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A Minerii de la cariera Ci- 
” câni, din bazinul carbonifer 

Rovinari, cea mai mare ex- 
A ploatare de lignit „la zi“ din 
w țara noastră, au realizat cu 

15 luni mai devreme princi- 0 palii indicatori tehnico-econo- 
mici prevăzuți în proiect. Mă
surile luate pentru organiza- 0 rea științifică a producției și 
a muncii, folosirea la capaci
tatea nominală a utilajelor de 0 mare randament au fost prin
cipalii factori care au contri
buit la acest succes.0 In primele 9 luni din acest 
an, planul producției a fost 
depășit cu 3 la sută, produc-

tivitatea fizică a muncii a în
trecut prevederile de plan cu 
10 procente, iar cea valorici 
cu 7 la sută. în același timp 
Ia prețul de cost s-au obținut 
economii în valoare de
1 895 000 lei, iar planul di 
beneficii a fost depășit .cu
2 658 000 lei. De la începutu' 
lunii octombrie, la Cican. 
s-au extras zilnic cu 195 tone 
mai mult lignit decît prevăc 
proiectele pentru 1969.

Cu prilejul obținerii ace
stui important succes, minerii 
de la Rovinari au trimis ur 
mătoarea telegramă!

1967
Comitetului Central al P. C. R.,

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST tovarășului Nicolae Ceaușescu

mini

PEmii
In fabrici șl uzine, tu ma

rile întreprinderi economice, 
au Ioc în aceste zile, largi 
dezbateri pe marginea pro
iectelor de directive ce ur
mează să fie supuse aprobă
rii Conferinței naționale a 
P.C.R. și a Hotărîrilor ple
narei din 5—6 octombrie a.c.

Exprimîndu-și deplina ade
ziune la prevederile acestor 
documente de importanță 
majoră pentru dezvoltarea 
patriei și prosperitatea na
țiunii muncitori, ingineri, 
specialiști din diferite dome
nii de activitate fac propu
neri, sugestii în legătură cu 
valorificarea mai deplină a 
resurselor materiale existen
te, a potențialului uman.

In cadrul dezbaterilor Ia 
care au participat reporterii

ADEZIUNE
DEPEINA
noștrl au reținut ca o carac
teristică unanimă faptul că 
vorbitorii au subliniat largul 
democratism, caracterul pro
fund științific al politicii 
partidului, clarviziunea sa, 
grija cu care stabilește — 
finind seama de etapa res
pectivă, de necesitățile pe 
care le ridică mersul spre 
desăvîrșirea construcției so
cialiste — forme și metode, 
capabile să imprime un ca
racter dinamic proceselor e- 
conomice.

— Experiența, spunea Efti- 
mie Nicolae, șeful serviciu
lui plan de Ia Uzinele de 
țevi „Republica” din Capi
tală — a demonstrat că dez
voltarea echilibrată a tutu
ror ramurilor economice nu 
poate fi concepută fără cu
prinderea acestora într-un 
plan unic. Evidențiind im
portanța măsurii ca la întoc
mirea planurilor să participe 
economiști, specialiști, oa-
(Continuare în pag. a Il-a)

Apropierea conducerii industriei

de unitățile direct productive
Partidul Comunist Ro

mân, îndeplinind rolul de 
conducător în toate dome
niile vieții economice, socia
le și spirituale ale poporu
lui, analizează pe baze 
științifice particularitățile 
fiecărei etape de dezvoltare 
a statului nostru socialist și 
stabilește formele organiza
torice și metodele de con
ducere și planificare a eco
nomiei naționale, menite să 
asigure progresul multilate
ral al întregii societăți.

Dezvoltarea impetuoasă a 
industriei, concentrarea pro
ducției industriale în mari 
unități, diversificarea aces
tei producții în cadrul ra
murii și pe ansamblul eco
nomiei naționale au dus la 
necesitatea adaptării forme
lor de organizare, conducere 
și planificare la condițiile 
actualei etape de dezvoltare, 
pentru a se asigura folosi
rea cu eficiență sporită a 
mijloacelor materiale de 
care dispunem.

Experiența celor aproape 
două decenii de planificare 
socialistă a scos în eviden
ță, între altele, necesitatea 
apropierii conducerii indus
triei de unitățile direct pro
ductive. In primii ani ai 
construcției socialiste, cînd 
majoritatea uzinelor erau 
de capacități mici, cu grad 
scăzut de diversificare a 
producției și cu forțe de 
muncă restrînse, era posi
bilă și necesară conducerea 
centralizată a întreprinderi
lor, indicatorii economici 
fiind stabiliți în amănunt 
prin planul de stat.

în condițiile actuale însă,

Constantin Scarlat
Ministrul Industriei 

Chimice

cînd cea mai mare parte a 
producției industriale se 
realizează în unități mari, 
moderne, cînd un singur 
combinat chimic de dimen
siunile celor de la Brazi, 
Craiova, Turnu-Măgurele, 
Săvinești, de exemplu, pro
duce într-un singur an a- 
proape tot atît cît producea 
în 1948 întreaga industrie 
chimică din țara noastră, 
menținerea acestui sistem 
de centralizare excesivă 
constituie o frînă în ridica
rea pe o treaptă superioară 
a activității întreprinderi
lor. Complexitatea proble
melor tehnice și organizato
rice ale unor asemenea uni
tăți industriale, gradul ridi
cat de diversificare și spe
cializare a producției nu 
mai pot fi cuprinse de un 
grup de specialiști concen
trați în direcțiile generale 
și direcțiile din minister. 
Este evident că în aseme
nea condiții, nici un inginer 
din minister, oricît de capa
bil ar fi, nu poate cunoaște 
în amănunt toate procesele 
tehnologice, specificul insta
lațiilor, al materiilor prime 
și al produselor finite, în 
așa măsură îneît să poată 
da soluții pentru rezolvarea 
unor probleme tehnice deo
sebite ale unităților de pro
ducție.

Actuala formă de organi
zare, care la timpul său a 
avut avantajele cunoscute, 
creează în prezent o serie 
de dificultăți în desfășura

rea normală a proceselor de 
producție. Numărul mare 
de indicatori stabiliți pentru 
întreprinderi de către orga
nele superioare, tutela mă
runtă ’ exercitată de aceste 
organe asupra producției, a- 
provizionării și desfacerii, 
intervenția adeseori nejusti
ficată în activitatea zilnică 
a unităților de producție, 
condiționarea rezolvării u- 
nor probleme de prea multe 
aprobări și avize, chiar la 
investiții mărunte însă cu 
certă eficacitate economică, 
au condus la frînarea iniția
tivei întreprinderilor în va
lorificarea resurselor și re
zervelor existente, în iden
tificarea de noi posibilități 
penti’u creșterea eficienței 
economice.

Organizarea industriei, 
potrivit proiectului de Di
rective al C.C. al P.C.R., pe 
trei verigi — minister eco
nomic, centrală industrială, 
întreprindere — va permite 
înlăturarea acestor anoma
lii, prin apropierea condu
cerii industriei de unitățile 
direct productive, creînd 
condițiile necesare pentru 
stabilirea și aplicarea ope
rativă a celor mai potrivite 
măsuri de îmbunătățire a 
întregii activități economice 
a întreprinderilor.

Este deosebii^de eficien
tă și realistă concepția care 
stă Ia baza alcătuirii centra
lei economice, faptul că a- 
ceasta; ca unitate economică 
autonomă, se 
prin gruparea 
întreprinderi,

organizează 
mai multor 

pe care le

(Continuare în pag. a Il-a)

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu
a delegației Partidului
Socialist in Japoniad

se-

Luni dimineața, secreta
rul general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, a primit 
delegația Partidului Socialist 
din Japonia, condusă de Shi- 
chiro Matsumoto, deputat, 
membru al Comitetului Exe
cutiv Central al P.S.J. și șef 
al Biroului pentru afaceri in
ternaționale al acestui par
tid. Din delegație mai face 
parte Shimpei Fujimaki, 
cretar al Biroului pentru afa
ceri internaționale al P.S.J.

La convorbiri au mai par
ticipat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România și Ghizela 
Vass, membru al C. C. al 
P.C.R.

în cadrul întrevederii, care 
a decurs într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, au 
fost abordate o serie de pro
bleme de interes comun, în 
legătură cu situația internați
onală actuală, mișcarea mun
citorească și democratică și 
relațiile dintre cele două par
tide și țări.

Reprezentanții celor două 
partide au subliniat impor
tanța deosebită pe care o ca
pătă în zilele noastre înteme
ierea relațiilor dintre state pe 
respectul mutual al princi
piilor independenței și suvera
nității, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, nea
mestecului în treburile in
terne, în vederea creării unui 
climat de pace și cooperare 
internațională.

Cu acest prilej s-a eviden-
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țiat rolul important pe care-1 
pot juca toate popoarele în 
lichidarea surselor de încor
dare internațională, rezolva
rea actualei crize din Orien
tul Apropiat, asigurarea secu
rității și păcii în Europa și 
în lumea întreagă, precum 
și în dezvoltarea pe calea de
mocrației și progresului so
cial.

In discuții s-a exprimat în
grijorarea față de pericolul 
grav pe care îl implică inten
sificarea războiului din Viet
nam, subliniindu-se necesita
tea de a depune toate efortu
rile pentru încetarea imediată 
și necondiționată a bombar
dării R.D. Vietnam, de a res
pecta dreptul inalienabil al 
poporului vietnamez, de a-și 
hotărî singur soarta.

în cadrul convorbirilor a 
fost discutată necesitatea con
tinuării eforturilor pentru de
zarmare nucleară și s-a evi
dențiat ideea că orice tratat 
de neproliferare trebuie să 
fie eficient și echitabil atît 
pentru țările nucleare, cît și 
pentru cele nenucleare, in
clusiv în ce privește folosirea 
energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Părțile au relevat cu satis
facție evoluția pozitivă a 
relațiilor prietenești, de stimă 
si respect reciproc dintre 
P.C.R. și P.S.J., precum și 
necesitatea dezvoltării con
tactelor dintre partidele cla
sei muncitoare în interesul 
unității forțelor socialismului, 
păcii și progresului social. 
Totodată, ele au apreciat po
zitiv dezvoltarea continuă a 
legăturilor de prietenie dintre 
poporul român și cel japonez.

MUNCĂ SAU

Colectivul întreprinderii miniere Rovinari, raionul Gorj, 
raportează conducerii partidului și dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că a realizat cu 15 luni înainte 
de termen parametrii proiectați la cariera de lignit Cicani.

De la începutul lunii octombrie 1967 s-a obținut o producție 
medie pe zi do 4 695 tone lignit, față de 4 500 tone proiectat. 
Randamentul realizat în aceeași perioadă este de 16,2 tone 
pe post față de 15 tone proiectat, la un preț de cost redus 
pe tonă.

Rezultatele pe care le raportăm sînt comparabile cu cele 
atinse la nivelul tehnicii mondiale. Succesul obținut astăzi 
de către colectivul de muncă de la Rovinari creează condiții 
dintre cele mai prielnice ca producția de lignit să crească 
față de plan.

Asigurăm Comitetul Central și pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom concentra toate efortu
rile, capacitatea, forțele și energia noastră rezolvării cu 
succes a sarcinilor ce ne revin din directivele și grandiosul 
program de dezvoltare a industriei miniere în cadrul econo
miei naționale, adoptat de Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Din partea colectivului 
de conducere 

ing. ION JIESCU

r Din partea 
Comitetului sindicatului 

M1HAI PASĂRE

VIZITIII PRIȘTDINTEUII
REPUBLICII ISLAMICE

CONVORBIRI OFICIALE

9

0 în după-amiaza zilei de 
luni, la Palatul Consiliului de 

_ Stat, au avut loc convorbiri 0 oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu- 

— blicii Socialiste România, 0 Chivu Stoica și președintele 
Republicii Islamice Pakistan, 

• feldmareșalul Mobammad
Ayub Khan.

La convorbiri au participat 
A Ilie Murgulescu, vicepreședin- 
” te al Consiliului de Stat, 

Grigore Geamănu, secretarul 
_ Consiliului de Stat, George 0 Macovescu, prim-adjunct al 

ministrului afacerilor externe, 
— Alexandru Albescu, adjunct al 0 ministrului comerțului exte

rior, Marin Mihai, adjunct al 
• ministrului afacerilor externe,

Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 

• pentru Cultură și Artă, Mihai
Magheru, ambasadorul Ro
mâniei în Pakistan, Gheorghe 

0 Iason, director ad-interim în

Din partea 
Comitetului de partid 

ION NIMARA

Din partea 
organizației U.T.C. 

MIRCEA BOTEZATU

Ministerul Afacerilor Externe. 
Au luat parte, de asemenea, 

Syed Sharifuddin Pirzada, 
ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Jamsheed K. A 
Marker, ambasadorul Pakis
tanului în 
Miangul, 
secretarul 
ședintelui, 
secretarul 
formațiilor , 
nii, Kamaluddin Ahmad, di
rector general în Ministerul 
Afacerilor Externe pakistanez.

Convorbirile au decurs în- 
tr-o atmosferă cordială.

A avut loc un schimb de 
vederi cuprinzător asupra 
dezvoltării și întăririi conti
nue a relațiilor de prietenie 
dintre România și Pakistan.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale situ
ației internaționale.

(Ajșerpres)

România, prințul 
S. Fida Hassan, 
principal al pre- 

Altaf Gauhar, 
Ministerului In
și Radiodifuziu-

Orientarea profesională 
in oglinda învățămîntului superior

Despre orientarea profe
sională s-a discutat, s-a 
scris, evident, nu fără re
zultate. Totuși, con tin dăm 
să cantonăm într-o fază 
de început nu atît în cerce
tare, cit în aplicarea rezul
tatelor cercetării, a unor so
luții de mult propuse. Mă 
întemeiez cînd afirm aceas
ta pe propriile constatări 
în decursul unui studiu în
treprins recent. în orașele 
Cluj, Iași, Tg. Mureș și Ti
mișoara.

Cred că pedagogii și, 
bineînțeles, familia, dar 
și forurile de specialitate 
în grija cărora stă for
marea generației viitoare, 

s-ar simți mai anga
jate în această acțiune, 
dacă ar cunoaște mai exact 
implicațiile sociale ale ori
entării profesionale. Mă re
fer la abandonarea studii
lor și pierderile de studenți 
în învățămîntul superior.

Intervalul investigat cu
prinde 11 ani și vizează pe
rioadele 1955—1960 și, res
pectiv, 1961—1966, într-un 
număr de 12 institute cu 53 
de facultăți. Cercetările au 
arătat că procentul studen
ților care abandonează stu
diile se menține ridicat. 
In perioada 1955—1960, la 
principalele institute de în- 
vățămînt superior, din cele

Lector universitar
Gh. Crăciun
I.M.F. Tg. Mureș

patru centre universitare 
amintite, au abandonat stu
diile din cauza lipsei de in
teres, a orientării profesio
nale evident greșite, un 
număr de 9 124 studenți din 
care 2 794 fete și 6 360 bă
ieți. Ceea ce mi-a atras 
atenția în mod deosebit, 
este faptul că mai mult de 
jumătate dintre aceștia — 
54,6 la sută — s-au pierdut 
în primul an de studii, pro
centul descrescînd pe mă
sură ce studenții se apropie 

de sfîrșitul cursurilor uni
versitare.

De obicei judecăm aspru 
pe acei care rămîn în afara 
facultății după un an sau 
mai mulți de studii ; punem 
pe seama lenei, comodită
ții, a neseriozității, eșecu
rile lor. Uneori e așa, și 
atunci avem dreptul să-i 
acuzăm, dar nu este numai 
așa. Tînărul eșuează și 
pentru simplul motiv că nu 
este chemat spre domeniul 
pe care și l-a ales sau poa
te nu este de loc chemat 
spre studenție. Aptitudi
nile, vocația, volumul acu
mulărilor anterioare nu-i 
dau dreptul să aspire la 

studii superioare, dar el, 
greșind — singur sau în
curajat de școală și fami
lie — a făcut pasul.

Pe plan individual, 
tînărul, pus în fața obliga
ției de a renunța la fa
cultate. întîlnește poate 
întîia deziluzie a nereușitei; 
ea alimentează neîncrederea 
în propria-i capacitate. Une
ori asemenea deziluzii pot 
periclita definitiv viitorul 
tînărului, punîndu-1 în si
tuația ca la a doua alegere 
să fie indiferent, să se bi- 
zuie pe întîmplare.

Pe plan social, abandona
rea studiilor determină o 
împovărare a întregii eco

nomii naționale ; mai întîi, 
prin faptul că nu se între
gește numărul specialiști
lor planificați și așteptați 
să se încadreze în activita
tea productivă, iar în al 
doilea rînd, prin renunțarea 
Ia studii se irosesc impor
tante sume alocate de stat 
pentru invățămînt. După 
cum știm, întreținerea 
unui student la facultate se 
ridică anual la 10 500 lei, 
din care aproape 68 la sută 
reprezintă cheltuieli pentru 
procesul de învățămînt. 
Dacă socotim anii petre
cu ți în facultate înaintea 
abandonării studiilor, re
iese că, în intervalul de 
timp investigat, în cele 12 
institute s-a pierdut efec
tiv suma de 15 139 000 lei, 
dar dacă avem în vedere că 
locurile odată ocupate prin 
concurs și apoi abandonate 
de tineri, nu mai pot fi în 
general recuperate, repre- 
zentînd goluri ce însoțesc 
fiecare promoție, pierde
rile apar mult mai mari și 
păgubitoare (după un cal-

(Continuare în pag. a Il-a)

• RECEPȚIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE

DE STAT0 N S I LI U L U I

Seara, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica, împreună cu soția, au 
oferit o recepție la Palatul 
Consiliului de Stat în onoarea 
președintelui Republicii Is
lamice Pakistan, feldmareșa- 
lul Mohammad Ayub Khan.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai conducerii u- 
nor ministere și alte instituții 
centrale, oameni de știință, 
cultură și artă, generali și o- 
fițeri superiori, reprezentanți 
ai cultelor, ziariști români și 
pakistanezi, corespondenți ai 

presei străine.

Au participat, de asemenea, 
doamna Miangul Aurangzeb, 
fiica președintelui, Syed Sha
rifuddin Pirzada, ministrul a- 
facerilor externe al Pakista
nului, Jamsheed K. A. Mar
ker, ambasadorul Pakistanului 
în Republica Socialistă Ro
mânia, prințul Miangul Au
rangzeb, deputat în Adunarea 
Națională, S. Fida Hassan, 
secretarul principal al preșe
dintelui, Altaf Gauhar, secre
tarul Ministerului Informa
țiilor și Radiodifuziunii, și alte 
persoane oficiale pakistaneze.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice și atașași 
militari acreditați în România, 
alți membri ai corpului di
plomatic, membrii Ambasadei 
Pakistanului în România.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate,

(Agerpres)
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In cale din urmă, revenind 
ta oglindă, se prici din pro
fil, apoi din față, și-și zise :

— Una și cu una fac, după 
cile știu, două. Le-am și 
spus-o.

hftitanul Sofocle, o vietate 
roșcovană cu priviri galbene, 
mietmă întrebător la tălpile 
stăpinului.

— Sigur, continuă stăpînul 
— pînă și tu se pare că în
țelegi. jă cum să nu înțelegi, 
cînd e atit de simplu ?! Sint 
eu Făt-Frumos ? Sînt! Dar 
care anume, că mai există 
destui feți? Ei bine, Sofocle, 
află și tu că eu nu sînt nici 
Făt-Frumos din tei, nici din 
lacrimă, nici fiul icpei; sînt, 
prietene, Făt-Frumos nr. I, 
fiul maniei mele. Trebuie să 
știi, așadar, că mă aflu hăt 
departe, în Capul coloanei de 
feti frumoși. Dovada ? Pri
vește I (Și, cu un gest demn 
de el, îi arătă vrednicului 
Sofocle expoziția de fotogra
fii tn alb-negru si color înși
rată pe pereți cu contribuția 
efectivă a zecilor de fete care 
s-Ou perindat prin camera 
inimii sale)

Și cînd te gîndești că 
bieții feți-frumoși nr. 2, 3, 4 
fi chiar 5, s-Ou învirtii doar 
prin preajma Cosînzenei !... 
continuă el, compătimitor. La 
mine... tC3i ? Procesiune I

Azi așa, mîine așa, șt... cul
mea, Sofocle începu și el să 
vorbească. Pasămite, e logic: 
doar era un motan pripășit 
nu intr-o garsonieră oarecare, 
ci în a lui Făt-Frumos nr. I...

— Că multă dreptate mai 
ai, stăpine ! zise el într-o 
hună 14. Să te miri și să nu 
crezi', zău așa ! Dar cum 
de-ai ajuns în vîrful pirami
dei, că... iartă-mi... gurile 
rele spun ceva și despre... 
lipsa de cultură..

— Nici n-am nevoie de ea. 
Sînt Făt-Frumos și-mi ajun
ge. Ehei, dar nu mi-a fost de 
loc ușor, Sofocle ! E drept că 
maică-mea m-a născut destul 
de arătos, ba, mai mult, că 
moașa de la maternitate era 
chiar încîntată. Dar e greșit 
să ne mulțumim cu ce ne dă 
natura. Fără muncă și fără 
perseverență, ține minte, nu 
poți reuși în viață. Privește, 

Oră de studiu la Institutul de arte plastice „Ion Andreescu" din Cluj. Foto: Agerpres

Sofocle, și te miră ! Am ago
nisit aici perhidrol și apă oxi
genată pentru păr, dincoace 
fixativele și colecția de ule
iuri și parfumuri, lacurile pen
tru unghii, vopselele, creioa
nele dermatografice, fonduri
le de ten, periuțele, pilele, 
forțecuțele, pensetele și tot ce 
vezi pe celelalte patru mese. 
E o comoară băiete, asta e! 
$i nu trebuie înstrăinatăI 
Cînd una din... mă înțelegi... 
„fostele" mele mi-a cerut un 
lac.de unghii franțuzesc, am 
scos-o în stradă ca pe-o miță 
rîioasă...

— Si... dacă ești șt Făt și 
Frumos nu te dai niciodată 
de trei ori peste cap ? îl în
trebă Sofocle, făcîndu-se că 
n-a auzit cuvîntul „miță", !

— Ba da, mă dau, dar nu 
abuzez. O fac numai în ca
zuri de forță majoră. Cînd 
vin, de pildă, colegii de ser
viciu să vadă dacă intr-ade
văr sînt bolnav, mă dau de 
două ori peste cap și cad la 
pat ca butucul. Or, de la caz 
la caz, mă dau de trei ori șt 
dispar pur șt simplu din lo
calitate o zi, două, în fine, cit 
e nevoie. Cu sau fără fată.

Și Făt-Frumos nr. I se uită 
la ceas, î.și trase dintr-un salt 
dangarezii și-șt aruncă privi
rile pe fereastră.

Se dădu apoi de trei ori 
peste cap și se făcui nevăzut. 
Sofocle, vrednic, simți că 
Făt-Frumos nu plecase de tot

— Ce te oprește, stăpîne ? 
îndrăzni el.

— Vezi... mi-am amintit 
ceva, îndrăzni, la rîndul său, 
și stăpînul. Știi, desigur, că 
oamenii, în somn, se visează 
ba zburind, ba drăgostindu- 
se, ba mari viteji. Ei bine, 
Sofocle, poate n-ai să mă 
crezi, dar eu... eu visez de 
cîtva timp că mă metamorfo
zez în vid. Tn vid, înțelegi ? 
Tu, care știi destule, probabil 
poți tălmăci și visele de 
cînd ai glas. Asta voiam să 
te întreb...

Sofocle dădu să spună ceva, 
dar în locul cuvintelor aștep
tate, se auzi în cameră un 
mieunat prelung și enigmatic.

DRAGOMIR HOROMNEA

V

REGIZORULUI')
Am remarcat adeseori insa

tisfacția însoțită mai întot
deauna de o anumită amără
ciune, pe care ți-o produce i 
vizionarea unui film medi- i 
ocru, dar în care descoperi ' 
intenții, idei interesante — j 
din nefericire neduse pînă I 
la capăt ; nerealizarea pe plan ! 
artistic.

Recent, am avut prilejul să 
verific toate cele de mai sus, 
grație „premierei** americane 
menționate aci — si oferite 
spre delectare publicului nos
tru de către D.D.F., cu de- 
zinvoltura-i caracteristică și 
cu ostentativul drept de veto 
pe care îl are acest organ 
cultural în ceea ce privește 
„selecția** filmelor străine ce 
urmează a fi aduse pe piața 
națională.. (Acest lucru repre- 
zentînd însă un aspect ce 
nu face parte din cadrul cro
nicii de față, îl lăsăm pentru 
altă dată...).

Prin urmare — și ca să 
revenim : aterizarea forțată a 
unui avion de pasageri în plin 
deșert, aduce cu sine o situ
ație de fapt extrem de gravă. 
Doisprezece bărbați, de na
ționalități, în cea mai mare 
parte, vag definite (acest lu
cra neinteresînd de alt
fel prea mult în trama fil
mului. dar purtînd anumite 
intenții asupra cărora vom i 
reveni puțin mai încolo), doi
sprezece bărbați prin urmare 
se trezesc, accidental, față 
în fată cu moartea.

Cum e și firesc pentru 
condiția umană, instinctul de 
conservare se declanșează mai 
puternic decît oricînd și a- 
sistăm — timp de o oră si 
jumătate, cît durează proiec
ția filmului — la lupta ex
trem de dură a acestor „ră
tăciți în pustiu”, dusă pe 
două planuri distincte : cel 
împotriva stihiilor naturii, și 
cel (acesta fiind mai impor
tant cu mult decît primul)

V-

Opiniile poeților despre 
poeți, ale prozatorilor 
despre prozatori ș.a.m.d. 
sint, mai presus de orice, 
documente ale biografiei 
lor artistice. Interesul fe
lului cum ei se consideră 
public trebuie urmărit 
deci în latura reală a în
treprinderii : în modul in 
care poetul se divulgă pe

împotriva propriilor slă
biciuni : morale sau fizice. 
Aici, în acest domeniu, cre
dem că trebuia concentrată 
atenția realizatorilor (regizor : 
Robert Aldrich) ; aici, prin 
sondarea cît mai în profun
zime a psihicului eroilor, a- 
cest film putea deveni o veri
tabilă dezbatere despre curaj, 
bărbăție, sinceritate sau slă
biciune și lașitate ; o dezba
tere pasionant de gravă des
pre cinste, despre adevăr.

Or, tocmai aici filmul se 
dovedește superficial ; atît 
ca „poveste”, cît și ca „lu
crătură” artistică.

Beneficiind de niște exce- 
lenți interpret! (dintre care 
să-i amintim chiar și numai 
pe doi : lames Steward sau 
Hardy Kruger), în fața cărora 
nu putem decît să ne încli
năm plini de admirație; fo
losind o imagine — hai să 
o numim : corectă : benefici
ind, în sfirșit, de ceea ce am 
putea defini : un univers în
chis, o unitate de loc și timp, 
devine pftr și simplu de ne
înțeles cum un realizator a- 
vînd practica lui Aldrich a 
reușit să banalizeze pe ecran 
un astfel de subiect. Cum, 
urmărind, pare-se un anumit 
spectaculos, s-a trezit înotind 
în cele mai de jos șabloane. 
Pentru că — cu toate stră
duințele lor — interpteții nu 
reușesc să-și diferențieze per
sonajele ; nu poți face o 
distincție calitativă între tă
ria de caracter a fiecăruia. 
Salvatorul — căci există un 
„salvator” în film, un cata
lizator ambrtios al năzuințe
lor de viață ale fiecăruia 
dintre ceilalți — își justifică, 
vezi doamne, tăria de carac
ter, prin faptul că benefici
ază de o ambiție și de anu
mite cunoștințe tehnice.

HORIA PATRAȘCU

*) „Pasărea Phoenix" pro
ducție a studiourilor ameri
cane.

ION GHEORGHE

DREPTATEA Șl 

ST RÎ MB ARE A CUVINTELOR
în rare și sfinte momente, 

putem depăși știința de sine 
și conștiința de sine, pentru 
a afla un cît mai străin a- 
devăt. De poetul pe care 
duhul și litera mea îl laudă, 
în această toamnă, mă des
parte un zid înalt și gros, 
preț de o coloană vertebra
lă. Și fiindu-mi, în fond, 
străin, el mă și poate uimi și 
speria mai mult și mai brusc 
decît colegii mei asemănă
tori. el cîntînd la un instru
ment aproape necunoscut, 
înti-o orchestră necunoscută. 
Am față de Ion Gheorghe 
sentimentul acut pe care-1 
aveam în copilărie față de 
junglă, față de lună, deși 
luna mi se părea mai acce
sibilă — atunci — decît 
jungla, căci îmi era permis 
să o văd. Pot trăi acum, vai, 
nedrogat, o experiență fun
damentală, lingă zoosophia 
colegului meu. Un exotism 
de tip asiatic mă cheamă 
spre semnele acestei cărți. 
Regret că poetul nu și-a 
scris el însuși, de mină, car
tea pentru a se păstra mă
car așa evidentă frenezia ex
cepțională cu care a fost 
scrisă. Pete mari de cernea
lă, pacte secrete între ver
suri, ștersături violente, un 
tremurat nestăpînit al peni
ței, inițiale reluate de două, 
trei ori, cu cerneală, așa îmi 
închipui că arată un manu
scris.

Deși actul său de naștere 
este precis, poate prea pre
cis, deși poezia sa de pînă 
la Zoosophia se leagă de o 
biografie limpede, mi se 
pare buzoiană, Ion Gheor
ghe începe să mă preocupe 
abia azi din acest punct de 
vedere și să-mi sttrnească 
îndoiala că s-a născut la Bu
zău ș.a.m.d. Poetul acesta a 
devenit atît de misterios în- 
cît eu cred, cu toată sinceri
tatea, că oamenii, unii oa
meni abia au terminat, de 
șapte secunde, sau de un 
deceniu, procesul de naștere 
din speciile dinainte. El este 
unul dintre aceștia. Într-atît 
de naiv — savantă este poe
zia lui, într-atît de proaspete 
sînt revelațiile, într-atît sună 
cuvintele lui de poruncitor 
și de familiar. Considerînd 
toate aceste amănunte, ca și V

sine scriind despre alții. 
Ne mai place să vedem în 
acest fapt și conștiința so
lidarității de breaslă și 
generație pe care actul 
confesării pe marginea 
creației altui artist îl ex
primă. Dacă nu ne pare 
imposibilă eventualitatea 
descifrării mai exacte a 
intențiilor și rezultatelor

de Adrian

dimensiunile tehnice ale căr
ții lui, cred că Ion Gheor
ghe practică nu supra rea
lismul pur, ci o formă inde
pendentă a acestuia, pe care 
aș numi-o arfieo-realism. 
Din amestecul necontenit de 
planuri temporale, din spec
tacolul cuvintelor — care se 
iau unul după altul, în for
mulă sonoră, la terminații, 
la rădăcină — din vraja mi
metismului inter-verbal, din 
implicarea cu totul voită a 
unor sensuri extra-estetice în 
fiorul existent, Ion Gheorghe 
realizează o carte unică, de 
o extraordinară putere de 
iradiație, neexplicită, în mo
mentul nostru literar. Ion 
Gheorghe se îndoiește de 
limba în care scrie, pentru 
a putea ajunge mai curat, 
mai odihnit, la esența obștei 
care o vorbește.

Arheo-realismul este vasă- 
zică acest tip de artă care 
cojește vopseaua relativ nouă 
de pe pereții bisericilor, pen
tru a ajunge la cea mai ve
che vopsea, și, poate, într-un 
tîrziu, la spiritul ilustrat a- 
colo.

Ion Gheorghe se îndoiește 
de atmosfera limbii române 
de azi și reia răspîntiile ei 
bătrine. In genere, Ion 
Gheorghe alege la o răspîn- 
tie calea nestrăbătută sau 
prea puțin străbătută. La 
răspîntia la care nu se clari
ficase încă dacă pentru fag 
se zice și fagă, Ion Gheor
ghe alege inversul situației 
limbii vorbite. Sătul de locul 
comun, poetul acesta crede 
a-1 detecta întîi și-ntîi în 
chiar instrumentul cu care 
poate face detecția. întoc
mai unui medic care înainte 
de o operație chirurgicală 
spală și fierbe, întîi, instru
mentele, Ion Gheorghe în
cearcă puterea de rezistență 
a limbii sale natale, izolînd, 
chinuind pentru a-i spune 
adevărul, cuvintele ei, pe 
care le toarnă apoi în tipa
rul unor soluții noi.

Fruct al neliniștii unui spi
rit, Zoosophia este și trăda
rea majoritară a stărilor aces
tui spirit. Nicăieri ca aici, 
poetul n-a fost mai liric, 

vom spune, totuși, că rîn- 
durile unui poet despre 
alt poet cuprind în primul 
rînd o posibilitate în plus, 
pe lingă numeroase altele, 
de a citi, ele exprimă un 
fel de variantă inedită pe 
care nimeni nu e obligat 
să o accepte ca pe o lupă 
dar să o considere cu in
teresul semnificativ arătat

Păunescu

masca nu i-a stat niciodată 
atît de aproape de chip, su
foci ndu-1 aproape. Dar car
tea aceasta a unei aventuri 
este atît de fermecătoare, în- 
cît toate dificultățile de 
emisie și de recepție se to
pesc în victoria pe care bu
nul gust o obține finalmen
te. Vorba poetului : „furlur- 
liu / urliu — țurluort / mort 
după viu i citi după mort..."

Acest limbaj nu va mai 
putea fi folosit. El trebuie 
distrus că o primejdie. Un 
limbaj nerepetabil ca un vis. 
O stranie conjunctură psiho
logică permite acestui lim
baj să existe, astăzi, aici, o 
singură dată. Dai existența 
lui este spectaculoasă și tira
nică. Nu, nu este un cîștig 
al poeziei, ci o răzbunare 
de moment a ei. Sînt repre
saliile poeziei. Este o înte
țite a aerului, pentru a se 
dovedi ce lesne și dulce e 
aerul de obicei. Este o creș
tere a presiunii cerului, pen
tru a se dovedi cît de liber 
e timpul sub stele. Ion 
Gheorghe deplasează pro
blema poeziei sale, a vie
ții sale, cred, pe limbaj, 
pentru a face mai ușor acce
sul substanței sale umane. 
Iar cînd te-ai împăcat cu 
forma arheo-realistă, observi 
stupefiat că adevăruri dintre 
cele mai moderne sălășluiesc 
sub misterioasele ei dantele 
de fier. O dublă cacialma 
îți trage acest limbaj. Poetul 
se face că este străin, că în
vață după legi perfect gra
maticale limba română. Dar 
face asta atît de fermecător 
îneît îți dai lesne seama că 
numai o conștiință prezentă 
aici este capabilă să se pre
facă desăvârșit, că acum o în
vață-

Iată amănunte. Ion Gheor
ghe numără lumea altfel : 
ianoare, femarte (o singură 
lună deci 1), april, iunie 
(„Sfîntul minunie / căzut de 
pe funie"), iulie, august, sac- 
tambrie („iapostolul Hara- 
lambie"), octobre („suflă 
sfîntul Dobre"), noiembrie 
(„sfîntul Caloiembrie"), ze- 
cembre („sfîntul zlatomem- 
bre"). 

mai sus. In sfirșit, de pri
sos a mai spune că in a- 
ceste confesiuni aspectul 
critic este ca și inexistent 
primind tonul, justificat 
de o privire globală și 1 
specializată totodată, dar 
o specializare în care sin
gurul ochi este pentru va
loare, ignorindu-se aproape 
restul.

Și iată un strigăt de du
rere, de îndoială și de spe
ranță „nu-și cunoaște încă 
măsura/și dacă are, Doam
ne, puterea / să ne apere În
temeierea".

Iată și semnele locurilor: 
„Ne-am păstrat gintu / pe 
stingă de vluviu / unde cură 
ca arginta / Sfîntu Danuviu".

Uneori, deseori, cuvintele 
parcă sînt născute unele 
pentru altele : „Creierul / la 
pergament / pentru greierul / 
de sub continent...".

Mai sînt și acele versuri 
în sine, tulburătoare prin 
lipsa lor de legătură cu res
tul „mîine se deschide Dră- 
gaica / în tîrgul Buzău..." Ei 
și ? Dar în profunzime, aco
lo, în Buzău, s-a întîmplat 
ceva important : Marele Unu 
„Revistă / ce nu se mai asis
tă f dar în coșciugul său / 
doarme băiatul Urmuz / Dim. 
Dimitrescu Buzău / genial și 
mofluz..."

Arhitectură ateistă ? Da, 
parcă :, „Dar un cocor / va 
face cuib în căciulă de 
Domnitor..."

Versuri de o plasticitate 
extremă: „Cu trei săgeți de 
nuiele / dezbracă șarpele de 
piele..."

Poetul știe să fie „prețios" i 
„Sfîntul Gheorghe, avis 
rara, / l-a adunat cu gheara / 
și l-a spart cu pliscu / pe 
grăuntele Vasiliscu...". El se 
face că se joacă, pînă cînd 
nimerește un sens grav: 
„Roata / rotula / rotila / gloa
ta / glotila l Atila / față de 
norod / la Bălgrad pe eșa
fod...".

Și veți remarca versuri 
ca acestea care ne cheltuie 
memoria: „La apa Vavilo- 
nului / au pre ce tîrîm / doi
sprezece fiii omului / plîn- 
sem / și-acolo nu mai șe- 
zum..."

Pronunțînd cum vrea, 
răzbunînd apăsarea dogmei, 
prin libertatea perfectă cu 
care scrie, Ion Gheorghe 
și-a subliniat prin „zoosophia" 
existența agitată și conștien
tă. Ca un copil de țăran 
care observă că nu ține 
minte unele nume și titluri, 
Ion Gheorghe strîmbă toate 
cuvintele, după o lege a sa, 
crîncenă și plină de farmec.

• ••••••••••••••••••••••••
ORIENTAREA PROFESIONALĂ

IN OGLINDA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

Apropierea condiieerii industriei 

de unitățile direct productive ADEZIUNE DEPLINĂ

(Urmare din pag. 1) 

cui aproximativ ele se ri
dică la 315 707 000 lei).

Comparînd pierderile, 
ca număr de studenți, 
care în ansamblu nu 
depășesc 5 la sută din efec
tivul tuturor studenților 
institutelor amintite în pe
rioada investigată, cu alte 
date statistice, privind pier
derile de studenți în insti
tutele de invățămînt supe
rior din Franța, Anglia, 
S.U.A., unde pierderile os
cilează intre 3 și 10 la sută, 
desigur că ele nu par prea 
mari. Dacă luăm însă în 
considerație faptul că în 
țările amintite cheltuielile 
de studiu și întreținere a 
studenților sînt suportate 
în majoritatea cazurilor d» 
către aceștia, în timp ce la 
noi problema finanțării 
cheltuielilor de studiu cade 
în sarcina statului, un ase
menea procent depășește 
limita cît de cît admisă și 
constituie o formă de risi
pă de fonduri și bunuri.

Privită prin această pris
mă, orientarea profesiona
lă capătă alte dimensiuni, 
sociale, și nu mai rămîne 
exclusiv în sfera unor reu
nite sau nereușite ale cer

cetătorilor. Dacă încercăm 
să aflăm care este cauza, 
sau care sînt cauzele ce ge
nerează un asemenea feno
men, constatările ne vor 
duce IN PRIMUL RIND la 
concluzia, că intîmplătorul, 
hazardul, care mai guver
nează încă în bună măsură 
orientarea profesională, 
aduce cele mai mari daune 
învățămîntului superior. 
Vor fi existînd și deficiențe 
și formalism în activitatea 
liceelor, poate nici con
cursurile de admitere nu 
întrunesc calități perfecte, 
mai există și tineri înzes
trați și chemați pentru pro
fesia aleasă dar care eșu
ează din comoditate și lip
să de interes pentru învă
țătură. Dar cei ogai mulți 
renunță penris. motivul că, 
din multele locuri pentru 
care ar fi evident înclinați 
și l-au ales, greșind, pe cel 
mai nepotrivit.

Dar să nu rămînem la 
acest stadiu al constatărilor 
și să fim mai operativi în 
aplicarea unor soluții care 
s-au dovedit cît de cît utile 
și generalizabile. De ce, bu
năoară, după numeroase 
pledoarii, acceptate ca va
labile, nu s-a instituit func
ția de psiholog școlar decît 

experimental ? De ce nu 
apar acele monografii pro
fesionale fără de care nu 
so poate duce o acțiune sus
ținută, pentru inițierea ti
nerilor într-o profesie sau 
alta ? De ce continuăm să 
ne mulțumim cu puținăta
tea informațiilor pe care Ie 
oferim absolvenților drept 
ghid în alegerea ce o vor 
face ?

Apariția celor două cen
tre experimentale de ori
entare profesională, precum 
și cercetările care au fost 
publicate în revistele de 
specialitate, cele două sim
pozioane avînd tema orien
tării profesionale sînt, în- 
tr-adevăr, bine venite, dar 
nu suficiente pentru a re
zolva situația. într-o revis
tă de specialitate s-a făcut 
propunerea de a se înființa 
o comisie centrală de orien
tare profesională pe lingă 
Ministerul învățămîntului, 
cu colective în subordine 
pe plan local, și în compe
tența căreia să intre mai cu 
seamă fructificarea cerce
tărilor, generalizarea ex
periențelor, redactarea ma
terialelor informative, chiar 
și o activitate editorială, 
avînd drept scop sprijinirea 

pedagogilor ca și a elevilor. 
Comisia n-ar fi costisitoare, 
întrucît ea poate fi formată 
din oameni care lucrează în 
acest domeniu și au la ini
mă problemele respective. 
De ce nu s-ar organiza 
deci, o asemenea comisie ?

Mă opresc aici cu între
bările, pentru că întreg 
acest domeniu este vulne
rabil în temeinicia și com
plexitatea ce i se conferă și 
abordez o altă chestiune. 
Concursul de admitere, 
după părerea noastră, ar 
comporta perfectări, pen
tru a î se imprima criterii 
de selecție mai nuanțate. 
Acum există posibilitatea 
verificării cantității de cu
noștințe, dar trebuie să 
existe și posibilitatea cu
noașterii particularităților 
psihice, legate de motivația 
opțiunii profesionale. Poate 
că, alături de dosarul psi
hopedagogie, întocmit de 
școală, care ar trebui să-I 
însoțească pe candidat la 
concurs, ar fi bine să se in
troducă, ca o componentă a 
concursului, și o discuție cu 
candidatul, așa cum se 
obișnuiește în multe alte 
țări.

(Urmare din pag. ^1-a)

conduce nemijlocit, și răs
punde de îndeplinirea sar
cinilor de plan și de situa
ția economică a fiecărei u- 
zine în parte. Avînd un nu
măr restrîns de indicatori 
obligatori, rezultați din sar
cinile ce derivă din planul 
de stat, centrala industrială 
stabilește planul fiecărei în
treprinderi cunoscînd situa
ția concretă existentă, în 
vederea folosirii integrale a 
capacităților de producție, 
obținerii de produse la ni
velul tehnicii mondiale, re
ducerii costurilor de pro
ducție la condiții de compe
titivitate.

Dotată cu cei mai buni 
specialiști ai sectorului res
pectiv, conducînd operativ 
activitatea productivă, de 
aprovizionare și desfacere, 
de import și export a între
prinderilor componente, 
centrala industrială va fi în 
măsură să asigure introdu
cerea progresului tehnic și 
dezvoltarea multilaterală a 
acestora.

în acest sens, apare deo
sebit de utilă existența uni
tăților de cercetare și pro
iectare în cadrul centralelor 
industriale. Aceasta va per
mite elaborarea și aplicarea 
celor mai moderne procedee 
tehnologice, punerea în 
funcțiune în termen și la 
parametrii tehnico-econo- 

mici proiectați a noilor in
stalații.

Pentru organizarea cores
punzătoare a centralelor in
dustriale și stabilirea unei 
legături permanente între a- 
cestea și întreprinderile 
componente, proiectul de 
Directive prevede, pe de o 
parte, introducerea în acti
vitatea economică a princi
piului conducerii colective, 
iar pe de altă parte inclu
derea în consiliul de admi
nistrație a directorilor de 
întreprinderi. în acest mod, 
consiliul de administrație, 
ca organ de conducere co
lectivă, va cunoaște în orice 
moment situația și condițiile 
concrete ale fiecărei între
prinderi. în același timp, di
rectorul întreprinderii, cu
noscînd problemele majore 
ale întregii centrale, va pu
tea acționa în concordanță 
cu hotărîrile luate în consi
liu pentru îndeplinirea sar
cinilor propuse întreprinde
rii.

Apropierea conducerii in
dustriei de unitățile produc
tive, împreună cu celelalte 
măsuri prevăzute în proiec
tul de Directive al C.G. al 
P.C.R., va asigura ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
întregii activități economice 
a întreprinderilor și valori
ficarea la un nivel superior 
a întregului potențial mate
rial și uman al acestora.

(Urmare din pag. I)

meni de știință, iov. Eftimîe 
propunea ca aceștia să ur
mărească și să dea cele mai 
bune soluții privind calculul 
și urmărirea prețului de cost, 
in atribuțiile centralelor in
dustriale să intre și simplifi
carea metodelor actuale de 
informare operativă a pro
ducției, înzestrarea uzinelor 
cu mașini moderne de calcul 
pentru evidențierea operati
vă în secții a producției.

In cuvîntul său ing. 
Eduard Tamasian — de la 
F.M.U.A.B. — s-a referit la 
faptul că prin crearea cen
tralei industriale se vor înlă
tura unele carențe privind 
relațiile dintre întreprinderi, 
se va realiza o sincronizare 
deplină între sectoarele pri
mare și montaj. „Centrala 
— remarca dinsui va rezolva 
cu multă competentă și ope
rativitate problemele cu
rente. Centralismul excesiv 
a dus și la slăbirea spiritu
lui de răspundere a unor 
conducători care așteptau ca 
ministerele să le dea soluții, 
să intervină. Acum, prin mă
surile preconizate fiecare u- 
nitate se va angaja cu toate 
eforturile în circuitul econo
mic".

Minerii din bazinul carbo
nifer ai Văii Jiului văd în 
organizarea unităților pe 
baza gestiunii proprii o mă
sură care va contribui la 
dezvoltarea Inițiativei. Pro
blemele complexe care în 
prezent se rezolvi ees mare 

greutate datorită centralis
mului excesiv se vor putea 
soluționa eficient și repede 
prin centrală. Tovarășul Fe- 
îeș Luuovic, inginer șei ai 
Exploatării miniere Vulcan, 
a prezentat iu adunare ur
mătoarea situație, u soluție 
tehnică de alimentare cu e- 
nergie electrica a stratului 
15 bloc 2 mina Vulcan, mai 
ieftina decia cea prevăzută 
in îuvestilu, nu poate xi 
realizata intrucit este nece
sara o noua aprobare a mi
nisterului. După aprobare 
va mai trece vreme pma se 
va deschide finanțarea. Toa
te acestea, daca vor merge 
pe fagașui omșnuit se vor 
solda cu o intuziere de cei ' 
puțin u luna in punerea in ; 
funcțiune a unei capacitaji: 
de producție de 600 tone pe 
zi. Prin centrală asemenea 
probleme vor fi rezolvate 
operativ. Prin acordarea ue 
atribute mai mari întreprin
derilor, va crește competen
ța și răspunderea, conduceri
lor. In acest sens ing. Petre 
Roman, directorul generai 
ai Combinatului caruoniter 
Valea Jiului, aprecia eă sint 
condiții create pentru ca fie
care exploatare minieră să 
treacă pe gestiune proprie.

Discutind tot despre im
portanța creării centralelor 
industriale ing. Ion Voina de 
la „Republica", arăta că — 
așa cum se prevede în Pro
iectul de Directive — aces
tea se vor ocupa de îndru
marea tehnico-științifică a 
întreprinderilor pe care le 
vor coordona. „In acest sens, 
cred, că este necesar ca in

uzine să existe laboratoare 
de cercetări bine utilate, în
cadrate cu specialiști".

In cuvîntul său Florian 
Panaitescu, tehnician la „Re
publica" a ridicat o proble
mă de mare importanță, a- 
ceea a folosirii mai eficien
te a specialiștilor. „Datorită 
unor deficiențe a sistemului 
de organizare — a spus din
sui — unii dintre specialiști 
fie din necesitate, fie atrași 
de miraj, și-au găsit loc în 
cadrul direcțiilor din minis
tere. Mulți au devenit cu 
timpul simpli funcționari. 
Contribuția lor în cadrul 
centralelor va fi mai mare". 
Discutind importanța condu
cerii întreprinderilor de că
tre un consiliu, vorbitorul a 
propus ca directorul să nu 
fie numit ci ales dintre cei 
mai buni specialiști cu reale 
capacități organizatorice pe 
o perioadă determinată de 
4 maximum 5 ani. Un direc
tor ales va desfășura o acti
vitate mai laborioasă, va do
vedi mai multă receptivitate 
la problemele majore ale 
colectivului. El se va strădui 
să merite încrederea de a fi ales".

Numărul mare al celor 
care, în adunări iau cuvîntul 
propunind soluții, evidenți
ind noi căi pentru valorifi
carea rezervelor materiale și 
umane, dovedește, încă o 
dată că poporul nostru vede 
în noile măsuri adoptate de 
partid grija pentru soarta sa, 
preocuparea statornică pen
tru ridicarea patriei pe •'M 
culmi ale progresului și alvie 
lizației.

lac.de


AZI V I AȚ ADE O R G A N I Z AT I E

0 SCHIMBARE PUR FORMALĂ SAU DIFERENȚIERI 
DE CONȚINUT, DE VIZIUNE?

Participăm în această perioadă la adunări generale 
de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de bază 
U.T.C. Asistăm la dezbateri ce au loc pe marginea muncii 
depuse de uteciști de-a lungul unui an de zile, a programelor 
de activități menite să jaloneze munca de viitor. Reține în 
mod deosebit atenția o controversă (aparent măruntă) pe 
care o întîlnim în mai toate adunările. Atunci cînd se su
pune discuțiilor programul de activități, uteciștii îl numesc, 
în luările lor de cuvînt, cînd program, cînd plan de muncă, 
ori plan de măsuri. Uneori de la masa prezidiului li se atrage 
atenția : „Program de activități, tovarăși, spuneți-i așa“. Tî- 
nărul ridică din umeri, zice „program" și după trei-patru 
cuvinte revine tot la „plan". Am înțeles din această reve
nire insistentă și supărătoare la vechea definiție, faptul 
că uteciștii nu cunosc, nU sesizează diferența dintre aceste 
două noțiuni. Nici cei de la prezidiu nu se grăbesc 
totdeauna să le ofere explicațiile necesare „Sincer să fiu — 
îmi mărturisea un activist al U.T.C. — nici eu nu înțeleg prea 
bine această schimbare. Știu doar că am primit indicația 
ca în loc de plan de muncă să spunem program de activități". 
O astfel de situație am întîlnit-o recent și la Liceul „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală, în cadrul organizațiilor U.T.C. 
din clasele a X-a, singurele, de altfel, care ținuseră, pînă 
la data vizitei noastre, adunări generale. Am parcurs pro
gramele de activități ale acestor organizații. în locul unei 
munci de consultare a elevilor, singura utilă în realizarea 
unor acțiuni concrete, reale, eficiente — ceea ce presupune 
de altfel, întocmirea programului de activități — am întîlnit, 
înșirate pe cîte o pagină de caiet, cîteva fraze generale, 
abstracte, cîteva propuneri dincolo de tot ceea ce ne-am 
obișnuit să numim muncă de organizație. Două asemenea 
planuri le reproducem integral, fespectînd întocmai ori
ginalul : z

Plan de
activitate

Nr. sarcinei
1. învățătură

— meditații — rusă
2. Politică

— informări
— adunări generale

• — conferințe
3. Cultural-artistic

— simpozioane
— întreceri sportive
— vizionări

4. Organizatorice
— cotizația
— adunări pentru 

primiri în U.T.C.
„Planul" aparține clasei 

a X-a F. Uteciștii clasei a 
X-a E sînt mai originali 
decît colegii lor de la „F". 
Deși instrucțiunile prevăd 
ca din programul larg, care 
jalonează activitatea orga
nizației pe un an de zile, 
biroul U.T.C. să-și extragă 
acțiunile concrete, cronolo
gice, pentru fiecare trimes
tru în parte (dar la început 
de trimestru) — aici s-a 
procedat altfel. Biroul or
ganizației și-a întocmit de 
pe acum programul pentru 
toate trimestrele. Iată-1 și 
pe acesta ;

PROGRAMUL
de activități al organizației U.T.C. a tl. a X-a E 

pe anul școlar 1967-1968
TRIMESTRUL I

a) Adunare generală cu 
tema : „Ce materie îmi 
place și de ce; de ce 
mi-am ales secția uma
nistă" ;

b) Vizionarea unui film 
în colectiv.

c) Concurs „Cine știe, 
cîștigă" cu tema : „Cine 
cunoaște mai bine Româ
nia".

TRIMESTRUL II
a) Adunare generală cu 

tema: „Patriotismul în ac
cepția actuală a omului 
socialist" ;

b) Vizită la Muzeul Sa
tului ;

c) Vizionarea unui spec
tacol.

TRIMESTRUL III
a) Adunare generală cu

tema : „Munca — o ches
tiune de onoare. Sarcinile 
ce ne revin nouă în acest 
sens" ;■ ■ . . ■

b) Concurs sportiv ;
— Ca o sarcină generală

ce revine organizației 
U.T.C. in general fi bi
roului în special ne propu
nem continua îmbunătățire 
a situației elevilor la învă
țătură și disciplină. De 
asemenea, asigurarea frec
venței optime la consulta
ții, meditații și alte acti
vități de acest profil.

Așadar, în locul unor ac
țiuni diverse, variate, atră
gătoare, în locul unor acti
vități precise, bine gîndite, 
specifice organizației noas
tre — fraze generale, pro
puneri minore, acțiuni a- 
morfe.

De ce ? Care să fie cau
za ? Le lipsesc, oare, uteciș- 
tilor fantezia, priceperea, 
entuziasmul ? Nu doresc e- 
levii, tineri în genere, la a- 
ceastă vîrstă frumoasă, să-și 
petreacă timpul liber plă
cut, frumos, educativ ?

Le-am adresat elevilor 
f din cele șase clase a X-a, 

«de la această școală, urmă
toarele întrebări referitoare 
la activitatea extrașcolară :

1. CUM AȚI DORI SA VA PETRECEȚI TIMPUL LIBER? CE PREFERAȚI: LEC
TURA, TEATRU, FILM, OPERA, CONCERT, SPECTACOL FOLCLORIC, MUZICA U- 
ȘOARA, VARIETĂȚI ? CE LOC OCUPA SP ORTUL IN PREOCUPĂRILE VOASTRE ? 
DAR EXCURSIILE? CE AȚI DORI SA FACEȚI, DIN TOATE ACESTEA, ÎMPREUNA 
CU CLASA?

2. CREDEȚI CA POATE PREGĂTI CLASA VOASTRĂ UN PROGRAM ARTISTIC? 
CE AR TREBUI SA CUPRINDĂ ACESTA ? PERSONAL, CU CE AȚI PUTEA CONTRI
BUI LA REALIZAREA LUI?

IATA, ACUM, RĂSPUNSURILE ELEVILOR:

sigur

M-aș 
de e-

De la glumănu uitați sportul!Vă rugăm să
la „Othelo
sau despre

banală

a elevilor claselor a X-a

Buftea, Mogo-

Tentația „marilor eroi
for-

Aș

«

Alexandru :

Aș dori să 
Brukenthal

îm- 
diri- 
mai

<(****>•’

S .

armonizarea 
pentru o 
chibzuită 

este posi- 
colectivul

optez pentru

Mihaela : îmi 
mult florile și 
parte din timpul

mai puțin

Elefterie: Aș

piese de teatru, 
desigur, la nivelul 
și așa de variat, 
a putea cuprinde

Doina : Aș
terminarea li-

totuși...

0 prezentare

Din cei 222 de elevi care 
au răspuns Ia anchetă, 222 
au pledat, subliniind nece
sitatea unei maxime „gos
podăriri" a timpului lor 
liber, pentru petrecerea lui 
cit mai variată, instructivă. 
97 la sută dintre aceștia 
și-au exprimat dorința de-a 
petrece alături de colegi, 
împreună cu clasa, majori
tatea ceasurilor de răgaz.

Țopîrdea Ion : Lectura, 
spectacolele, acțiunile în 
mijlocul naturii — iată un 
mijloc ideal de petrecere 
a timpului liber. De aceea 
le prefer pe toate.

Dumitrașcu Gheorghe: 
Petrecerea plăcută a timpu
lui liber depinde de dorin
țele fiecăruia în parte, dar 
și de modul în care ne în
țelegem între noi. Iată de 
ce cred că 
acestor dorințe, 
folosire cit -mai 
a clipelor libere, 
bilă numai în 
clasei. Optez, așadar, pen
tru acțiunile inițiate de or
ganizația U.T.C., împreună 
cu tovarășul diriginte.

Grigoraș Valentin : Sînt 
pasionat de filatelie și în- 
tîrzii ceasuri întregi asupra 
semnificațiilor acestui uni
vers la scară redusă.

Drăguțescu Dana: 
Timpul liber mi-1 petrec 
pe bicicletă.

Martinovici Cristina : 
îțni place să citesc cărți de 
literatură, fac sport și cînt 
la vioară.

Popescu Eugenia : „Tim
pul liber" al elevului de 
liceu răspunde adeseori 
„ocupat". Atunci cînd îl 
găsesc, totuși, „liber" mi-e 
greu să aleg între un teatru 
sau film. tarte sau o 
plimbare la șosea. Totdea
una, însă, 
ceva.

Dobrin
plac foarte 
de aceea, o

meu liber mi-1 petrec 
grijindu-le.

Răcăsanu Cornel : Radio- 
tehnica și muzica ușoară — 
iată pasiunile mele !

Bratu Lucia : întîrzii 
ceasuri întregi între cretă 
și gips. îmi place să scul
ptez și-aș dori să facem în 
școală un cerc de sculptură.

Rizeanu Radu : Propun 
organizației noastre U.T.C. 
înființarea unui cerc de ra
diofonie și astronomie. 
Sînt sigur că tovarășii pro
fesori de specialitate ne-ar 
ajuta. Personal m-aș ocupa 
de radiofonie, o veche și 
statornică pasiune.

Ghiță Mariana : Litera
tura și mecanica — extre
mele epuizării timpului 
meu liber !

Coșoianu Florica : Mă o- 
dihnesc activ ; citind și de- 
senînd.

Tematoru Nicolae : 
fotoamator și-aș dori 
cerc de specialitate.

Țoi Georgeta : Muzică, 
spectacole, lectură, sport I

Stoicea Ștefan : Mă pre
ocupă științele exacte.

Călin Floarea : Pasiunea 
mea ? Literatura de aven
turi I

Radu Pantelimon : Un 
cîntec de muzică populară
— și-ți învie în memorie 
întreaga lume a satului I

O primă concluzie pentru 
organizatorii activității 
extrașcolare: mult, puțin
— timp liber există. Și 
tocmai pentru că se află 
în „cantități" reduse, un 
prim deziderat în întoc
mirea unor programe de 
activități realiste și con
crete ar fi : consultarea 
uteciștilor asupra „cantită
ții" acestui timp, departa
jarea Iui pe ore, etape ale 
zilei și, in consecință, ți
nînd seama de preferințele 
majore ale tinerilor, folo
sirea cit mai chibzuită, mai 
eficientă a acestui timp 
liber. Preliminarii obliga
torii !

Din cele 222 de răspun
suri, 211 consemnează ca 
principală pasiune ex
cursiile. Elevii vor să cu
noască patria, să-i admire 
priveliștile naturale, să po
posească în fața locurilor 
istorice, a vestigiilor tre
cutului neamului nostru, să 
cerceteze îndeaproape noile 
obiective economice. Ei își 
manifestă, de asemenea, 
dorința de a cunoaște ora
șul și împrejurimile sale, 
de a-și petrece duminicile 
la Snagov, 
șoaia.

Draghița 
vrea ca la 
ceului să-mi cunosc bine 
patria. Doresc, așadar, cît 
mai multe excursii organi
zate de școală. O precizare: 
nu numai în vacanța de 
vară, ci și iarna, primăvara.

Zaharia Onoriu: 
preună cu tovarășul 
ginte să facem cit 
multe excursii, pentru a 
cunoaște monumente isto
rice, de artă.

Ionescu Ilie : 
vizitez Muzeul 
din Sibiu.

Georgescu
Vara aceasta am fost cu 
școala în Masivul Retezat. 
A fost foarte frumos. Aș 
vrea să facem cu clasa o 
excursie de proporții mai 
mari.

Ilie Elena : Drumețiile în 
împrejurimi I Le putem 
face cel puțin de două ori 
pe lună.

Dobre Vasilica : Cele mai 
multe excursii le-am făcut

în sudul țării și Moldova ; 
aș vrea și una în Ardeal.

Toader Elena : Prefer 
Munții Apuseni.

Galea Lucian : îmi plac

Nicolae Petre : Aș vrea 
să practic iudo, dar unde 
să mă înscriu ?

Scîntee Mirela : Cred că 
Sportul trebuie să ocupe un 
loc secundar; în favoarea 
învățăturii. Totuși, pentru 
o armonioasă dezvoltare fi
zică și intelectuală, îmi ex
prim părerea că fiecare 
elev trebuie să aibă și o 
preocupare sportivă.

Petculescu Alexandru: 
îmi place îndeosebi ciclis
mul. Cred că comitetul 
U.T.C. ar putea organiza 
un asemenea concurs in- 
terclase.

Să tragem și sub aceste 
opinii (nu le-am enumerat, 
desigur, 
nie și 
cluzia ?
la sine, 
sportul 
fiecare 
nu l-ar 
ganizat, 
petent al profesorilor de 
specialitate ? Prevăzute — 
în programul de activită
ți — la acest mod, dorin
țele elevilor ar putea fi cu 
siguranță Îndeplinite. Iar 
organizației U.T.C. i-ar re
veni, desigur, laudele co
respunzătoare.

un debut in 222 de ipostaze
“ dar m-aș ocupa de pavoa

zarea sălii.
Busuioc Emilia: Aș in

terpreta o piesă la pian.
Mușat Ion: Mă voi pre

zenta cu acordeonul1
Groza Iulia: O arie 

dintr-o operă sau o canțo
netă I

Vasiloiu Constantin: O 
poezie din Coșbuc, poetul 
meu preferat I

Pînzaru Eugen: Specta
colul l-aș regiza eu.

Pîslaru Marian: L-aș a- 
juta pe colegul meu Pîn
zaru la regie...

Grecu Florinei: Nu știu 
dacă aș fi bun de actor ; aș 
face însă pe sufleorul.

Ionescu Silviu: Măcar 
ca figurant, și tot aș par
ticipa la piesa pe care, cu 
talentele clasei, sînt 
că am realiza-o !

Marinescu Mircea : 
ocupa de decoruri și 
fectele de lumină.

Dobre Florica: Aș con
fecționa costumele.

Popescu Ion: Credeți- 
mă, n-am talent ; dar tot 
aș veni și eu cu o glumă.

Acestea sînt posibilități
le uteciștilor — tot atitea 
rezerve ale organizației 
U.T.C. în întocmirea pro
gramului de activități. Nu 
se așteaptă decît mobili
zarea lor. Și încă ceva: 
dacă am extinde ancheta și 
Ia celelalte clase din liceu, 
nu am obține — tovarăși 
din comitetul U.T.C. — a- 
celași rezultat ? Atunci, 
pe cînd festivalul artistic 
al școlii ?

La întrebarea noastră : 
Credeți că poate pregăti 
clasa voastră un program 
artistic ? — 222 de elevi au 
răspuns afirmativ, cu con
vingere : DA ! Ei și-au ex
primat părerea că un ast
fel de spectacol trebuie să 
cuprindă : recitări, mono- 
loguri, momente vesele, 
cîntece de muzică ușoară 
și populară, dansuri, nu
mere de gimnastică (și a- 
crobatică !) scenete și chiar 
scurte 
Totul, 
lor — 
pentru 
contribuția fiecăruia.

I
I
t

statistica :
elevi (băieți și fete) includ 
printre pasiunile lor prin
cipale — sportul: fotbal, 
gimnastică, volei, atletism, 
iudo, scrimă, ciclism. Cîți- 
va optează pentru automo
bilism — „de viitor", cum 
se exprimă Ghiță Mariana 
dintr-a X-a B.

Isai Elena : Prin sport 
organismul se călește, și 
această călire trebuie s-o 
facem acum, cînd sîntem 

Vineri.
Sturdza Mihai: După în

vățătură, sportul ocupă în 
preocupările mele locul 
nr. 1. Prefer handbal și 
baschet, iar vara înot foarte 
mult.

Șerban Carmen : îmi 
place în special atletismul, 
pe care îl practic în cadrul 
cercului sportiv din școală.

pe toate) o li
să socotim. Con-

Se impune de 
Elevii iubesc 
și-l practică; 

cum poate. De ce 
practica atunci or- 
cu sprijinul com-

excursiile adevărate, 
bascheți și rucsac — nu cu 
pneuri și motor I

Șerban Dumitru : Toată 
clasa, cu bicicleta în jurul 
Bucureștiului I

Csanki Irina : în vacan
țe călătoresc mai mult cu 
părinții. M-aș simți, însă, 
mai bine alături de colegi. 
Păcat că nu se fac mai 
multe excursii.

Cioabă
dori să vizitez impreună 
cu clasa o întreprindere 
din orașul nostru.

Iată, așadar „radiografia" 
uneia dintre marile pasiuni 
ale elevilor (ale tinerilor, 
în genere). Ce i-ar fi reve
nit biroului organizației 
U.T.C. în urma unui astfel 
de sondaj ? Consemnarea 
propunerilor făcute și supu
nerea lor dezbaterii adu
nării generale. Selectate, 
cele care întruneau sufra
giile unanime, trecute 
apoi în programul de acti
vități. Procedînd astfel, ai 
cel puțin antecedentele si
gure ale unor rezultate fru
moase.

întrebați ce fel de lectu
ră preferă, ce gen de spec
tacol, 198 de elevi au răs
puns că îndrăgesc operele 
de aventuri, cărțile de că
lătorii, teatrele și filmele 
care oferă modele de 
eroi puternici, îndrăzneți, 

la vîrstă cînd ad- 
faptele marilor 
ne răspunde un 

clasa a X-a A.
Mihaela: Prefer

„Sîntem 
mirăm 
eroi" — 
elev din

Bică
cărțile de aventuri și cele 
științifico-fantastice.

Jalbă Doina : Teatrul cu 
subiecte istorice !

Ivan Gheorghe: Mă pa
sionează problemele privi
toare la cucerirea cosmo
sului.

Marin Viorel: Filmele mă 
atrag în mod deosebit. 
Cele de aventuri și, de ce 
n-aș recunoaște-o, cele po
lițiste ; la vîrstă noastră...

Zamfir Ana Maria : Ple
dez pentru piesele care re
dau viața unor momente 
din trecutul poporului 
nostru.

Teodorescu Valentina:

Cultura la domiciliu! Te
levizorul. Emisiunile pre
ferate : tele-enciclopedia, 
tele-globul, clubul teme
rarilor, varietăți.

Așadar, în atenția orga
nizației U.T.C. trebuie să 
stea un astfel de obiectiv 
important: inițierea, pen
tru uteciștii aflați Ia aceas
tă vîrstă, a unor acțiuni 
ample menite să le cultive 
sentimentul de curaj, voin-

Alexandrescu Jana : 
spectacolul, numit even
tual „De toate pentru toți", 
aș putea participa în 
mația de dansuri.

Popa Gheorghe: 
cînta muzică ușoară.

Nadă Gabriela : Dacă ar 
fi nevoie de un prezenta
tor — m-aș oferi cu plăcere.

Pleșa Stela : Aș prezenta 
un număr de gimnastică 
artistică.

Radu Vasile: Ce-aș mai 
zice un cîntec popular !

Niță Irina : N-am talent,

patriotism, îndrăzneală, 
le insufle încredere însă

propriile forțe și totodată 
— răspunsurile o cer! — 
să le dezvolte discernămîn- 
tul și să le orienteze gustu
rile estetice.

Iată, astfel, rezultatul anchetei noastre, întreprinsă în 
rîndul elevilor din clasele a X-a ale Liceului „Tudor Vla
dimirescu". Am publicat atît programele de activități, cit 
și opiniile, dorințele și posibilitățile reale ale uteciștilor ; 
cerințele lor. în urma acestor cerințe — realizabile pe 
deplin — mai sînt, oare necesare comentariile ? Credem 
că nu ! Ceea ce revine comitetului U.TC. de la liceul a- 
mintit, birourilor U.T.C. de clasă (experiența este valabilă 
și pentru alte organizații), nu rămîne decît selectarea, 
contopirea acestor propuneri, sugestii și idei valoroase în 
obiective concrete ale programului de activități — ce
rință în strînsă concordanță cu recentele recomandări ale 
C.C. al U.T.C. privind îmbunătățirea activității organiza
țiilor U.T.C. Cu siguranță, atunci, nu vor mai avea loc 
nici confuzii între planul de muncă și programul de ac
tivități, ținînd seama de noutățile de conținut (și me
todică !) de viziune, pe care le presupune cel de al doilea.

Pagină realizată de : 
CONSTANȚA HANȚA 

ION ANDREITA
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Echipele de volei au sosit la sediul 

campionatelor europene

ClND LAURII 

CÎNTĂRESC MULT...

DECEPȚIA DEBUTULUI*
Pe boxerii noștri din lotul 

republican nu i-am mai vă
zut de mult in ring. Revede
rea de sîmbătă seara, prile
juită de turneul internațio
nal, a fost, trebuie să recu
noaștem, o decepție. Unul 
din medaliații cu bronz la 
..europenele" de la Roma, 
Ion Hodoșan, a fost pur și 
simplu... lichidat într-o sin
gură repriză de sovieticul 
Abrahmanov ; campionul 
nostru, Mihai Goanță, a fost 
introdus în competiție încă 
nerestabilit de pe urma unei 
operații de apendicită, pier- 
zind categoric la puncte ; 
Ion Covaci a boxat ca un 
începător, obținînd o victo

rie... chinuită în fața unui 
foarte tînăr boxer, francezul 
Waeușfel ; Gruieșcu, Dumi
trescu și Ghiță, ne-au părut 
obosiți, fără nici un chef de 
luptă.

Ce se lntîmplă cu băieții 
aceștia care n-au fost lăsa(i 
să boxeze în campionatul pe 
echipe, tocmai pentru a fi 
pregătiți la Iot în vederea 
întîlnirilor internaționale ? 
Prima noastră impresie a 
fost că tuturor le lipsesc 
meciurile de pregătire. A- 
proape toți au părut sur
prinși de faptul că au în față 
adversari adevărați. Sperăm 
că lucrurile nu se vor petre
ce la fel și cu ceilalți selec

ționați. Despre boxerii oas
peți putem spune că au in- A 
trat deciși în ring, au luptat " 
cu dîrzenie și și-au apărat 
corect șansele. Sovieticii, a 
fără nume „sonore", au im- “ 
presionat, ca și în alte dăți, 
prin vitalitate și forță în lo- _ 
vituri. Francezii extrem de 
combativi, au lăsat, de ase
menea, o bună impresie. Bo
xerii unguri și bulgari nu A 
au părut deocamdată prea 
bine pregătiți. Se remarcă la 
ei cam aceleași lipsuri amin- £ 
tite mai sus pentru boxerii 
români.

9PETRE HENȚ

Mica retrospectiva •
Zilele acestea, a avut loc 

în sala Floreasca, turneul fi
nal al „Cupei României" la 
baschet masculin. Au partici
pat echipele Steaua, Dinamo 
București, Politehnica Bucu
rești și Institutul de cultură 
fizică. Joi, în prima zi a tur
neului, Steaua fără a „stră
luci" a învins Politehnica cu 
76—66 iai Dinamo, studenții 
cu 83—58. în ziua a doua 
s-au desfășurat partidele Di
namo — Politehnica și Steaua 
— I.C.F. Cîștigătoare primele 
echipe cu 96—75 și respectiv

86—75. Astfel s-au calificat 
pentru finală Dinamo și 
Steaua, locurile trei și patru 
urmînd să și le dispute I.C.F. 
și Politehnica.

în meciul cu Politehnica, 
după multe răsturnări de 
scor, J.C.F. cîștigă cu 62—61, 
ocupîpd locul trei.

Și acum, finala 1 Derbiul 
Dinamo — Steaua devenit 
tradițional în baschetul nos
tru. încă din primele secun
de, fiecare atac înseamnă tot 
atîtea puncte. Dar Steaua nu

poate ține ritmul impus de 
dinamoviști. Pauza îi găsește 
pe aceștia în avantaj : 46—-
32. în repriza secundă, 
Steaua pare decisă §ă repare 
decalajul. Dinamo primește 
însă lupta tot atît de „proas
pătă", ca la începutul meciu
lui. Ea termină învingătoare 
cu scorul de 79—69, cîștigînd 
„Cupa României" și prin a- 
ceasta, dreptul de a participa 
la competiția continentală 
„Cupa cupelor".

EMIL TEPEȘEANU 
student

Era tot într-o toamnă : 2 no
iembrie 1963.

Nu știu dacă în acele clipe, 
cînd căpitanul formației noas
tre, Horațiu Nicol au, primea 
mult rîvnitul trofeu, ne gîn- 
dearn doar la cununa de lauri 
sau și la „greutatea" ei.

Următoarele confruntări ale 
voleiului nostru aveau să ne 
convingă (dacă mai era ne
voie !) de un adevăr simplu : 
cursa spre înălțimi este mai 
ușoară decît menținerea pe 
vîrf. Trebuie să spunem însă 
că, în ciuda unor mici insuc
cese, jucătorii echipei noastre 
naționale și-au purtat cu cinste 
tițlul de campioni și conti
nentului. Anul trecut ei au 
devenit și vicecampioni mon
diali, fiind la aproape fiecare 
turneu protagoniști.

Iată însă că peste cîteva 
zile, „mandatul" cucerit la 
București va expir». în Țurcia 
începe un nou campionat eu
ropean, în care volei-ul ro
mânesc vg avea de trecut cu 
siguranță situații mult mai 
grele decît cele de acum pa
tru ani.

Experiența din ultima vre
me demonstrează că la ase
menea emulații, fiecare din
tre competitori își face un 
titlu de cinste din a obține 
rnăcar o victorie în fața cam
pionilor. Așa se întîrpplă că, 
echipe modeste, aruncîncj în 
luptă tot potențialul, pentru a 
se putea mîndri apoi cu un 
singur succes, obțin victorii 
asupra formațiilor consacrate. 
Iată de ce reprezentativa noas
tră va avea un motiv în plus 
să nu înceapă nici unul din 
viitoarele meciuri cu convinge
rea că victoria este o chestiune 
de formalitate- Dincolo de 
plasă se va afla mereu un alt 
partener, proaspăt și îndîrjit 1

De fapt cu ce ne vom pre
zenta la apropiatele „europe
ne" care încep la 26 noiem
brie ?

Palmaresul e bogat. Să a- 
mintim doar succesul obținut 
la campionatul mondial de la 
Fraga — locul II — să sub
liniem totodată că două finale 
ale „Cupei campionilor euro
peni" s-au jucat între echipele 
românești Dinamo și Rapid...

Este adevărat că sîntem în 
acel moment cînd o generație 
predă ștafeta alteia. S-au ri
dicat între timp o serie de 
tineri care confirmă încrede
rea acordată. (Deși poate ne 
gîndim cu nostalgie la un Ho- 
rațiu Nicplau sau Fieraru...).

Lotul nostru este dominat, 
în continuare, de jucători ruti- 
nați : Drăgan, Cozonici, Der- 
zei, Ganciu, la care se adaugă 
Udișteanu, Tîrlici sau Schrei
ber.

La apropiatul campionat 
european din Turcia, echipa 
României se află în seria D, 
alături de selecționatele Bul
gariei, Poloniei, Albaniei și 
Republicii Federale a Ger
maniei.

Sportivii noștri vor trebui 
să-și apere șansele de la în
ceput, știind că sfârșitul unui 
meci înseamnă începutul al
tuia. Va fi un maraton care va 
cere efort și o totală dăruire.

Despre campionatul euro
pean feminin rîndurile scrise 
acum vor fi mai puține. Este 
știut, echipa noastră nu are 
decît un nivel mediu. Este 
însă bine că luăm parte la 
asemenea întreceri în care 
există posibilitatea unui con
tact direct cu valorile interna
ționale.

E cel puțin o anticipație.

ARISTIDE BUHOIU

HNAT ȘI IVÂNESCU 
ANTRENORI ÎN R. F. A GERMANIEI

Maeștrii emeriți ai sportu
lui Petre Ivănescu și Virgil 
Hnat au fost solicitați să an
treneze echipele Phoenix 
Essen și Tus Rheinhansen 
din R. F. a Germaniei.

La aeroport, In preajma

plecării, am discutat cu cei 
doi. Manifestau optimism și 
încredere.

— Meseria de antrenor, 
ne spunea Ivănescu, este de 
departe dificilă cu atît mai 
mult cînd antrenezi o echi
pă străină. Reprezinți țara 
ta, înainte de toate și tre
buie să confirmi realizările 
handbalului românesc. Sper 
să realizez acest deziderat, 
deoarece cunosc bine stilul 
de joc al handbaliștilor ger
mani, posibilitățile pe care 
le au.

Hnat l-a completat:
— Un amănunt : Steaua — 

echipa noastră campioană, 
va efectua un turneu în R.F. 
a Germaniei. Este posibil ca 
și echipele pe care le vom 
antrena să participe la acest 
turneu. Va fi un nimerit pri
lej pentru jucătorii vest-ger-

VIRGIL HNAT
mani de a învăța cîte ceva 
din jocul echipei românești— 
Cum s-ar spune, vor partici
pa la cîteva lecții „pe viu...“

VIOREL PAUNESCU

ATLETI SM

•BOBOCII -
ZCA ÎNTOTDEAUNA
•GRĂBI TI
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„Bobocii" facultăților bucu- 
reștene și-au dat întîlnire 
duminică, pe Stadionul ti
neretului, în cadrul fazei pe 
centru universitar a Cupei 
anilor I la atletism. In ab
sența icefiștilor, angrenați în 
aceeași dimineață în disputa 
campionatului republican pe 
echipe, victoria a revenit ce
lor mai tineri studenți de la 
„Universitatea". Păreri cule
se la marginea pistei : pri
mul nostru interlocutor — 
asistentul MIRCEA URSAC 
de la I.C.F. :

— Dincolo de rezultatele 
Q înscrise in foile de concurs, 

modeste de altfel, cu excep
ția probelor de săritură în 
lungime și 1 000 m plat, con- 

w cursul a izbutit să fie totuși 
o realizare remarcabilă în 

• sensul eforturilor care se 
fac pentru atragerea, încă 
din primii ani ai studenției,

a unui număr cit mai mare 
de studenți pe terenurile de 
sport, a trecerii celor mai 
buni spre performanță-

Canotajul, jocurile sporti
ve, gimnastica sînt, alături 
de atletism, alte „cupe" re
zervate anilor întîi de la 
startul cărora vom putea se
lecționa multe elemente va
loroase pentru echipele noa
stre studențești de club".

Conform regulamentului, 
în concurs trebuiau să figu
reze înscriși, la fiecare pro
bă, doar cîte doi reprezen
tanți pentru fiecare institut. 
Au fost mai mulți însă. De 
ce ?

S-a admis o astfel de si
tuație întrucît nu a existat, 
de fapt, faza pe facultate a 
„Cupei", ne spune asistentul 
EMIL CONSTANTINES.CU 
de la Institutul pedagogic. 
Timpul nefavorabil nu a per

mis desfășurarea acestei eta
pe, așa că am lăsat libere 
înscrierile pe probe, contînd 
în clasament doar primele 
două rezultate de la fiecare 
echipă".

Soluția găsită este, într-a- 
devăr, salvatoare, dar nu 
poate compensa lipsa tocmai 
a etapei de masă, poate m*'i 
importantă în ideea răspi 
dirii activității sportive pî.A. 
la nivelul grupelor decît 
chiar faza pe Capitală. Ar fi 
lipsit, desigur, din foile de 
concurs unele rezultate foar
te slabe care nu reflectă po
sibilitățile atletice ale unor 
tineri de 18—16 ani. Fiindcă, 
să nu uităm, cluburile noas
tre sportive universitare, nă
zuiesc pe bună dreptate ca 
în următorii cîțiva ani, să 
devină puternice „fortărețe 
sportive".

VIOREL RABA

TAJUL
Rugbiul începe șă devină 

clacă nu un sport popular, 
un joc cu adepți numeroși. 
Apariția unor echipe provin
ciale ambițioase din orașe nu 
de primă mărime e un semn. 
Pe stadionul Ghencea, Rul
mentul Bîrlad a lăcut țițeci 
nul cu echipa bucureșteană 
Gloria: 3—3. Echipa are
cîțiva jucători foarte buni pe 
posturi-cheie, fundașul Duță 
și demiul Florescu care dau 
stabilitate și orientare unei 
echipe bătăioase ce nu cedea
ză njci un nțoment. Rulriien- 
tul Bîrlad avea dreptul la un

meci nul și l-a obținut în 
ultimul minut de joc prin- 
tr-un dropgol inspirat. Dacă 
prezența la Bîrlad a echipei 
de divizie A, Rulmentul, va 
stimula apariția unor juniori 
pasionați de rugbi meritele 
acestei formații ieșită cu for
țe proprii din anonimat vor fi 
cu atît mai substanțiale. 
După remarcabilele echipe 
studențești de rugbi de la 
Cluj, Petroșeni și Iași, Bîrla- 
dul adaugă încă una.

A cincea echipă provincială 
cu o evoluție promițătoare e

D ROPGO LU R1L0R
Farul Constanța. Echipa are 
elemente excelente dar îi lip
sește coeziunea și maturita
tea. Are o foarte bună gră
madă, o excelentă linie a 
treia, care se bate eficace 
pentru baloanele din tușă, o 
linie de trei sferturi agresivă 
și un bun fundaș. Cu toate 
acestea a pierdut cu 18—3 în 
fața echipei Steaua. Cauzele 
sînt mai multe. Pe lingă ma
turitatea militarilor și inexpe- 
riența constănțenilor se a- 
daugă și excelenta evoluție a 
lui Penciu animatorul întregii

partide. Față de un jucător 
care depășește, și încă strălu
cit, sarcinile postului său, Fa
rul a oferit ca replică un ju
cător sub sarcinile postului. 
Demiul constănțean nu știe 
să-și angajeze echipa în atac 
sau să și-o orienteze în mo
mentele cheie. Sarcinile pos
tului îi depășesc posibilități
le. Atuul cel mai serios al 
militarilor a fost știința de a 
evita angajamentul fizic (pe 
care l-ar fi cerut eseurile și 
care ar fi convenit echipei 
constănțene) măcinînd echi-

pa adversară cu dropgolurile. 
Este una din puținele dăți 
cînd o echipă uzează frec
vent și adecvat tactic de su
perioritatea pe care i-o pot 
da dropgolurile. (Lecția echi
pei Beziers se vede că n-a ră
mas fără ecou). Fără apelul 
la ele e greu de crezut că e- 
chipa Steaua, care a evoluat 
excelent ieri, ar fi reușit să 
învingă atît de detașat aceas
tă promițătoare echipă care e 
Farul Constanța.

U. M.

i

Portarul Coman : „A fi sau 
a nu fi". (La punctul de 11 m- 
din careul Stelei... Dobrin)

SUB UN 
SOARE
CIT 0
SCRU
MIERĂ

de Fănuș Neagu

Sub un soare cit o scru
mieră de vagon restaurant, 
jucătorii celor două mari clu
buri bucureștene (Dinamo 
și Steaua) au reușit să cîștige, 
duminică, doar un singur 
punct, și acela smuls cu chiu 
cu vai de la penultima echipă 
a clasamentului. Săracii bol
navi ai stadioanelor (adică 
microbiștii, mulți — putini, 
citi au mai rămas) nu știu ce 
să mai creadă. Să se fi scu
turat toată floarea bostanu
lui și să nu mai fie nimic de 
făcut ? N-aș zjce. Necazul 
vine, așa văd eu, de ța anțre- 
nori. Cei mai mulți dintre ei 
nu se piicep decît să facă gă
lăgie. Avem un fotbal mic, 
mic de tot, și-năuntrul lui o 
gălăgie cit două continente. 
Uitați-vă la Dinamo-Bucu- 
rești. Poate cineva să susțină, 
fie și prin somn, că Pârcălab, 
Dumitrache, Nunweiller III 
sau oricare alt băiat din a- 
ceastă formație n-are ta
lent ? I Nici gînd. E limpede, 
însă, că instruirea lor se face 
alandala — pricit de supără
tor ar suna acest cuvînț. To
varășul Traian Ionescu a 

țipat in dreapta și-n stingă 
că-i .sînt luați tn mod abuziv 
jucătorii la lot. De două săp- 
tămîni și mai bine, nimeni nu 
i-a mai chemat nici un om, 
nicăieri, și rezultatul, tot zero 
tăiat în două. Pantalonul rupt 
în genunchi și dăm vina pe 
baba Rada. Mi se pare că nu. 
vrem cu nici un chip să în
țelegem că trebuie să ne re
vizuim radical concepțiile 
despre fotbal. Dacă o ținem 
tot așa, vom mai plăti.

Trec la partida Steaua-F.C. 
Argeșul. Și o voi prici prin 
prisma mecițdui pe care-l a- 
vem de jucat cu polonezii, 
la Cracovia. Chemați să-și 
spună părerea, antrenorii de 
divizia A au hoțărît ca selec
ționerul unic să formeze na
ționala pe scheletul echipei 
Steaua. Bine — cu toate că 
nu văd unde e binele otita 
vreme cit se prevede să se 
facă un singur antrenament, 
miercuri și nu două, marți și 
joi, cum ar fi de dorit și cum 
se obișnuiește peste tot — 
Steaua să furnizeze majorita
tea jucătorilor. Dar echipa a- 
ceasta, din care am făcut un 

mit (în lipsă de ceva mai bun 
te agăți de ce ai, omenește 
înțeleg) a pierdut duminică 
fără drept de apel. Căci go
lul înscris de Olteanu, de 
care poate mulți se vor lega 
și vor face caz, a fost perfect 
valabil (arbitrul Biolan, tușie- 
rul, ofi suferă de vreo boală 
de ochi, ori e frate de cruce 
cu Voinea și Sorin Avram). 

'Dacă vreți, primul gol al mi
litarilor poate.fi pus în dis
cuție, fiindcă în momentul 
cînd mingea a ricoșat din 
bară la Soo, Constantin se 
afla în ofseid flagrant. Dar 
nu chestiunea aceasta trebuie 
să ne frămînte, ci faptul că 
Steaua, în repriza a doua, a 
jucat ca o formație foarte oa
recare, complet lipsită de o- 
rizont, vlăguită moral și fi
zic. Faimoasa ei apărare a 
cedat cu o ușwință de școlari 
caie-au jucat șotron în timpul 
cînd se predau ultimele două 
litere ale alfabetului. Și ca 
tacîmul să fie complet, Du
mitru Popescu și Constantin 
s-au accidentat. Schelet — 
schelet, dar de unde să-l iei ? 
N-am sufletul negru, mai 

mult, nu-i suport pe cei veș
nic cătrăniți, dar ce facem ?

...F.C. Argeșul, după un 
eșec la scor la Budapesta, a 
trecut acum în fruntea cla
samentului. Norocul din li
nele partide, plusul de ambi
ție din meciul cu Steaua, și, 
mai presus de orice, situația 
atît de încjlcită în fotbalul 
nostru, o face să viseze la 
titlu. Cred că poate să-l ob
țină, fiindcă a închegat o îna
intare tehnică (nu-l uitați pe 
Dobrin, oricînd băiatul acesta 
e în stare să ne risipească 
puțin amărăciunea) în care și 
fostul rapidist Kraus și-a gă
sit locul. Jercan și Olteanu, 
Coman, Ilie Stelian, și Barbu, 
— iată oamenii de bază ai pi- 
teștenilor. Pe Ioachim Po
pescu, care mi-e drag pentru 
„fițele de hăiat de cartier", 
nu-l trec acum în șir cu cei
lalți, fiindcă de multe ori își 
pune echipa în situații neplă
cute...

Progresul, strunită de Cor
nel Drăgușin, începe să scape 
de obsesia lanternei. Era și 
timpul. Pe prim plan, clujenii, 
dar pentru mine — indiferent 

ce-o să spună cel ce semnea
ză, sub pseudonim, Ion 
Hodiș — evoluțiile lor de 
pînă acum nu sînt conclu
dente. In schimb văd că Gil 
Mărdărescu a făcut din Fa
rul spaima tuturor echipelor, 
ceea ce înseamnă că la Con
stanța nu ești bine primit de
cît în sezonul estival și nu
mai ca turist. La Brașov, 
Ploieșteanu își face numărul 
— dacă i-o mai merge și a- 
nul ăsta, de revelion, niște 
prieteni ai mei sînt jurați să 
deschidă un borcan cu loz în 
plic în fața casei sale. Pe ra- 
pidiști i-am lăsat anume la 
urmă. Au pierdut la Ploiești, 
dar nu e nici o supărare. De 
data asta numpi. Acum îi aș
teptăm în întâlnirea cu Ju
ventus. La vecchia donna a 
încasat și ea patru goluri, pa
pară pe care n-a mai gustat-o 
de mult. Ia să ia aminte I. Io
nescu și Dumitriu. Un gol în 
poarta II. H. 2, la el acasă, 
ne-ar scoate, sînt sigur, din a- 
nonimat. Și, între noi fie vor
ba, ar fi nevoie de puțin ozon 
de-adevăratelea.

MINUTUL 81
...Minutul 81 al meciului 

dintre Farul și Universitatea 
Craiova. Tabela de marcaj in
dică încă 1—0 pentru Farul 
prin golul înscris de Tufan 
în prima repriză (minutul 21). 
Scăpat pe contraatac, Niță, 
extrema dreaptă a craioveni- 
lor, a pătruns în careu și go
lul părea inevitabil. Cînd a- 
tacantul craiovean urma numai 

să împingă mingea în plasă, 
printr-un salt de panteră, de 
la început predispus acciden
tării, Manciu planează 6 sau 
7 metri în aer și respinge în 
extremis. în același moment 
își fracturează piciorul. La 
spital, răspunde prieteni
lor și gazetarilor ce 
s-au încumetat să pă
trundă în camera albă ; 
„Bine că n-a fost gol... Am 
cîștigat 2 puncte-.. Cele mai 
grele din acest sezon..."

GH. FECIORU

GESTUL SPORTIV
< Am ținut să văd Rapidul

după marea performantă 
realizată cu Trakia Plovdiv, 
cvoluinci în campionat. Dar

1 am văzut un meci de fotbal 
fără... fotbal. Jocul a început 
frumos, promițător — o ilu
zie de 15 minute — dar s-a 
’erminat dezolant. Băieții din 
Ciulești au pierdut două 
auncte tot așa de bine cum 
’iuțeau să le și cîștige. De 
ee 7 Au venit cu o lecție re
petată pînă la stereotipie : ne 
ipărăm, ne apărăm, ne a- 
>ărăm. Si s-au apărat. N-au 
mizat deloc pe ofensivă. Nici 
măcar pe contraatac. Un sin
gur om se zbatea ca peștele 
pe uscat să facă ceva : Io-

nescu. Inutil însă. Dumitriu 
a fost nu partenerul, ci ad
versarul lui. Nu l-am văzut 
niciodată jucînd mai prost. 
Inexplicabilă pare nu numai 
indolența, plictiseala cu care 
a jucat, lipsa de decizie, re
nunțarea la luptă, pe care a 
manifestat-o, ci lipsa de mi
nimă dăruire pentru echipa, 
pentru clubul său. A fost 
mereu, clipă de clipă, un în
vins.

Rezultatul este neechitabil. 
Victoria a fost facilitată de 
„cavalerul fluierului" Rainea. 
Acesta a acordat un 11 m 
gratuit, într-o fază care, re
gulamentar, nu reclamă o a- 
tare pedeapsă. Ciudată ni se

pare — și nu este pentru 
prima oară cind facem ase
menea constatări — atitu
dinea unor oameni din tri
buna... „Petrolului" care simt 
nevoia ca 90 de minute să-și 
exteriorizeze patimile, cu in
vective sau refrene de ge
nul lui „huo", fără să fie 
dictate de situațiile de pe te
ren. Tot așa nu putem trece 
peste... „gestul sportiv" al 
inginerului Mircea Dridea 
care, în loc să-I ajute pe Lu- 
pescu — căzut leșinat la pă- 
mînt, în urma unui duel ae
rian — îl “împinge brutal și-1 
apostrofează. întrecere... 
sportivă ! 7

C. VASILE

Luptătorul român, Gh. Stan, pe 
primul Ioc

• în cadrul concursului inter
național de lupte libere de la 
Zakopane, sportivul român 
Gheorghe Stan a avut o compor
tare remarcabilă, reușind să se 
claseze pe primul loc la catego
ria 57 kg.

întrecerile preolimpice 
continuă...

• Concursul de ciclism a con
tinuat cu desfășurarea probei de 
urmărire individuală, în care 
cîștigător a fost declarat italia
nul Chamello. în finala pentru 
locurile 1-2, Chamello a reali
zat timpul de 4,44”93/100, față 
de 4’47’’66/100 cu cît a fost cro
nometrat columbianul Rodriguez. 
Pe locul trei s-a clasat italianul 
Trevino — 4’54’Tl/lOO, iar pe

patru cehoslovacul Daler — 
4’55”17/100.

• Ultima probă atletică, ma
ratonul, a dat naștere unei dis
pute interesante, încheiată cu 
victoria multiplului campion 
belgian Gaston Roelants. El a 
parcurs clasica distânță de 42,195 
km în timpul de 2hl9’37”4/10. 
Principalii săi adversari, concu- 
renții japonezi, s-au clasât pe 
următoarele trei locuri.

• Spectatorii prezenți la între
cerile concursului special de 
gimnastică pe aparate au aplau
dat măiestria sportivului japonez 
Akinori Nakayama, care a ter
minat învingător de patru ori. 
Gimnastul iugoslav Miroslav Ce
rar a ocupat primul loc la cal 
cu minere, iar japonezul Haruhi- 
ro Matsuda a obținut victoria la 
sărituri.

• La scrimă, proba masculină 
de floretă pe echipe a fost cîști- 
gată de formația Ungariei (Sza
bo, Furedi, Fenyvesy).

• în turneul final de polo pe 
apă, echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 4-3 selecționata Italiei. 
Alte rezultate : Iugoslavia— R.D. 
Germană 5-1 ; Ungaria—Mexic 
7-2 ; Cuba—Japonia 6-5.

La rugbi Anglia—Australia 16-11

• Desfășurată la Leeds, întâl
nirea internațională de rugbi 
dintre selecționatele Angliei și 
Australiei s-a încheiat cu victo
ria rugbiștilor englezi învingă
tori cu scorul de 16-11.

(Agerpres)

Turneul
internațional de box

Aseară, în sala sporturilor 
Floreasca s-a desfășurat cea 
de a doua reuniune a turne
ului international de box. Iată 
rezultatele înregistrate în or
dinea categoriilor : semi-mus- 
că : Davidescu (România) în
vinge la puncte pe Pilik (Un
garia) ; Lodin (U.fyS.S.) dis
pune la puncte de Drăgan 
(România) ; cocoș : Otvos 
(România) întrece la puncte 
pe Pali (Ungaria) ; Gîju (Ro
mânia) învinge la puncte pe 
Tomașevici (U.R.S.S.); pană:

Crudu (România) cîștigă la 
puncte în fata lui Petrox 
(Bulgaria) ; Trestie (U.R.S.S.) 
bate la puncte pe Iliescu 
(Romanța) semi-ușoară : Plot
nikov (U.R.S.S.) învinge la 
puncte pe Azzaro (Franța): J 
Bădoi (România) cîștigă prin I 
abandon — repriza a IlI-a — I 
meciul cu Calian (Bulgaria).

Finalele turneului vor avea 
loc miercuri 25 octombrie, în I 
aceeași sală, cu începere de I 
la ora 19. ■

(Agerpres)
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Președintele Consiliului

guvernamentală sovietică

de ambasadorul

de Miniștri a primit delegația

LUSAKA

EXCELENȚEI SALE 
Domnul KENNETH DAVID KAUNDA 

Președintele Republicii Zambia

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Zambia, adresez Exce
lenței Voastre felicitări cordiale împreună cu cele mai bune 
urări de prosperitate și progres poporului zambian.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni la a- 
miază delegația guvernamen
tală sovietică condusă de V. 
A. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice, care a parti
cipat la deschiderea Expozi
ției industrial-comerciale a 
U.R.S.S.

La întrevederea, care s-a /

desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au luat 
parte Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Victor lones- 
cu, președintele Camerei de 
Comerț.

A fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)

Recepfie oferita
U.R.S.S.

Ambasadorul Uniunii So
vietice la București. A. V. 
Basov, a oferit luni la 
amiază o recepție cu prile
jui deschiderii în Capitală 
a Expoziției industrial-co- 
merciale a U.R.S.S.

Au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-vicepheșe- 
dinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Minniștri, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte a 
Consiliului de Stat, membri 
ai C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și ai guvernului, 
co ducători ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință

și cultură, conducători 
unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior, 
Ziariști.

Au fost prezenți membrii 
delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, condusă 
de V. A. Kirillin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., sosit în 
țara noastră cu prilejul a- 
cestei manifestări, precum 
și membrii conducerii ex
poziției.

Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

A apărut

Lupta de clasă"
Nr. 10/1967

SUMAR:
50 DE ANI DE LA MAREA 
REVOLUȚIE SOCIALISTA 

DIN OCTOMBRIE
• * * începutul unei noi ere

în istoria omenirii.
• CONSTANTIN FLOREA :

Epoca trecerii popoa
relor la socialism.

• MIHAI BENIUC : în sluj
ba omului.

• GHEORGHE UNC : Soli
daritatea mișcării mun
citorești și democratice 
din România cu Revo
luția din Octombrie.

• CONSTANTIN BĂLOIU,
OCTAVIAN CIULEA : 
Economia sovietică du
pă cinci decenii. (Cifre 
și fapte).
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• * * Realism și spirit crea
tor în construcția so- 
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FLORIN BURTAN : Pro
ductivitatea muncii in 
lumina cerințelor legii 
valorii.

G. GUȘTI : Cu privire la sistematizarea localită
ților rurale.

SOCIOLOGIE
O. BERLOGEA, H. CU- 

LEA, M. TISMĂNA- 
RU: Influența socială 
a televiziunii.
DEZVOLTAREA 

ÎNVAȚĂMÎNTULUI 
SUPERIOR

AUREL NEGUCIOIU: Ni
velul calitativ gl învă- 
țămintului economic.

• T. HAGAN. I. SZOCS, I.
CHIȘU : Metodica și 
conținutul seminariilor 
de socialism științific. 
SPIELMAN, C. VEC- 
SEI, GH. CRĂCIUN : 
Adaptarea studiului 
științelor sociale la 
profilul facultăților.

NAȚIUNEA ÎN LUMEA 
CONTEMPORANĂ 

ȘTIINȚA, CULTURĂ, ARTĂ
• ION COTEANU : Direcții

de dezvoltare în lin
gvistică.

• ILEANA MĂRCULESCU :
Autentic și valoare în 
arta populară.

• FLORIAN POTRA : Rela
ția scenariu-regie în 
arta cinematografică și 
evoluția filmului ro
mânesc.

FIȘIER BIBLIOGRAFIC
Romantismul în literatura 

română (Sanda Ra
dian).
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SE R G Oi
ZAKARIADZE

SEMICENTENARUL
MARELUI OCTOMBRIE

Vizita președintelui

Republicii Islamice

despre actori și spectatori
Sergo Zakariadze, artist al 

poporului al U.R.S.S., a venit 
în România intîi 
Eroul național al 
gruzin, Gheorghi 
factorul poștal din 
ultima zi, dar mai 
nul Gheorghi Maharasvili din 
filmul Tatăl soldatului ni l-au 
recomandat ca pe un mare 
actor. Turneul Teatrului aca
demic de dramă „Șota Rusta
veli" din Tbilisi, din colecti
vul căruia face parte, ne-a 
dat plăcutul prilej de a-l cu
noaște „în carne și oase" și 
de a-l aplauda in ipostaza lui 
de bază : aceea de actor de 
teatru.

— Slujiți scena de mulți 
ani. Arta actorului a evoluat 
în acest răstimp ?

—■ Sigur că da. Epoca 
noastră cu dezvoltarea ei fan
tastică a impus necesitatea 
unui nou tip de actor — ac
torul intelectual, actorul ra
țiunii. Ca să folosesc o com
parație, creația actoricească 
acum, în era atomică, era o 
problemă de matematică su
perioară, pe cînd in trecut nu 
depășea nivelul aritmeticii. 
Azi trebuie să satisfacem niș-

pe pinză. 
poporului 
Saakadza, 
Prima zi, 
ales țăra-

te spectatori care zboară in 
cosmos.

— Ce le recomandați stu
denților dv., actorilor tineri ?

— Modestie, modestie și 
iar modestie. Le cer mereu 
să nu fie niciodată mulțumiți 
de ei. Suficiența îi distruge 
pe actori — și nu numai pe 
ei. C.înd ajungi să crezi că ai 
atins culmea, că nu mai ai ce 
perfecționa, ți-ai pus punct. 
După o experiență așa de 
lungă eu mă mai apuc de ro
lurile noi cu un sentiment de 
spaimă, care mă ajută să-mi 
mobilizez toate resursele.

— Deci, munca la rol în
cepe cu spaimă...

— Da, și cu o fidelitate 
absolută. Nu mă mai despart 
de el nici o clipă. Puterea de 
dăruire, chiar de sacrificiu, 
este încă o condiție funda
mentală pentru un actor. Artei 
trebuie să-i dai, nu să-i ceri. 
Și asta le recomand studen
ților mei și colegilor tineri. Și 
îi mai învăț că în artă trebuie 
să fii Om și cetățean, să iu
bești poporul tău și patria ta. 
In . afara lor nu exiști nici ca 
om nici ca artist.

I. s.

Plecarea la Helsinki a unei 
delegații a C. C. al P. C. R.

părăsitLuni dimineața
Capitala, plecînd la Helsinki, 
o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., care la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Finlanda, 
va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte to
varășii Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Comitetului

Executiv al C.C. a! P.C.R., 
președintele Colegiului Cen
tral de Partid, Ilie Rădules
cu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicu Bujor, șef de 
sector la Secția internațională 
a C.C. al P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost salutată de to
varășii Alexandru
Ilie Verdeț, Mihai 
membri ai C.C. al 
activiști de partid.

Drăghici, 
Gere, de 
P.C.R.

Seară 
de teatru

Consiliul General ARLUS 
și Consiliul pentru răspândi
rea cunoștințelor cultural- 
științifice au organizat luni, 
la Casa Prieteniei Româno- 
Sovietlce, o seară de teatru 
cu tema „Revoluția din Oc
tombrie în dramaturgia so- 
vietică“. A luat cuvîntul 
prof. univ. George Dem. Lo- 
ghin, prorector al Institutului 
de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale". In 
continuare, actorii Mihaela 
Juvara și Gheorghe Ghițu- 
lescu de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" au recitat 
versuri închinate Marelui 
Octombrie, după care a ur
mat filmul artistic „Povestiri 
de pe Don“.

★

încheindu-și turneul pe 
care l-a întreprins în țara 
noastră, în cadrul Zilelor 
culturii sovietice, colectivul 
Teatrului Academic Gruzin 
de stat „Șota Rustaveli" a 
părăsit luni Capitala. în cele 
două săptămîni cit au fost 
oaspeții publicului românesc, 
artiștii gruzini au prezentat 
spectacole la București, Cluj 
și Tg. Mureș.

(Agerpres)

INFORMAȚII

Pakistan, feldmareșalul

Mohammad Ayub Khan

Vizita făcută de președintele
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer

™ Luni dimineața, președin
tele Consiliului de Miniștri al

•
 Republicii Socialiste Româ

nia, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut o vizită președintelui

•
 Republicii Islamice Pakistan, 

feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan, șeful guvemu-

A lui pakistanez, la reședința a- 
w cestuia.

Au fost prezenți George 
A Macovescu, prim-adjunct al 

ministrului afacerilor externe, 
Mihai Magheru. ambasadorul 
României în Pakistan.

Au fost, de asemenea, de 
față Syed Sharifuddin Pirza- 

£ da, ministrul afacerilor externe

Pakistanului, Jamsheed 
A. Marker, ambasadorul 

, S.

al
K. ... .....
Pakistanului în România, 
Fida Hassan, secretarul prin
cipal al președintelui. Altaf 
Gauhar, secretarul Ministeru
lui Informațiilor și Radiodifu
ziunii, Kamaludin Ahmad, di
rector general în Ministerul 
Afacerilor Externe pakista
nez.

între președintele Consili
ului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și preșe
dintele Republicii Islamice 
Pakistan au avut loc convor
biri cordiale.

★★ 
A
” în cursul zilei de luni, 

doamna Miangul Aurangzeb, 
A fiica președintelui Pakistanu- 
“ lui, împreună cu soția minis

trului afacerilor externe pa- 
A kistanez, Syed Sharifuddin 

Pirzada, a ambasadorului Pa
kistanului la București, Jam- 

£ sheed Kt A. Marker, și a

secretarului principal al pre-* 
ședintelui, S. Fida Hassan au 
vizitat Muzeul Satului —• 
unde au asistat la un program 
de cîntece și dansuri folclori
ce —■ și Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Constantin 
Drăgan. a primit luni la a- 
miază delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, condusă 
de Antonin Krcec, secretar 
al Consiliului Central, care 
face o vizită în țara noastră 
pentru schimb de experiență.

La primire a asistat Ion 
Cotoț, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

întîlnirea, care a prilejuit 
un schimb util de păreri cu 
privire la activitatea sindica
telor din cele două țări, pre
cum și în legătură cu unele 
probleme ale mișcării sindi
cale internaționale, s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

ȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ PESTE HOTARE

pros. dr. doc.
PETRE VANCEA despre

Congresul de la MontrealPlecarea delegației guvernamentale
Sovietice

GHOLAM

O FOTOGRAFIE PENTRU
ALBUM U L D V

MACIASENRICO

(Agerpres)

a Uniunii

(Agerpres)

ATIT TIMP CIT VOI TRĂI !

16;

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

TIMP
11,30; CINE VOIA 8-0 UCIDĂ 

PE JESSIE ?
rulează la Colentina (orele 
18,15; 20,30).

guvernamen- 
Uniunii Sovietice 
de Vladimir Ale- 
Kirillin, 
al 
al

Delegația 
tală a 
condusă 
xeevici 
ședințe 
Miniștri 
participat 
expoziției 
merciale a 
tice la București, a părăsit 
Iun; după amiază Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, delegația a 
fpst salutată pe aeroportul 
BȚ leasa de Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al

Vicepre-
Consiliului de 

U.R.S.S.. care a 
l'ă deschiderea 
industrial - co- 
Uniunii So vie-

Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Visile 
Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
Victor Ionescu, președin- 

— "■'tete- Camerei- de-eomerț,*șr* 
de alte persoane oficiale.

Erau de față A.V. Basov, A 
ambasadorul Uniunii So- 
vietice la București, mem
bri ai ambasadei și specia- £ 
liști sovietici aflați în țara 
noastră cu prilejul organi
zării expoziției.

(Agerpres)

PLECAREA PRINȚULUI» 
REZA PAHLAVI •

Luni a părăsit Bucureștiul 
Alteța Sa prințul Gholam 
Reza Pahlavi, fratele șahin- 
șahului Iranului, care îm
preună cu soția, prințesa 
Manige, a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră la 
invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Oaspeții au fost însoțiți de 
șambelanul Curții Imperiale, 
dl. Abbas Guilanchah, cu 
soția.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri 
cu soția, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de 
Stat, Bujor Almășan, minis
trul minelor, Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport, Ion Drăgan,

secretar general al Consiliu
lui de Miniștri, Petru Burla- 
cu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Gheorghe 
Feneșer, secretar general al 
Ministerului Economiei Fo
restiere și alte oficialități.

Au fost de față ambasado
rul Iranului la București,
S. H. V. Sanandaji, cu soția, £ 
șl membri ai ambasadei.

★
Alteța Sa prințul Gholam 

Reza Pahlavi a trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și președintelui V 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, telegrame £ 
prin care mulțumește pentru 
primirea prietenească ce i s-a $ 
făcut în țara noastră.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național I.L. Caragia- 
le sala Comedia : CASTILI AN A 
ora 15. Sala Studio : REGINA 
DE NA VARA, ora 20.

Sala Palatului : Concertele cîn- 
tărețului de muzică ușoară En
rico Macias, ora 20.

Teatrul de comedie : OPINIA

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

SORA CEA MARE
rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Lumina (orele 9,15; 
20,45), 
13,30; 
(orelePROSTĂNACUL

—cinemascop—
rulează la Patria (orele 

Tomis (orele
Melodia (orele 8,45; 

16,15; 18,45; 21); 
‘ * 13,30;

ora

sala

PUBLICA, ora 20.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan

dra", Sala Schitu Măgureanu 
„D-ALE CARNAVALULUI" ora 
20, Sala Studio „KEAN“ 
20.

Teatrul C. I. Nottara,
Studio „CIND LUNA E ALBAS
TRĂ" ora 20.

Teatrul „Barbu Delavrancea" :
CA-N FILME ora 20

Teatrul evreiesc de stat : ZECE 
FRAȚI AM FOST ora 20.

Teatrul Țăndărică „IARMARO
CUL PITICULUI CLIP" ora 17,

11,15; 13,45; 
Flamura (orele 9; 11,15;
16; 18,30; 21).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la București 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
19; 21,15).

UN IDIOT LA PARIS 
—cinemascop—

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). 
Feroviar (orele 8,30 ; 10,45 ;
13,15-; 15 ; 17,45 ; 20,15) ;
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), Modern (orele 
9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Republica (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21,15).

AGONIE ȘI EXTAZ 
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,30 ; 14,30 ; 20,30), Grivița
(orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21).

AMPRENTA

(orele 
16,45;

11,30; 13,45; 16; 18,30;
Gloria (orele 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30), Volga
10; 16; 18,15; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA 
rulează la Doina (orele 
14,30; 16; 18,30; 20,45).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Union (orele 15,30; 
20,30).

SĂLBATECII DE PE RlUL 
MORȚII — SPRE CRESTE — 
GUSTAV NU-ȘI CUMPĂRĂ 
MAȘINĂ

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

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 11,30; 
18; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE 
—cinemascop—

rulează la înfrățirea (orele
18; 18; 20,15).

SPARTACUS — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Dacia (orele 9—
19.30 în continuare).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

COMISARUL X —cinemascop— 
rulează Ia Crîngași (orele 
15,30; 17,45; 20,15).

FARAONUL — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Bucegi (orele 16; 
19,15), Arta (orele 15,30; 19).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASĂ

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

MARELE RESTAURANT
—cinemascop— 

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

PASĂREA PHOENIX — 
cinemascop—

rulează la Miorița (orele 8,45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Dudești (orele 
15,30; 18; 20.30).

CUM SĂ FURI UN MILION 7 
—cinemascop—

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

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU ?

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

SUS MIINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

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

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

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

RECOMPENSA
—cinemascop—

rulează la Progresul
15,30; 18; 20,30), Lira 
15,30; 18; 20,30).

SECERIȘUL ROȘU 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,30).

RECOMPENSA 
—cinemascop— 

rulează la 
18; 20,15).

Pacea (orele

CENUȘA ȘI 
rulează la 

, 12; 15; 18; 20,45).

(orele 
(orele

(orele

18,45;

DIAMANT
Central (orele 9;

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, cu soția, 
a plecat luni dimineața la 
Praga, unde va face o vizită 
Ia invitația ministrului cul
turii și informațiilor din R. 
S. Cehoslovacă, Karel Hoff
mann.

La sosirea la Praga oaspe
tele a fost întîmpinat pe ae
roport de K. Hoffmann, mi
nistrul culturii și informații
lor al R. S. Cehoslovace, 
precum și de Mihail Răsu- 
ceanu, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al României 
la Praga.

Ministrul căilor ferate, Flo
rian Dănălache, împreună cu 
un grup de specialiști, a ple
cat luni dimineața la Paris, 
la invitația ministrului fran
cez al transporturilor, Jean 
Chamant.

în timpul șederii în Franța 
vor avea loc discuții asupra 
dezvoltării cooperării româ- 
no-franceze în domeniul căi
lor ferate și vor fi vizitate o- 
biective din transporturi.

Luni, 23 octombrie, a pără
sit definitiv țara noastră 
Wieslaw Sobierajski, amba
sadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii 
Populare Polone în Republi
ca Socialistă România.

Luni după amiază, in Sala 
sporturilor din Constanța, for
mația artistică „Albatrosul'' a 
susținut, în fața unui mare 
număr de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, 
elevi, studenți, ostași și ofi
țeri un bogat program artistic 
consacrat sărbătoririi Zilei 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România.

(Agerpres)

18,00 — In direct... Inițiativă 
și responsabilitate. Transmisiune 
de la Uzina de țevi „Republica" 
din Capitală. 18,30 —- Pentru co
pii : „Provizii" — povestire de 
Mircea Sîntimbreanu. 18,50 —•
Filmul : „Purcelușul stafidă". 
19,00 — Clubul tinereții ; Emisi-
une dedicată Zilei Forțelor Ar- O 
mate ale Republicii Socialiste 
România ; 19,30 — Telejurnalul 
de seară ; 19,50 — Buletinul me- " 
teorologic — Publicitate ; 20,00 
— Film serial : „Aventurile lui A 
Tarzan" ; 20.26 — Turneul me- 
lodiilor ; 21,00 — Omagiu lui 
Octombrie. Tinerețea lui Lenin. A 
Film documentar realizat de Stu
diourile sovietice ; 21,30 — Is
toria teatrului românesc. Drame- ț 
le istorice ale Iul Dimitrie Bo- 
lintineanu. Prezintă : Virgil Bră- 
dățeanu. Exemplificări din : £ 
„Alexandru Lăpușneanu", „Mi- 
hai Viteazu condamnat la moar- 
te". Interpretează un colectiv de 9 
actori de la Teatrul Național din 
Craiova. 23,00 — Telejurnalul _ 
de noapte. V

Recent întors din Canada, 
unde a participat la cel 
de-al II-lea Congres inter
national de neuro-oftalmo- 
logie și neurogenetică, orga- 
r/zat la Montreal, prof. dr. 
docent Petre Vancea, ne-a 
vorbit despre participarea 
oamenilor de știință români 
la această importantă reu
niune științifică internațio
nală.

— Congresul de la Mon
treal — ne-a declarat prof. 
Petre Vancea — la care au 
participat aproape 800 de 
cercetători din 28 de țări, 
printre care numeroase per
sonalități științifice proemi
nente, a dezbătut probleme
le actuale neuro-oftalmo- 
logiei și neurogeneticii. De 
mare importanță prin pers
pectivele pe care le deschid 
In cunoașterea cauzelor inti
me și a terapiilor celor mai 
adecvate au fost studiile a- 
supra bolilor musculare, 
boalei lui Parkinson, asupra 
atrofiilor nervului optic de 
natură ereditară și bolilor 
oculare de natură genetică.

In cadrul Congresului, am 
prezentat o comunicare asu
pra diagnosticului diferen
țial în boala lui Leber, în 
care am arătat necesitatea 
Intervenției chirurgicale,

Oaspetele nostru, care 
concerta la București săptă- 
mîna aceasta, pe adevăratul 
său nume Gaston Ghenassia, 
s-a născut la Constantine (Al
geria) în 1938 ; tatăl său era 
violonist intr-o orchestră de 
muzică folclorică. Enrico 
care cîntă la chitară de la 
virșta de 15 ani, a debutat 
alături de tatăl său in acest 
ansamblu. După terminarea 
studiilor, tinărul Ghenassia e 
numit învățător in Algeria, la 
Ain Frain unde, deși con
știincios in îndeplinirea atri
butelor, nu abandonează mu
zica ți uneori îțt răsplătește

pentru a salva vederea bol
navului. Am avut satisfacția 
să constat că concluziile lu
crării noastre au fost con
firmate de o statistică cu- 
prinzlnd peste 100 de cazuri 
prezentate de prof. Yamaki 
(Japonia).

Cealaltă lucrare aborda 
studiul sindromului Frances- 
chetti sub forma sa atipică 
și se referea la un caz deo
sebit de toate cele cunoscute 
pînă acum. Prof. Frances- 
chetti, prezent și el la con
gres. a avut amabilitatea să 
declare că acest sindrom, 
s-ar putea numi foarte bine 
„sindromul Vancea", datori
tă diferențierii sale deose
bite.

In tot timpul șederii mele 
In Canada, am avut bucuria 
să constat considerația deo
sebită de care se bucură ac
tualmente țara noastră. 
Mi-am dat seama necontenit 
de interesul deosebit cu care 
este primită orice informație 
despre țara noastră. De alt
fel, o confirmare a acestei 
impresii, o constituie cuvin
tele elogioase la adresa țării 
noastre, rostite de prof. 
Newell (S.U.A.), cu prilejul 
prezentării mele ca modera
tor al celui de al V-lea Sim
pozion de neuro-oftalmologie 
al Federației Mondiale de 
neurologie.

elevii conștiincioși cintîndu-le 
la chitară melodii algeriene 
sau flamenco. După 1951 En
rico Macias cîntă în Franța 
unde e remarcat de Gilbert 
Becaud, care-i facilitează in
trarea la Pathe Marconi. Me
lodiile sale, în mare parte 
personale, îi sint multiplicate 
în milioane de discuri. A- 
proape neștiut de nimeni pînă 
acum trei ani, astăzi Enrico 
Macias e cunoscut pretutin
deni : melodiile sale în care 
cîntă Mediterana, dragostea 
de pămîntul natal, familia, fi
delitatea în prietenie, iubirea, 
străbat continentele.



Națiunilor Unite
„Ziua Națiunilor Unite" este 

una din acele aniversări tra
diționale cu o profundă sem
nificație. Opinia publică cele
brează evenimentul petrecut 
în 1945, rând Carta O.N.U. 
a intrat în vigoare și sublini
ază actualitatea ideilor esen
țiale ce au condus la înteme
ierea Organizației Națiunilor 
Unite.

O.N.U. s-a născut a- 
tunci cînd omenirea se 
elibera de coșmarul celui 
de al doilea război mon
dial, încercînd să-ți vin
dece rănile încă proaspete. 
Organizația Națiunilor Unite 
a fost creată ca o manifestare 
a aspirației popoarelor de a 
instaura un climat de pace și 
bună înțelegere, de a împie
dica reeditarea ororilor din 
anii cumplitei conflagrații, ca 
o expresie a dorinței de a 
izbăvi generațiile viitoare de 
flagelul unui nou război. La 
temelia O.N.U. au fost puse 
ca principii fundamentale e- 
galitatea deplină în drepturi, 
respectul suveranității și in
tegrității teritoriale, obligația 
statelor de a se abține de la 
amenințarea sau folosirea for
ței, de a nu interveni în nici 
o împrejurare în treburile in
terne ale altor țări. Yiața in
ternațională, printr-o multitu
dine de evenimente, a de
monstrat că respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe destinele sale, de 
a-și construi viitorul potrivit 
voinței și aspirațiilor sale, 
fără nici un fel de imixtiuni 
reprezintă, în fond, condiția 
hotărâtoare pentru promova
rea largă a relațiilor de cola
borare între state pe o bază 
sănătoasă. Ministrul de exter
ne al Republicii Socialiste 
România sublinia la tribuna 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. : „Ca 
membră a Organizației Nați
unilor Unite, România a pri
vit întotdeauna acest orga
nism menit să consolideze 
pacea și securitatea ți să ins
taureze cooperarea inter
națională, ca un for de 
armonizare a eforturilor 
tuturor națiunilor spre re
alizarea țelurilor lor comu
ne". Experiența activității de 
pînă acum a O.N.U. arată că 
acest important organism a 
obținut rezultate pozitive în 
măsura în care a ținut seama 
de imperativele vieții con
temporane, ignorarea realită
ților nefiind decît de natură 
să conducă la impas. Intr-un 
moment în care omenirea este 
confruntată cu importante 
probleme care necesită uni
rea eforturilor tuturor țărilor, 
se impune mai mult decît ori- 
cînd ca Organizația Națiuni
lor Unite să reflecte cu fide
litate imaginea lumii contem
porane, să devină universală, 
astfel incit toate statele, fără 
discriminări, să-și poată aduce 
contribuția la cauza comună 
a păcii și colaborării. O pre- 
miză în această privință o 
constituie restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chi
neze, îmbunătățirea structurii 
și funcționării organizației 
potrivit schimbărilor pe care o- 
menirea le-a cunoscut în anii 
din urmă.

Lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. au reflec
tat năzuința tot mai larg ex
primată printre membrii orga
nizației de a găsi modalitățile 
reglementării unor probleme 
importante aflate pe ordinea 
de zi a vieții internaționale- 
Majoritatea delegațiilor au 
cădit o adîncă îngrijorare în 
ceea ce privește extinderea 

V.

Scrutinul din Austria
Progrese ale socialiștilor in alegerile

din Austria

Duminică a avut loc 
în landul Austria Supe
rioară alegeri pentru de
semnarea deputaților din 
dieta provincială (land
tag).

Partidul populist, de guver- 
nămînt, a pierdut majoritatea 
absolută a voturilor în favoarea 
Partidului socialist Partidul so-

• •••••••••••••• • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • •
Medjilisul Iranului (Adu

narea Națională Consulta
tivă) a acordat vot de inves- 
titură noului guvern ira
nian, format de primul mi
nistru Abbas Hoveyda, a- 
nunță agenția France Pres
se. Deputății au aprobat 
programul de politică inter
nă și externă al noului ca
binet. într-o declarație fă
cută presei, premierul Ab
bas Hoveyda a anunțat că 
Iranul va exploata la ma
ximum bogatele sale re
surse petroliere, din care 
numai o mică parte sînt 
valorificate în prezent. Ira
nul, a spus el, va deveni, 
de asemenea, un „exporta
tor de produse manufactu
riere". In cadrul planului 
de dezvoltare economică 
care va începe din martie 
1968 pentru investiții în di
verse sectoare ale economi
ei naționale, au fost prevă
zute 810 milioane de riali.

războiului din Vietnam și s-au 
pronunțat pentru încetarea 
definitivă și necondiționată a 
bombardamentelor americane 
asupra R.D. Vietnam, pentru 
respectarea drepturilor fun
damentale ale poporului viet
namez. Din numeroasele pro
bleme aflate în dezbaterea 
sesiunii se detașează cele pri
vind lichidarea rămășițelor 
colonialismului, situația din 
Orientul Apropiat, problema 
discrepanțelor existente în ni
velul de dezvoltare al diferi
telor țări, că problema pă
cii și securității este indiso
lubil legată de satisfacerea as
pirațiilor legitime de bunăs
tare și progres ale celei mai 
mari părți din omenire.

Manifestînd un înalt spirit 
de responsabilitate pentru 
cauza păcii și socialismului, 
România depune o amplă ac
tivitate pe plan mondial și cu 
deosebire în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, acțio- 
nînd perseverent pentru pro
movarea principiilor păcii și 
colaborării între popoare. A- 
Iegerea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România în calitate de pre
ședinte al celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., reprezintă o recu
noaștere a politicii externe pe 
care o promovează ferm Ro
mânia socialistă, o ilustrare a 
prestigiului pe care țara noas
tră și l-a cîștigat în lumea 
întreagă prin eforturile pe 
care le-a depus pentru conso
lidarea păcii. Conștientă de 
faptul că la efortul de salv
gardare a păcii sînt chemate 
să contribuie toate statele, 
mari și mici, România mili
tează cu energie pentru eli
minarea primejdiei unui nou 
război, pentru îmbunătățirea 
relațiilor între state cu siste
me social-politice diferite, 
pentru împlinirea năzuințelor 
pașnice ale umanității. Iniția
tivele României la O.N.U. 
s-au bucurat de o caldă pri
mire datorită caracterului lor 
constructiv și realist.

Țara noastră este hotărâtă 
să-și aducă și în viitor întrea
ga sa contribuție pentru ca 
obiectivele înscrise în Carta 
O.N.U. să fie realizate, pen
tru ca Organizația Națiunilor 
Unite să corespundă pe de
plin nobilei misiuni pe care 
popoarele i-au încredințat-o 
cu 22 de ani în urmă, să-și 
îndeplinească în mod eficient 
rolul ce-i revine pentru solu
ționarea problemelor litigi
oase și pentru dezvoltarea 
colaborării între țări.

M. RAMURA

Superioară

cialist a obținut 307 125 de vo
turi, adică 45,95 la sută față de 
302 135, adică 45,20 la sută ob
ținute de Partidul populist. 
Populiștii au pierdut, în urma 
acestor alegeri, majoritatea, atît 
în dieta landului Austria-Supe- 
rioară, cît și în Consiliul federal 
al Parlamentului austriac.

• MIȘCAREA re
vendicativă din An
glia continuă să ia 
amploare. Pentru a 
treia oară în cursul 
ultimelor două săptă
mâni, numeroși mun
citori portuari din 
Manchester au de
clarat luni o grevă 
de 24 de ore, în spri
jinul cererilor lor 
privind majorarea 
salariilor șl îmbună

tățirea condițiilor de 
muncă.

Totodată, activita
tea portului Liver
pool continuă să fie 
practic paralizată din 
cauza grevei celor 
peste 10 000 de do
cheri, care a intrat 
în cea de-a șasea 
săptămînă. Greviștii 
și-au anunțat din 
nou hotărârea de a 
nu-șl relua activita

In numeroase țari:

Puternice demonstrații împotriva

agresiunii S. U. A. în Vietnam
• Duminică, la miezul nopții, au luat sfîrșit marile demonstra

ții pentru pace în Vietnam, care s-au desfășurat timp de 48 de 
ore în capitala federală a S.U.A. Agențiile occidentale de presă 
subliniază că aceasta a fost cea mai mare demonstrație împo
triva războiului care a avut loc vreodată la Washington. Publicis
tul Dave Dellinger, președintele „Comitetului de mobilizare na
țională pentru încetarea războiului din Vietnam", principalul or
ganizator al manifestațiilor, a declarat în cadrul unei conferințe de 
presă că acestea s-au bucurat de un succes deplin, reușind să 
reunească aproximativ 150 000 de persoane.

Un purtător de cuvînt al Pentagonului a declarat că în urma 
puternicelor manifestații desfășu rate, în 'special sîmbătă, în fața 
clădirii Ministerului Apărării al S.U.A., un număr de 434 de 
persoane au fost arestate. Dave Dellinger, principalul organizator 
al demonstrației, care a fost arestat sîmbătă, a fost condamnat 
la o lună închisoare, cu suspendarea pedepsei și o amendă de 
50 dolari. S-a anunțat, totodată, că un număr de aproximativ 50 
de persoane au fost rănite în cursul incidentelor ce au avut loc în 
fața Pentagonului. Agenția France Presse precizează că purtătorul 
de cuvînt al Pentagonului a recunoscut această desfășurare fără 

precedent de forțe, care s-a ridi cat la 5 000 de polițiști și membri 
ai gărzilor naționale, 5 000 de parașutiști, 15 000 de militari ținuți 
în rezervă și alți 15 000 puși în stare de alarmă la baze mai în
depărtate de Washington.

• în diferite orașe din Italia au avut loc demonstrații, adunări, 
marșuri și „veghi pentru pace", la care zeci de mii de persoane 
au protestat împotriva războiului dus de Statele Unite în Viet- 
nani. Asemenea acțiuni s-au desfășurat la Torino, Genova, Man- 
tova și Palermo. La Roma, Comitetul pentru pace și libertate în 
Vietnam a difuzat un apel care cheamă populația să participe la 
acțiunile de solidaritate ce se vor desfășura între 4 și 29 noiem
brie în întreaga Italie și care se vor încheia în capitala țării, prin- 
tr-o adunare organizată în fața sediului Parlamentului.

• Duminică în majoritatea marilor orașe ale Angliei s-au des
fășurat manifestații de protest împotriva agresiunii americane în

Luptele din 
Nigeria

TRUPELE FEDERALE 

ȘI-AU CONSOLIDAT 

POZIȚIILE LA ENUGU
Trupele guvernului fede

ral al Nigeriei și-au consoli
dat pozițiile la Enugu — ca
pitala provinciei orientale — 
și în apropiere de orașul Ca
labar și Ogoja, a declarat un 
purtător de cuvînt al guver
nului în cadrul unei confe
rințe de presă organizate la 
Enugu. Potrivit declarației 
sale, linia frontului se află în 
prezent la 56 kilometri sud — 
de Enugu. Acest oraș, men
ționează în relatările lor co
respondenții agențiilor de 
presă, este aproape pustiu. 
Majoritatea populației s-a 
retras spre sud.

Postul de radio „Vocea 
Biafrei" anunță că „atacul a- 
supra orașului Calabar, lan
sat de trupele federale, a fost 
respins". Potrivit aceleiași sur
se, trei nave federale de răz
boi care au participat la acest 
atac, au fost scufundate. Re
feritor la ostilitățile care se 
desfășoară pentru controlul 
asupra orașului Onitsha — 
important centru strategic — 
surse biafreze afirmă că apro
ximativ 1 000 de soldați fe
derali au fost scoși din luptă 
în timpul luptelor care au a- 
vut loc în această regiune.

tea pînă cînd reven
dicările lor privind 
îmbunătățirea siste
mului de salarizare 
nu vor fi satisfăcute. 
Ca urmare a grevei, 
în port au fost imo
bilizate pînă în pre
zent peste 100 de 
nave. Aproximativ 
5 000 de muncitori 
portuari din Londra 
se află, de asemenea, 
în grevă.

Sosirea delegației C. C. 
a! P. C. R. la Helsinki

HELSINKI 23 (Agerpres). — 
Luni după-amiază a sosit la Hel
sinki delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș. Pe aeroportul capitalei 
finlandeze, delegația C.C. al 
P.C.R. a fost salutată de tovară
șii Viile Pessi, secretar general al 
Partidului Comunist din Finlan
da, Martti Malmberg și Olavi 
Laine — membri ai Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
P. C. din Finlanda, Lars Juntti- 
la, membru al Comitetului Cen
tral al P. C. din Finlanda, Olavi 
Poikolainen și Erkki Kivimaki, 
șefi de secție la C.C. al P. C. din 
Finlanda.

-Bătălia aderării"
Luni seara s-a deschis la Luxemburg sesiunea Consiliului mi

nisterial al Pieței comune. Această sesiune va prilejui, după apre
cierea agenției REUTER, primul schimb efectiv de „focuri" între 
Franța ți ceilalți cinci parteneri în bătălia lor diplomatică privind 
problemele pe care le ridică aderarea Angliei precum și a Dane
marcei, Norvegiei și Irlandei la C.E.E.

Observatorii din Luxemburg 
acordă acestei chestiuni o impor
tanță deosebită, deoarece discu
țiile se anunță a fi aprige și este 
puțin probabil ca miniștrii de 
externe ai celor șase țări mem
bre ale C.E.E. să ajungă la con
cluzii definitive. După cum re
latează corespondenții agențiilor 
de presă, prezenți la Luxemburg, 
pînă în clipa întrunirii Consiliu
lui Ministerial în poziția Franței 
față de aderarea Angliei la 
Piața comună, nu a intervenit

• SITUAȚIA care s-a 
creat după scufundarea na
vei „Eilath" a fost examina
tă în cadrul unei ședințe a 
Consiliului de Miniștri al 
Izraelului.

Reprezentantul permanent 
al Izraelului la O.N.U. a 
adresat președintelui Consi
liului de Securitate două 
scrisori în legătură cu scu
fundarea navei, arătînd că 
ea se afla într-o misiune de 
patrulare în Marea Medite- 
rană „la aproximativ 21 ki
lometri de Port Said".

Comandantul forțelor na
vale izraeliene a anunțat că 
152 de marinari aflați la 
bordul navei au fost salvați, 
15 au murit, iar 36 au fost 
dați dispăruți.

• CONSILIUL de Miniștri 
al R.A.U. s-a întrunit în 
seara zilei de 22 octombrie, 
a anunțat postul de radio 
Cairo.

Potrivit declarației Minis
trului orientării naționale, 
Consiliul de Miniștri a tre
cut în revistă evoluția situa
ției politice. A fost exami

Vietnam. Dintre acestea se remarcă, prin amploarea sa, demons
trația din fața ambasadei americane de la Londra, la care au par
ticipat peste 5 000 de persoane. Timp de mai bine de o oră au 
avut loc ciocniri între demonstranți și polițiști în urma cărora au 
fost rănite și internate în spital peste 300 de persoane. Poliția a 
operat numeroase arestări.

• Populația orașului Honolulu, capitala insulei Hawai, a orga
nizat duminică un marș spre Pearl Harbor, principala bază navală 
americană de pe insulă, în semn de protest împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnațn. Participanții la marș au străbătut o 
distanță de peste 17 kilometri pentru a prezenta autorităților 
bazei petiții cerind să se pună capăt războiului și să înceteze 
bombardamentele asupra R. D. Vietnam.

• Sute de tineri au demonstrat duminică pe străzile Amsterda
mului împotriva războiului agresiv al S.U.A. în Vietnam. Demon
stranții s-au oprit în fața consulatului general american din oraș, 
unde au scandat lozinci antirăzboinice și au aruncat cu pietre în 
clădire. Un mare număr de polițiști, călare sau pe jos, i-au îm
prăștiat pe demonstranți, operând arestări.

• în semn de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, 
la Ziirich a avut loc o maie demonstrație, uimată de un miting, 
în cadrul căruia numeroși vorbitori au condamnat politica agre
sivă dusă de S.U.A. în Asia de sud-est, și au cerut încetarea 
imediată și necondiționată a bombardamentelor întreprinse de 
aviația americană asupra R. D. Vietnam, retragerea trupelor ame
ricane de pe teritoriul vietnamez și respectarea de către S.U.A. a 
acordurilor de la Geneva din 1954.

• După cum relevă agenția U.P.I., aproximativ 2 000 de per
soane au organizat duminică seara pe străzile centrale ale ora
șului suedez Goteboig un marș împotriva războiului. Participanții 
au scandat lozinci condamnînd războiul dus de Statele Unite în 
Vietnam. Ei au cerut Statelor Unite să-și retragă trupele din 
Vietnamul de sud și să recunoască Frontul Național de Eliberare.

A fost de față Niculae Ion 
Vancea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Helsinki, și 
membri ai ambasadei.

• COMERȚUL Japoniei 
eu țările socialiste, ooupă un 
loo însemnat în volumul co
merțului exterior al țării, 
scrie influentul ziar japonez 
„Nihon Keidzai". In cursul 
anului 1966 arată ziarul, vo
lumul global al comerțului 
Japoniei cu țările socialiste 
s-a cifrat la 1 287 milioane 
dolari, reprezentînd 6,1 la 
sută din intregul export și 
7,2 Ia sută din importurile 
Japoniei.

nici o schimbare. Dezbaterile ac
tualei sesiuni au început cu o 
jumătate de oră mai tîrziu, decît 
se prevăzuse inițial, ca urmare 
a întrevederii dintre miniștrii de 
externe ai Belgiei, Olandei și 
Luxemburgului. Ele au fost des
chise de ministrul de externe al 
Italiei, Amin tore F anfani.

A luat apoi cuvîntul Maurice 
Couve de Murville, care a ară
tat că admiterea Angliei ca 
membru al Pieței comune, poate 
avea loc după ce aceasta își va

nată, de asemenea, situația 
militară.

Reprezentantul R.A.U. la 
O.N.U. a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de 
Securitate, în care anunță că 
„unități navale egiptene din 
Port Said au scufundat dis
trugătorul „Eilath" pentru 
„a opri înaintarea navelor 
izraeliene în apele teritoria
le egiptene".

• LA invitația guvernului 
francez, luni a sosit la Paris, 
într-o vizită oficială, președin
tele guvernului R.S. Cehoslova
ce, Jozef Lenart. El este înso
țit de Vaclav David, ministrul 
afacerilor externe.

• AMBASADORUL Turciei la Atena, Turan Tuluy, a prezen
tat luni premierului grec Constantin Kollias un protest împotri
va regimului la care guvernul grec supune minoritatea musul
mană din Tracia. Turan Tuluy a arătat că autoritățile grecești 
au „desființat în mod arbitrar", Comisia administrativă care se 
ocupă de problemele acestei minorități. El a înmînat în aceeași 
zi ministrului de externe Pavlos Economu Gouras un protest în 
legătură cu declarația făcută la Nicosia de Grigorios Spandida- 
kls, vicepremier și ministrul apărării Greciei care a menționat 
că aderarea Ciprului la Grecia este singura soluție valabilă a 
problemei cipriote.

• •••••••••••

Vizita delegației 
P.C.R. in Suedia
STOCKHOLM 23 (Ager

pres). — Delegația Partidu
lui Comunist Român, con
dusă de tovarășul Mihai 
Dai ea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a vizitat sîmbătă o- 
rașul Goteborg, unde s-a 
întîlnit cu Rolf Hagel, 
membru al C.C. al Partidu
lui de stingă — comuniștii 
— și cu alți reprezentanți 
ai organizației locale de 
partid.

în aceeași zi, delegația 
P.C.R. a vizitat orașul Mal
mo și a avut convorbiri cu 
conducerea organizației de 
partid din provincia Sca
nia.

rezolva dificultățile economice. 
Anglia, a spus ministrul de ex
terne francez, trebuie mai întîi 
să întărească poziția lirei ster
line, astfel îneît aceasta „să de
vină o monetă națională ca și 
francul" și nu o valută mondială 
de rezervă și să-și echilibreze 
balanța comercială. Cerând co
legilor săi „să renunțe la mitul" 
negocierilor în ce privește re
zolvarea problemei aderării An
gliei, Couve de Murville a sub
liniat că guvernele celor șase 
țări membre ale C.EE. trebuie 
mai întîi să dezbată amănunțit 
pretențiile lor față de Anglia, 
înainte de a se angaja în trata
tive cu guvernul britanic.

• FIRMA americană „Lo
ckheed Aircraft Corpora
tion" a prezentat la Paris 
proiectul unui avion menit 
să concureze airbusul euro
pean care urmează să fie 
construit de către Franța, 
Marea Britanie și Germania 
occidentală. Viitorul avion 
american de pasageri va pu
tea transporta între 227 și 
300 pasageri pe distanțe in
tre 800 și 3 000 kilometri. Se 
preconizează ca el să fie dat 
în exploatare Ia începutul 
anului 1972.

întrevederile președintelui 
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 23. — Trimisul special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite: în cadrul consultărilor largi care se desfă
șoară în prezent în legătură cu problemele imediate care stau 
în fața Adunării Generale, președintele actualei sesiuni, Comellu 
Mănescu, a avut luni întrevederi cu președintele pe luna în cur» 
al Consiliului de Securitate, Senjln Tsuruoka, reprezentant per
manent al Japoniei, cu Muhammad el-Fara, reprezentant perma
nent al Iordaniei, președintele gr upulul țărilor arabe, cu Leopold* 
Benites, reprezentantul permanent al Ecuadorului, președintele 
grupului țărilor latino-americane, cu Adnan Paehachi, reprezen
tantul permanent la Irakului, cu G. Parthasarathi, reprezentantul 
permanent al Indiei, cu Ahmed Taibi Benhim, reprezentantul 
permanent al Marocului și cu Achkar Marof, reprezentantul per
manent al Guineei. .

Au fost discutate modalitățile de reluare a lucrărilor Adunării 
Generale, precum și conturarea unor soluții a problemei Orientului 
Apropiat.

Detașamentele de patrioți sud-vietnamezi au lansat pu- ’ 
ternice atacuri asupra pozițiilor întărite ale trupelor S.Ujâ. p 
din nordul provinciei Quang Tri, anunță agenția de presă 
Eliberarea. In timpul atacului peste 200 de soldați americani 
au fost uciși sau răniți. în apropierea localității Con Tin pa- 
trioții sud-vetnamezi au lansat mai multe atacuri asupra 
pozițiilor americano-saigoneze, provocîndu-le acestora pier
deri grele.

în fotografie: un luptător al forțelor patriotice In timpul 
unei misiuni.

• •••• ••••••••••••••••••••••

la Salisbury
Participarea tot mai activă 

a sud-africanilor la opera
țiunile militare din Rhode
sia, adică la acțiunile de re
primare a mișcării de elibe
rare din această țară, a în
ceput în ultima vreme să 
îngrijoreze Londra in chip 
deosebit. Cauza acestei în
grijorări, scrie LE FIGARO, 
provine din faptul că „aju
torul" dat de sud-africani 
lui Smith „va provoca, cu 
siguranță, vii reacții în 
Commonwealth și chiar in 
Marea Britanie". Ca atare, 
opiniază GUARDIAN, „țările 
africane vor cere guvernului 
britanic arme și echipament 
pentru ripostă". Și, ca în 
toate împrejurările critice 
anterioare, guvernul pre
mierului Wilson a considerat 
și de astă dată că cea mai 
bună soluție ar fi reluarea 
dialogului cu Salisbury. Așa 
s-a ajuns Ia proiectata „es
cală" a lui George Thomson, 
ministrul britanic al Com- 
monwealth-ului, la Salis
bury.

Insă, în afară de factorul 
direct, la care ne-am referit 
mai sus — prezența în Rho
desia a unor unități militare 
din R.S.A. intenția Londrei 
de a reîncepe negocieri cu 
Smith, este dată de inefica
citatea sancțiunilor instituite 
de aproape doi ani de zile. 
Firește, oficialitățile britani
ce au afirmat totdeauna că 
măsurile luate dau rezultate. 
Chiar la începutul săptămi- 
nii acesteia, Thomson susți
nea că „embargoul economic 
împotriva Rhodesiei se do
vedește tot mai eficace". 
Faptele contrazic, insă, aces
te aprecieri optimiste. Potri
vit relatărilor coresponden
tului din Salisbury al agen
ției REUTER, exporturile 
rhodesiene cresc cu repezi
ciune și s-ar putea ca anul 
acesta să atingă suma de 
100 milioane lire sterline. 
Intr-un raport al Comitetu
lui celor 24 se arată că, in 
ciuda sancțiunilor, ramurile 
industriei extractive și pre
lucrătoare continuă să func
ționeze normal.

Se pare că „normal" este 
cuvintnl pe care îl pronunță 
toți cei care vizitează Salis
bury. Recent s-a înapoiat de 
acolo, parlamentarul conser
vator Evelyn King. El a de
clarat că restricțiile impuse 
lui Smith nu-și ating scopul 
întrucît prietenii acestuia „îl 
ajută pe toate căile". In 
portul Laurenco Marques 
din Mozambic, a spus el, sînt 
ancorate nave sub diferite 
pavilioane, printre care și 
cel britanic, și nu există nici 

un dubiu că mărfurile des
cărcate din aceste vase sînt 
transportat* apoi In Rhode
sia fără nici o dificultate. Ca 
și cum n-ar exista un em
bargo al petrolului, pe stră
zile orașului Salisbury, cir
culația mașinilor este „nor
mală".

De altfel, guvernul Ini 
Smith s-a arătat revoltat de 
susținerile britanice cu pri
vire la „greutățile prin care 
trece Rhodesia". Toate aces
tea, a afirmat vicepremierul 
rhodesiau, John VVrathall, nu 
sînt decît „o înșelătorie". 
Dacă guvernul britanic, a 
spus Wrathali, știe atît de 
multe despre Rhodesia, pre
supunem că știe și despre ex
tinderea exporturilor brita
nice spre tara noastră".

Este curios, însă, că deși 
eșecul sancțiunilor este larg 
recunoscut in Anglia, con
cluziile sînt diferite. O în
semnată parte a opiniei pu
blice cere luarea de măsuri 
eficiente. Alții însă — și în 
primul rând liderii conserva
tori — socot că de vreme ce 
măsurile luate n-au dat re
zultate, singura cale de ur
mat este o înțelegere cu 
Smith, deci o recunoaștere a 
regimului acestuia. Unii ob
servatori consideră că pre
mierul Wilson dă semne vi
zibile că intenționează să 
adopte acest ultim punct de 
vedere, iar Thomson are mi
siunea de a sonda terenul.

Deși Ian Smith n-a co
mentat pînă acum vizita lui 
Thomson, poziția sa este cu
noscută. La sfirșitul lunii 
trecute, premierul de la Sa
lisbury a declarat că „cea 
mai rapidă cale" pentru „re
zolvarea favorabilă" a pro
blemei rhodesiene este reali
zarea unui acord cu Marea 
Britanie. El a adăugat însă 
că e vorba de un acord „ac
ceptabil pentru rhodesieni", 
adică pentru guvernul său, 
și că respinge fără echivoc 
examinarea vreunei alterna
tive pentru rezolvarea pro
blemei dacă nu se pornește 
de la recunoașterea inde
pendenței unilaterale decla
rate Ia 11 noiembrie 1965.

Perspectiva reluării nego
cierilor anglo-rhodesiene 
provoacă îngrijorare in rân
durile țăriloi africane mem
bre ale Commonwealth-ului. 
Expunînd punctul de vedere 
al acestor țări, ministrul de 
externe zambian a declarat 
că o eventuală reluare a dia
logului Londra —- Salisbury, 
ar avea implicații greu de 
prevăzut.

ION D. GOIA
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