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Directivele C.C. al P. C.R. cu privire la perfectionarea
conducerii și planificării economiei naționale

MASURI CORESPUNZĂTOARE 
INTERESELOR GENERALE

Corolar: principiul
rentabilității

Măsurile cu privi
re la perfecționarea 
conducerii și plani
ficării economiei na
ționale, corespunză
tor condițiilor noii 
etape de dezvoltare 
socialistă a Români
ei, reprezintă un 
moment hotăritor în 
procesul de dezvol
tare și ridicare pe o 
treaptă nouă, calita
tiv superioară a eco
nomiei tării noastre. 
Principalul obiectiv 
și în același timp fi
rul conducător al di
rectivelor și măsuri
lor preconizate îl 
constituie criteriul e- 
ficientei economice 
care devine princi
piul fundamental al 
activității, în toate 
unitățile productive, 
în realizarea acestui 
obiectiv central — 
rentabilitatea — pla
nificarea. ca metodă 
principală de condu
cere a întregii acti
vități social-econo- 
mice, are un rol pri-

mordial. In noile mă
suri supuse dezbate
rii publice, planifi
carea cîștigă consi
derabil prin funda
mentare și eficientă 
cuprinzind toate la
turile activității în
treprinderii, corelate 
strins cu activitatea 
economică în ansam
blu ; o planificare 
progresivă, care sin
tetizează și folosește 
întreaga experiență 
și capacitate a celor 
mai bune cadre din 
aparatul de partid și 
de stat, a colectivelor 
de muncă din toate 
domeniile vieții eco
nomice. O idee im
portantă cuprinsă in 
proiectul de directi
ve este aplicarea 
consecventă a prin
cipiului continuității 
în planificare, care 
permite luarea în 
considerare a ten
dințelor fundamenta
le ce se manifestă în 
știință și tehnică, in 
procesul dezvoltării

economice. Ea asigu
ră îmbinarea perma
nentă a planurilor 
curente cu cele de 
perspectivă, ca și re
vizuirea periodică a 
sarcinilor incluse în 
plan.

In calitate de e- 
conomist, am con
vingerea fermă că 
măsurile cuprinse 
în Proiectul de Di
rective, C. C. al 
P.C.R. creează cele 
mai bune condiții 
pentru ridicarea în
tregii activități eco
nomici pe o treaptă 
calitativă superioară 
și pentru obținerea 
unei eficiente econo
mice mai înalte, con
diții primordiale in 
dezvoltarea in ritm 
rapid a întregii noas
tre economii.

Proiectul de Directive cu pri
vire la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale 
corespunzător condițiilor noii eta
pe de dezvoltare socialistă a Ro
mâniei este un document de o 
importanță și complexitate deo
sebită. El constituie o dovadă e- 
locventă a preocupării permanen
te a Partidului Comunist Român 
și statului pentru asigurarea în 
condițiile țării noastre — prin a- 
doptarea unor originale și cît 
mai eficiente forme și metode de 
conducere a economiei, prin per
fecționarea continuă a sistemului 
de planificare — valorificarea su
perioară a muncii sociale și a bo
gățiilor naturale, ridicarea bună
stării celor ce muncesc. Totodată, 
faptul că înaintea adoptării sale 
ca program de lucru, in întregul 
său, Proiectul de Directive este 
supus dezbaterii publice dove
dește largul democratism, aplica
rea cu consecvență de către 
partid a principiului de consul
tare largă a maselor ori de cite 
ori se preconizează măsuri pen
tru îmbunătățirea mersului lucră
rilor intr-un domeniu sau altul.

imense rezerve economice

Acum, intervenindu-se într-un 
domeniu esențial al vieți econo
mice, dar în bună parit devan
sat de realitățile zilei, a. condu
cerii și planificării —^.se/asîgtită 
generalizarea acelor forme și me
tode ce determină '’vență ac
tivă asupra evolpi 
economice nu nutf 
tor sau altul de}Cl 
fiecare unitate 
ca menire asigurați Unor condi
ții cît mai prielnice avîntului con
strucției socialiste. Legat de a- 
ceasta, noi, muncitorii și specia
liștii din întreprinderea agricolă 
Segarcea ne angajăm să ne adu
cem un aport activ la definiti
varea Proiectului de Directive, la 
înfăptuirea prevederilor sale du
pă adoptarea de către Conferința 
Națională a P.C.R. De altfel, dez
baterea acestui document a găsit 
colectivele de muncă ale celor 
13 ferme ce alcătuiesc I.A.S. Se
garcea într-o încordare de efort 
în scopul strîngerii și depozitării 
fără pierderi a recoltelor de 
toamnă.

Sînt convins că asigurînd înde
plinirea prevederilor actualului 
Proiect de Directive — îndeo
sebi prin extinderea cercetării în 
agricultură, a modernizării și di
versificării continue a bazei teh- 
nice-materiale, a sporirii cooperă
rii între unitățile agricole — se 
va asigura dezvoltarea ei intensi
vă și multilaterală.

în construcție 
la Craiova

NOUA STAȚIE 
DE CALE FERATĂ

Cel peste 10.000 
de călători care 
trec zilnic prin sta
ția Craiova sînt 
impresionați de 
noua construcție a- 
flată la al șaselea 
etaj. Arcadele din 
cofraje indică linia 
suplă a viitoarelor 
peroane moderne. 
Este construcția 
noii clădiri a sta
ției de cale ferată 
care va arăta în 
mai puțin de 2 ani 
întocmai îndrăzne
țului proiect. Cîte
va detalii pe care 
fotografia machetei 
nu le poate expri
ma și pe care le-am 
primit de la tova
rășul inginer CON
STANTIN RA- 
CHIERU, șeful ser
viciului tehnic din 
Direcția regională 
căi ferate.

Suprafața desfă
șurată a stației este 
de 9 200 m.p. In 
partea dinspre li
nii se găsesc încă
perile de servire a 
călătorilor, iar în 
spațiosul hol de 
1 000 m.p. și 10 me
tri inăltime, vor fi 
amplasate casele 
de bilete, camera 
bagajelor de mină 
și săiile de aștep
tare clasa I, încă
perile destinate 
mamei și copilului, 
biroul de informa
ții. ghișeul poștal, 
cabine telefonice, 
farmacie, tonete 
pentru librărie, 
restaurant și bufet 
expres. Accesul că
lătorilor la 
nele liniilor 
se va face 
tr-un tunel 
ran central.

Conform proiec
tului, lucrările de 
construcții ce se 
execută in prezent, 
sînt concepute de 
așa natură, încit 
ele nu stînjenesc 
cu nimic activita
tea stației actuale.
M. DUMITRESCU

Anotimp al împlinirii roade
lor unui an și al germinării ce
lor viitoare, toamna este che
mată de culegător și de cel ce 
seamănă, de nuntaș și de con
structor. Și, iat-o, poftită la a-

cest mțjre ospăț și la această^ 
clocotitoare muncă, a sosit!

ÎN PAGINA A 3-a, toamna^ 
în sat prezentată în cîteva sec
vențe. :

O nouă rubrică: 
Sporturi deficitare. 
La început despre 
natație.
A treia corespon
dență din Dor Mă
runt
Actualitatea în știri, 
note și comentarii.
Agenda sportivă a 
săptămînii.

Proiectul Directivelor C.C. al P.C.R. cu pri
vire la perfecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale relevă pregnant preocupa
rea stăruitoare a partidului nostru pentru dezvol
tarea echilibrată a economiei naționale în pas 
cu cerințele revoluției tehnice-științifice contem
porane, factor botărîtor al sporirii avuției națio
nale, al creșterii bunăstării materiale și spirituale 
a poporului. Valorificînd experiența obținută, 
analizînd în mod științific rezervele de care dis
pune economia națională în etapa actuală, noile 
măsuri prezintă o deosebită importanță în sensul 
că asigurînd perfecționarea formelor și metode
lor de conducere și planificare, deschid cîmp 
larg de acțiune inițiativei creatoare, întărește răs
punderea tuturor organelor pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le sînt încredințate. Noua structură 
a economiei naționale, organizarea pe trei verigi, 
va da mai multă independență în stabilirea și 
îndeplinirea planurilor, va înlătura centralismul 
excesiv asigurîndu-se astfel creșterea generală a 
eficienței muncii și producției — un imperativ 
al progresului, cum se subliniază în documente. 
Crearea centralelor industriale, lărgirea atribuții
lor întreprinderilor, stabilirea precisă a profilu-

lui și a sarcinilor care intră în competența minis
terelor vor rezolva problema de bază apropierea 
conducerii de producție. In acest fel vor fi înde
plinite mai operativ sarcinile existente, se vor 
valorifica mai deplin rezervele de care dispune 
economia noastră socialistă. Preluarea unor atri
buții de către centrala industrială este pe deplin 
justificată ca și lărgirea cadrului de activitate al 
întreprinderilor. Descentralizarea le va scuti de 
numeroasele avize, se vor înlătura frinele existen
te în buna desfășurare a procesului de produc
ție, verigile intermediare.

Trecerea la formele colective de conducere, 
aplicarea gestiunii proprii în toate unitățile sînt 
completări necesare pentru ca prevederile planu
rilor, măsurile preconizate să fie în fiecare com
partiment al economiei rodul gîndirii colective.

Sîntem conștienți că ne așteaptă o muncă ex
trem de importantă și de mare răspundere pentru 
ca măsurile pe care le dezbatem să prindă viață.

CONSTANTIN BIȚA 
director al I.A.S. Segarcea 

regiunea Oltenia

Alăturat, mache
ta viitorului an
samblu de clădiri 
ale stației din Cra
iova.

Ing. ION DUMITRESCU 
director general în D.G.I.P.I. 
Ministerul Industriei Ușoare

CIND VOR DEVENI
„MAJORI" INGINERII

• Cum v-ați imaginat în studenție 
viața de inginer și ce v-a oferit 
realitatea ? • Sarcinile pe care 
le-ați primit au fost sau nu la ni

velul posibilităților dv. ?

STAGIARI?

Am cercetat scrisoarea dv. Instanța cere „probe"
Acum, după ce am cercetat la 

fața locului, scrisoarea tovarășu
lui Ion Diaconescu din satul Ani- 
noasa, raionul Drăgășani, credem 
că sîntem în măsură să facem 
puțină lumină în problema care 
ne-a fost sesizată. Despre ce e 
vorba ? Anul trecut, mai exact 
în ziua de 3 noiembrie, învăță
torul Niculae Tonescu, directorul 
școlii din Aninoasa, a bătut crunt 
și fără vreun motiv pe elevul 
Ion Diaconescu, feciorul cel mai 
mic al autorului scrisorii.

Copilul a venit acasă pur și 
simplu desfigurat, stare în care 
la-u văzut zeci de persoane din 
.sat și din comuna Glăvile. La 
dispensar s-a constatat că băia
tul, în urma bătăii, nu mai aude

cu urechea stingă. Pe bună 
dreptate, tatăl a acționat în ju
decată pe directorul bătăuș. Pri
ma ședință a avut loc în 17 de
cembrie, apoi altele în ianuarie, 
februarie, aprilie, și așa mai de
parte, vreme de aproape un an 
de zile fără să se ia vreo hotă- 
rîre. Menționăm că între timp 
(nu se știe în ce scop) dosarul a 
fost cerut de două ori la tribu
nalul regional și restituit fără 
nici un fel de indicație. In de
cursul acestui an de judecată, 
profesorul Tonescu, care are se 
pare experiență în privința pro
ceselor (a mai suferit două con
damnări însumînd vreo 8 ani) nu 
a stat cu mîinile în sîn. Mai în- 
tîi a mers la părinții celor trei

și vinovatul

Ie fabrică
vilor, ceea ce înseamnă că aceș
tia au fost la școală.

Normal, procesul 
din cauza martorilor, 
rie, directorul aduce
un proces-verbal încheiat, chipu-

s-a aminat 
Prin ianua- 
la tribunal

copii chemați ca martori de Ion 
Diaconescu și le-a cerut să nu 
meargă la tribunal. Și nu au 
mers. Mai mult chiaț, directorul 
a declarai că cei trei copii au

fost bolnavi și nu au venit la 
școală. în consecință, i-a trecut 
absenți și în catalog. Directorul 
a uitat însă că In zilele respec
tive a dat note pe carnetele ele-

VASILE RAVESCU
GH. NEAGU

Au răspuns la aceste întrebări 
cei aproape 50 de tineri ingineri, 
promoția 1965—1966, repartizați 
la absolvire în întreprinderile in
dustriale ale orașului Brașov. 
Răspunsul la prima întrebare a 
fost categoric: între ingineria 
imaginată în sălile de cursuri ale 
institutului și cea reală, nu este 
o deplină identitate.

Uzual, în întreprinderi, anului 
de stagiatură i se spune „an de 
rodaj", în care proaspeții ingineri 
sînt puși să facă de toate și une
ori nu duc nimic pînă la capăt. 

„Rodajul" începe cu cîteva luni 
de acomodare, în care cei în 
cauză sînt lăsați să „observe", să 
„cunoască" secția, uzina, oa
menii. Un asemenea obicei de
pășit, întărit de altfel, întrucîtva, 
și de instrucțiunile în vigoare, 
persistă în anumite sectoare ale 
uzinelor brașovene de tractoare 
și autocamioane, unde au fost 
repartizați majoritatea absolvenți
lor de anul trecut. Stăruie aceas
tă prejudecată : neîncredere și

(Sontinuare în pag. a ll-a)

rezerve față de posibilitățile de 
încadrare rapidă în ritmul pro
ducției a stagiarilor. Urmarea: 
sînt lăsați într-o îndelungă aco
modare, iar startul producției a- 
duce dezamăgiri. Tînărul inginer 
trage false concluzii și dezarmea
ză uneori nejustificat, uitînd că 
afirmarea depinde, în aceeași 
măsură, de efortul personal de 
a te manifesta direct în produc
ție ca inginer și de a răsturna 
o concepție împămîntenită, după 
care stagiatura este anul al VI- 
lea de facultate. Dar să nu gene
ralizăm. Se pot oferi contra e- 
xemple, situații în care „rodajul" 
se face din mers, tînărul stagiar 
primește de la început sarcini 
inginerești, e respectat ca inginer 
și nu transferat pe post de spec
tator. Șeful atelierului de experi
ențe de la Uzina „Tractorul", ing. 
Ion Iliescu, confirmă : „împărtă
șesc principiul încrederii depline 
în absolvenții institutelor noas
tre și apoi avem mare nevoie de 
ajutorai lor. Am stat în primele 
zile de vorbă cu ei, căutînd 
să-mi fac o părere asupra fiecă
ruia în parte, apoi ăm început 
„experiența". Le-am repartizat 
stagiarilor sarcini de competență

inginerească pe care ei le-au re
zolvat bine".

„Să facem un simplu calcul, 
spunea șeful serviciului organiza
rea muncii de la Uzina de auto
camioane, ing. Gheorghe Do- 
garu : în timpul facultății, inclu
siv perioada de pregătire a pro
iectului de diplomă, studenții fac 
aproape nouă luni de practică în 
producție. Urmează apoi anul 
de stagiatura, care nu este alt
ceva decît tot o prelungire a 
practicii din studenție. E exage
rat. Acordăm, nejustificat, prea 
mult timp acomodării. Iată de ce 
consider că practica în producție 
trebuie astfel organizată, ca în 
intervalul ei studenții să-și însu
șească temeinic o meserie (califi
căm doar în 4—6 luni muncitori 
cu 7 și 8 clase elementare!) și 
să se familiarizeze în problemele 
tehnico-economice ale întreprin
derilor. în aceste condiții, sta
giatura poate și trebuie să fie 
redusă la șase luni în loc de un 
an cît se face în prezent.

ROMULUS LAL
(Corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Brașov)

(Continuare în pag. a 11-a)
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I COMODITATEA
matca răspunsului etern

Prin muncă 
patriotică:

85 milioane 
lei

Mare sau mică, organizația 
U.T.C. este formată din tineri. 
Iar tinerii aceștia au și ei cerin
țele lor spirituale.

Sîntem oaspeți ai fabricii chi
mice „Sinteza" din Oradea. Și 
interlocutorul nostru, Vincențiu 
Pozsar, tehnolog, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C., 
ne-a oferit primele amănunte în 
legătură cu cele de mai sus. Co
municarea sa a fost destul de 
scurtă : „în preajma zilelor fes
tive, tineretul este acela care pre
zintă programe culturale. Anul 
trecut, cu sprijinul comitetului 
sindical s-a instruit o brigadă 
care a participat și la dialogul 
scenic. Programul acela s-a pus 
la punct în scurt timp... Dar lu
crurile nu s-au permanentizat". 
Cauza ? Eternul răspuns. Tinerii 
lucrează în trei schimburi. Și 
totuși schimburile (o atestă spo- 
radicitatea organizării unor ma
nifestări culturale) sînt o cauză 
invocată mai mult pentru a aco
peri debitul prea mare de como
ditate. Cu o gîndire care pla
chează orizontul tinerilor doar 
la întinderea celor trei schimbu
ri de producție, trebuie să spu
nem că nu vom putea adăuga 
sferei lor de preocupări nici o di
versificare inedită.

Preocupările tinerilor sînt, fi
rește, variate. Le-a sondat cumva 
comitetul U.T.C. al uzinei ? 
Răspunsul întrebării este nega
tiv. Necunoscînd aspirațiile ti
nerilor, Comitetul 
nu poate realiza 
o planificare a 
ții culturale. Eforturile pe 
le face fiecare spre a-si

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
încep preocupările tinerilor (dar 
nu și unde sfîrșesc ele 1). Răs
punsurile date de tineri la cele 
12 întrebări difuzate în rîndul 
lor de bibliotecara întreprinderii 
atestă gusturi estetice de netă
găduit, seriozitate și, în același 
timp, de ce n-am spune-o, o 
critică bine venită activității clu
bului întreprinderii.

Nu mai insistăm asupra răs
punsurilor individuale. în toată 
diversitatea lor, ele au totuși o 
trăsătură care le apropie foarte

mult în sensul că toate au cîte 
ceva de cerut. Toate propun ex
cursii, schimburi de experiență, 
vizitarea muzeelor, acțiuni inte
resante la club. Ceea ce înseam
nă că asemenea acțiuni au lipsit 
și pînă acum din activitatea or
ganizației lor. Și se mai observă 
o orientare generală spre lectură 
care nu este de loc călăuzită de 
organizație. Complexitatea pro
blemelor ce-i frămîntă pe ti
neri este deci mult mai variată 
decît își închipuie comitetele

U.T.C. sau responsabilii cultu
rali din aceste comitete. Ca o 
cauză esențială a lipsei de parti
cipare la diferitele acțiuni apare 
absența oricărui inedit ce le în
soțește de obiecei. Există, de 
asemenea, la mulți, dorința de a 
face ceva. Dar de cele mai multe 
ori, astfel de preocupări nu 
încap în planurile de muncă ale 
comitetelor U.T.C. din între
prinderile amintite decît parțial. 
Uneori chiar dacă sînt incluse nu 
sînt urmărite pînă la capăt. Ele 
apar din cînd în cînd lipsite de 
permanență. Această lipsă de 
permanență creează principalele 
bariere în educarea unor adînci 
pasiuni.

85 milioane lei; la 
această sumă se ridică 
valoarea muncilor patrioti
ce efectuate în acest an 
de către locuitorii orașe
lor și satelor din 
regiunea Mureș Auto
nomă Maghiară. In în
trecerea pentru cea mai 
frumoasă circumscripție e- 
lectorală și stradă, pentru 
cel mai bine gospodărit 
bloc de locuit și pentru 
cel mai frumos balcon — 
cetățenii au întreprins nu
meroase acțiuni. In această 
perioadă au fost construi
te noi străzi și trotuare 
pe o suprafață de 600 000 
mp, parcurile și zonele 
verzi au fost extinse pe 
378 ha, numărul pomi
lor și arbuștilor ornamen
tali plantați rid.icîndu-se 
la 218 000 bucăți.

IOAN VULCAN

U.T.C. 
de fapt 
activită- 

, s care 
le face fiecare spre a-și îmbo
găți orizontul se sfarmă în gol 
fără a ajunge la comandament. 
Și intr-adevăr, într-o asemenea 
împrejurare, nu mai poat fi vorba 
de o planificare, pentru că nu mai 
ai ce planifica. Desigur, rețete 
nu se pot da, dar chiar și loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. își amintea că în facul
tate se făceau asemenea anchete 
sau sondaje. Inerția împiedică să 
fie continuată — ne-a spus — nu 
producția. Specialistul, credem, 
dă dovadă de comoditate limitîn- 
clu-se doar la inițiativele de or
din tehnic. Participarea trebuie 
revendicată și din punct de ve
dere educativ. Altfel, ne tre
zim în fața unor situații ca cele 
întîlnite în unele întreprinderi 
unde rolul și inițiativele comite
tului U.T.C. se confundă cu 
cele ale conducerii administra
tive. Chiar din discuțiile avute 
ies limpede cîteva direcții, pe 
care, din păcate, organizația 
U.T.C. ezită să pășească. Ce 
constatăm la „Sinteza", sau mai 
adecvat, ce constată chiar cei 
de la „Sinteza" ? Comitetul 
U.T.C. este de acord, în princi
piu, că se face puțin. Limpezimea 
exprimării unor asemenea ches
tiuni ne duce, vrînd-nevrînd, la 
concluzia că unele din sarcinile 
organizației de tineret sînt înțe
lese greșit sau uneori uitate. Cî
teva din cerințele tinerilor din 
fabrică sînt totuși cunoscute de 
comitetul U.T.C. Dar el se poar
tă mai departe ca în fața unor 
necunoscute veritabile. Și se mul
țumește să mobilizeze tinerii la 
puținele acțiuni culturale venite 
de cele mai multe ori din afară. 
Cu toate că exemplele, fie ele și 
numai parțiale, nu-i 
urma urmei.

O anchetă sumară 
altă întreprindere 
fabrica de încălțăminte „Solidari
tatea", ne arată, de pildă, unde

lipsesc la

făcută la 
orădeană,

CRĂCIUN BEJAN

INSTANȚA CERE „PROBE

l-a fost
cauzele 

apreciat

consiliu au 
învățătoare, 
au declarat 

la un aseme- 
concluzie nu

(Urmare din pag. I) 
rile, într-un consiliu pedagogic 
în care se spune că pe baza 
certificatelor medicale eliberate 
de dispensarul comunal au fost 
motivate absențele elevilor res
pectivi. Cert este că dispensarul 
nu a eliberat nici un asemenea 
certificat, iar la consiliul pedago
gic nu a participat decît direc
torul. Mat mult chiar, dînsul re
marcă că Iu acest 
participat și două 
Acestea, întrebate, 
că nu au participat 
nea consiliu și în 
au semnat. Și totuși acest act 
fals, această escrocherie, se află 
în dosarul de la tribunal.

Să revenim însă la procesul 
respectiv și să redăm 
amînărilor. Mai intîi s-a 
că certificatul medical eliberat 
de dispensarul comunal nu e va
labil și, în concluzie, teclaman-
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Aparent, e un om 
ca toți oamenii. Are 
o înfățișare obișnuită 
și poartă un nume, ca 
atitea altele. Noi o 
să-l numim însă „Z“ 
Nu fiindcă Y sau X 
n-ar fi suficient de 
expresiv ca să-l poată 
defini, ci pentru că 
locul lui între oameni 
este foarte apropiat 
de acela pe care-l o- 
cupă Z în alfabet. O- 
mul nostru poate fi 
recunoscut cu ușurin
ță. Are în permanență 
o mină preocupată, o 
privire indecisă, care 
trece parcă dincolo 
de lucruri, și un ușor 
zîmbet absent, atir- 
nat, pentru orice e- 
ventualitate, în colțul 
gurii. Zîmbetul acesta 
îi conferă un aer pu
țin misterios, pentru 
că poate 
orice — și 
me, și 
știu eu ce 
„habar n-aveți cu ci
ne stați de vorbă" și 
„încercați să vă mă- 
surați cu mine".

Principiul lui de' 
neclintit, îndelung ve-

însemna 
profunzi- 
„lasă-că- 

știu" și

rificat, este „tăcerea 
de aur". Sub tăcere 
nu știi niciodată ce se 
ascunde. Și de ascuns 
sînt — slavă domnu
lui — destule. „Z“ 
a încercat prea multe 
în viață ca să mai 
aibă și timp pentru 
studii. Dar pentru că 
în univers acționează 
o lege a compensației

r
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Siluete orădene în apa Crișului

tul a fost trimis la spitalul din 
Drăgășani de unde a primit ace
lași diagnostic, provocat din a- 
ceeași cauză (lovire)

O scurtă paranteză. Directorul 
a început să-și facă relații pen
tru u ciștiga procesul pe căi 
necinstite. Acest lucru ni l-a con
firmat și tovarășul președinte al 
tribunalului care primește zilnic 
telefoane, scrisori, de la prieteni 
și foști prieteni, de la colegi și 
foști colegi, care-i propun să-l 
scoată nevinovat pe profesorul 
bătăuș.

Asemenea scrisori, a primit 
președintele și cînd a fost vorba 
de al treilea certificat medical, 
de data aceasta cerut de la spi
talul din Rin. Vîlcea. 
chiar indicat să nu se ceară cer
tificat din Rm. Vîlcea, ci de la 
doctorul „cutare" din Pitești, 
care-l va scoate pe copil sănătos 
tun. Directorul nu mai face acum

import" ? S-a făcut I 
Pînă seara îi are.

în rest „Z" nu se 
omoară cu firea. 
„Știți care-i arta, bă
ieți ? — le spune el 
uneori amicilor. S<5 
te vadă șeful de rit 
mai multe ori pe zi". 
Și „Z“ are grijă de 
asta. Cam la fiecare 
jumătate de oră des-

foileton
universale, moralul 
lui e destul de ridi
cat. N-are studii, dar 
are derogare. Cum a 
obținut-o ? Treaba 
lui.

Arta lui „Z“ constă 
în aceea că știe să se 
facă util. Vrea șeful 
un „fîș" ? „Z“ i-l pro- 
cuiă cît ai bate din 
palme, li trebuie cu- 
tăruia rezerve pentru 
autosifon ? In doi 
timpi și trei mișcări 
„Z" face rost de re
zerve. Vrea sofia lui 
cutărică pantofi „de

chide ușa cabinetului 
și întreabă cu polite
țe : — „M-ați che
mat ? Știți tocmai 
lucram la o situație... 
Nu m-ați chemat ? 
Pardon...". Sau : „Ah, 
sînteți ocupat I Scu- 
zați-mă I Voiam să 
vă cer un sfat. Am 
să revin mai tîrziu" 
— după care pleacă 
satisfăcut pentru o ju
mătate de oră, la bu
fet. Și metoda dă re
zultate destul de bu
ne. „Z" trece drept 
unul dintre oamenii 
cei mai destoinici. Nu

lipsește de pe nici un 
ștat de premiere.

Totuși, omul nostru 
are și necazuri. Din 
cînd în cînd este re
partizat în cadrul a- 
celuiași serviciu cîte 
un băiat mai tînăr și
— ceea ce e mai 
grav •— cu studii I A- 
tunci „7" intră în pa
nică. Pune în func
ție tot arsenalul 
„subtil" de la calom
nia făcută pe un ton 
șugubăț la anonimele 
„nevinovate" pînă la
— invenție proprie /
— invitația la o bere, 
urmată a doua zi de 
„L-am văzut ieri la 
restaurant pe X. Era 
beat mort".

Dar metoda infai
libilă de a-și nimici 
adversarul e alta. 11 
vede, de pildă, pe X 
îmhrăcîndu-se și de
vine brusc atent. Pes
te 5 minute deschide 
din nou ușa șefului 
și întreabă cu glas 
suav : „Tovarășe di
rector, X nu e cumva 
la dv. ? 11 caut de azi 
dimineață". După cî
teva „intervenții" de 
felul acesta, opinia 
directorului e forma
tă, X este iremediabil 
compromis iar „Z" 
rămîne mai departe 
stăpîn pe poziție.

Dar, pe o poziție 
șubredă, care scîrțîie 
din 
rile.

toate încheietu-
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altceva decît să trimeată scrisori 
tuturor cunoștințelor în care să 
le propună bani, chefuri, vedre 
de vin, curcani, numai să fie 
scăpat de belea (și noi sîntem in 
posesia tino’ asemenea scrisori). 

O nouă ședință, o nouă amî- 
nare. De data aceasta se cer cer
tificatul de la spitalul „Colțea" 
din București cu toate că și ce
lelalte sînt perfect valabile. Se 
argumentează că acest certificat 
a fost cerut pentru a întări și 
mai mult dosarul. în cazul unui 
recurs. Adică, ce ar mai putea 
constata acum după 11 luni ori
care medic oricît de cunoscător 
ar fi ? Cum și-ar mai putea da 
seama că băiatul a fost lovit sau 
nu, că boala e mai veche sau 
mai nouă ?

Am citit în dosarul cu pricina 
și intervențiile avocaților Con
stantin Rădulescu și Ilie Boian
giu, apărătorii pîrîtului. Argu
mentele lor sînt uneori de-a 
dreptul ridicole. De pildă, apă
rătorul Constantin Rădulescu, a- 
firmă că doi martori spun că în
vățătorul l-a lovit pe copil, doi 
că nu. De fapt clientul dumnea
lui, nu l-a lovit pe elev, ci l-a 
„corectat". Adică cum ? Copilul 
era cumva strîmb și profesorul 
l-a îndreptat în palme ?

Despre celălalt apărător, Ilie 
Boiangiu, președintele tribunalu
lui ne povestea un caz rar întîl- 
nit. Era judecat un factor poștal 
care semna mandatele de bani și 
bineînțeles îșr însușea sumele 
respective. La proces, vinovatul 
recunoaște deschis că a furat, că 
e vinovat. Avocatul însă a găsit 
o soluție, adică aceea că clientul 
lui nu e vinovat, a încălcat doar 
instrucțiunile poștei, deci să fie 
sancționat pentru acest lucru. 
Bănuim că un asemenea fel de
gradant de apărare nu mai me
rită să fie comentat.

Spațiul nu ne permite să rela
tăm în continuare toate „mișcă
rile" făcute pentru întîrzierea 
procesului. Un lucru e cert; de 
11 luni un om e purtat pe dru
muri fără a i se face dreptate, 
cu toate că o are cu prisosință.

Cîteva vorbe pentru tovarășii 
de la secțiile regională și raiona
lă de învățămînt Credeți, tova
răși, că mustrarea dată profeso
rului e suficientă ? Dumneavoas
tră cunoașteți faptul că directo
rul lipsește nemotivat de la școa
lă zile, săptămîni întregi? Știți că 
acest cadru didactic predă lecții 
copiilor cu bidonul de vin sub 
catedră ? Ați auzit că trimite co
piii să-i rezolve problemele per
sonale ? Cunoașteți antecedente
le penale ale acestui om ? Cum 
poate fi numit și menținut direc
tor un asemenea cadru ? Dacă 
nu știați e destul de grav, dacă 
știați și nu ați luat măsuri, e și 
mai grav.

VASILE RÂVESCU
GH. NEAGU

Se lucrează material didactic 
pentru școlile noastre

Foto: AGERPRES
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De la momentul său de apogeu marcat mai 

ales prin erupția capodoperelor lui Blaga, po
emul dramatic s-a aflat în literatura româ
nească într-un continuu regres, provocat 
primul rînd de preferința teatrelor pentru

în 
o 

dramaturgie a ideii lucide și a acțiunii, în 
cucare meditației lirice i se rezervă un loc 

totul neînsemnat. în acest context, un poem 
dramatic remarcabil, ca „Meșterul Manole" 
de Darie Magheru, a putut trece — acum 
vreo zece ani — aproape neobservat, iar des
pre alte succese ale speciei nu se poate vor
bi. Iată de ce, în momentul apariției sale în 
volum, „Miorița" lui Valeriu Anania a stîrnit 
în public un ecou deosebit de favorabil, a că
rui explicație stă nu numai in calitățile lite
rare — solide — ale operei, dar Și în singu
laritatea ei. Numai teatrele s-au arătat, ca de 
obicei, mai reținute, și a trebuit să treacă un 
an și jumătate pînă cînd unul din ele să se 
onoreze asumîndu-și răspunderea reprezentă
rii piesei.

Valeriu Anania și-a propus ambițioasa 
crare de a rescrie „Miorița", păstrîndu-se 
aceeași zonă filozofică și în același punct 
meditației, dar imaginînd o tramă nouă, 
complicate relații sentimentale : „măicuța 
trînă" se opune iubirii ciobanului, rivalitatea 
care provoacă uciderea acestuia este de natu
ră erotică, mitica mireasă — înainte de a fi 
Moartea însăși — este o fecioară ftizică, deci 
o altă întruchipare a Morții virtuale. Esența 
baladei, acea concepție senină a morții, ca 
implacabilă reintegrare în natură, acea ten
siune către contactul cu eternitatea, în care 
viața constituie doar o etapă (mod de gîh- 
dire atît de specific spațiului filozofic carpa- 
to-dunărean), este conservată însă cu fideli
tate în textul lui Anania. Numai că, firește, la 
proporțiile unui poem amplu, excepționalei 
sublimări folclorice a baladei originale îi ia lo
cul o dezbatere detaliată, într-o succesiune de 
simboluri întruchipînd fațetele diverse ale 
ideii. Foarte grăitoare este în acest sens dis
puta din finalul actului al doilea (al treilea, în 
textul tipărit). Acolo, mama proclamă prin
cipiu] iubirii rodnice, ca factor al germinației, 
al continuității de sînge. în replică, fiul pro
fesează ideea trecerii senine, a „dăinuirii în 
veșnicie care-l vindecă de efemeritatea indi
viduală" (Vladimir Streinu). Cele două pozi
ții sînt numai aparent ireconciliabile, sinteza 
finală a piesei dovedind că, sute raportul per
manențelor, continuitatea în idee și în urmași 
nu sînt decît laturi diferite ale aceleiași eter
nități. Ciobanul moare nu numai „cu vecia-n 
subțiori", dar și ca „rădăcină / care biruie-n 
lumină".

Arhitectura baladei se îmbogățește, în po
emul lui Anania, cu o adevărată antologie a 
străvechilor ritualuri descinse dintr-o mitolo
gie păgînă a transhumantei: dans crîncen, 
bocet, descîntec, orație de nuntă, blestem. 
Aceste elemente, oarecum colaterale eposu
lui de bază, converg într-o aceeași amplă ex
presie a spiritualității naționale care se vrea 
a fi piesa. în plus, ele oferă prilejuri specta
culare de o esență rară, pe care regia a știut 
să le fructifice cu inteligență. Poemul are și 
mari virtuți prozodice, versul folcloric îmbi- 
nîndu-se cu metrica cultă într-o savantă alter
nare care vrea să sugereze temperatura dife
rită a sentimentelor de la scenă la scena sau 
de la personaj la personaj. Dar aici pîndește 
primejdia calofiiiei, nu îndeajuns evitată și 
cu atît mai vizibilă pe scenă, după cum tot

lu- 
în 
al 
cu 

bă-

EU CREȚI A
RACOVIȚĂ

SANDU 
RADULESCU 
artist emerit

Văzuțl de NEAGU RADULESCU

pe scenă se observă lesne că tăieturile în text 
trebuiau operate cu mai mult curaj pentru a 
se înlătura o serie de pasaje de-a dreptul pa
razitare, mai cu seamă în spre sfîrșitul poe
mului.

Mizanscena și scenografia, semnate de 
trei personalități în general diferite ca stil și 
optică artistică (Marietta Sadova, Mircea Ma- 
rosin, Zoe Anghel-Stanca), se disting, parado
xal în aparență, tocmai prin unitatea viziunii 
de ansamblu, prin excelenta conjugare a mai 
tuturor articulațiilor spectacolului într-o con
cepție unică. Prin fața ochilor noștri se mișcă 
o lume ca desprinsă din icoanele pe lemn 
ars și pe sticlă, din țesături și încrustaturi ; 
un sentiment de autenticitate — obținut prin
tr-o foarte serioasă documentare — îmbogă
țește abstracția, ferind-o de uscăciune și acor- 
dîndu-i în schimb o mare simplitate. Patimile 
se exprimă sobru, ele nici nu mai sînt pro- 
priu-zis patimi, ci o grafie stilizată a lor. La 
aceasta contribuie și stilul de interpretare, de 
o nobilă sobrietatea în dezlănțuirea pasiunilor 
și fiorul dramatic al momentelor de ritual. O 
foarte bună idee regizorală (din păcate insufi
cient ajutată, în cele mai multe cazuri de in
spirația costumelor) este aceea de a aduce să 
circule printre personaje în întruchipări hie
ratice dar foarte concrete cîteva din elemente
le universului folcloric : soarele, luna, moar
tea, cîinele, pasărea, berbecul... Ele participă 
la acțiune alături de oameni, simbolizînd mi
lenarele legături cu tainele naturii și prileju
ind cel puțin un admirabil moment de alego
rie dramatică : moartea bătrînului Novac.

Unul din cele mai remarcabile aspecte ale 
efortului regizoral îl constituie însă pedago
gia lucrului cu actorii, în care se simte de la 
prima vedere mîna sigură a Mariettei Sado
va. O echipă de actori destul de neomogenă, 
cîștigă, ca prin minune, aura autenticității, a 
forței dramatice, a sobrietății colective. Cîți- 
va actori tineri izbutesc aici cea mai bună 
interpretare din cariera lor de pînă acum : 
Alexandru Repan (poate prea „citadin" pen
tru rol, dar plin de elan tragic, de poezie dis
tinsă), Adina Atanasiu-Poenaru (căreia i se 
oferă în sfîrșit prilejul să-și valorifice tem
peramentul liric într-un rol de mare căldură), 
Victoria Dinu (personaj colorat, compus cu 
nerv, inteligent și cu vigoare), Mihai Stan (în 
cîteva momente solistice, realizate cu o vervă 
drăcească), Andreea Năstăsescu și Dorina La- 
zăr (protagonistele unei admirabile scene de 
descîntec). De aceeași pregnanță — prezențe
le lui Sandu Radulescu, George Bănică și 
Constantin Rașchitor. într-un rol de deosebită 
intensitate tragică — acel al „măicuței bă- 
trîne" — Angela Macri izbutește cîteva ac
cente adecvate, dar își trădează și unele 
ticuri actoricești, după cum Adrian Petrache 
mi s-a părut icnit în efortul de a sugera ma
sivitatea malignă a personajului său.

Cu inegalități — inerente unui prim 
experiment de asemenea factură — „Miorița" 
pare a reprezenta un moment însemnat în 
dramaturgia și în arta noastră spectaculară 
contemporană, cel puțin ca rampă de lansare 
a viitoarelor încercări de investigare în stra
turile profunde ale sensibilității

SEBASTIAN

•) „MIORIȚA" de Valeriu Anania, 
„Barbu Delavrancea"

CINO VOR DEVENI „MAJORI"
INGINERII STAGIARI?

(Urmare din pag. I)

Este o gravă eroare să abso
lutizăm principiul „lasă-i să se 
descurce singuri, să învețe din 
greutățile începutului" — așa 
cum fac acum unii șefi de secții 
chiar de la Uzina „Tractorul". 
Nu de dădăceală și tutelă au ne
voie tinerii ingineri, dar nici nu 
pot fi lipsiți de cuvîntul și în
drumarea colegului mai în vîrstă, 
cu experiență, de solicitudinea a- 
cestuia Tînărul inginer nu tre
buie lăsat să ajungă la soluții 
de muncă pe căi ocolite, cînd, 

de fapt, un cuvînt spus la timp 
îl poate orienta direct, dintr-o 
dată, pe drumul cel mai drept.

• CE A URMAT DUPĂ 
URAREA „BINE AȚI VENIT" ?

• CUM ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE 
UZINA FUNCȚIA CELEI DE 
A DOUA FACULTĂȚI?

S-ar fi cuvenit, ca, periodic, 
ori măcar odată, la jumătatea 
stagiaturii, să fie analizată com
portarea și activitatea tinerilor 
ingineri în producție, iar la ne
voie să fie ajutați în rezolvarea

unor neajunsuri. Nu s-a proce
dat astfel la nici o uzină brașo- 
veană. Stagiarii trec nevăzuți și 
necunoscuți, deși ei sînt într-o 
perioadă de încercare a capaci
tății inginerești, după care va 
urma încadrarea lor definitivă, 
iar încadrarea trebuie să se facă 
pe temeiul cunoașterii valorii lor.

Pe bună dreptate, inginerii sta
giari de la Uzina nr. 2, Uzina 
de autocamioane și „Tractorul", 
își exprimau nemulțumirea pen
tru faptul că nu se întreprinde 
nimic organizat în scopul ridică
rii continue a gradului lor de 
specializare.

„în anul acesta, spunea tînă
rul R. Ionescu de la Uzina 
„Tractorul" au fost deschise în 
București cîteva expoziții tehnice 
străine, de un mare interes. Toți 
colegii mei ar fi fost interesați 
să le viziteze, și ar fi avut de 
învățat multe lucruri cu acest 
prilej. Asemenea vizite n-au avut 
însă loc, deși, cu eforturi mini
me, conducerea uzinei le-ar fi 
putut organiza.

Stagiarii mai propun, pe a- 
ceeași adresă :
1. Organizarea semestrială, sau 
măcar anuală, a unor sesiuni ști-

ințifice a inginerilor, pe specia
lități, în care să se prezinte co
municări în legătură cu realiză
rile obținute de ei în domeniile 
specialităților respective, să se 
organizeze simpozioane — dez
bateri privind ultimele cuceriri 
ale tehnicii mondiale în ramura 
lor ;

2. Inițierea în întreprinderi a 
cursurilor de perfecționare în do
meniul studiului limbilor străine 
de mare circulație ;

3. Permanentizarea unor schim
buri de experiență și consultații 
științifice între inginerii de a- 
ceeași specialitate de la diferite 
uzine_ din țară și specialiști din 
învățămîntul superior.

• CUM ÎȘI RECOMANDA 
FACULTATEA ABSOLVENȚII 
SĂI?

• CU CE PRILEJ VĂ REIN- 
TÎLNIȚI CU FOȘTII DUM
NEAVOASTRĂ STUDENȚI ?

în timpul celor cinci ani de 
studenție, profesorii, celelalte ca
dre ale institutelor sînt în mă
sură să-și fundamenteze o părere 
completă, sub toate aspectele, a- 
supra fiecărui tînăr în parte. Pe

românești.

COSTIN

la Teatrul

baza acestei cunoașteri, ar trebui 
întocmite recomandările cu care 
pleacă absolvenții spre uzine. 
„Aceste caracterizări, spune tova
rășul director al Uzinei „Hidro
mecanica", ar trebui să precizeze 
cu deplină răspundere, în care 
domeniu din producție poate 
să-și aducă absolventul respectiv 
maximum de randament". Așa ar 
trebui. Dar, în fapt, recomandă
rile sînt simple hîrtii cuprinzînd 
fraze generale nesemnificative 
din care nu se poate afla mare 
lucru despre tînărul care a tre
cut 5 ani printr-o facultate. Dacă 
vreți, spus mai grav, recomandă
rile sînt făcute fără suflet, în
tr-un stil birocratic-funcționăresc. 
Nu facem un apel 
la forurile 
gîndim că 
tură între 
trebuie să 
mentul că .
divid, ca personalitate, că i se 
știe valoarea și este recomandat 
pentru acel loc de muncă unde 
și-o poate fructifica cît mai bine.

Tinerii au nevoie de suportul 
moral și spiritual al acelora care 
i-au pregătit pentru profesie. 
Dar ruptura cu facultatea se face 
brusc. „Ne întîlnim doar întîm- 
plător cu foștii studenți, spunea 
tovarășul inginer ION TUDO- 
RAN, decanul facultății de me
canică a Institutului politehnic, 
deși ar fi oportună legătura, prin 
diferite forme, cu absolvenții, 
mai ales în anul de stagiatură", 
Gînd la care subscriem întru- 
totul.

sentimental 
institutelor, dar ne 
ultimul act de legă- 
studenți și facultate 
dea tinărului senti- 

este cunoscut ca in-

ROMULUS LAL 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Brașov.



hale de păsări $1 1 saivan nu 
sînt încă construite. La coope
rativele agricole din Curcani, 
Vasilați, Chirnogi. construc
țiile planificate nici nu au fost 
începute. Cauza ?

Ing. I. Ecaterina, de la

Soarta bietului greieraș care 
a cîntat o vară întreagă soco
team a fi arhicunoscută. Iată 
insă că, recent, această părere 
ne-a fost infirmată de tovară
șii din conducerea unor coope
rative agricole, care, evident, 
n-au înțeles morala fabulei. 
Cit a fost primăvara și vara 
de mare, în cooperativele agri
cole, dar mai ales la Uniunea 
raională Oltenița a cooperati
velor agricole, s-a discutat și 
răsdiscutat despre importanța 
construcțiilor zootehnice. Inu
til, pentru că țăranii coopera
tori erau edificați înaintea tu
turor. Cunoscindu-și nevoile, ei 
au prevăzut să clădească în 
cursul acestui an 168 de obiec
tive, așteptînd de la uniunea

perativelor agricole au sim
țit-o cooperatorii din raionul 
Oltenița cu cîteva luni în ur
mă, cînd s-a hotărît... reduce
rea planului de construcții la 
79 obiective. Motivul ? Lipsă 
de materiale.

Planurile de viitor erau de

la Căscioarele se plînge că 
nu se poate termina puiernița, 
întrucît lipsesc 2 500 kg ciment. 
Curios ! Pentru puierniță nu 
are ciment, dar pentru garaj 
a găsit.

Anunțîndu-i pe președinți și 
ingineri că au de Ia 1 octom
brie la dispoziție 150 000 bucăți 
țiglă, ciment și alte materiale, 
vicepreședintele Uniunii raio
nale a cooperativelor agricole, 
tov. Cristea Popișteanu, le-a 
cerut acestora să umble pe la 
unitățile care le posedă (reți
neți, în octombrie !) pentru a 
încheia contracte. Ar fi poate 
mai nimerit ca Uniunea să re
partizeze — din ce există — 
fiecăruia strictul necesar. Ur
gent, poate chiar prin coope
rare, o parte din materiale pot 
fi pregătite în unități — țiglă 
cărămidă, etc. In toate unită
țile munca trebuie astfel or
ganizată îneît construcțiilor 
zootehnice să nu li se hără
zească soarta celei de a cincea 
roată la căruță.

era, nu avem materiale. Pro
pun să fie aduse prese și să fa
cem cărămida și țigla în uni
tăți.

Presele sînt în unități, dar 
nu se autoacționează. Trebuie 
numiți oameni, trebuie organi
zată munca. Altfel, cărămida

raională ajutor pentru procu
rarea materialelor și asistență 
tehnică.

Dar, planurile au fost fru
mos rînduite în rafturi și ser
tare. în acest timp nici lutul 
din vatra satelor nu s-a trans
format singur în cărămizi, nici

„A trecut întîi o boare / Pe deasu
pra viilor, / Și-a furat de prin po
noare / Puful păpădiilor". Toamna... 
Anotimpul cînd se string roadele 
cîmpului ce dau dimensiune exactă 
hărniciei; anotimpul bucuriei înce
putului într-una din profesiile care 
devin tot mai numeroase în satul 
socialist, anotimpul cînd se pun sub 
brazdă semințele care vor fi la anul 
pîinea cea nouă; anotimpul nunților, 
al chivernisirii în cămări și ogrăzi, 
cînd meșterii zidari și dulgheri fini
sează adăposturile începute în vară 
sau primăvară, zoriți de tălăngile 
turmelor ce coboară spre sat. E 
anotimpul bilanțului, al analizei 
muncii proprii, e „ceasul al unspre
zecelea" al anului cînd spiritul gos
podăresc, concentrat în măsuri și 
acțiuni chibzuite, poate încă in
fluența hotărîtor.

în pagina de față, cîteva secvențe 
de toamnă în sat.

FABULA CU GREIERELE
salcîmii în bile-manele, nici 
nisipul și pietrișul n-au zburat 
din albiile rîurilor spre con
structori. Nu s-a întîmplat nici 
măcar una din aceste minuni. 
Prima „mînă de ajutor" din 
partea Uniunii raionale a coo-

INTR-0 NOUA
EDIȚIE

cu ritualurile 
transmise din 

este momentul

Nunta, 
frumoase 
vechime, 
solemn cînd. tu și aleasa 
ta, cu toată viața — tre
cută, prezentă și vii
toare — stai față in față 
cu satul. S-au păstrat și 
se cultivă obiceiuri de 
nuntă care cinstesc cu
rățenia morală a fetelor, 
hărnicia și îndemînarea. 
Dar cite și cite Obiceiuri, 
diferite sau aceleași de 
la o regiune la alta, cu 
scopuri precise, vizînd 
lungi rezonanțe în viața 
familiei, particularizea
ză momentul solemn al 
căsătoriei. Oficierea că
sătoriei de către ofițerul 
stării civile are menirea 
nobilă de a marca pre
cis acest moment solemn 
de neuitată importanță 
în viața tinerilor ce în
temeiază o familie.

Dacă in ultimii ani în 
orașe s-au făcut eforturi 
vizibile pentru împlini
rea acestui deziderat, 
constatăm că la sate 
chiar bunele obiceiuri 
sînt degradate de func
ționarii unor sfaturi 
populare comunale. Cu 
ce plăcere să-ți aduci 
aminte de oficierea că
sătoriei, cînd ai stat pe 
scările sfatului ore în 
șir așteptîndu-l pe pre
ședinte să se întoarcă de 
pe cîmp ? Și atunci cînd 
„l-ai prins" ai în fața 
ta — in foarte multe 
cazuri — un om în 
haine de lucru, nebăr
bierit, care îți întinde 
un registru să-l semnezi. 
Așa s-a ajuns că tinerii 
trimit la sfat „după 
acte" un părinte sau pe 
un alt bătrîn ce-și poate 
permite să aștepte sosi
rea președintelui. De 
neînțeles este și modul 
în care sînt privite nun
țile de către unii acti
viști culturali, care, în 

dese cazuri 
programează

cele mai 
formal, 
spectacole la căminele 
culturale în aceleași zile 
și la aceleași ore cînd 
au loc și nunțile.

Ce eveniment mai 
important poate fi 
sfîrșit de săptămînă 
viața unui sat decît 
temeierea 
milii ?

Nunțile 
desfășoară 
in localuri necorespun
zătoare, cu toate că sînt

unei noi

tinerilor 
in multe sate

Soarele, culcat 
tîmpla pe baltă, îi bă- . 
tea pieziș în fereastră. 
Intrăm la întîmplare în 
una din casele cu brad 
pe acoperiș. Gospoda
rul, tinăr, ars de tot 
soarele verii, cere sfat 
pentru a prinde o ma
ramă într-un colț, unui 
pici cu părul ca paiul 
griului.

— Neculaie — Nilă 
îmi zice tata — Ti"ă- 
nilă, s-a 
gospodarul. El e 
feciorul meu.

Lucreția, soția, 
cunzîndu-și sub 
mîinile pline de 
ne-a rugat s-o i 
că are treabă în celor.

Ne-am așezat pe 
bancă, la frunți cu 
cană de tulburel, 
trebării noastre : „cum 
ți-ai construit casa", 
Nilă i-a răspuns apa
rent întortocheat. Este 
conductor de atelaj și 
acum, toamna, ei sînt 
„ăi mai solicitați". Lui 
i se pare că bine au 
făcut ei, țăranii coope
ratori de aici, că 
semănat grîul mai de 
vreme.

— Și totu-și,

recomandat
Gică.

acum ciuntite. Ce-a făcut însă 
Uniunea raională Oltenița, ce 
au întreprins concret conduce
rile cooperativelor agricole în 
noua situație ? Exact ce au fă
cut și pînă atunci — au aștep
tat. Acum, cînd încep ploile de 
toamnă, cînd animalele au 
nevoie de adăposturi căldu
roase, 13 grajduri pentru tau
rine, 4 îngrășătorii de porci, 6

Curcani : lipsesc materialele 
de construcție.

Ing. C. Moroianu de la „8 
Martie" Chfmogi: și construc
țiile vechi sînt deteriorate. 
Lipsesc materialele. .

Raia, brigadier cu construc
țiile la Vărăști: adăposturile 
sînt deteriorate. Nu putem lu-

și țigla nu se pot produce sin
gure. Președintele Gh. Popa de

TOAMNA

SA T
BUCURIILE

INTELECTUAL

om
dar tărăgănarea

o drege

vizînd perspectivele, o 
cu elevi din clasele a

am intrat pe șoseaua 
prînzului; pilcuri de

Graba strică treaba,

îo orice caz n

cămine culturale cu său 
mari și frumoase. In re
giunea București, pen
tru a obține sala cămi
nului cultural pentru 
nuntă, un tinăr are ne
voie de aprobarea Co
mitetului Executiv al 
Sfatului Popular Regio
nal. Cine are attt timp 
să umble pe drumuri 
după asemenea apro
bare ? Și-apoi, e nevoie 
ca sfaturile populare 
regionale să fie încăr
cate cu această obliga
ție ?

Sintetizînd propune
rile tinerilor rezultă că:

— președinții sfaturi
lor populare comunale 
ar putea oficia căsătoria 
chiar duminica, in salon 
cu toți nuntașii;

să fie obligați pre
ședinții să stabilească 
ore precise pentru ofi
cierea căsătoriilor și să 
se prezinte intr-o ținută 
corespunzătoare;

— sălile căminelor 
culturale să fie închi
riate pentru nunți.

— Organizațiile U.T.C. 
să-și înscrie în preocupă
rile lor sprijinirea tineri
lor în organizarea nunți
lor, cultivînd cu acest 
prilej frumoasele obice
iuri românești legate de 
momentul întemeierii u- 
nei noi familii.

Intr-adevăr, interven
ția organizațiilor U.T.C. 
poate da nunților la sate 
caracterul lor străvechi 
de adevărate serbări fol
clorice.

Bun îi vinul ghiurghiuliu... Drumul lui venind de departe, din soare și din pămînt românesc, 
trece pe aici, prin mîinile culegătorilor și apoi mai departe prin teascuri și zăcători sporind bu

curia satului.

aluat, 
iertăm

au

tata 
m-a bătut. Am vrut să 
tai salcîmii dintr-o 
parte, că erau mat mari. 
El, mai isteț, a zis să 
trasăm niște drumuri

pentru intrat cu căruța, 
și să-i iau pe ăi de cad 
în drum.

Tăierea salcîmilor din 
fundul ogrăzii lui tai- 
că-su, împreună cu o 
seamă de fapte și în
tâmplări din coopera
tivă, erau topite într-o 
poveste care avea un 
singur numitor —■ 
munca lui șt a tovară
șilor săi.

pe

nu mergem 
nea Costică, 
la televizor.

Copilul, intrînd în
tre noi, l-a rugat 
talcă-său :

— Hai, 
șt noi la 
că-i meci

— Du-te, omule, l-a 
sfătuit Lucreția.

— Ba nu merg, că 
iar o să înceapă să se 
fudtdească nentu Cos
tică cu zgîielile lui.

Copilul, plecînd îm-

bufnat, Neculal s-a în
tors către noi:

— Dacă vreți, vă 
conduc, că-i om primi
tor. Eu nu stau. Am 
ambiție să văd încă în 
toamna asta emisiunea 
la televizor în casa 
mea. Să mai terminăm 
munca, îmi iau banii 
și cumpăr.

Siguranță, certitu
dine. Registrele, bilan
țurile neîncheiate încă 
ale cooperativei agri
cole din Ulmeni ne-o 
confirmă. Producția de 
grîu planificată a fost 
depășită cu 623 kilo
grame la hectar, cea de 
floarea soarelui cu 200, 
cea de porumb cu a- 
proape 700. Planul de 
lapte și carne a fost 
realizat de pe acum. 
Cu toate că banii de 
pe porumb și floarea- 
soarelui n-au fost înca
sați, planul anual 
venituri e realizat, 
loarea zilei-muncă 
depăși SO de lei. 
tele de zile-muncă 
tînărului Neculai 
gănilă vor umple 
dul noii sale case cu 
grîu, porumb și alte 
bucate. Am reținut in
vitația 
vedem 
cranul 
său.

de
Va-

va 
Su- 
ale 
Ti- 
po-

de a merge să 
meciurile pe e- 

televizorului

Monica 
Elena Drebe- 
șeanu, noua pro
fesoară de chi
mie a Liceului 
teoretic din Că

lugăreai.

Șl NECAZURILE
TÎNĂRULUI

Toamna este, înainte 
de toate, anotimpul 
culesului, al adunării 
roadelor de pe cîmp. 
Anul a fost bun, ne-au 
spus-o toți pe unde 
am trecut în aceste 
zile. Dar, știut este că 
de o recoltă bună te 
poți bucura abia atunci 
cînd o ai în hambar.

La centrul de regiu
ne aflasem că lucrările 
agricole în raionul 
Giurgiu sînt rămase în 
urmă. Din 22 279 hec
tare cultivate cu 
rumb, 
recolta 
9 000 și 
țase cu 
treime
planificată. Din 40 de 
cooperative agricole, 
25 nu ajunseseră cu 
culesul nici la jumăta-

po- 
fusese strînsă 
abia de pe 

nu se însămîn- 
grîu decît o 

din suprafața

Satul nostru își îmbogățește an de an 
gama valorilor spirituale. An de an tot mai 
mulți absolvenți de universități, institute de 
învățămînt superior : învățători, profesori, 
medici umani și veterinari, ingineri, eco
nomiști, aflați și ei la început de drum, 
poartă făclia științei și culturii pe harta 
țării.

Care sînt primele impresii, care sînt pri
mele treburi de făcut ? Despre cum au fost 
întîmpinați ne-au vorbit absolventa Facul
tății de chimie din București, Drebețeanu 
Monica Elena și profesorul de educație 
fizică Pascal Tronici, amîndoi activînd în 
prezent la Liceul din comuna Călugăreni.

D. M. E. : Nu fac afirmații fără acoperire. 
Sînt extrem de mulțumită ; predau, așa 
cum de altfel și intenționam, la clasele 
mari. Mi se oferise un post la Școala ge
nerală din Vidra, cu 20 km mai aproape 
de București, dar l-am refuzat. îmi plac 
copiii pe care-i învăț aici și vreau să-mi fac 
meseria. Deocamdată am lucrat puțin în la
borator, dar el există, și este mulțumitor 
utilat.

Pascal Tronici, echipat în trening, cu 
fruntea brobonită de efort :

— Gazonul este mai bun decît alI.C.F.- 
ului, pista de atletism trebuie reamenajată.

Ne vom ocupa de elevi în mod foarte 
serios. Sîntem convinși că mulți dintre ei 
sînt talentați. De altfel, am și organizat o 
echipă de handbal și una de volei cu cla
sele mai mari, și, 
echipă de handbal 
Vl-a.

La plecare, cînd 
de asfalt, era ora 
elevi și eleve în uniforme primeau în creș
tet lumina de aur a toamnei. Apropiin- 
du-ne de ei, am avut surpriza unui dialog 
în franceză :

— Comment s’appele votre nouvel pro- 
fesseur du franțais ?

întrebarea a plutit puțin, după care răs
punsul a venit de la un băiețel cu breton :

— Sanda Iorgulescu.
La Consiliul agricol din Oltenia am citit 

cererile altor intelectuali. Mihai I. Ionescu, 
inginer hortiviticol, proaspăt absolvent: 
„rog să fiu repartizat la C.A.P. Colibași. Știu 
că este unitatea cea mai grea din raion, are

te. 
în 
tivele din Izvorul, 
dunații-Copăceni, 
zum, Drăghiceanu, Bă- 
neasa etc.

Am căutat, privind 
atent desfășurarea lu
crărilor pe cîmp, să 
înțelegem ritmurile 
inegale de muncă, cau
za rămînerilor în urmă. 
Am întîlnit și cazuri — 
Adunații-Copăceni, Bă- 
neasa — în care insu
ficiența brațelor de 
muncă determină un 
ritm nesatisfăcător la 
recoltări. în general 
însă, ritmul de lucru 
este determinat de ca
pacitatea redusă de 
transport. S-a stabilit 
să nu se recolteze de
cît atît cît se poate 
transporta în fiecare

Foarte mult rămase 
urmă erau coopera- • - - - A.

U-

zi. Dar sînt multe uni
tăți cu sute de hectare 
de porumb care nu au 
decît 40—45 de atelaje 
și 2—3 mașini. Cum 
sînt folosite însă aces
tea ? 
rigid 
vului, 
lăsați 
descarce 
ruțele cu aproape 
1000 kg de po
rumb. Afară de efor
tul omului care se re
duce simțitor după pri
mele două transpor
turi, se pierde și mult 
timp. Apoi, se face 
încă o strictă economie 
de grăunțe la animale
le de la atelaje, ceea 
ce duce la reducerea 
capacității lor de trac
țiune. Mai multă disci
plină se cere a fi întro-

Respectîndu-se 
buchia normati- 
conductorii sînt 
să-și încarce și 

singuri că-, 
cu 

kg de

nată în rîndul șoferilor, 
de care unii președinți 
au ajuns să se roage 
să mai facă un trans
port, cu toate că soa
rele este încă sus. Bine 
ar fi dacă atelajele și 
camioanele ar fi încăr
cate de cu seară, dimi
neață urmînd 
plece spre 
și bază.

Președintele 
liului agricol 
ne-a spus că dînsul a 
indicat ca oamenii să 
nu se grăbească cu se
mănatul. „Să se facă 
totul bine, că avem 
timp". Dacă ar fi așa, 
nimeni n-ar zice ni
mic. Dar de ce și încet 
și prost ? La Frasinu, 
de exemplu, se însă- 
mînțează doar cîteva

doar să 
magazii

Consi- 
raional

hectare pe zi și acelea 
total necorespunzător. 
Grîul de săinînță este 
tratat la lopată, deși 
există un porzolator. 
Dintr-un greșit înțeles 
spirit de economie, nu 
se face discuirea trans
versală a arăturii și nici 
tăvălugirea, sămînța ră- 
mînînd, în asemenea 
condiții, jumătate pe 
deasupra.

Ni s-a spus că mași
nile lucrează la semă
natul griului doar cu 
viteza întîi. Dar, la 
Crînguri și Pietrele 
mașinile stau multe 
ore pe zi în viteza zero.

Rezolvările sînt su
gerate limpede prin 
precizarea minusurilor 
pe care le-am sem
nalat „__ ___ _

însă 170 hectare de grădină. Sper să 
nu regretați această numire". Aurica I. 
Crețu cere din aceleași considerente să lu
creze la cooperativa din Mitreni. Cererea 
inginerei Vasilichia Ungureanu Turbatu, 
originară din Argeș, este nu mai puțin 
convingătoare : „la o unitate unde este ne
voie de mine". Cele 4 000 de hectare de 
grădină ale cooperativelor agricole din ra
ion au nevoie de încă mulți specialiști. Au 
ales bine tinerii ingineri ; le stă la dispoziție 
un vast laborator.

Satul nu este o stațiune de odihnă, ci 
un cîmp de muncă, de creație, cu greutăți, 
cu probleme nu tocmai ușoare. Multe mai 
trebuie făcute aici" pentru buna desfășurare 
a activității intelectualului, fie el profesor, 
inginer sau medic. Greutățile nu vor fi în
vinse însă prin dezertare. (Numai într-un 
singur raion 7 profesori nu s-au prezentat 

la post). în satele de pe Argeș, Dîmbovița, 
Neajlov, Dunăre și Sabaru, am întîlnit însă 
mulți ingineri care nu au create în coope
rativele agricole condiții prea bune de 
muncă și de viață. La Hotarele lucrează 
din 1961 o familie de ingineri — Magda
lena și Gheorghe Pereverzea. Unitatea e 
mare, puternică, inginerii și-au înscris nu
mele pe toate succesele ultimilor ei ani, 
și nu au fost puține. Oare nu este cel pu
țin straniu că cei doi specialiști trebuie să 
umble prin sat în căutarea unei cămăruțe 
pentru locuit ?

Gostinarii sînt vestiți pentru casele lor 
mari, luminoase și frumoase. Din 1961 lu
crează aici ing. Bodoga Elena. Căsătorin- 
du-se, și-a chemat soțul de la Suceava : 
„Vino la noi, o să avem condiții bune de 
muncă și de viață". Nicolae Bodoga a fost 
repartizat la Mironești. în fiecare zi el face 
un drum de 12 km, trece peste apa Arge
șului. Mai trist este că după o zi grea de • 
muncă familia de ingineri se adună într-o 
cămăruță ca vai de ea, în satul cu case 
cît palatele. Și exemplele pot continua.

în ultimii doi ani în raionul Oltenița, ca 
și în Giurgiu, nu s-a construit nici o casă 
pentru inginerii care lucrează în coopera
tivele agricole. „A fost o hotărîre — ne 
spune ing. Constantin Ion, președintele 
Consiliului agricol raional Oltenița, referi
toare la construirea de case ale agronomu
lui. Ea nu a fost urmărită și nu s-a rea
lizat mare lucru".

La vremea cînd în cooperativele agricole 
încep studiile pentru întocmirea planului 
de producție pe anul viitor, se impune re
considerarea pozițiilor față de necesitatea 
construirii locuinței agronomului. Soco
tim, de asemenea, că a sosit timpul ca la 
sfaturile populare comunale să se ia ope
rativ și cu deplină responsabilitate măsu
rile necesare pentru a se asigura intelectua
lilor veniți să lucreze în sat condiții cores
punzătoare 
confortului 
oamenilor

de 
de 
din

locuit, cel puțin la nivelul 
care se bucură majoritatea 
sat.
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Ultimele 90 de minute, din 
cele 360 cîte au durat în sinteză 
întilnirea dintre România și 
Ungaria au fost afectate con
fruntării dintre garniturile de 
tineret. Victoria, maniera de 
joc, unele valori autentice pre
zente în echipa noastră, capaci
tatea lor de manifestare într-o 
ambiantă crispată, alături de 
un adversar derivat din trun
chiul unui fotbal excelent, a- 
ceste evidente pot furniza sem
nificații capabile să atenueze 
parțial amărăciunea încercată 
pe Nepstadion Ce poate ob
serva un privitor obiectiv în 
albumul întîlnirilor dintre cele 
patru reprezentative românești 
și maghiare ? Fotbalul din țara 
vecină dispune de o pleiadă de 
jucători de clasă (15—20), înzes
trați cu tehnică rafinată, avînd 
o marcată pregătire atletică (for
ță, viteză și rezistentă într-un 
amestec adecvat fotbalului). Din 
acest mănunchi s-a articulat 
treptat (în 3—4 ani) o echipă 
cizelată cu răbdare, pînă cînd 
reacțiile jucătorilor în cadrul ei 
au atins o înaltă automatizare 
reflexă, multe dintre acțiunile 
lor dobîndind finețea, precizia 
și acuratețea unui filigran. Evi
dent, această falangă de fotba
liști de elită nouă ne lipsește 
în prezent. Dacă acum 5 ani 
aveam 4—5 personalități fotba
listice, dacă acum 10 ani in ju
rul lui Apolzan, se putea con
strui o echipă rezistentă la 
șocuri oricît, de puternice, ulte
rior, peste fotbalul nostru s-a 
abătut parcă un tăvălug care a 
nivelat totul, ceva de neînțeles 
a retezat „piscurile” (tristă și 
semnificativă este traiectoria 
unui jucător ca Pîrcălab), iar 
seriile de noi fotbaliști apărute 
după 1960 au rămas „piperni
cite” în comparație cu etalonul 
internațional. Se știe că în fot
balul unei țări marile persona
lități dau strălucire oricărei 
etape. Traversăm epoca cea mai 
înnourată, deoarece, mai mult ca 
niciodată, resimțim o acută cri
ză de jucători cu dimensiune 
internațională.

în rest ce ne-a mai sugerat 
întîlnirile cu Ungaria 7 Juniorii 
noștri s-au impus prin dexteri
tate tehnică, s-au măsurat fără 
stridențe, cu un adversar înzes
trat și pe deasupra „întinerit"

Luxul experimentelor costă

ca
ju- 
co- 
in-

după metoda modificării date
lor din actul de naștere, pierzînd 
la limită. La „B“ am cîștigat 
prezentînd o formație care adu
să la același numitor cu echipa 
secundă a Ungariei, o putem 
aprecia ca cel puțin echivalen
tă din multe puncte de vedere, 
în dreptul „tineretului" balanța 
s-a înclinat apreciabil în favoa
rea românilor. La acest etaj, 
fotbalul nostru și cel maghiar 
are elemente bine „echipate", 
cu mențiunea că ai noștri au 
asimilat și exprimat cîteva ade
văruri tactice sănătoase : susți
nere interjucători șl interlinii, 
tendința spre eliminare și spre 
dezechilibrarea adversarilor 
armă ofensivă.

în rezumat : cei mai buni 
cători ai noștri, abia ating 
te medii confruntați la scară
ternațională cu marile puteri 
fotbalistice europene și mon
diale. Generațiile de fotbaliști 
juniori și tineri care au evoluat 
pornesc lupta cu timpul și cu 
rigorile consacrării, de pe pozi
ții similare.

Lipsa de personalități in cu
prinsul grupului de jucători ma
turi — dăunătoare la tot pasul 
pentru existența actuală a 
fotbalului nostru — nu trebuie 
să fie taxată drept un fenomen 
dificil de înțeles, ci exprimă ca
rențe mai vechi. Totuși, înfrîn- 
gerea de pe Nepstadion, ar fi 
putut avea proporții mai redu
se, dacă între jucătorii selecțio
natei ar fi existat o comuniune 
morală, dacă ar fi opus adver
sarilor ambițiile și voințele lor 
contopite, într-o expresie de 
responsabilitate limpede.

Dincolo de carențele tehnico- 
tactice, morale ale fiecăruia 
dintre fotbaliștii investiți de a 
ne reprezenta în prima forma
ție a tării — la cei mai multi, 
îndeosebi cei consacrat!, cunos- 
cuți de ani și ani, surprinde 
modul în care a fost privită 
pregătirea pentru această difi
cilă confruntare. In preajma 
unor asemenea evenimente este 
limpede și pentru cei mai ne-

SPORTURI DEFICITARE
Natația noastră de per

formanță a izbutit, 
deosebi 
ani, să 
plan 
medalie românească, 
tr-un campionat continen
tal, a fost cucerită de 
Cristina Balaban care a 
ocupat locul trei la cam
pionatele de la Utrecht 
— Olanda, în august anul 
trecut. Rezultate bune, 
în întreceri internaționa
le, datorăm și înotăto
rilor Vasile Costa și 
Angel Șoptereanu. Adă
ugind însă acestui trio 
încă două — trei nume, 
vom constata că de fapt 
lista valorilor este în
grijorător de săracă. Ea 
rămîne albă, subțire. Și 
nu numai atît. Există un 
decalaj serios între ritmul 
creșterii performanțelor 
europene și valoarea a- 
cestora comparativ cu 
cele mai bune rezulta
te pe care le obțin îno
tătorii români. In timp 
ce la aproape fiecare 
mare concurs interna
țional, desfășurat în ul- 

• tima vreme, asistăm la 
spectaculoase modifi
cări de recorduri, îno
tătorii noștri fruntași a- 
bia dacă se apropie de 
cele mai bune rezulta
te proprii. Anii trec și 
cei cîțiva sportivi amin
tiți vor fi, azi — mîine, 
prea „bătrîni" în disci
plina în care un Don 
Schollander se consideră 
„terminat" la 21 de ani.

Cine se va urca, deci, 
pe bloc — starturi ală
turi de actualii campioni 
și mai apoi, în locul lor ? 
Copiii care vara umplu 
curtea bazinelor de la 
„Tineretului" I se va răs
punde de către cei pe 
umerii cărora cad răs
punderile acetui sport. 
Ei, cei mici, care-și 
lasă bunicile croșetînd, în 
așteptare la poartă ; ei, 
cei și mai mici, pe care 
de-abia, îi poți scoate din 
apă la sfîrșitul lecției.

Acesta ar fi răspunsul.
în ultimii zece ani, în 

Capitală, au învățat să 
înoate, în medie, pe se
zon, 4—5 mii de copii. Ci
fra, deși susceptibilă de 
creștere, nu este deloc de 
neglijat. Dar cît benefi
ciază de această „produc
ție" natația noastră de 
performanță ?

Să urmărim filiera prin 
care trec acești copii, de 
la încheierea cursului de 
învățare și pînă la pro
movarea lor, a celor mai 
buni, în secțiile de per
formanță ale cluburilor.

La puțin timp după 
constituirea grupelor de 
învățare a înotului, după 
criterii de vîrstă și sex, 
conducerea centrului îna
intează tabelele grupelor 
de copii la comisia oră
șenească de natație care, 
prin tragere la sorți, re
partizează acești grupe

în- 
în ultimii doi 
se afirme pe 

european: prima
în-

•i

punem de cîteva echipe bune 
de club, cu obiective precise de 
performantă. Numai astfel vom 
putea beneficia de elemente ta
lentate, bine pregătite sub ra
port tehnic și fizic, ceea ce ar 
permite cunoașterea exactă a 
posibilităților selecționabililor, 
alcătuirea unei selecționate di
vizionare în care să primeze un 
echilibru a] valorilor, în care 
alcătuirea echipei să se facă pe 
scheletul unei formații sau al 
unor compartimente, cu jucă
tori capabili să-și organizeze 
jocul, să-și sincronizeze inten
țiile, să facă dovada unui joc 
de echipă, ci nu să ofere pers
pectiva a 11 jucători, fiecare cu 
alte planuri pe teren. Deocam
dată se pare că, element toni
fiant, rămîn comportarea și po
tențialul, latent sau etalat, de 
către echipele de juniori și ti
neret. Pentru noile valori, tre
buie cheltuite multă grijă și 
pricepere. Poate echipa de tine
ret ar putea deveni cu unele a- 
dausuri, osatura naționalei, chiar 
din această toamnă.

Orice idee, orice acțiune ș» 
inițiativă în folosul obștei își are 
autorul într-un om mai luminat, 
întreprinzător, cu pricepere și 
spirit de dăruire. Nu există o ac
tivitate bună, de niciun fel, fără 
hărnicie, ambiție, interes din par
tea celor puși s-o facă tot așa 
după cum nimic din ceea ce se 
face de mîntuială, din obligație, 
așa ca să fie, nu primește valoa
re socială, durabilitate. N-aș vrea 
să fiu suspectat de filozofie, dar 
avem atîtea exemple cînd, spre 
bunăoară, sînt aleși sau numiți 
oameni în comitete, comisii și 
paracomisii, pentru a duce la 
împlinire o treabă, o acțiune sau 
inițiativă și nu iese nimic. Oa
meni lipsiți de simțul responsa
bilității P Da și nu. Poate ei n-au 
vrut să fie aleși. Poate n-aveau 
nici o chemare. Și totuși...

Fiind vorba de o activitate tn- 
drăgită de toată lumea — spor
tul — e de presupus că în con
siliile asociațiilor sportive au fost 
aleși oamenii cei mai buni, care 
iubesc, țnnă la patimă, această 
activitate. E un adevăr care nu 
rezistă însă la demonstrație, la 
încercare. Altfel, nu ne putem ex
plica inactivitatea, lîncezeala de 
ani de zile, ce domnește în mul
te asemenea organisme obștești. 
Parafrazînd și adăogînd la pro
verbul „omul sfințește locul", un 
altul, „omul potrivit la locul po
trivit" e de remarcat și de subli
niat faptul că în noua orientare 

. care se dă activității sportive de 
masă și pentru a urni, mai hotă- 
rît și cu ambiție, lucrurile din 
loc, s-a avut în vedere încredin
țarea organizării și desfășurării 
activității sportive de masă, unor 
oameni, tineri și vîrstnici, ini
moși, pricepuți cu chemarea ini
mii pentru asemenea treburi. în 
acest scop Hotărîrea Biroului 
C.C. al U.T.C., stabilește că pe 
lingă fiecare asociație sportivă să 
se constituie un comitet de spri
jinire a activității sportive de 
masă.

Constituirea comitetului de 
sprijinire, a avut loc într-o zi, nu 
mai rețin în care anume, din cele 
două săptămîni. Dar am urmărit 
exact cum s-au petrecut lucrurile. 
Secretarul comitetului de partid, 
Vasile O. Ilie, din Dor Mărunt, 
un om mic de stat, care pe lingă 
probitatea și competența activis
tului era de-o voioșie și cumsecă- 
denie molipsitoare, a convocat, la 
o ședință ce a avut loc la cămi
nul cultural, toți factorii de răs
pundere din comună, sportivii 
cei mai de vază, conducătorii 
unităților economice și soctal-cul- 
turale. Nimeni nu știa însă de ce. 
Unora, faptul că nu s-a anunțat 
ordinea de zi, li s-a părut de-a 
dreptul ciudat.

S-a procedat la numirea celor 
13 membri în comitetul de spri
jinire. Criterii ? Oameni de bază, 
capabili, cu putere de muncă și 
inițiativă, respectați și apreciați, 
cu posibilități materiale și răs
punderi în conducerea treburilor 
din comună. S-a urmărit ca fie
care să poată pune, într-un fel, 
umărul la edificiul sportului a 
cărui temelie și meșteri se orga
nizau, acuma, într-un colectiv în
chegat, unit prin pasiuni și ambi
ție. Iată-i; președintele sfatului 
popular al comunei, Popa D. Ion, 
cei doi președinți ai cooperative-

►

dată, însuși 
își exprima 
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Final în disputa echipelor de tineret cînd jocul s-a desfășurat 
intr-un singur sens: spre poarta echipei maghiare.

Cu toată opoziția Antoanetei Oțetea, pivotul timi- 
șorencelor finalizează din nou. (Constructorul Ti
mișoara—Progresul București, 7—4 la handbal 

feminin)

inițiați că specialiștii sînt che
mați să dovedească maxim de 
exigență în pregătirea și selec
ționarea celor mai buni fotba
liști. Or, se pare că lucrurile 
s-au petrecut tocmai invers de 
vreme ce am prezentat o echipă 
cu totul eterogenă. Și cum ar 
putea fi altfel caracterizată, cînd 
selecționabilii provin din aproa
pe toate formațiile diviziei A. 
De bună seamă chiar și cei mai 
optimiști amatori de fotbal nu 
sperau într-o victorie la Buda
pesta, dar nimeni nu și-a închi
puit o înfrîngere atît de catego
rică. în dorința de a fi mai... 
realist ca altă 
selecționerul unic 
înaintea plecării la 
îngrijorarea pentru 
lor unsprezece. Dar 
pus această selecție ? Apare cu 
totul nefiresc, atunci cînd cu
noști valoarea, clasa adversaru
lui să apelezi la provizorat

condiție care nu poate sub nici 
o formă să asigure un unspre
zece cît de cît omogen în an
samblu sau măcar pe comparti
mente, capabil să dea o replică 
onorabilă. Dar nici vorbă de 
așa ceva, căci fotbaliștii primei 
noastre garnituri nu s-au dove
dit în stare să contracareze jo
cul adversarului și să manifeste 
suplețea necesară adaptării la 
jocul practicat de gazde. S-o 
spunem deschis : și de astă dată 
ne-a costat foarte scump hazar
dul, luxul unui experiment ne
reușit. E drept, experimentele 
sînt utile dar atunci cînd vizea
ză alte obiective, nu una în fața 
unui adversar prestigios, care 
de cîțiva ani s-a așezat în pri
ma linie a fotbalului mondial.

Departe de noi intenția de-a 
da soluții, căci ele sînt bine cu
noscute. Să amintim — și des
pre aceasta ziarul nostru 
mai scris — că trebuie

Ai talent, dar roagă

părinții să -și schimbe

domiciliul in Floreasca
secțiilor de performanță 
ale cluburilor în funcție 
de amărui de antrenori 
de we dispun acestea. A- 
cești antrenori știu, deci, 
că după terminarea unui 
ciclu de învățare (21 de 
zile) din grupele x, y, vor 
avea de ales „promisiuni
le". Așa îneît pe parcursul 
ciclului ei urmăresc, mai 
oine-zis ar trebui să ur
mărească, modul în care 
copiii deprind primele e- 
lemente tehnice 
rin, mai bine-zis ar 
bui să intervină, .
instructor pentru o mode
lare sau corectare a de
prinderilor în conformita
te cu perspectivele pro
movării în propria secție. 
Brevetul de înotător ob
ținut în urma unui exa
men sau mai bine-zis con
curs public — singura o- 
cazie cînd bunicile, cuce
ritor de subiective, au ce 
căuta la bazin — este, 
pentru cei mici, supremul 
„act de studii” fără de ca
re nu rămîne nimeni. E- 
xamenul propriu-zis, se
lecția, se face însă după 
aceea și, într-o măsură 
mai mică... public. Dar, 
din păcate, în acest mo
ment crucial care poate 
consacra sau compromite, 
promisiunile unui talent, 
nu primează criteriul teh
nic, proba de aptitudini 
specifice, ci acela al... do
miciliului copilului, 
precis 
zin la

Așa 
ționați 
de dotați. Fiindcă, 
ne gîndim bine, un copil 
ca să poată fi promovat 
într-o secție trebuie să 
aibă de două ori noroc, 
sorții lui trec prin... că
ciulă : mai întîi el trebuie 
să nimerească la un club 
cu secție puternică, bine 
dezvoltată, unde să exis
te 2—3 antrenori și deci, 
un număr mare de locuri 
— prin tragere la sorți — 
și în al doilea rînd să lo
cuiască prin vecinătatea 
bazinului acoperit. Abia 
după aceea, el mai trebuie 
să știe să și înoate...

Factorul întîmplare pri
mează deci deschizînd 
portița pe unde se stre
coară mediocritatea și im
provizația. în loc să se 
pună preț pe elementele

și inter- 
tre- 

pe lingă

mai 
al distantei de ba- 
care locuiește.
au rămas neselec- 
unii copii deosebit 

dacă

tehnice ale lucrului în apă 
ca : plutire, respirație, co
ordonare, vitalitate și-a fă
cut loc ideea că este mult 
mai simplu să se lucreze 
cu copii, chiar mediocri, 
dar care pot veni fără di
ficultăți iarna la bazin 
fiindcă stau, undeva, prin 
Floreasca. De ce să-și fa
că antrenorul respectiv 
probleme de program spe
cial pentru ceilalți, sau să 
fie nevoit să lucreze sepa
rat cu ei, sau să se pre
ocupe, în plus, de venirea 
și plecarea de la bazin a 
unor copii de 6—10 ani ?

Dar mai este ceva, la 
fel de serios și important, 
în legătură cu bazinul. 
„Floreasca", pe timp de 
iarnă, poate primi numai 
300 de copii. Fiindcă aci, 
în cursul unei zile obiș
nuite din anotimpul rece 
lucrează (notati bine 1) :

șapte secții de înot 
performantă cu seniori 
juniori ai cluburilor bucu- 
reștene, opt echipe de 
polo care activează în ca
tegoriile A, B, și juniori; 
două secții de sărituri în 
apă cu seniori, juniori și 
copii, înotătorii secțiilor 
de pentatlon modem ; 
secțiile de sporturi nauti
ce care fac pregătire la 
înot; studenții cluburilor 
sportive universitare. A- 
dăugați acestei distribuții 
pe cei 300 de copii se
lecționați de la centre și 
tabloul supraaglomerării 
este complet. Iată deci o 
altă explicație a necesită
ții de a reduce cele 1 000 
de promisiuni ale centre
lor de învățare. 700 de 
copii se pierd deci prin 
forța lucrurilor iar cei 300 
rămași nu sînt, după cum 
am arătat, nici măcar

cei mai buni 300. Sigur, 
nu poate pretinde nimeni 
construirea imediată a u- 
nor bazine acoperite dar 
totuși unele soluții ar e- 
xista : acoperirea tempora
ră a bazinului de 25 m de 
la „Tineretului" sau folo
sirea piscinei de la Dina
mo prevăzută cu 
direct la vestiare, 
lorificarea micului 
de la liceul Mihai 
părăsit de atîta 
Sau poate că din atîția ar- 
hitecți și constructori cîți 
avem, ar putea vreunul să 
vină cu unele soluții con
structive propunînd aco
perirea provizorie a bazi
nelor în aer liber. (în Ja
ponia, de pildă, se folo
sesc pe scară largă prela
tele de plastic pe cabluri, 
etc.). Fiindcă este limpe
de că avînd încă un ba
zin acoperit (de ce nu 
două, trei, patru, zece ?) 
selecția ar cuprinde mult 
mai mulți copii iar crite
rii ca vecinătatea cu ba
zinul sau „norocul" repar
tizării la secții puternice 
ar cade 
aici, de 
derabilă 
zei de 
noastră
poate face primul pas îna
inte, pe calea realei afir
mări.

■ •
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de la sine. De 
la lărgirea consi- 
și rațională a ba- 
selectie, natația 
de performantă

VIOREL RABA

Copii, cit mai mulți copii, vara, in toate bazinele...

Asaltul46 tinerilor scrimeri
La prima lor apariție pe 

planșe, în acest sezon de 
toamnă, scrimerii fruntași 
s-au bucurat de o frumoasă 
organizare în sala „Palatului 
Sporturilor" din Constanta.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
FOTBAL: BASCHET

Joi 12 octombrie se dispută e- 
tapa programată în 6 septembrie 
cu excepția meciului F.C. Arge- 
șul-Dinamo București — amînat 
pentru săptămîna viitoare deoa
rece miercuri F.C. Argeșul joacă 
în retur la Budapesta cu Ferenc- 
varos partida din Cupa orașelor 
tîrguri.

Programul etapei cuprinde 
partidele : Progresul-Petrolul (ora 
15,30 pe stadionul Republicii); 
„U“ Cluj-„U“ Craiova ; Farul- 
Steaua ; Rapid-Jiul, U.T.A.-A.S.A. 
Tg. Mureș ; Dinamo Bacău-Stea- 
gui roșu.

Sîmbătă și duminică (la orele 
18,00) sala sporturilor Floreasca 
va găzdui jocurile finalei campio
natului republican la baschet fe
minin.

ATLETISM :

mațiilor București II-Galați din 
cadrul Cupei României.

PE MICUL ECRAN 
VOM PUTEA URMARÎ :

la

Sîmbătă și duminică de la orele 
9 șl 16 pe stadionul Republicii, 

întrecerile finalei campionatului 
republican de atletism pe echipe.

BOX :

Duminică la ora 10 în sala Flo
reasca este programată gala for-

Miercuri, 11 octombrie, de 
orele 17,50.

FOTBAL : F. C. Argeș—Ferenc- 
varos (transmisie de la Budapes
ta).

Joi, 12 octombrie, orele 15,30.
FOTBAL : Progresul—Petrolul 

Ploiești.
Vineri, 13 octombrie, orele 18 :
Emisiune turistică : Drumuri și 

popasuri.

unde timp de două zile s-a 
disputat cea de a Il-a etapă 
a „Cupei României".

întrecerile au reunit la 
start o serie de scrimeri ale 
căror nume sînt cunoscute 
pe plan mondial cît și a unor 
tineri în plină ascensiune, 
scofînd în evidentă forma 
bună a sportivilor clubului 
Steaua, care au cîștigat în 
final primele locuri prin 
Olga Szabo (floretă feminin). 
Șt. Ardeleanu (fioretă mas
culin), St. Moldanschi (spadă) 
și Gh. Culcea (sabie).

Ce ne-a oferit nou con
cursul 7 De această dată — 
și este îmbucurător — tinerii 
prezenti în întrecere, nu au 
încercat să se afirme doar 
prin elanul binecunoscut, ci 
și prin o execuție tehnică 
bună a procedeelor de luptă, 
asigurindu-ne convingerea 
într-un progres mai substan
tial în viitorii ani.

în proba de floretă, în a- 
fara campionilor mondiali 
Șt. Ardeleanu și M. Tiu, am 
remarcat pe P. Habala (Sce
na Brașov), C. Bunicelu 
(Steaua), A. Ștefan (Gloria).

La floretă feminin, deși o 
mare diferență de valoare 
între primele trei clasate 
(Szabo, Ene, Ienic) șl urmă- 
torele, s-a observat un pro
gres vizibil al unor tinere ca 
L. Popescu (Gloria), Elena 
Lenghel (Unio Satu-Mare).

Cea mai echilibrată probă 
— cea de spadă, în care atît 
primii cît și următorii, au o 
medie de vîrstă care ne face 
să privim cu optimism viito
rul acestei probe.

La sabie, tehnica și tactica 
unora (Culcea. Alexe, Nico- 
lae) și dorința de afirmare a 
altora (Irimiciuc, Nllca, Me- 
zei), au dat o notă de pros
pețime concursului, care s-a 
ridicai la un bun nivel teh
nic.

OCTAV VINTILA 
maestru al sportului

lor agricole din Dor Mărunt și 
satul înfrățirea, Constantin Popa 
și Vasile Vaiere, președinta Co
mitetului sindical Smaranda Lă- 
custoiu, cei doi președinți ai aso
ciațiilor sportive, Ion Dorobanțu 
și Victor Lupu, apoi Ion Chio- 
silă, directorul școlii, Nadeja Du
mitrescu și Ion Stoian, directorii 
căminelor culturale, Mircea Stoi
ca, administratorul spitalului. 
Alături de aceștia, un număr 
dintre cei mai buni tineri spor
tivi cu rezultate remarcabile 
printre care; handbalista Flo- 
rica Cheșcă și fotbalistul Nt- 
colae Paraschiv. Fiecare, în 
felul lui, s-a spus acolo, 
poate aduce o serioasă contribu
ție la dezvoltarea sportului în co
mună, la atragerea tuturor săteni
lor, și în special a tinerilor, pe te
renurile de sport. Ce nu pot face, 
dacă vor președinții cooperati
velor agricole ? Sau președintele 
sfatului popular ? Să asigure un 
teren unde tinerii să amenajeze, 
prin muncă patriotică, o nouă 
bază sportivă, material lemnos 
pentru porți și împrejmuiri, fon
duri pentru echipament, mijloace 
de transport și atîtea altele.

Intr-un fel sau altul, cei care 
au vorbit după „constituire", au 
elogiat, cu cuvinte pline de inte
res, acest domeniu de activitate, 
dovedind pasiune și preocupare 
pentru ideea generoasă de a „tă
mădui" acest „copil debil" care 
este sportul de masă de la sate.

Unii vorbeau cu puterea de 
înțelegere pe care o are dascălul 
cînd explică elevilor lucruri noi, 
de însemnătate capitală. Se ve
dea cît de colo că ei cunosc bine 
faptul că sportul, ca activitate 
socială, polarizează atenția a mi
lioane și milioane de oameni. 
Succesele și insuccesele sale se 
discută la toate nivelurile posi
bile. Rezultatul unui meci de 
fotbal, chiar faze de joc, perfor
manța unui atlet sau ciclist, in- 
iîmplările cele mai banale uneori 
din viața marilor sportivi, intră in 
conștiința maselor. Ce-i mai im
portant, din vorbele lor răzbătea 
ideea că sportul, prin atributele 
sale — este o polivitamină pen
tru sănătate, un stimulent al dez
voltării forței, ceva ce călește șt 
modelează fizic, moral și spiri
tual omul societății noastre, ceva 
ce se integrează ca o necesitate 
vitală în activitatea oamenilor 
din zilele noastre.

Pe aceste coordonate s-au fi
xat, în ziua aceea, acțiunile ce 
urmează să se întreprindă. Ini
țiate sub egida organelor și orga
nizațiilor V.T.C., care, înțelegîn- 
du-și sarcinile primite, rolul pri
mordial în organizarea și desfă
șurarea activității sportive de 
masă în rîndurile tineretului — 
au pornit, cu entuziasm și ambi
ție la lucru.

VASILE CABULEA

/

(tineret)

10,8 sec,

cord
garduri,

T I S M

La cîteva zile după 
ce atleții românii au 
cucerit primul loc la 
Jocurile Balcanice, 
echipa de tineret a 
țării noastre a reușit 
o valoroasă victorie 

■asupra sportivilor u- 
crainieni.

Deși timpul a fost 
rece, ploios și pista 
grea, reprezentanții 
noștri au reușit to
tuși cîteva perfor
manțe remarcabile. 
Astfel după ce ega
lase în cinci concur
suri internaționale re
cordul la 80 m. g. 
(11,1 sec), VALERIA 
BUFANV reușește 
să-l întreacă cu 3 ze
cimi de secundă. 
Noul record de 10,8 
sec. este o dovadă că,

• România (tineret) 
R.S.S. Ucraineană

• VALERIA

în sfîrșit, 
să ieșim din 
mat, pe plan 
țional, la 
probă.

Din restul 
telor : Petre Ciupercă 
a reușit să întreacă 
unul din cele mai 
vechi recorduri de 
juniori sărind 15,27 
m. la triplu salt. O 
surpriză plăcută la 
probele de sprint 
(100, 200, 400 m) și 
garduri (110 m și 80 
m) care au fost cîști- 
gate atît la fete cît șt 
la băieți de atleții 
români. Se pare 
unii sprinteri, mai 
Ies fetele, de abia 
cum își găsesc

vom reuși 
anoni- 

interna- 
această

rezulta -

că 
a- 
a- 
o

formă mai accepta
bilă. Am mai reținut

169-140

BUFANU
la 80 m

nou re

în rest cei 71,57 m la 
suliță ai lui D. Si- 
laghi, 1,71 m la înăl
țime Virginia Bonei, 
6,02 m. Elena Vintilă 
la lungime și Elena 
Elie cu 14,96 m. la 
greutate. Din nou a 
evoluat sub posibili
tăți Marilena Citirea, 
întrecută de ambele 
aruncătoare sovietice.

Victoria „tinerilor" 
atleți români, ne bu
cură atît pentru pre
zent, dar mai ales 
pentru că ea preves
tește un mănunchi de 
atleți care, bine în
drumați, au calitățile 
necesare să urce pe 
treptele consacrării 
internaționale.

S. D.



Primiri de către președintele
Consiliului de Miniștri

A AMBASADORULUI INDIEI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni în audiență de 
prezentare pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

Indiei la București, Amrik Singh 
Mehta.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială 
a participat Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

A AMBASADORULUI IZRAELULUI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni la amiază pe Elie- 
zer Doron, trimis extraordinar și 

Sosirea tovarășului Lelio Basso, 
președintele Partidului Socialist

Italian al Unității Proletare 
(PSIUP)

ministru plenipotențiar al Izrae- 
lului la București, la cererea 
acestuia.

ț.'L •<- •• ■

(Agerpres)

Centenarul Liceului pedagogic din Cîmpuîung-Muscel

SĂRBĂTOARE LA HOTAR DE VEACURI
Duminică, în străvechea cetate 

de scaun a Țării Românești, oa
menii și locurile au îmbrăcat fru
mos vesmînt de sărbătoare pen
tru a cinsti un eveniment deo
sebit : Centenarul Liceului pe
dagogic din Cîmpulung. Dascăli 
și elevi, octogenari sau încă în 
floarea vîrstei, deopotrivă cu cei 
care, aflați încă pe băncile a- 
cestei școli, aspiră la dobîndirea 
titlului de noblețe al învățătoru
lui aii rememorat împreună pa
gini de profundă semnificație, 
pururea vii, din istoria de un se-

col a acestui cunoscut lăcaș ro
mânesc de cultură. La festivități 
au fost prezenți conducători ai 
organelor locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai Ministerului 
Învățămîntului, ai Uniunii Tine
retului Comunist.

în cei o sută de ani de exis
tență, această școală pedagogică 
a format 4 290 de învățători, a- 
devărați luminători ai poporului, 
care au deschis pentru mulți din 
fiii poporului nostru porțile știin
ței de carte, călăuzindu-le cei 
dintîi pași pe cărările învățăturii,

au desfășurat cu devoțiune o 
muncă perseverentă de ridicare 
a satului, într-o vreme cînd a- 
cesta era sortit mizeriei și igno
ranței. Lor și profesorilor — 
între care au slujit dascăli 
eminenți, figuri ilustre ale ști
inței și învățămîntului româ
nesc, precum Ion C. Massim, Ion 
Ionescu de la Brad, Constantin 
Esarcu, Ion Popescu-Voitești, 
George Radu Melidon și alții — 
participanții la sărbătorirea cen
tenarului le-au adus un pios o- 
magiu.

*

iii

Liceul sărbătorit a fost salutat 
de Constantin Sandu, președin
tele comitetului executiv al Sfa
tului popular regional Argeș, în 
numele biroului comitetului re
gional de partid și al comitetului 
executiv al sfatului popular re
gional, de profesor dr. docent 
Stanciu Stoian, membru cores
pondent al Academiei, din partea 
Ministerului învățămîntului și al-

ții. Din partea Biroului C.C. al 
U.T.C., tovarășa Floarea Ispas, 
secretar al C.C. al U.T.C., a urat 
profesorilor și elevilor să dobîn- 
dească succese tot mai însemnate 
în nobila lor muncă, a transmis 
totodată hotărirea de a se acorda 
organizației U.T.C. din această 
școală, pentru merite deosebite, 
o înaltă distincție : dreptul de a 
avea drapel propriu.

La sfîrșitul adunării festive, în
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm a fost trimisă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care 
membrii corpului profesoral și 
elevii liceului, exprimîndu-și re
cunoștința pentru grija acordată 
de partid școlii și slujitorilor ei, 
se angajează să-și consacre pu
terea de muncă, talentul și expe
riența pentru îndeplinirea no
bilei misiuni de educare a tinerei 
generații, propășirii învățămîntu
lui și culturii românești.

Formațiile cultural-artistice ale 
școlii au prezentat un program, 
care a inclus un montaj literar- 
muzical dedicat sărbătoririi cen
tenarului caruri, recitări și o suită 
de jocuri populare românești.

I. TRONAC

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Lelio Basso, președin
tele Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), 
care va face o vizită în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

La sosire pe aeroportul Bă
noasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

INSIGNA „CERCURILE
OLIMPICE"

Sosirea unei delegații

culturale sovietice

Ministerul învăță
mîntului a insti
tuit recent insigna 
„Cercurile olimpice", 
menită să atragă și 
să stimuleze tinere
tul spre atletismul 
de performanță. Ce
le cinci grade ale 
noii distincții spor
tive — cu un cerc, 
cu două cercuri etc. 
— conferă purtători-

lor o serie de drep
turi. Insigna cu două 
cercuri, bunăoară, 
creează prioritate la 
admiterea în liceele 
cu program de edu
cație fizică și în șco
lile sportive, iar cea 
cu cinci 
ră celor 
bîndit-o 
de a fi 
în lotul

cercuri ofe- 
care au do- 
posibilitatea 
selecționați 

olimpic.

Pentru a face cu
noscute scopul insti
tuirii insignei, gra
dele ei și condițiile 
de obținere, Minis
terul Invățărftîntului 
a difuzat în școli, la 
începutul actualului 
an de studii, Regu
lamentul insignei 
„Cercurile olimpice 
la atletism".

(Agerpres)
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cuvertura
REMARCABILĂ
INIȚIATIVĂ
EDUCATIVĂ

Al 1000000-lea 
ARAGAZ

(de la corespon-

Luni a sosit în Capitală dele
gația culturală din U.R.S.S., 
condusă de Vladimir Baskakov, 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru cinematografie de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, care va parti
cipa la Zilele culturii sovietice, 
organizate cu prilejul semicente
narului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Din delegație 
fac parte Alexandr Ptușko și 
Mihail Boghin, regizori, Sergo 
Zakariadze, artist al poporului al 
U.R.S.S., laureat al Premiului 
Lenin și actrițele Elena Fadeeva 
și Mariana Vertinskaia.

Cu același avion a sosit și co
lectivul Teatrului Academic Gru
zin de Stat „Șota Rustaveli" din 
R. S. S. Gruzină, în frunte cu 
directorul său, Dorian Kiția, care 
va întreprinde între 10 și 21 oc
tombrie un turneu în . țara noas
tră.

SEARĂ BAUDELAIRE
Duminică 8 octombrie, la Casa 

Ziariștilor a avut loc o seară li
terară cu prilejul centenarului 
Baudelaire. Viața și opera ma
relui poet de la mijlocul seco
lului trecut a fost prezentată de 
Valeriu Rîpeanu, critic literar.

A urmat un recital de versuri, 
în original și traducere, cu con
cursul actorilor Dana Comnea și 
Silviu Stănculescu. Simpozionul 
a fost completat cu filmul do
cumentar francez „Baudelaire și 
Delacroix".

BAIA MARE 
dentul nostru).

De la banda 
treprinderii „1 
Satu Mare a ieșit mașina de gă
tit cu gaze cu nr. de fabricație 
un milion. Este o mașină 
tip Carpați III cu 4 ochiuri și 
cuptor, cel mai nou model de 
aragaz cu performanță tehnică 
funcțională care se ridică la ni
velul celor mai bune produse si
milare întîlnite pe piața mondi
ală. De altfel, mașinile de gătit 
cu gaze tip Carpați, Someș și Ig
nis sînt cunoscute pe piața inter
națională. în prezent, peste 40 la 
sută din producția de aragaze 
este livrată la export. Pînă la sfîr
șitul cincinalului producția de a- 
ragaze va spori cu încă circa 
100 000 de bucăți.

de montaj a In- 
Septembrie" din

de

de

★

La amiază, membrii delegației, 
în frunte cu Vladimir Baskakov, 
au avut o întîlnire la Uniunea 
Ziariștilor cu reprezentanți ai 
presei centrale și corespondenți 
ai presei străine.

DESCHIDEREA 
FESTIVALULUI 

FILMULUI SOVIETIC
început luni 

filmului sovie- 
de

în Capitală a 
seara Festivalul 
tic, organizat de Comitetul 
Stat pentru Cultură și Artă cu 
prilejul semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Evenimentul a fost marcat 
printr-un spectacol de gală cu 
filmul „Inimă de mamă", pre
zentat la cinematograful „Repu
blica". Filmul, realizat de cunos
cutul regizor Mark DonsKOi, 
este închinat figurii luminoase 
a mamei lui Lenin și prezintă 
atmosfera casei părintești și _ a 
epocii social-istorice în care și-a 
petrecut adolescența și și-a for
mat personalitatea V. I. Lenin.

înaintea spectacolului au luat 
cuvintul Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care a 
prezentat publicului pe cineaștii 
sovietici și Vladimir Basskakov, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cinematografie de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 

x U.R.S.S., conducătorul delegați
ei culturale sovietice care face 
o vizită în țara noastră.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, membri ai amba
sadei, șefi de misiuni diplomati
ce și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cu acest prilej, în holul cine
matografului „Republica" a fost 
deschisă Expoziția de fotogra
fii : „50 de ani de cinematogra
fie sovietică".

în așteptarea cui r

Foto : C. CONSTANTIN

INTERVIU
PE O SCHELA4

'în parcul Herăstrău — sculptorul Ion Iri- 
taescu — urcat pe schelă, împreună cu ciopli
torul său, făcea ultimele retușuri la bustul lui 
Brăncuși, care va fi „dezvelit" azi.

— Lucrarea este prilejuită de comemorarea 
artistului ?
—. Este numai o fericită coincidență; bustul 
împreună cu alte cinci (Sadoveanu, Eminescu, 
Creangă, Grigorescu, Luchian) sint lucrări de 
„plein air" — ce vor decora Herăstrăul.

— Vă rog să prezentați cititorilor noștri lu
crarea.

— Are 4,5 metri, în piatră de Deva și-l re
prezintă pe Brăncuși sub un portal românesc. 
Acesta reproduce o poartă de lemn lucrată 
de artist, pe care a instalat-o în atelierul său 
din Paris. Era locul unde prefera cel mai mult 
să stea și să-și privească lucrările. O serie de 
fotografii îl înfățișează pe artist, sub această 
poartă.

Jos, în piatră, am 
plăcea lui Brăncuși 
sculptez forme care 
nilor!".

Un ideal în artă !

scris o expresie care-i 
s-o spună: „Vreau să 
pot da bucurie oame-

I. M.

VREȚI S.4 FACEȚI CUNOȘTINȚĂ?

AZI ÎN LIBRĂRII
• 40 000 ANI DE MUZICĂ

A apărut în editura muzi
cală lucrarea lui Jacques 
Challley, profesor de istoria 
muzicii la Sorbona și director 
al Institutului de muzicologie 
la Universitatea din Paris.

Autorul arată etapele și 
trasformările muzicii și prin
cipalii ei exponenți : compo
zitorul, cîntărețul, instru
mentistul, dirijorul, editorul 
sau criticul, prin ce curioase 
fluctuații a trecut cunoaște
rea trecutului acestei arte, ce 
obiective a urmărit muzica 
între cosmogoniile originare 
și teoriile dodecafonice sau 
muzica concretă.

Lucrarea din care vocabu
larul tehnic a fost eliminat și 
care este plină de anecdote 
semnificative se adresează, 
prin forma sa, tuturor celor 
ce se interesează de muzică.

• SENIORUL DE BALLAN- 
TRAE

în colecția „Clasicii litera
turii universale" a apărut în 
traducerea lui Frida Papa-

dache, unul din cele 
semnificative romane 
clasicului englez R. L. 
venson, cunoscut pînă acum 
cititorilor noștri doaf prin 
povestirile sale de aventuri 
și de călătorii.

De astă dată autorul înfă
țișează evenimentele răscoa
lei iacobine din 1789 pe fun
dalul căreia se țese povestea 
dușmăniei dintre doi frați, 
pricinuită de o moștenire.
• A.B.C... APICOL

Lucrarea apărută în edi
tura agro-silvică îmbină rîn- 
duirea sistematică — după 
alfabet — a terminologiei de 
specialitate cu informarea 
teoretică și practică a citito
rului în problemele creșterii 
albinelor și sporirii produc
ției stupinii.

Autorii, Constantin L. Hris- 
tea și L. S. Păduran au adu
nat de-a lungul timpului o 
bogată experiență care au 
sintetizat-o și infățișat-0 citi
torilor într-un limbaj deopo
trivă accesibil pentru amator 
ca și pentru profesionistul 
exigent.

mai 
ale 

Ste-

Pretutindeni, în centrele 
muzicale ale țării, Filar- 
monicile și-au deschis în 
aceste zile porțile.

In „uvertura" de astăzi 
am dori să dăm cititorilor 
cîteva detalii despre o „ini
țiativă" a Filarmonicii plo- 
ieștene menită, în condițiile 
realizării ei, să atragă noi 
contingente de tineri spre 
sălile de concert.

Pe baza consultării publi
cului, conducerea artistică a 
Filarmonicii a integrat in 
programul curent de mani
festări o suită de concerte 
tematice ce-și propun să a- 
bordeze programe centrate 
în jurul următoarelor idei: 
„Muzica și natura" (vor pu
tea fi ascultate „Simfonia 
a Vl-a de Beethoven" și „Ta
blourile simfonice" ale lui 
V. Iușceanu), „Muzica și li
teratura" (vor fi programa
te printre altele lucrări de 
Schubert și Mansi Barberis) 
„Muzica și umorul" (cu lu
crări de Paisiello și Stra- 
winski) „Borneo și Julieta 
în muzică" (cu lucrări de 
Berlioz și Prokofiev) „Mu
zica și jazul" (piese de Ger
shwin și Darius Milhaud).

i. s.

VARIETĂȚI PE GLOB

CARBURANT FARA FUM

TURNIR DE FOTBAL FEMININ

UN PROTEST ORIGINAL
„Ancit" este nu

mele unui carbu
rant nou, solid, 
care arde fără fum. 
împreună cu mi
nele de stat olan
deze, asociația mi
nieră Eschweiler a 
dezvoltat acest car
burant, aducîndu-1

la stadiul produc
ției. Cu ajutorul 
Ancit-ului poate fi 
rezolvată problema 
poluării aerului. 
Noul carburant se 
obține din antracit 
fin și posedă însu
șirile antracitului 
natural.

In cadrul
Zilelor Culturii Sovietice 

AZI 10 OCTOMBRIE 
LA CINEMATOGRAFUL 

„REPUBLICA" 
DIN CAPITALĂ

RULEAZA

ZOSIA

regia : MIHAIL BOGHIN
cu : POLA RAKSA, VESLAVA MAZURKIEVICI, 

ZIGMUNT TINTEL

începînd de astăzi, publicăm 
o serie de adrese ale tinerilor 
din țară care doresc să cores
pondeze pe diferite teme cu alți 
tineri :

Felice Falcon — medic, 25 de 
ani, comuna Studina, raion Ca
racal, regiunea Oltenia dorește 
să corespondeze cu cineva des
pre : literatură, cinema, sport 
astronomie, filozofie, medicină.

Demetriade Răzvan — elev 
clasa a X-a. liceul N. Bălcescu 
din Pitești — str. Gh. Lazăr nr. 
38 — ar vrea să facă schimb de 
vederi ilustrate.

Dr. Castellini Constantin — 26 
de ani — medic stomatolog, str. 
Victoriei nr. 4, Tîrgoviște, vrea 
să corespondeze pe diferite 
teme.

Manzu Gheorghe — 20 de ani, 
elev, la Școala Militară Supe
rioară de Marină. Adresa de a- 
casă : Com. Cumpăna, raion Ne
gru Vodă, — Dobrogea. Face 
schimb de ilustrate.

Boteanu Nuți, 23 ani, contabi
lă în comuna Barca, raionul 
Băilești, Oltenia : „Doresc să-mi 
formez prieteni și să corespon
dez cu ei pe teme cinema — 
sport".

Avei Costel — mecanic la 
Combinatul siderurgic Galați 
Bloc 7, Scara 1, ap. 15, et. III, 
Țiglina III. Teme diferite.

Gerea Maria, 20 de ani, mer
ceolog. — Comuna Măruațișu, 
raion Cislău, reg. Ploiești. 
Schimb de ilustrate.

Corneliu Ostahie, 16 ani, elev 
clasa a X-a liceul Slobozia — 
Roznov — Piatra Neamț — Ba
cău. Poezie, teatru, 
verse.

Niculescu Elena, 17 
comuna Răcari, str. 
tescu 362 — regiunea 
Cinema—sport.

Busuioc Mariana, 15 ani, ele
vă. Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Bloc 7, ap. 4, Raion Tg. 
Ocna, reg. Bacău. Cinema.

Bucșe Dorina — 18 ani, elevă. 
Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Bloc 7, ap. 3, Teme cinemato
grafice.

Capriș Vasile — 17 ani, elev, 
str. N. Bălcescu nr. 65, Brașov. 
Știință, filmografie, muzică.

Avram Aurel Dumitru, 26 ani, 
pictor, str. Saturn, nr. 18, Bloc 
B 3, Scara 3, etaj 3 ap. 48 — Ga
lați. Cinema, ilustrate, plastică.

filme, di-
ani, elevă 
Ana Ipă- 
București.

Stanley 
meteorolog 
roportul 
Heathrow, 
derat că 
pe care-1 
după 13 ani de ser
viciu, este necores
punzător. Pentru a 
protesta împotriva 
condițiilor de sala
rizare care nu-i 
permit să-și închi
rieze o locuință, el 
s-a instalat, împre
ună cu soția sa, A- 
nita, și cei doi co
pii în vîrstă unul 
de 15 ani, și altul 
de 3 luni, pe tera
sa de pe acoperișul 
centrului meteoro
logic la care 
crează, unde 
montat un cort, 
a improvizat o bu
cătărie. In felul a- 
cesta, el economi

Spiro, 
la ae- 

britanic 
a consi- 
salariul 

primește

sește banii de chi
rie — ceea ce ar co
respunde. după cum 
afirmă, tocmai di
ferenței de salariu 
pe care o revendică 
prin acest original 
protest.

Cu prilejul săr
bătorii peștilor pră
jiți (o serbare popu
lară unde se bea 
vin și se mănîncă 
pești prăjiți), fotba
listele Casei de eco
nomii din orașul 
Worms au organi
zat un turnir de 
fotbal între perso
nalul feminin al în
treprinderilor. La 
evenimentul neobiș
nuit au asistat 3 000 
de spectatori, în 
majoritate bărbați.

Nu a fost lăudat 
numai jocul corect 
al doamnelor ci și 
modul foarte femi
nin în care ele 
practică acest sport 
bărbătesc, în care 
înlocuiesc forța 
prin îndemînare ; 
„fotbalistele" a- 
proape nici una din 
ele nu aveau un 
corp atletic iar u- 
nele din jucătoare 
erau subțiri ca 
trestia.

Cu ocazia „Săptă- 
mînii britanice" 
din Anglia a ple
cat spre Belgia — 
acest echipaj tipic 
pentru City-ul lon
donez din secolul 
trecut. Este un ote- 
loy hipic, cu care 
se transportau pe 
vremuri butoaiele 
cu bere. Atelajul 
„insular" a trecut 
pe continent pe un 

bac.

_______ TEA TRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" — Sala Studio: „Regina 
de Navara" — ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
— Sala Schitu Măgureanu: „Un 
tramvai numit dorință" — ora 
20 ; Sala Studio „Sfîntul Mitică 
Blajinul" — ora 20 ; Teatrul 
C. I. Nottara (Sala Magheru) : 
„Acest animal ciudat" — ora 
19,30; Sala Studio : „Jaguarul 
roșu" — ora 20 ; Teatrul Barbu 
Delavrancea: „Miorița" ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă": „Sînzia- 
na și Pepelea" ora 16 ; Tea
trul Evreesc de Stat „Vioara 
lui Stempeniu" — ora 20 ; Tea
trul Țăndărică „Iarmarocul pi
ticului Clip" — ora 17.

PASĂREA PHONIX — cinema
scop

rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21), în programul viitor 
PROSTĂNACUL, Capitol (o- 
rele 9; 12; 15; 18; 20,45), Gri- 
vița (orele 15; 17,45; 20,30).

LA REPUBLICA FESTIVALUL 
FILMULUI SOVIETIC :

rulează ZOSIA (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Feroviar (ore
le 8; 10,30; 12,45; 13,15; 17,45;
20.15) , Excelsior (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

CEL CE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU

rulează la București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

FARAONUL — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomis (orele 8,45; 
12,15; 15,45; 19,15), Melodia
(orele 8,45; 12,30; 16,15; 20).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND-YARD — cinema
scop—

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 8,15; 10,30; 13;
15,30; 18; 20,30).

ATITA TIMP CIT VOI TRĂI 
rulează la Lumina (orele 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

PROGRAM PENTRU COPII 
DIMINEAȚA, PROCESUL DE 
LA VERONA

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

CIOCIRLIA
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

SE RĂRESC NORII — MAXIM 
GASPARIN — ROMANȚE, DE 
UNDE VIN COPIII — 1001 DE 
DESENE — PIATRA ȘI ROA
TA, EXPRESUL DE NOAPTE 

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

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE — cinemascop 

rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

CINE VROIA S-O UCIDĂ

PE JESSIE ? — cinemascop — 
rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MARI — cinemascop — 

rulează la Dacia (orele 7,30— 
21 în continuare). Miorița (o- 
rele 15,15; 17,45; 20,15).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASĂ — cinemascop 

rulează la Buzești (orele 
15,30—18).

PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

RECOMPENSĂ — cinemascop 
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 
18; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CANALIILE
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

SECERIȘUL ROȘU 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

CUM SĂ FURI UN MILION — 
cinemascop

rulează la Popular (orele 15; 
18; 20,45), Ferentari (orele
15,30; 18; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

FRENCH CAN-CAN
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,30).

DIMINEAȚA, DEVREME 
SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii —

rulează la Volga (orele 9,30; 
16,15; 19,45).

SUS MIINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU 
rulează la Flamura (orele 9; 
11; 16; 18,15; 20,30).

MARELE RESTAURANT — 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN
ARKANSAS — cinemascop 

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CASTELANII
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

ȚAR ȘI GENERAL
rulează la Pacea (orele 16; 
18; 20).

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU 
rulează la Central (orele 9,15; 
12; 15; 18; 20,45).

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

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30).

MARȚI 10 OCTOMBRIE

18,00 — în direct... Emisiune 
economică; 18,30 — Pentru
copii: Povestiri pe degete, Fil
mul : „Fata vîntului" ; 19,00 — 
„Omagiu lui Octombrie", „Aici 
cresc talentele". Reportaj de la 
Școala centrală de artă din Mos
cova ; 19,30 — Telejurnalul de 
seară ; 19,50 — Buletinul meteo
rologic ; 20,00 — Filmul se
rial : Aventurile lui Tarzan; 
20,30 — Seară de teatru : „Clipe 
de viață" de W. Saroyan. (Inter
pretează colectivul Teatrului „Lu
cia Sturdza-Bulandra") ; In pauză 
Poșta televiziunii ; 23,00 — Tele, 
jurnalul de noapte.
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Condamnare ferma a
politicii S. II. A. in Vietnam

10 avioane americane doborite 
intr-o singură zi deasupra 

R. D. Vietnam

Coloană de aprovizionare transported muniții in vederea unor noi acțiuni ale patriotilor 
sud-vietnamezi

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care 
se protestează împotriva re
centelor atacuri aeriene ale 
S.U.A. asupra portului Haifong 
și a altor localități din Vietna
mul de nord. în declarație se 
arată că în ultimele cinci săp- 
tămîni aviația S.U.A. a efec
tuat aproape zilnic, uneori de 
două sau trei ori pe zi, in
cursiuni asupra orașului 
Haifong, bombardînd și mi- 
traliind întreprinderi indus
triale, școli, spitale și cartiere

și împre-de locuit din centru 
juri mi.

Recent, aviația 
bombardat capitala 
Cao Bang și numeroase 
regiuni 
densă. Avioanele americane au 
pătruns de mai multe ori în 
spațiul aerian al Hanoiului, 
lansînd rachete împotriva unor 
cartiere foarte populate din 
centrul și de la periferiile ca
pitalei.

„Toate aoeste crime grave, 
se arată în comunicat, repre
zintă, fără îndoială, o nouă 
escaladare, extrem de serioasă, 
a războiului dus de S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam".

în ciuda eșecurilor suferite 
de mai bine de doi ani în răz
boiul de distrugere contra 
R. D. Vietnam, se arată în în
cheierea comunicatului, agre
sorii S.U.A. își mai fac iluzii 
că vor putea să intimideze 
poporul vietnamez cu bombe 
și proiectile, dar, cu cît vor co
mite mai multe crime, cu atît 
poporul vietnamez va da o ri
postă mai hotărîtă și mai dură 
și vor obține înfrângerea de
plină a agresorilor.

Zece avioane americane an 
fost doborite sîmbătă deasu
pra teritoriului R.D. Vietnam, 
și numeroși piloți au fost o- 
moriți sau făcnți prizonieri, 
anunță agenția V.N.A.

Numărul total al avioanelor 
americane doborite deasupra 
R.D. Vietnam se ridică la 
2 388.

S.U.A. a 
provinciei 

alte 
cu populație foarte

reprezintă

co
de 

în- 
a 

ale

Fi

Participanții la confe
rința de tineret a Parti
dului democrat care a 
avut loc la San Fran
cisco (California) au a- 
dresat președintelui 
Johnson un apel în care 
îl cheamă să țină seama 
de cererile tot mai insis
tente privind încetarea 
bombardamentelor ame
ricane asupra Vietnamu
lui de nord. Aceasta se 
arată în apel ar crea 
condițiile unor negocieri 
în vederea reglementării 
conflictului. Participan
ții au cerut, de aseme
nea, ca la tratativele 
care ar avea loc după 
încetarea bomban/imen- 
telor, să se recunoască 
participarea tuturor păr
ților în conflict, inclusiv 
a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul 
de sud.

Autoritățile sud-africane 
au ordonat președintelui 
nou ales al Uniunii na
ționale a studenților sud- 
africani (N.U.S.A.S.) John 
Sprack, să părăsească ța
ra ping la 15 octombrie. 
Sprack, fiind posesor al 
unui pașaport britanic, a 
fost avertizat de către po
liție că, în cazul în care 
nu se supune ordinului pri
mit, va fi arestat. Preșe
dintele N.U.S.A.S. a aflat 
despre hotărîrea adoptată 
împotriva sa la sosirea pe 
aeroportul din Capetown 
din turneul pe care l-a fă
cut Ia universitatea din 
R.S.A. Margaret Kanoche, 
fosta președintă a acestei 
organizații studențești, care 
a sosit împreună cu Sprack, 
a declarat ziariștilor că 
„ordinul de deportare 
este îndreptat împotriva 
N.U.S.A.S. și nu numai 
împotriva lui Sprack per
sonal. Neputînd interzice 
organizația, guvernul in
terzice activitatea condu
cătorilor acesteia".

SESIUNEA O N U
NEW YORK 9. — Trimisul 

special Agerpres, Romulus Că- 
plescu transmite : Luni la Nați
unile Unite dezbaterile politice 
generale au fost suspendate, ziua 
fiind consacrată conferinței a- 
nuale în care sînt anunțate con
tribuțiile la Programul Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.).

Apoi, în sala Adunării Gene
rale, în prezența secretarului ge
neral, U Thant și a directorului 
P.N.U.D., Paul Hoffman, s-au 
urcat la tribună, reprezentanții 
țărilor membre pentru a anunța 
contribuțiile financiare la progra
mul de dezvoltare pe anul 1968.

Reprezentantul permanent al 
României, Gheorghe Diaconescu, 
a arătat că activitatea de asis
tență tehnică a O.N.U., repre
zintă o cale de colaborare și co
operare multilaterală de care be
neficiază toate țările și în primul 
rînd cele în curs de dezvoltare, 
asigurînd un schimb continuu de 
valori materiale și spirituale între 
state. De-a lungul anilor, a arătat 
el, acțiunile întreprinse în baza 
P.N.U.D., s-au dovedit a fi utile 
prin aceea că au contribuit la 
sprijinirea eforturilor țărilor pen-

tru mai buna utilizare a resurse
lor lor naturale și umane. Româ
nia ca țară contribuitoare și be
neficiară va continua să-și dez
volte cooperarea cu P.N.U.D.

NEW YORK 9 — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu 
transmite : Președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a participat 
luni la un prînz oferit în cinstea 
sa de ministrul afacerilor exter
ne al Pakistanului, Syed Shari- 
fuddin Pirzada. Prînzul la care 
au participat persoane oficiale s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

★
Mircea Malița, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, con
ducătorul delegației române la 
prezenta sesiune, a avut luni în
trevederi cu Sverker Astrom, 
reprezentant permanent, șeful 
delegației Suediei, și cu George 
Ignatieff, reprezentant perma
nent, șeful delegației Canadei, 
în cursul cărora s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra pro
blemelor aflate pe ordinea de 
zi a sesiunii. întrevederile au 
fost caracterizate printr-un spi
rit amical.

Unul dintre cele mai 
mari și profitabile 
„business"-ri care se 
desfășoară in Statele 
Unite îl 
producția și comerțul 
de armament, ai că
rui clienți sint în ega
lă măsură Pentagonul 
și forțele armate alia
te sau „protejate", 
precum și gangsterii.

Mai 
menzile 
Pentagon 
zestrarea 
forțelor 
S.U.A. ‘ 
realizat 
de profitabil, dar 
tunci cînd intervine 
cite un „război local" 
cum este cel din Viet
nam, asupra trusturi
lor producătoare de 
armament se abate o 
adevărată mană ce
rească formată din 
comenzi fabuloase de 
ordinul miliardelor. 
Pentru a vedea cît de 
profitabil este pentru 
unele cercuri de afa
ceri americane războ
iul din Vietnam, este 
suficient să fie consul
tate statisticile Minis
terului Apărării al
S.U.A. relative la
principalele livrări de 
armament efectuate 
în contul Pentagonu
lui în 1966. Partea leu
lui din revăsarea colo
sală de dolari — pro
venit! din impozitele 
plătite de contribua
bilii americani — re
vine industriei aero
nautice militare. Prin
tre firmele producă
toare de avioane de 
război, pe primul loc 
se situează „Lockeed 
Aircraft Corp.", care a 
livrat Pentagonului în 
1966 avioane și alte 
echipamente militare 
în valoare de 
153 1000 000 dolari. Spo
rirea numărului bom
bardierelor oare își

întîi sînt 
făcute 
pentru 
curentă 

armate 
Acest comerț 

este extrem 
a-

lasă Încărcătura uci
gătoare asupra orașe
lor șl eimpiilor nord- 
și sud-vletnameze mai 
bucură și pe alții. 
„General Electric Co“., 
care a realizat in 1967, 
1 138 700 000 dolari de 
pe urma vinzărilor de 
avioane către Penta
gon. Vin apoi „United 
Aircraft Corp.", cu 
1138 700 000 dolari și 
„General Dynamics 
Corp." cu 1136 000 000. 
Exemplele citate au 
numai un caracter 
ilustrativ, pentru că 
numeroase alte trus
turi și companii ame
ricane își sporesc ci
frele de afaceri în 
proporție directă cu 
intensificarea războiu-

se pot da- ca exemplu. 
Forțele Regale Aerie
ne britanice, care în 
următorii 10 ani vor 
achiziționa avioane a- 
mericane 
de circa 
de dolari, 
guvernele 
în special 
ca Latină 
sud-est, se știe că 
cestea trebuie întot
deauna să adauge su
me importante „ajuto
rului" financiar pri
mit de la S.U.A. pen
tru a achiziționa 
mament tot 
S.U.A.

Pe lingă comerțul cu 
arme și echipamente 
militare noi, în Statele 
Unite, un „business"

în valoare 
un miliard 
Cît despre 

„protejate", 
din Amerl- 
și Asia de 

a-

ar- 
din...

Business
înfloritor

lui din Vietnam. In 
1966, industria ameri
cană a livrat Pentago
nului armament în va
loare de 7,6 miliarde 
dolari în primul tri
mestru, 8,3 miliarde 
în al doilea și 13,4 în 
al treilea.

Dar, industria de 
război are și alți cli
ent! de la care obține 
venituri deloc negli
jabile. Aceștia sînt 
forțele armate ale u- 
nor guverne „aliate", 
precum și cele ale gu
vernelor „protejate". 
Din prima categorie

de mare amploare este 
cel al revinderii ar
melor recondiționate 
achiziționate de la di
versele guverne și ar
mate, care își reînno
iesc echipamentul. In 
acest fel, importante 
societăți de tipul cele
brei „Interarmco", au 
prosperat obținînd be
neficii de ordinul a 
mai multe miliarde 
dolari. Catalogul ilus
trat de produse vîndu- 
te de „Interarmco", 
este repertoriul cel mai 
vast cunoscut vreoda
tă in privința arma

mentelor mondiale din 
ultimele două decenii. 
Se găsesc în el baio
nete, arme antitane, 
mitraliere, tunuri, 
tancuri ș.a.m.d. Acea
stă societate cumpără 
surplusurile vîndute 
de diversele guverne, 
care lichidează pe un 
preț de nimic armele 
lor vechi. Țările mici 
din America 
și de sud se 
ză de aici, 
face să-i fie 
unele oferte, 
mco" trebuie 
să pună în valoare tot 
geniul său comercial 
pentru a satisface gus
turile cele mai stranii 
ale clienților săi. In
tr-o zi ea a vindut un 
Iot de puști vechi, 
Mauser, unui guvern 
din 
pentru 
pirația 
lamele 
pentru 
strălucească in 
in
Sucursale ale lui „In
terarmco" vînd parti
cularilor din S.U.A., 
prin corespondentă, 
puști de război sau 
pistoale care sînt mai 
ieftine decit armele 
noi. Totalitatea aface
rilor sale in străină
tate sînt dirijate și su
pravegheate cu bună
voință de C.I.A. (A- 
genția Centrală de 
Investigații din SUA).

Dar războiul din 
Vietnam (ca și în ge
neral cursa înarmări
lor) este profitabil nu
mai pentru industria 
de armament, fiindcă 
asupra altor sectoare 
ale economiei ameri
cane ea are efecte 
contrare. „Războiul 
împotriva sărăciei" a 
fost abandonat în fa
voarea celui din Viet
nam.

Centrală 
înarmea- 
Pentru a 
acceptate 
„Interar- 

adesea

de puști
America Latină, 

că avusese ins- 
să nicheleze 

baionetelor 
ca acestea să 

soare 
timpul parăzilor.

C. BADEA

Spectacolele cu „Troilus și 
Cresida" de Shakespeare și 
„Capul de rătoi" de Gheorghe 
Ciprian — prezentate de Tea
trul de comedie din București 
in cadrul Festivalului interna
tional al teatrului de proză de 
la Veneția, s-au bucurat de un 
deosebit succes, pe care îl con
semnează nu numai presa ve- 
nețiană ci și ziarele din alte o- 
rașe italiene. „LA STAMPA" 
din Torino, subliniază că pie
sele au fost primite „sărbăto
rește de publicul Teatrului la 
Fenice, prin aplauze și mani
festări de caldă simpatie la a- 
dresa tuturor actorilor și a 
regizorului David Esrig".

Ziarul „PAESE SERA" din 
Roma scrie că succesul Teatru
lui bucureștean se datorează 
spectacolelor perfect închega
te servite de interpretarea in
teligentă a actorilor români.

Frontul

’W > -

R. P. BULGARIA. — Noul 
spital din orășelul Kazlog

• PE SCURT e PE SCURT • PE SCURT •

• LUNI s-a deschis la Paris 
cea de a 77-a sesiune a Consiliu
lui Executiv al U.N.E.S.C.O. 
România, care se numără prin
tre cele 30 de state membre ale 
Consiliului Executiv, e repre
zentată la sesiune de acad. An
drei Oțetea, președintele Comi
siei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., și de Valentin Li- 
pattl, delegatul permanent al 
României pe lîngă U.N.E.S.C.O.

în ședința de după amiază, di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, a prezentat rapor
tul privind activitatea organiza
ției pe perioada ce s-a scurs de 
la sesiunea din mai și pînă la 
deschiderea actualei sesiuni.

• CITIND agenția indone- 
ziană de presă Antara, agenția 
Associated Press anunță că in 
Java centrală a fost executat 
maiorul de aviație Muljono, 
condamnat la moarte de un tri
bunal militar special din Dja
karta, sub acuzația de a fi fost 
implicat în evenimentele din 
toamna anului 1965. In aceeași 
zi au fost executați alți trei o- 
fițeri indonezieni.

• DUP A cum informează agen
ția France Presse, tribunalul 
din Carpenisi (Grecia centrală) 
a condamnat la doi ani și 
luni închisoare 
Papaspiru, fost 
unii de centru.

trei 
pe Constantin 

deputat al Uni- 
Potrivit agen-

Reprezentanții Frontului de eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.) și al Frontului Național de Eliberare din 
Arabia de sud (F.N.L.) s-au întrunit duminică la Cairo în șe
dințe separate. Participanții ia aceste reuniuni au examinat 
ordinea de zi a Conferinței F.L.O.S.Y.-F.N.L., consacrată viito
rului Federației Arabiei de sud, după 9 ianuarie 1968, dată la 
care Anglia a anunțat că va acorda independență protectorate
lor și statelor din Arabia de sud. Potrivit unei înțelegeri inter
venite între cele două organizații ale mișcării de eliberare na
țională din Federația Arabiei de sud, in cursul acestei săptă- 
mîni delegații ale F.L.O.S.Y. și F.N.L. se vor întruni la Cairo 
pentru a examina problemele legate de formarea guvernului de 
coaliție care să conducă Arabia de sud după proclamarea inde
pendenței, elaborarea unei constituții provizorii șl a unui pro
gram care să asigure dezvoltarea teritoriilor federației după 9 
ianuarie 1968.

*

ției, tribunalul a acuzat pe Pa- 
paspiru că ar fi insultat autori
tățile cu prilejul unui incident 
în anul 1964.

• CUNOSCUTUL scriitor 
francez Andră Maurols a în
cetat luni dimineață din 
viață, în vîrstă de 82 de 
ani. El a publicat primul 
său roman — „Tăcerile co
lonelului Bramble" — cu prile
jul primului război mondial și 
s-a impus curînd ca una dintre 
cele mai prestigioase pene ale 
literaturii franceze. Succesul cel 
mai mare în Franța și în străi
nătate. l-a repurtat cu romanul 
„Climate". Maurois a scris nu
meroase romane biografice con
sacrate vieții unor mari perso
nalități ca Byron, Hugo, Balzac, 
Shelley șl alții. Membru al Aca
demiei franceze din 1938, Mau
rois a fost distins cu 
se titluri academice 
instituții de cultură 
prestigiu din lume.

Cn cîtva timp în urmă, la Brasilia, a 
stîrnit un- viu interes întîlnirea Iul Carlos 
Lacerda cu fostul președinte Joao Goulart 
întîlnirea de Ia Montevideo a fost apre
ciată drept o nouă tentativă a ex-guver- 
natorului statului Guanabara de a strînge 
la aceeași masă pe toți adversarii actua
lului regim. Intilnirea lui Goulart cu cel 
care a fost capul de afiș al echipei ce l-a 
răsturnat de la putere, a avut un rezultat 
nescontat de cercurile politice pro-guver- 
namentale. După întrevederea Goulart— 
Lacerda, primul a declarat printre altele : 
„Recunosc că în trecut s-au comis multe 
greșeli, de o parte și de alta, dar istoria 
unei țări nu se scrie cu intoleranta celor 
ce au greșit, ci cu curajul celor ce se au- 
tocorijează".

Deci, Lacerda a obținut o victorie, reu
șind să grupeze în „Frontul larg", cum 
și-a denumit organizația, forțele opozițio
niste dispersate după 1964 dar care conti
nuau să fie controlate din exil sau din re
ședința unde s-au retras foștii președinți 
Goulart, Kubitschek și Quadros. Goulart 
fusese ultimul care nu subscrisese la 
„Frontul larg". Așteptase în prealabil do
cumentul — platformă. Printre principiile 
noii „mișcări civice de opinie", cum s-a 
autodefinit „Frontul larg", se prevede nor
malizarea situației din tară pe baze de-

larg"
ex
ale-
so- 

văd

mocratice, promovarea unei politici 
terne suverane, revenirea Ia sistemul 
gerilor directe, lărgirea cuceririlor 
ciale etc. Unii comentatori politici 
in programul acestei organizații un altoi
provenit din principii înscrise in platfor
mele celor două partide legale : Mișcarea 
democratică braziliană și Alianța renova
toare națională. Pe planul politicii interne 
„Frontul larg" își propune obiective ase
mănătoare Mișcării democratice brazi
liene din opoziție ; iar în ceea ce privește 
politica externă, are multe puncte tan
gente cu Alianța renovatoare națională, 
partidul guvernamental al președintelui 
Artur da Costa e Silva.

Deși majoritatea observatorilor »e aș
teptau ca oficialitățile să reacționeze vio
lent la înființarea noii mișcări politice 
(intrucit se încălcase legislația privind 
existenta partidelor politice) totuși, cer
curile guvernamentale au lansat doar un 
avertisment. Ministrul justiției. Gama e 
Silva, a ordonat deschiderea unei anchete 
privind participarea lui Kubitschek la o 
reuniune politică. Fostului președinte, la 
fel ca și altor personalități, se știe, i-a 
fost retras dreptul de a participa Ia acti
vitatea politică. Să fie vorba numai de 
un avertisment formal ?

Unele cercuri din capitala Braziliei au 
arătat că „pauza politică" actuală s-ar 
datora faptului că guvernul nu întrevede, 
cel puțin deocamdată, un pericol prea 
mare în „Frontul larg". Aceasta cu atit 
mai mult, cu cît anumite sectoare ale o- 
pozițiel manifestă rezerve serioase față 
de noua organizație, creată de Lacerda ai 
cărui trecut politie, legat de cercurile de 
dreapta, inspiră îndoieli asupra viitoarei 
orientări a „Frontului" și temeri ea gru
parea să nu fie folosită ca o trambulină 
de ambițiosul politician din Guanabara.

IOAN TIMOFTE

numeroa- 
ale 
de

unor 
mare

fost 
comitet

• ORAȘUL Chicago a 
ales duminică de un 
special drept gazdă a conven
ției Partidului democrat din 
S.U.A., care se va reuni pentru 
a desemna pe candidatul parti
dului la alegerile prezidențiale 
din 1968. Data întrunirii conven
ției nu a fost încă stabilită în 
mod oficial.

Poporul Ugandei a săr
bătorit la 9 octombrie cea 
de-a 5-a aniversare a pro
clamării independenței sa
le. In capitala țării a avut 
loc o paradă militară și o 
manifestație a populației. 
Cu acest prilej, președinte
le republicii, Milton Obote, 
a rostit un discurs tn care 
a relevat realizările obți
nute de Uganda in acești 
ani și a subliniat însem
nătatea prevederilor noii 
constituții pentru consoli
darea independenței șl uni
tății țării.

Evoluția conflictului
nigerian

Comunicatele militare 
difuzate la Lagos și Enu
gu continuă să furnizeze 
știri contradictorii asu
pra situației din capitala 
provinciei orientale.

nu- 
dic- 
cir- 

al

mult chiar pentru un „cam
pion al luptei pentru liber
tate". Mareșalul avea o pro
nunțată preferință pentru 
ceea ce, printr-un eufemism, 
presa de la Bangkok denu
mește „soțiile minore". El Ie 
distribuia cu generozitate vile 
și mașini ,.dămindu-le“ cu a- 
ceeași ocazie și copii (numă
rul acestora, ridicîndu-se, po-

averea lăsată de Sărit Thana
rat se ridică, tot potrivit unor 
sumare evaluări, Ia 530 mili
oane dolari. Aceeași cifră foar
te rotundă, prea rotundă pen
tru un militar, explică și de
cizia autorităților, destui de 
tardivă de altfel, de a efec
tua o anchetă „discretă" a- 
supra „surselor averii mareșa
lului". Matrapazlîcurile dece-

oonstatat, de pildă, că nume
roasele „soții minore" erau 
întreținute pe picior mare din 
fondurile așa-numitului 
get secret de stat" 
serviciilor de informații 
spionaj. ~ 
urmelor, 
dat fiind caracterul i 

și secret al aventurilor 
roase ale mareșalului.

„bu- 
destinat

Ceea ce, la urma 
era destul de logic 

discret
• amo-

S-a

Atunci cînd, în decembrie 
1963, premierul tailandez, 
mareșalul Sărit Thanarat se 
stingea din viață, Ia Washin
gton s-au auzit multe lamen
tări. Revista TIME care o- 
bișnuiește să-și consacre co
perta principală „oamenilor 
celebri" și-a dedicat un 
măr întreg mareșalului 
tator, proclamat pentru 
cumstanță „campion 
luptei pentru libertate".

Puțin după moartea „bravu
lui luptător pentru libertate" 
au ieșit Ia iveală u- 
nele aspecte mai puțin 
cunoscute. S-a dezvălu
it, astfel, că Thanarat și-a 
consacrat o foarte mare 
parte a timpului lui de „lup
tător" unor activități mai 
puțin politice. S-a consta
tat că există în Tailanda cel 
puțin 100 persoane de sex fe
minin care revendică moște
nirea mareșalului. Trei, patru, 
mai treacă — meargă. O sută 
este, s-o recunoaștem, cam

Moștenirea mareșalului
trivit unei sumare evaluări, 
la peste 80). Acum „văduvele 
minore" reclamă în cor partea 
lor de moștenire. în afară de 
această afluență feminină, 
moștenirea mareșalului e re
vendicată de ultima dintre 
soțiile sale, Wichitra și de 
fiu] penultimei soții.

Lupta acerbă pentru moște
nire se explică dacă notăm că

datului fiind prea mari, „dis
creția" n-a putut fi total 
respectată. Așa se face că, la 
începutul lui septembrie a.c., 
comisia de anchetă a publicat 
un raport preliminar. Comisia 
a stabilit că Sărit Thanarat a 
transferat din fondurile bu
getului de stat în propriul 
său buzunar sume care de
pășesc 85 milioane dolari. S-a

constatat, de asemenea, 
Sărit a investit aproape 
trcgul buget destinat așeză
mintelor sociale pe anii 
1959-1962 în două mari fa
brici de ciment proprietate 
persoanală în provincia Philun. 
In raportul preliminar al co
misiei de anchetă se arată că 
mareșalul Thanarat a depus 

la diferite bănci străine „su-

că 
în-

me de cel puțin 25 milioane 
dolari". Suma aceasta, deși 
impozantă, e o bagatelă în 
raport cu totalitatea averii 
mareșalului. Intr-adevăr, Tha- 
narat poseda 14 întreprinderi 
industriale în Tailanda, Mexic 
și Anglia, controla singura 
Bancă tailandeză de import- 
sxport, era proprietarul „lo
teriei naționale" și poseda 
mari cote de participație la 
11 companii comerciale și in
dustriale din Tailanda și stră
inătate. In momentul decesului 
Sărit poseda pe numele lui... 
120 de limuzine și 65 de vile.

Tailanda, menținută sub 
o veritabilă dictatură și 
transformată intr-un uriaș 
port-avion american, e pre
zentă în presa new-yorkeză 
ca un fel de „vitrină a lumii 
libere" în Asia. Dosarul moș
tenirii mareșalului Thanarat 
poate figura ca o piesă ilus
trativă în această „vitrină".

EM. RUCAR

Surse militare din Lagos au re
afirmat duminică că trupele fe
derale dețin în întregime contro
lul asupra orașului, relatează a- 
genția Reuter. Comisarul federal 
pentru problemele orientării na
ționale a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că trupele fe
derale lichidează focarele de re
zistență din împrejurimile orașu
lui Enugu și că în curînd va avea 
loc în această localitate o para
dă a forțelor militare federale. 
Potrivit declarației sale, autorită
țile federale nu pot utiliza pos
tul de radio din Enugu, întrucît 
la retragerea din oraș autoritățile 
biafreze au scos din funcțiune pos
turile de emisie. Radio Biafra, a 
precizat el, își continuă emisiu
nile dintr-o localitate situată la 
80 mile sud de Enugu. Situația 
din Capitala biafreză este în curs 
de normalizare, a spus el.

In emisiunile postului de ra
dio Vocea Biafrei, știrile difuzate 
la Lagos despre ocuparea orașu
lui Enugu sînt calificate ca ne
fondate. Autoritățile biafreze re
cunosc că trupele federale au în
cercat să pătrundă în orașul Enu
gu, dar au fost respinse suferind 
pierderi însemnate în oameni și 
materiale de luptă. Se afirmă că

peste 200 de soldați federali ar 
fi fost uciși. Intr-un comunicat 
se afirmă că în prezent se dau 
lupte în apropierea capitalei bia
freze și că inițiativa ar aparține 
trupelor biafreze. Buletinul de 
știri transmis duminică de postul 
de radio Vocea Biafrei arată ci 
peste 100 de soldați din armata 
federală au fost uciși în timp ce 
încercau să pătrundă în portul 
Calabar, din provincia orientală.

Referitor la posibilitățile regle
mentării actualei crize politice, 
un purtător de cuvînt al guvernu
lui de la Enugu, citat de agenția 
France Presse, a declarat că „Bia
fra nu va accepta nici o soluțio
nare a crizei actuale care nu ar 
recunoaște în mod expres inde
pendența și suveranitatea sa".

La Bruxelles a avut loc 
deschiderea celui de-al 
38-lea Salon internațional 
al alimentației și artelor 
menajere, la care partieipă 
circa 2 000 de firme din 
peste 40 de țări. România 
este prezentă cu un pavi
lion în care întreprinde
rile „Agroexport", „Prodex- 
port", „Gonservexport“ ex
pun o gamă variată de pro
duse.

Cu prilejul deschiderii o- 
ficiale a salonului, ministrul 
problemelor economice al 
Belgiei, Van Offelen, a vizi
tat pavilionul românesc, 
unde s-a întreținut cu Ște
fan Niță, șeful Reprezentan
ței comerciale a României 
la Bruxelles, și Mihai Po
pescu, directorul pavilionu
lui. Ministrul belgian a fă
cut aprecieri elogioase în 
legătură cu calitatea, va
rietatea și prezentarea ex
ponatelor românești la tîrg.

Pavilionul românesc con
tinuă să fie vizitat de un 
mare număr de oameni de 
afaceri, precum și de un 
numeros public.

Test electoral
în Austria

IN două orașe austriece — Salzburg și Klagenfurt — s-au 
desfășurat duminică alegeri municipale. Partidul socialist aus
triac, partid de opoziție, a înregistrat un important succes. La 
Klagenfurt, socialiștii an obțint majoritatea absolută de 54 la 
sută, față do 45 la sută cît înregistraseră în alegerile din 1962 
cîștigînd trei mandate. Popnllștii și liberalii au pierdut cîte un 
mandat. La Salzburg rezultatele sînt aproape identice. Socialiș
tii obținînd 46,2 la sută au cîștigat trei mandate.

Aceste alegeri au constituit primul test electoral important 
de la alegerile generale din martie 1966 pe care, după cum se 
știe, populiștii le-au cîștigat pentru prima oară după război, 
punind astfel capăt coaliției guvernamentale cu socialiștii.
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