actualului sistem 
monetar nu vor înțelege acest lu
cru ei nu se pot aștepta decît la 
noi izbucniri — mai mult sau 
mai puțin virulente — ale bolii 
cronice de care suferă monezile- 
cheie ale lumii occidentale.

dente dificultăți, Mariono Rumor 
deține totuși un atu important 
Eșuarea actualei tentative de 
creare o unui guvern majoritar 
ar lăsa ca unică alternativă or
ganizarea unor noi alegeri 
Perspectivă de natură so-i în
grijoreze in cel mai inalt grad 
fie socialiști al căror declin o 
ost dureros evidențiat în re

centele alegeri generale din 
mai a.c.). în condițiile tendințe
lor nete de orientare spre stin
gă a corpului electoral italian, 
cele trei partide au suficiente 
motive să evite o consultare e- 
lectorală precipitată.

Dincolo de diferitele mobilări 
tactice și de posibilele pertrac
tări care ar putea duce la re- 
fc cerea coclitiei guvernamen
tale ,.de centru stînga' proble
mele esențiale ram în cele de 
program. Elementele fundamen
tale care au declanșat criza gu
vernamentală, și cea politică, 
după alegerile din 19 moi se 
află tocmai in carențele defini
rii și, mai ales, ale aplicării 
unui proqram comun eficient al 
celor trei parteneri (democrat- 
creștini, socialiști și republicani). 
Puternicul val de greve munci
torești din ultimele săptămîni. 
efervescența înregistrată în 
școli și facultăți pun in lumina 
acuitatea problemelor sociale in 
Italia zilelor noastre. Realitățile 
italiene atestă că formulele gu
vernamentale care nu țin seama 
de cerințele acute ale țării, de 
revendicările maselor, nu au 
viabilitate.

mii spaniole, au hotărît înceta
rea lucrului în semn de protest 
față de lipsa celor mai elemen
tare condiții de securitate a 
muncii. După cum informa 
FRANCE PRESSE, numărul celor 
care au luat parte la grevă a 
crescut ulterior la 15.000. Soli
dari cu revendicările minerilor, 
alți 20.000 de muncitori au par
ticipat miercuri la o demonstra
ție desfășurată pe străzile ora
șului Oviedo cu prilejul înmor- 
mîntârii minerilor căzuți victime 
lipsei măsurilor de securitate a 
muncii. Tn cursul aceleiași săp
tămîni, studenții madrileni au 
organizat la rîndul lor manifes
tări de solidaritate cu muncito
rii greviști. După ce au ocupat 
Facultatea de științe politice și 
economice, în amfiteatre au fost 
organizate dezbateri, numeroși 
vorbitori exprimînd sprijinul 
mișcării studențești față de re
vendicările minerilor din Astu- 
ria. Aceste manifestări au stîr- 
nit îngrijorarea autorităților 
care au trimis în jurul facultății 
ocupate de studenți numeroase 
efective ale poliției. Pe străzile 
din preajma celorlalte facultăți 
din Madrid circulă, la scurte in
tervale, patrule. în alte centre 
universitare, la Bilbao și Barce
lona, studenții, în urma unor a- 
dunări în cadrul cărora au dez
bătut situafia politică din Spa
nia, precum și necesitatea unei 
reforme democratice în învățâ- 
mîntul superior spaniol, au ho
tărît să declare grevă.

Dr. N. S. STANESCU
EM. RUCAR 

IOAN TIMOFTE

VIETNAMUL DE SUD. — 
Școala organizata în*r-una 
din regiunile eliberate de 

patrioți

Declarațiile lui Cowon
LAGOS 1 (Agerpres). — Ge

neralul Yakubu Go won, șeful gu
vernului militar al Nigeriei, a 
rostit în fața studenților din ora- 
șul Zaria o cuvîntare, în care s-a 
referit la situația actuală din Ni
geria și la politica pe care guver
nul intenționează să o promoveze 
după încetarea ostilităților mili
tare. Guvernul federal, a arătat 
ei. va fixa, după încetarea opera
țiunilor militare, un nou termen 
pentru instaurarea în țară a unui 
g-j-.em civil. Autoritățile militare, 
a subliniat el, „nu vor preda pu
terea unui om sau unui grup de 
persoane, ci unei Adunări Consti
tuante din care vor face parte re
prezentanți ai populației din în
treaga țară, inclusiv ai tribului 
Ibo". Generalul Gowon, relevă a- 
genția France Presse, și-a expri
mat dorința de a se ajunge la o 
largă reconciliere națională, men- 
fionmd că încetarea ostilităților, 
reconstrucția economică și socială 
a Federației Nigeriei sînt princi
palele probleme care preocupă 
in prezent guvernul federal de la 
Lagos.

La baza reformelor politice și 
constituționale preconizate de gu
vern se află împărțirea adminis
trativă a țării intr-un număr de 
12 state.

Pr •■-țîndu-se în favoarea u- 
nei reconcilieri naționale imediate 
oe scara întregii țări, generalul 
Govxu a declarat că această pro
blemă va fi rezolvată cu atît mai 
repede cu cît puterile străine ne 
vor lăsa în pace și ne vor da 
posibilitatea să găsim noi singuri 
soluția.

jîTtiftirâ

DANEMARCA. — Imogine din Copenhaga

• LECTORATUL de limbă șl 
literatură română, din cadrul 
Universității „Klement Odrid- 
ski“ din Sofia a organizat o 
seară culturală românească de
dicată semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România. Lec
torul universitar Florin Popes
cu a vorbit studenților care 
studiază limba română despre 
însemnătatea zilei de 1 Decem
brie în istoria și cultura po
porului român.

• LA SAIGON s-a anuntat 
sâmbătă seara ca delegația sud- 
vietnameză la convorbirile ofi
ciale cvadripartit6 de la Paris 
va fi condusă de Pham Dang si 
va pleca joi spre Paris.

• GUVERNUL BELGIAN a 
dezmințit sîmbătă acuzațiile 
formulate de autoritățile bia- 
freze în legătură cu furnizarea 
de arme belgiene Nigeriei.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe belgian a 
arătat că zvonurile provenind 
din Umuahia, care arată că un 
transport aerian de arme pro

Corneliu Mănescu primit 
de Șahinșahul Iranului
TEHERAN 1 — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite : Slinistrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, a 
fost primit sîmbătă de Majesta- 
tea Sa Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, Șahinșahul Ira
nului, la Palatul Niavarah. Cu 
această ocazie el a transmis un 
mesaj de salut din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Șahin
șahul a rugat la rîndul său pe 
ministrul de externe al României 
să transmită un mesaj de salut 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, a fost relevată dezvoltarea 
pozitivă a colaborării rodnice 
dintre România și Iran și au fost 
discutate unele probleme inter
naționale de interes comun.

La Ministerul de Externe ira
nian au avut loc convorbiri ofi
ciale între Corneliu Mănescu și 
omologul său Ardeshir Zahedi. 
Cei doi miniștri și-au reafirmat 
satisfacția în legătură cu evolu
ția mereu ascendentă a coope
rării în cele mai diferite domenii 
dintre România și Iran și au 
accentuat interesul reciproc de a 
extinde și diversifica domeniile 
de colaborare. Ei au procedat la 
schimbul instrumentelor de rati
ficare ale acordului de colabo
rare culturală româno-iranian 
semnat anul trecut la București.

Sîmbătă seara, Ardeshir Za
hedi a oferit un dineu în onoa
rea ministrului român. Au luat 
parte Sarif Emami, președintele 
Senatului, Abdulah Riazi, pre

venind din Belgia, cu destina
ția Lagos, ar fi avut loc la 22 
noiembrie, nu sînt adevărate. 
El a adăugat că nici o autori
zație de export, de tranzit sau 
de transport de arme spre Ni
geria nu a fost eliberată de gu
vernul de la Bruxelles. Purtă
torul de cuvînt belgian a subli
niat faptul că nu există nici un 
acord privind furnizări de arme 
între Belgia și Nigeria.

• LA 4 DECEMBRIE, repre
zentanții Partidului socialist 
(S.F.I.O.) și ai Convenției clu
burilor republicane vor ține o 
reuniune comună pentru a exa
mina problemele concrete pe 
care le ridică hotărîrea celor 
două formații politice de a crea 
un partid unic al stîngii fran
ceze. Ținerea reuniunii a fost 
hotărîtă în cadrul unei ședințe 

ședintele Medjilisului, D. Amou- 
zegar, ministrul de finanțe, care 
asigură interimatul președinției 
Consiliului de Miniștri în lipsa 
premierului Hoveida, plecat în 
S.U.A., A. Alikhani, ministrul e- 
conomiei, M. Rahnema, minis
trul cercetării științifice și în- 
vățamîntului superior, Nasser 
Golsorskhi, ministrul resurselor 
naturale și alte persoane oficiale. 
Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească. în g 
toastul rostit cu acest prilej, | 
Ardeshir Zahedi a relevat însem- ■ 
nătatea vizitelor reciproce dintre | 
conducătorii statelor noastre pen- g 
tru dezvoltarea continuă a reia- i 
țiilor prietenești româno-iraniene: g 
„încheierea unor importante a- | 
corduri — a spus el — între ță- g 
rile noastre în cursul ultimilor S 
ani, cum sînt acordul comercial g 
și de plăți pe termen lung și 
cele referitoare la cooperarea e- 
conomică și tehnică pentru fa
bricarea de tractoare românești 
în Iran, ca și cooperarea în do
meniul industriei minelor, agri
culturii și silviculțurii dovedesc 
în mod limpede că relațiile noas
tre sînt așezate pe o temelie so
lidă și durabilă".

In toastul său, Corneliu Mă
nescu a mulțumit gazdei pentru 
primirea cordială și aprecierile 
prietenești la adresa României și 
a poporului român. „Țăriinoas
tre — a spus el în continuare — 
au statornicit și dezvoltat relații 
de colaborare prietenească, care 
prin amploarea, diversitatea și 
modul lor de desfășurare con- | 
stituie o ilustrare pregnantă a | 
multiplelor posibilități de înțele- | 
gere și cooperare care există în- g 
tre state cu sisteme social-poli- | 
tice diferite. Colaborarea prie- | 
tenească dintre popoarele român g 
și iranian servește nu numai | 
propriilor lor interese, dar și | 
cauzei nobile a înțelegerii și co- | 
laborării internaționale, însănă- p 
toșirii climatului politic din în- g 
treaga lume, consolidării păcii". |

HARRIMAN
SE VA RETRAGE ?
Averell Harriman, șeful de

legației americane la convor
birile de la Paris în problema 
războiului din Vietnam, a ple
cat duminică la New York. | 
La plecare, Harriman a făcut g 
o declarație presei în care a | 
arătat că, în timpul șederii | 
sale în S.U.A., va face o tre- | 
cere în revistă cu înalte ofi- | 
cialități americane a situației g 
internaționale și în special a | 
problemelor legate de trata- | 
tivele asupra războiului din | 
Vietnam. El a declarat, tot- | 
odată, că intenționează să pă- 0 
răsească postul său de la Pa- a 
ris în momentul instalării noii I 
administrații — la 20 ianuarie K 
anul viitor.

a Comitetului Executiv al Fede
rației Stîngii Democratice și So
cialiste (F.G.D.S.)

• LORDUL CHALFONT, mi
nistru de stat în Ministerul A- 
facerilor Externe al Marii Bri
tanii, a sosit sîmbătă într-o vi
zită în Argentina. Potrivit a- 
genției Associated Press, el se 
va întruni cu ministrul afaceri
lor externe al Argentinei, Ni- 
canor Costa Mendez, și cu alte 
oficialități pentru a discuta dis
puta în legătură cu viitorul 
Insulelor Malvinas — în denu
mire englezească Insulele Falk
land. Ziarul de limbă engleză 
„Herald“ care apare la Buenos 
Aires scrie că între Argentina 
și Marea Britanie s-ar ii ajuns

Efervescență 
în Peru

„Nici un partid politic, nici un 
conducător politic nu și-ar pu
tea permite să susțină în mod 
fwblic la Lima o ieză favorabi- 
ă intereselor străine1*/ aprecia 

ziarul francez „LE MONDE" sta
rea de spirit care domnește în 
capitala peruviana după înlătu
rarea de la putere a fostului 
președinte, Fernando Beiaunde 
Terry.

Această stare de spirit a fost 
confirmată pe deplin ele o în
treagă serie de acțiuni între
prinse recent de noul regim al 
președintelui Juan Velasco Al
varado.

Comunicatul dat publicității 
zilele trecute de „Junta revolu
ționară" precizează că princi
palele motive pentru care a 
fost înfăptuită lovitura de stai 
de la 30 octombrie sînt înstrăi
narea de către fostul guvern a 
bogățiilor naționale, înrăutățirea 
situației economice și creșterea 
datoriilor externe ale țării (a- 
preciate la cca. 700 milioane 
dolari plus dobînzile anuale de 
aproximativ 100 milioane do
lari).

Pentru remedierea situației, 
guvernul peruvian a anunțat că 
va începe tratative cu cercurile 
bancare străine pentru obținerea 
unei eșalonări pe o perioadă 
de zece ani a plății acestor da
torii, precum și instituirea unor 
măsuri do austeritate pe plan 
intern.

Activitatea politică din Peru a 
continuat cu cîteva noi capitole 
care s-au adăogat la dosarul 
conflictului dintre statui peru
vian și compania petrolieră a- 
mericană „International Petro
leum Company" (I.P.C.). Fernan
do Belaunde Terry semnase, in 
august a.c., un acord cu I.P.Cg 
conform căruia zăcămintele țfl 
puțurile de foraj dih Peru aiq 
acestei companii erau restituite 
statului peruvian, în schimb ra
finăria și instalațiile industrie 
rămîneau în proprietatea com
paniei americane, care obfinen 
totodată, drept „compensație" 
și cîteva noi concesiuni petro
liere. După cum se știe, învinui
rea adusă de actualul guvern 
regimului lui Terry că ar fi „în
străinat" avuțiile naționale se 
referă în mod concret tocmai la 
acest acord. Se știe, de aseme
nea, că anularea acelui acord 
și naționalizarea tutelor terenu
rilor petrolifere și a instalațiilor 
complexului din bazinul La 
Broa y Parinas, proprietate a 
I.P.C., a fost prima acțiune hh- 
portemtă a noului guvern Peru
vian. Or, faptele demonstra 3 
că, departe de a fi 
cor<f;ickd Perului cu ccv^^^K 
l.?,C. s-a transformat 
ftsrend americano-peruvian. t'a 
28 noiembrie, ministru’ dezvoltă
rii, generalul Yanez, făcea cu
noscut că guvernul a hotărît să 
nu mai acorde companiilor străi
ne nici o conces'une în domeniul 
exploatării zăcămintelor petro
liere, operațiunile do rafinare 
urmînd a fi efectuate în viitor 
exclusiv de compania de stat 
Empresa petrolera fiscal. A 
doua zi deja, guvernul de ia 
Lima dădea oubiicitâtii nota sa 
de răspuns la nota Departa
mentului de Stat al S.U.Â. d?n 
8 noiembrie, despre existența 
căreia s-a aflat abia cu acest 
priloi. Din răspunsul peruvian 
rezu’tă că StcrioL-' Ib-îfte ar fi 
cerut plata imediată a unor 
compensații în favoarea I.P.C. 
și a unor despăgubiri pentru 
expropriere.

în privința acestor pretenții, 
nota peruviană este cît se poa
te do clară. Ea subliniază că, 
în calitate de stai suveran, Re
publica Peru este liberă să ho
tărască asupra exproprierii bu
nurilor care cad în jurisdicția 
sa. Completate de o declarație 
a primului ministru, Ernesto Mon
tagne, despre hotărîrea regimu
lui de a restabili garanțiile con
stituționale, suspendate la 25 
august, și intenția de includere 
în actualul guvern a unor per
sonalități civile, aceste măsuri 
și acțiuni demonstrează că 
Peru traversează în prezent o 
perioadă de manifestă eferves
cență politică al cărei principal 
mobil este „să deschidă calea 
spre revendicarea suveranității 
și demnității sale naționale".

BAZIL ȘTEFAN

la o „înțelegere, cel puțin în 
principiu“ privind viitorul sta
tut al acestor insule, fără însă 
să precizeze în ce constă a- 
ceasta.

® A TRECUT un an de cînd, 
la 3 decembrie 1967, profesorul 
Christian Barnard, s-a hotărît 
să întreprindă prima grefă de 
inimă.

De atunci, în lumea întreagă 
au fost efectuate 92 de grefe 
cardiace din care 47 în S.U.A., 
14 în Canada, 9 în Franța. Teh
nica chirurgicală se perfecțio
nează mereu, tot mai mulți 
chirurgi își fac un titlu de glo
rie din astfel de intervenții, 
durata vieții celor în al căror 
piept bat inimi străine crește.
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