
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5763 4 PAGINI - 25 BANI VINERI 1 DECEMBRIE 1967
i

OGOARE
RENTABILE

SUMAR

La ferma Crasna a întreprinderii agricola de stat — Vaslui, me
canizatorii continuă tă executa arături adinei

SĂ VINEȘTI:
UN NOU SISTEM
DE INTERVENȚII
ENERGETICE

La Uzina de fire ți fibre 
sintetice din Săvlneștl s-a 
introdus In exploatare un 
nou sistem de intervenții 
energetice. Acesta constă in 
amplasarea a 12 stații de 
transformare si distribuire 
a energiei electrice de cite 
6 kW, deservite de numai 
trei electricieni pe tură. 
Controlul si asistența se e- 
fectuează prin intermediul 
dispecerului energetic, la

un nivel tehnic ridicat, in 
toate schimburile si pentru 
toate manevrele.

Noul sistem de interven
ție elimină posibilitățile de 
accidente, precum si avarii
le provocate din vina per
sonalului de întreținere ți 
exploatare sau de funcțio
narea necorespunzătoare a 
aparatajului din stațiile de 
transformare.

Șantierul Naval Oltenița. 
Aici se nasc vase care spin
tecă apele oceanelor și ale 
mărilor, ducînd departe 
faima constructorilor de 

nave români.

(Agerpres) Foto i AGERPRES
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torul Ilarion Ciobanu).

Ștand : Dumitru Țepeneag „FRIG". 
VARIETĂȚI pe glob. ,

La Întreprinderea agricolă d« 
stat Puchenii Mari, regiunea 
Ploiești, cifrele conturează sol
dul beneficiilor la peste 
1600 000 lei. Pe același teren 
al fostelor gospodării agricole 
de stat Drăgănești, Puchenii 
și Corlătești, în aceleași con
diții naturale, dar într-un ca
dru nou de organizare, benefi
ciul — acum de 2,4 ori mai mare 
— demonstrează eficacitatea a- 
plicării măsurilor stabilite pe baza 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1967.

— Ridicarea rentabilizării 
producției — ne spune tova
rășul ALEXANDRU GHEOR
GHE, directorul întreprinde
rii — a fost determinată în 
primul rînd de creșterea pro
ducției. E drept că am făcut 
și unele economii la cheltuieli, 
la cele neproductive în prin
cipal ; pentru producție am 
evitat strangularea lor, fiecare 
șef de fermă avînd liberta
tea efectuării de plăți în 
scopul și la timpul ce con
sidera ci este potrivit, noi 
intervenind numai cînd ob
servam că se depășea un 
anumit barem peste care 
aveam îndoieli că ar mai fi 
oportună continuarea lor. 
Dar, rolul hotărîtor l-a avut 
crederea producției medii. La 
grîu a fost în anul acesta cu 
710 kilograme mai mare.

In zootehnie, sectorul care ri
dică și cele mai multe probleme, 
căutările in găsirea de soluții ce 
vizează rentabilizarea au fost și 
continuă să fie și mai mult în 
atenția specialiștilor din această 
întreprindere.

— In numai 7 luni am reu
șit să trecem de la pierderi 
la beneficii, relata inginerul 
AUREL DUNĂ șeful fermei 
zootehnice Corlățești. Laptele, 
principalul produs al fermei, 
îl realizăm la un preț cu 22 lei 
mai mic decît în anul trecut. 
In privința retribuirii lucră
torilor am căutat să găsim cea 
mai stimulativă formă — pla
ta în acord. Însemnate pierderi

se datorau și simplului fapt 
că animalele nefiind supuse 
unui control al producției din 
partea centrului de selecție, 
nu aveau un certificat de ori
gine, din care cauză produ- 
șii tineri în loc să fie livrați 
pentru prăsilă la prețul de 
12 lei kilogramul, erau valo
rificați la categoria animale
lor destinate îngrășării cu 7,50 
lei kilogramul.

Stăm de vorbă ți cu tînărul in
giner Nicu Marinescu, șeful fer
mei, care lucrează aici de la ab
solvirea facultății. Din cei 27 de 
oameni ce deservesc 630 hectare, 
aproape jumătate sînt tineri.

— li cunosc și mă cunoso 
bine. Entuziasmul ce ne ca
racterizează pe noi, tinerii, a 
găsit în noua formă de orga
nizare un cadru adecvat de 
desfășurare și afirmare. Cele 
5 600 kilograme obținute la 
hectarul de porumb neirigat 
confirmă. Deși a fost un an 
normal, am reușit să depășim 
cu 860 kilograme media anu
lui trecut. Cum ? Întreaga 
activitate am axat-o în cîmp. 
Am căutat să realizăm în pri
mul rînd o densitate bună a 
plantelor iar fertilizarea am a- 
plicat-o diferențiat în raport 
cu potențialul productiv al fie
cărei parcele. Tractoarele și 
celelalte mașini agricole al că
ror amortisment are pondere 
mare în prețul de cost, le-am 
folosit eficient reușind să ne 
facem toate lucrările fără a 
mai apela la închirieri. Efec
tul a fost dublu : nu am mai 
încărcat costul produselor cu 
plata muncii manuale, iar lu
crările au fost executate în 
timp și de bună calitate. Folo
sind ierbicide am redus nu
mărul prașilelor manuale de 
la trei la una. Pentru anul 
viitor am hotărît să ridicăm 
ștacheta la 6 000 kilograme.

N. COȘOVEANU

DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C. R.~ IN DEZBATERECENTRALA INDUSTRIALĂ FRUCTIFICĂ MAI BINE CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
Lărgirea atribuțiilor uni

tăților economice, asigura
rea participării celor mai 
buni specialiști la dirijarea 
activității economice, pro
movarea consecventă a prin
cipiului conducerii colecti
ve, crearea unui cadru pro
pice pentru mai buna valo
rificare a inițiativei celor 
ce muncesc, precum și în
tărirea răspunderii tuturor 
organelor și cadrelor de 
conducere pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor

de producție constituie doar 
cîteva dintre măsurile ce se 
propun pentru perfecționa
rea și organizarea condu
cerii economiei naționale.

In articolul de față ne 
vom referi la unele avan
taje pe care le vor avea u- 
nitățile industriei construc
toare de nave fluviale, deci, 
și șantierul nostru, prin în
ființarea centralei indus
triale.

In prezent unitățile cola
boratoare sînt răspîndite pe

Ing. Lucian Mititelu
director

Adam Nicolae
contabil șef Șantierul

sute de kilometri, existînd . 
de-a lungul Dunării nu mai 
puțin de șase șantiere na
vale. în aceste condiții cen
trala industrială poate fi 
realizată cu o eficiență in
discutabilă, pe baza princi
piului concentrării orizon-

Naval Giurgiu

tale. în cazul nostru speci
ficul producției, amplasa
rea geografică, raporturile 
economice și tehnice cu alte 
întreprinderi etc, permit a- 
ceastă concentrare. In ce 
privește stabilirea sediului 
centralei există două va

riante : alegerea acelui cen
tru industrial aproximativ 
egal depărtat de unitățile 
periferice, respectînd, în a- 
cest caz, criteriul amplasării 
teritoriale (optînd pentru o- 
rașul București), sau alege
rea acelei localități în care-și 
desfășoară activitatea în
treprinderea cu ponderea 
cea mai mare în producția 
de nave fluviale. în acest 
al doilea caz, care ni se 
pare mai rațional, opinăm 
pentru orașul Galați. A-

cesta nu numai că este el 
însuși un oraș cu multiple 
posibilități de dezvoltare 
industrială, dar, aici, își 
are sediul un puternic in
stitut de proiectare de spe
cialitate, precum și uzina 
mecanică — unul din prin
cipalii furnizori de utilaje 
necesare acestei industrii.

Actuala formă de organi
zare a industriei nu rezolvă 
pe deplin unele probleme

(Continuare în pag. a IlI-a)

OTEL 
SUPERIOR

Specialiștii oțelăriei vechi 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au asimilat o 
marcă nouă de oțel cu carac
teristici superioare, care se 
produce aici pentru prima 
dată în țară. Tehnologia de 
elaborare este complexă și ne
cesită din partea topitorilor o 
specializare profesională deo
sebită. De pildă, după ce se 
efectuează aliajul cu mangan 
se mai fac o dezoxidare su
plimentară cu aluminiu și 
vanadiu, realizîndu-se un oțel 
sudabil de înaltă rezistență. 
El este destinat îndeosebi 
construcțiilor industriale de 
pe marile șantiere hidroener
getice.

(Agerpres)
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HANDBAL: UN TURNEU

DE C O N S O

NECONSOL

LA RE

ATOR
Echipa orașului București, 

de fapt o adevărată „națio
nală", a cîștigat tradiționala 
Cupă a orașului București la 
handbal. Acest adevărat „tur
neu de consolare", prima 
evoluție însemnată a națio
nalei românești după cam
pionatul mondial din Suedia, 
pe care reprezentativa ro
mână îl cîștigă la București, 
în compania unor echipe cla
sate la ultimul campionat 
mondial sub locul trei, nu 
este însă suficient de con
solator. Echipa Bucureștiului 
s-a clasat pe primul loc în- 
tr-o competiție în care nu 
era amenințată teoretic de
cît de doi adversari : 
U.R.S.S. și Iugoslavia. Prac
tic. echipa Bucureștiului â

fost pusă în dificultate și de 
echipa maghiară, care n-a 
strălucit de loc în acest tur
neu. Meciurile cu U.R.S.S. și 
Budapesta au fost cîștlgate 
doar la un punct diferență ! 
Scontata diferență de valoa
re, mai ales în fața echipei 
budapestane, nu s-a făcut 
văzută. Evoluția echipei 
Bucureștiului ne-a reamintit 
memorabila semifinală din 
Suedia, cînd naționala româ
nă de handbal pierdea, în- 
tr-o luptă dezorientată și 
dezordonată, în fața unei na
ționale cehoslovace bine 
pusă la punct. Spun „memo
rabilă" pentru că nu numai 
victoriile au dreptul la ne
murire. Dacă rugbiștii ro
mâni ar fi uitat penibilul 
«cor cu care naționala româ-

nă pierdea în fața celei fran
ceze la Bordeaux, și dacă ar 
fi fost convinși de justețea 
Iul, lucru dealtfel imposibil, 
n-am fi putut asista la răsu
nătoarea înfrîngere a echipei 
franceze la București în 
meciul revanșă. Cu cit 
nu va fi uitată aceas
tă supărătoare înfrîngere din 
Suedia, cu atît e mai sigur 
că șansele de redresare ale 
handbalului nostru există, 

înfrîngerea aceasta nu 
trebuie însă numai ținută 
minte ci și analizată. Facto
rii înfrîngerii s-au făcut sim
țiți și în jocul echipei Bucu
reștiului din recentul tur-

V. JURAȘCU

(Continuare în pag. a IlI-a) Fotografii de t S. DAN și O. PLECAN

faza responsabilității... stinsă
O seară de toamnă baco- 

viană. Un cer de plumb din 
care se cerne, enervant o 
ploaie măruntă, deasă, o a- 
devărată ploaie „mocăneas
că". Șoferii rulează prudent. 
Mașina miliției se îndreaptă 
spre șoseaua București-Ale- 
xandria.

Pe 6 asemenea vreme, uti
lizarea reglementară a lumi
nilor are o și mai mare im
portanță pentru evitarea ac
cidentelor rutiere. Este plă
cut, chiar reconfortant, să 
vezi cum șoferii trec „la înăl
țime" pe faza scurtă. E un 
act în care deslușești grija 
omului de la volan pentru

securitatea sa și a altora. Și, 
bineînțeles, îl saluți și-l sti
mezi.

Dar iată că un fulger sfî- 
șie întunericul și continuă să 
te orbească persistent. O ma
șină trece prin dreptul nos
tru fără să reducă viteza. E 
limpede. Avem de-a face cu 
unul din „cavalerii terorii 
albe" ai șoselelor. întoarcem, 
îi depășim și îi semnalizăm 
să oprească.

— V-ați făcut vinovat da 
folosirea incorectă a lumini
lor pe timp de noapte, i se a- 
dresează ofițerul de miliție.

— Eu le folosesc corect. Nu 
ss poate...

Gheorghe Șerbănescu, con
ducătorul autoturismului cu 
nr. 1-P1-3524, încearcă să se 
scuze.

— Fiți amabil, ați vrea să 
recapitulați prevederile regu
lamentului ?

— Desigur. Am folosit jocul 
de lumini... de fapt lanter
nele...

Răspunsul este confuz și 
dovedește că cel puțin la ca
pitolul folosirii luminilor pe 
timp de noapte, Gheorghe 
Șerbănescu este corigent. I se 
aplică sancțiunea cuvenită. 
Dar atît pentru el cît și pen
tru alții care sînt la fel de 
„pregătiți", trebuie să amin

tim că jocul de lumini este 
un adevărat joo cu moartea. 
Șoferul Gheorghe Călin, care 
conducea autocamionul 27-B- 
3 553 pe șoseaua București- 
Alexandria, a folosit jocul de 
lumini în timpul întîlnlril cu 
un autovehicul care venea 
din sens opus. Rezultatul ? 
Accidentarea mortală a unui 
cetățean. Un alt caz, la fel de 
semnificativ : în timp ce con
ducea autocamionul 21-IS-

I. ZĂICESCU 
lt. maj.

C. CONSTANTINESCTT

(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL

'AL PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 
MUNCITORESC ȚĂRĂNESC UNGAR

Budapesta

In legătură cu încetarea din viață a dr. Munnich Ferenc, 
militant de seamă al mișcării muncitorești și om de stat al 
Republicii Populare Ungare, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii So
cialiste România exprimă profunde condoleanțe Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar și familiei în
doliate.

COMITETUL CENTRAL
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

SESIUNI 
ȘTIINȚIFICE 
ȘCOLARE

In unele licee din țară — 
la Galați, Craiova, Caracal 
și în alte orașe — reluată 
perseverent și perfectată de 
la un an la altul — inițiati
va organizării sesiunilor de 
referate și-a confirmat de
plina utilitate, întrucît s-a 
dovedit o modalitate, nu nu
mai interesantă, ci și atră
gătoare, pentru promovarea 
activității cercurilor școlare. 
Ea cumulează eficace, într-o 
măsură însemnată, impor
tanța și sensurile acțiunii de 
cultivare a curiozității spe
cial orientate pentru cunoaș
terea mai amplă — dincolo 
de limitele în care este cir
cumscris studiul elevilor 
prin programa școlară, ma
nual și cadrul orei de clasă
— a unor discipline de în- 
vătămînt sau domenii extra- 
școlare ale științei și tehni
cii, ale artelor.

Pînă la elaborarea unor 
instrucțiuni metodice, ca e- 
xemplu concludent putem 
prezenta, în esență, concep
ția și cadrul organizării în 
actualul an școlar a Sesiunii 
de referate a cercurilor de 
elevi din Liceul „Frații Bu- 
zești“-Craiova. La a cincea 
sa ediție, sesiunea va fi pen
tru prima oară integrată ca
drului sărbătoresc al „Zilei 
liceului" — festivitate ce 
debutează anul acesta — în 
duminica primei decade a 
lunii februarie 1968 — ală
turi de variate manifestări 
cultural-artistice și sportive. 
Astfel, ca bilanț al rezulta
telor unui an de activități 
în cercurile de limbă și li
teratură română, limbi străi
ne, istorie și științe sociale, 
naturale, geografie, matema
tică, fizică și chimie, sesiu
nea va afirma public, consa- 
crînd prin premii (cărți, 
excursii) cele mai valoroase 
referate alcătuite în fiecare 
cerc. Desigur, un asemenea 
final competitiv atrage și 
stimulează căutările, munca 
elevilor pentru elaborarea 
temeinică a referatului ales
— fiecare cerc este reprezen
tat doar de două lucrări, se
lectate după riguroase cri
terii valorice.

Informația și impresiile 
devin și mai importante 
pentru toți participanții e- 
levi, prin organizarea unor 
vizite la întreprinderi și in
stituții craiovene cît mai a- 
propiate de profilul preocu
părilor fiecărui .cerc, în a- 
cest an școlar.

Alături de cercurile amin
tite, își vor prezenta cele 
mai însemnate roade și une
le cu caracter special, abia 
înființate anul acesta. Este 
vorba de cercurile de cusă
turi și broderie, arte plasti
ce, fotografie, cu creațiile 
cărora, adăugate unor plan
șe, aparate, și alte materiale 
didactice construite de mem
brii celorlalte cercuri, se 
realizează o semnificativă 
expoziție. Cu același prilej, 
invitații vor putea citi și 
primul număr al revistei 
cultural-stiințifice a Liceu
lui „Frații Buzești".

ION TRONAC



Mult mai repede decît e- I 
ram obișnuiți, „Ecranul lite
rar" s-a decis să facă un salt 
calitativ, l-a făcut și bine a 
făcut. Am fi ipocriți dacă nu 
ne-am bucura, rămînînd in- 

1 cruntați pe pozițiile unei cro
nici severe din urmă cu două 
săptămîni. Cronicarul, am 
mai spus-o, nu e un temni- 
cier și stupid e spectacolul în 
care-l vezi moțăind vanitos și 

, vigilent la păzirea condamnă
rilor formulate, convins de 
caracterul lor imuabil.

Spuneam că prima emisiu
ne s-a plasat în afara unei 
actualități stringente. Iată vi
neri un interviu cu Miron 
Radu Paraschivescu — una 
din cele mai „contemporane' 
mărturisiri, una din cele mai 
acute din cite ne-a fost dat 
să vedem și să ascultăm la 
televiziune. O senzație de 
neobișnuit domina imaginea ; 
în general — de ce să n-o 
spunem? — cei care dau in
terviuri mențin în fața apara
tului un chip surizător, calm, 

" destins, și caută a fi cît mai 
cursivi ca un semn de ama
bilitate față de telespectatori. 
M.R.P. — cum ne-am învățat 
să-i spunem poetului intrat 
atît de adine în intimitatea 
glodurilor noastre — se sim
țea neliniștit, stingherit de 
lumină, fața sa fascinantă nu 
încerca să placă aparatului, 
se observa lesne disprețul 
nobil față de „poza" șablo
nardă. Poetul n-a încercat 
nici o clipă să fie amabil și

9 9 9 ® ®

nu-i de mirare că unora li s-a 
părut artificial. E cazul clasic 
cind--- într-un context de
obișnuințe și imagini tip — 
sinceritatea pare artificială, 
tristețea inerentă, atunci cind 
o personalitate autentică rupe 
cu stasul surîsurilor și coche
tăriilor. Formulări fericite, 
răsturnînd și ele logica atîtor 
cursivități superficiale, parti
cipau la spectacolul acesta 
neobișnuit în fața căruia „ca
mera" — spre cinstea ei — 
încremenise. „Ce fac ? Încerc 
să mă spun tot. La ce lucrez? 
Lucrez la mine". In fond, 
poetul chema la poezie. Tine
rilor poeți care „evadează" în 
proză, M.R.P. îndrăznea — 
cu scuzele de rigoare ironică 
pentru îndrăzneală — să le 
dea un sfat închis intr-o ex
presie memorabilă : ca să faci 
și proză și poezie, „trebuie 
să ai fie un geniu mediocru, 
fie o anume lipsă de caracter 
pentru a trăda în liniște". 
Poți fi sau nu de acord, te 
poți repezi cu argumente fi 
exemple contra — asta nu-i 
decît o dovadă că interviul 
conținea o substanță excitan
tă, ceea ce nu se găsește în 
fiecare zi la televizor. Cu 
apariția la nivelul acesteia, 
„Ecranul literar" ar trebui 
să-și autoimpună o cotă este
tică și intelectuală de la care 
să nu mai coboare, obligîn- 
du-ne să retractăm — pas 
cu pas și cu mare plăcere — 
obiecțiile, suspinele și suspi
ciunile.

Pentru tineret, două iniția
tive în fața cărora nu ne de
cidem dacă să facem sau nu 
o mișcare completă a mîinii 
pe drumul cunoscut pînă la 
pălărie. O emisiune pentru

tat permanent între literatura 
cam rudimentară („...oboiul 
parcă-și tălmăcește sentimen
tul") formula dezarmant de 
facilă și mici tehnicisme mu
zicale, fără ecou. Exemplele

de Radu Cosașu

școlarii mari („Toamna și mu
zica") căutînd o formulă de 
inițiere muzicală pe cărări de 
larg acces turistic, într-o pre
zentare volubilă, cu un mon
taj suplu de la prezentator la 
exemplu. Ar fi fost frumos 
dacă cursivitatea n-ar fi mu
rit după primele 10 minute, 
dacă vocabularul nu ar fi ezi-

erau Insd alese cu spirit și 
fără dogme educative, iniția
tiva n-ar trebui să-și dea du
hul, admițîndu-se doar ideea 
simplă că școlarii noștri ar 
trebui să se dezvețe — din 
pubertate — de stereotipiile 
didacticismului muzical. Cind 
ei vor ști că nu-i prea fru
mos să spui că „o piesă tristă

are un final luminos" — așa 
cum nu-i frumos să te sco
bești în nas — vom fi mar 
torii unui salt remarcabil în 
educația artistică a elevilor.

Ce-am văzut miercuri din 
noua emisiune pentru „tine- 
retul-adult" („Copii, mari") 
mi s-a părut foarte bun. Pen
tru a-l prezenta pe Czibulski, 
Ana Maria Narti a folosit o 
formulă care ar merita extin
să și la oamenii mari de tot: 
demontarea unei scene im
portante din „Cenușă fi dia
mant", prin stopcadre pe mo- 
mentele-cheie ale jocului. 
Idee fertilă pentru o educa
ție cinefilă cît de cît consis
tentă. Apoi un portret al lui 
Jaques Brel făcut cu suflet, 
fără precipitări ucigătoare; 
un ton în sfîrșit bine găsit — 
evitînd lirismul de „băiat cu
minte" — al prezentării (Șer- 
ban Cantacuzino). Pe post- 
generic au apărut Silvia Chi- 
coș, Miriam Răducanu; nume 
de ținută care sugerau o emi
siune inspirată — mărturisesc 
rușinat că nu le-am văzut. 
Căci am deschis televizorul 
la orele 19 fix, așa cum scrie 
în program. „Copiii mari" în
cepuseră de mult și — fără 
să pretind studioului un orar 
de gară — am urmărit ceea 
ce-am urmărit cu mîhnirea 
călătorului care pierdf „legă
tura" la Beiuș. Un instinct 
de călător îmi spune totuși 
că acești „Copii mari" ar fi 
un tren care merită așteptat

DUMITRU ȚEPENEAG

„F R I G“
Citind al doilea volum al 

lui Dumitru Țepeneag, înțe
legi printre altele foarte lim
pede de ce primul se intitu
lase „Exerciții". Prozatorul 
debutase precizîndu-și, exer- 
sîndu-și modalitatea — moda
litate surprinzătoare printr-o 
simplitate care genera insoli
tul, printr-o fidelitate față 
de gîndirea artistică ce ducea 
la fantastic.

Fusese greu după debut să 
bănuiești cum va evolua 
Țepeneag pentru că „exerci
țiile" ajunseseră la rezultate ; 
nu puteau continua decît ca 
joc, ca tabiet chiar. Volumul 
„Frig" beneficiază de „exer
ciții", începînd să anunțe mo
tivele unui viitor poem. Tea
ma, aparent nemotivată, ne
mulțumirea, nevoia de fixare, 
nevoia de protecție sau soli
daritate, aspirația — răscru
cile obsesive ale parcursului

„Hai să ne-ntilnîm Mărturii de

BUCURIILE LUI GERULA

sîmbătă seara..
importanța

Pe lingă sala aceasta 
s-a trecut de multe ori, 
era bine cunoscută, dar 
soluția nu-i venise ni
mănui în minte. Pînă 
cind odată, cineva a 
exclamat : „Căutăm pi
pa și pipa-i în gură". 
Restaurantul e ceea ce 
ne trebuia... Și așa a 
apărut ideea. După a- 
ceea Comitetul orășe
nesc U.T.C. Turda a 
știut să fie operativ. O 
sală mai încăpătoare 
era greu de găsit și un
de mai pui că e deser
vită de un personal 
specializat, e mobilată 
plăcut.

Au apărut primele a- 
fișe. Organizatorul — 
comitetul orășenesc al 
U.T.C. — oferea tine
rilor o seară de dans 
și distracție. S-au dis
tribuit invitații, la în
ceput cu emoții, cu re
ținere ! o să vină sau 
nu tinerii, le va plăcea 
ceea ce le putem oferi 
noi P Celor 160 de in
vitați știuți dinainte, li 
s-au adăugat însă alții 
aflați întîmplător la 
plimbare în oraș. Seara 
se anunța plăcută. E- 
rau, mai ales, cîteva 
puncte de atracție. Lo
cul orchestrei de pînă 
atunci, mai puțin re
ceptivă la melodiile de 
mare succes lansate in 
ultimii ani — a fost 
luat de o orchestră de 
chitariști: „Galaxia".
Iar de la Școala de co
regrafie din Cluj au 
fost invitați cîțiva elevi

din ultima clasă pentru 
demonstrații de dan
suri moderne.

Și iată restaurantul 
populat, de data acea
sta, aproape numai de 
tineri și inundat de 
zîmbete, de lumină. La 
un semnal, chitarele e- 
lectrice au lansat invi
tația pentru dans. 
Gheața a fost spartă re
pede și sala a devenit, 
curînd neîncăpătoare. 
După cîteva dansuri au 
apărut pe estradă soliș
tii — debutanți, apoi 
organizatorii jocurilor 
distractive. Cu multe 
aplauze au fost primiți 
elevii școlii de coregra
fie : la început au dan
sat numai ei, grațios, 
corect, într-o ținută ca
re impunea respect. 
Treptat însă, în jurul 
lor, s-au adunat și alte 
perechi fiindcă, trebuie 
să recunoaștem, dansau 
și ele frumos. Veselia 
devenise molipsitoare. 
Și nu stătea nimeni pe 
margine, ca alte dăți, 
fiindcă dispăruse pur 
și simplu linia care 
marca de obicei „mar
ginea".

Părerea generală des
pre această acțiune ? 
S-a terminat prea repe
de. Dar gazdele și in
vitații și-au spus „la 
revedere", dîndu-și nu 
peste mult timp, o 
nouă întîlnire.

„Serile distractive or
ganizate pînă acum la 
noi, la restaurant, ne 
spune Grigore Saivan,

secretar al Comitetu
lui orășenesc Turda al 
U.T.C., s-au dovedit 
mult mai interesante 
decît cele pe care le 
organizam în alte părți. 
Aceasta este părerea 
tinerilor care ne-au 
solicitat să permanenti
zăm inițiativa. Ne-am 
propus să organizăm, 
la nivelul orașului, în
tr-o lună două seri dis
tractive în cursul săp- 
tămînii și un bal. In 
prezent ne gîndim să 
diferențiem conținutul 
acestor seri distractive 
și dacă va fi posibil să 
le destinăm unor cate
gorii distincte de ti
neri. N-o să uitărrț 
desigur de familiști, 
prilejul este prea 
bun ca să nu le oferim 
și lor în sfîrșit, ceva pe 
plac. O să antrenăm cu 
această ocazie încă o 
orchestră de muzică u- 
șoară recent înființată 
care acum se rodează, 
vom prezenta soliști vo
cali, dansatori consti- 
tuindu-se o „forță" ar
tistică pe care s-o a- 
vem la îndemînă cînd 
dorim. Balurile pe care 
le vom organiza lunar 
vrem să devină una din 
manifestările destinate 
tinerilor dar la care o 
invitație primită să e- 
chivaleze cu un gest de 
atenție față de cei care 
merită".

Cuvinte cu valoare 
de angajament!

IOAN RUS

istorică și

arhitec

turală

In incinta Bisericii 
Domnești din Curtea 
de Argeș au fost des
coperite noi mărturii 
de mare importanță 
istorică și arhitectura
lă. Printre acestea so 
află vechea poartă de 
intrare și pavajul din 
bolovani de rîu care 
lega această poartă 
de Palatul Voievodal. 
Totodată, a fost găsit 
zidul original al pala
tului, datînd din se
colul XIV, cît și a- 
dăugirile și prispa ri
dicate în secolele 
XV-XVI.

Pe baza ceramicii 
descoperite într-un 
strat de pămînt din 
secolul al XIII-lea și 
a unui zid din bolo
vani de rîu, aflat sub 
temelia palatului, ar
heologii au ajuns la 
concluzia că aici a e- 
xistat o așezare, cu o 
populație bine orga
nizată cu mult îna
intea secolului XIII.

(Agerpres)

O siluetă stingheră străjuie intrarea în Ghiolul Roșu. La apusul 
soarelui, vîntul se ridică și înclină stuful uscat și pe întinderea 
pustie a apei, după ce rațele se retrag în păpurișurile de pe mal, 
nu mai rămîne decît silueta aceea tăcută, statornică. Un semn 
pentru șalupele din ce în ce mai rare, o amintire nostalgică a 
verii duse, un părelnic profil de om cu umeri triunghiulari și mij
loc suplu, de veghe sub orizontul purpuriu de dinaintea căderii 

întunericului peste Deltă
Foto: O. PLECAN

interior apar în „Frig" în for
mele metaforice pe care le 
anunțaseră „Exercițiile" — 
adesea puerile, aproape în
totdeauna stranii, de un stra
niu acum apăsător, sumbru, 
uneori terifiant. Numeroasa 
sînt în acest volum „chipurile 
răului" — chipuri fantastice, 
în care se adună viciile și u- 
rîțeniiie din toate regnurile, 
în combinații năstrușnice și 
oribile, vorbind despre lașita
te, închistare, rigiditate, cru
zime. Infantilismul unora din 
primele proze se dovedește 
astfel că ținea mai curînd de 
procedeele scriitoricești și 
nu de structura lui Dumi
tru Țepeneag, care începe a- 
cum să se exprime : gravita
te, tristeți, neliniști, terori, 
stări și porniri cu motivație 
obscură, și manifestări elip
tice.

I. Gr.

EDUCAȚIE FIZICĂ

z
Ilarion Ciobanu, interlocu

torul nostru, interpretează 
rolul dacului Gerula din fil
mul „Columna".

— Vă place rolul pe care-l 
interpretați ?

— Mi se întîmplă pentru 
prima dată să nu am nimic 
de obiectat în legătură cu 
rolul pe care-l joc. Gerula 
este, cred, cel mai bun rol 
oare ml s-a încredințat pînă 
acum. Omul acesta aparent 
aspru ascunde de fapt un su
flet de o gingășie rară și mă 
străduiesc să redau aceasta 
cît mai bine. Rolul este și 
întrucîtva simbolic, el repre
zintă permanenta acestui po
por și în figura lui Gerula 
se concentrează întreaga în
țelepciune a strămoșilor daci. 
După sinuciderea lui Decebal 
și a celorlalte căpetenii dace, 
Gerula, rămas în viață, bă- 
trîn, povestește tuturor des
pre faptele vitejilor care au 
preferat să plără liberi decît 
să trăiască îngenunchiați.

...Treptat Gerula redevine 
Ilarion Ciobanu :

— Să înțeleg că ați înttlnit 
personajul mult visat ?

— Cînd joc un rol ca aces
ta sînt într-adevăr foarte

mulțumit, dar ce-ml doresc 
cel mai mult este să joc ro
lul unui marinar. Există un 
personaj în cartea lui Jack 
London „Lup Larsen". La un 
rol ca acela mă gîndesc. îmi 
doresc un personaj interiori
zat, dar angrenat într-un 
conflict intens dramatic, o 
înfruntare între caractere 
tari, un film bărbătesc dur 
și adevărat.

— Ce-ați dori să-mi spu
neți și eu nu v-am întrebat T

Aș vrea să vă spun ceva 
despre munca mea de actor 
de film. Simt că trăiesc cu 
adevărat numai atunci cînd 
joc, dar din nefericire joc 
rar. Lucrez două luni pen
tru un film si-apol aștept doi 
ani pînă să ml se ofere un 
alt rol. Cînd se termină fil
mările mă gîndesc cu o strîn- 
gere de inimă la perioada de 
inactivitate care urmează.

De obicei, un reporter evi
tă să rețină prea mult pe 
cel cu care stă de vorbă. De 
data aceasta nu m-am putut 
despărți de Claris pini nu 
l-am ascultat recitind versuri 
din Esenin.

CORNELIA DANTEȘ

Șl SPORT
O veste bună pentru pro

fesorii de educație fizică, an
trenori, instructori și spor
tivi :

Revista cunoscută pînă a- 
cum sub numele de „Cul
tură fizică și sport" cu apa
riție trimestrială ni se înfă
țișează începînd de la 1 de
cembrie nu numai sub un 
titlu nou „EDUCAȚIE FI
ZICĂ ȘI SPORT" dar și cu 
o periodicitate lunară, cu un 
conținut bogat și o pre
zentare grafică atrăgătoa
re. Publicație teoretică 
și metodică, editată de 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, re
vista „Educație fizică și 
sport" cuprinde rubrici inte
resante ca : Teorie — Studii 
— Cercetări ; Educația fizică 
în învățămînt ; Tehnică — 
Metodică — Antrenament ; 
Opinii — Consultații ; File 
de istorie ; Meridiane ; Car
net de antrenament ; Fișier 
bibliografic

PISICI...
FUNCȚIONARE

Direcția Poștelor din Noua 
Zeelandă a șters de pe sta
tele de salarii 3 000 de.,, pi
sici. care primeau un sala
riu de 30 cenți pe săptămî- 
nă. în fiecare secție „func
ționa" cîte o pisică, în unele 
chiar mai multe, după nu
mărul șl mărimea încăperi
lor. Pisicile își îndeplineau 
cu conștiinciozitate slujba, 
încă din anul 1942, șl anume 
să stîrpească șoarecii șl șo
bolanii. Salariul lor era 
cheltuit pentru mîncare în 
timpul zilei și mal ales în 
perioadele cînd „șeptelul" 
de șoareci scădea temporar. 
In cadrul unei campanii de 
economii, Direcția Poștelor 
a hotărît reducerea perso
nalului pisicesc.

IPOTEZE
ASTRONOMICE

Nu este exclus ca in cu
rînd astronomii să asiste 
chiar la formarea unei stele. 
In cursul unor observații în 
lnfraroșu, oamenii de știință 
americani D. E. Kleimman 
și Frank J. Low de la Rice 
University au descoperit re
cent, în strălucitoarea nebu
loasă a constelației Orion, o 
nebuloasă ceva mai mică a 
cărei temperatură nu depă
șește 70° Kelvin (peste zero 
absolut). Masa ei pare să fie 
corespunzătoare cu aceea a 
o sută de sisteme solare, dar

energia degajată este de zece 
mii de ori mai mare decît 
aceea a soarelui. Calculele au 
demonstrat că o asemenea 
masă, nu poate să producă 
această cantitate de energie 
numai datorită contracției 
gravitaționale. După părerea 
astro-fizicienilor, trebuie să 
fie vorba de un nor inter
stelar In evoluție rapidă, In 
centrul căruia a început să 
se adune un grup de stele, 
mascat însă de praful încon
jurător.

Durata vlețlî unor aseme
nea obiecte se pare că nu 
depășește 2 000 de ani, ceea 
ce va permite viitoarelor 
generații de astronomi să 
verifice ipoteza.

ȚIGARA, LOVI
TURĂ IN INIMĂ

Un Important raport pu
blicat de Serviciul sănătății 
al S.U.A. confirmă că fumă
torii prezintă în procentul 
mortalității de boli corona
riene un coeficient mult mai 
ridicat decît al nefumă
torilor. Raportul oferă și 
explicația : absorbția de ni
cotină necesită o creștere a 
oxigenului în țesuturile car
diace și în același timp, 
monoxidul de carbon produs 
prin fumat scade cantitatea 
de oxigen disponibilă în 
sînge. Studiile au fost efec
tuate asupra a 293 658 per
soane urmărite timp de opt 
ani. Rezultatele acestei an
chete au mai demonstrat șl 
nivelul de incapacitate de 
muncă, mult mai ridicat la 
fumători.

de MIHAI STOIAN DE CE EȘTI SINGURĂ DUMINICA?
(Urmare din nr. 5762)

Doar sîntem toți 
laolaltă, tineri...

Nelly G... O fată frumoasă, 
singură. Bineînțeles, tinerii 
o privesc și, cînd începe dan
sul, se înghesuie. Apucăm și 
noi un dans. Discutăm pe o 
melodie destul de ritmată.

— De ce singură, dumi
nica ?

— Logodnicul meu e ge
los.

— Dacă-i gelos cînd vine 
cu dumneata aici, nu e mai 
gelos dacă vii dumneata sin
gură ?

— Nu. Știe că-1 iubesc, 
doar ne cunoaștem de aproa
pe cinci ani, Știe că-s serioa
să, dar nu poate să suporte, 
așa zice, cînd vede că alții 
îmi fac curte.

— Ce profesie are logod
nicul dumitale ?

— Tocmai că gelozia lui 
se leagă nu numai de dra
gostea ce mi-o poartă, ci și 
de profesiunea lui : e ospă
tar. „Cîte-am văzut și văd 
eu, la noi în local 1“ — îmi 
zice el, ca să-și justifice ge
lozia. Eu îl înțeleg, dar nu 
pot să stau mereu, să mă ne
căjesc, așa că prefer să vin 
fără el, și el preferă să nu. 
fie de față cînd dansez cu 
alții.

— Doar e normal, cînd vii 
într-o sală de dans, să dan
sezi, dacă ai chef, firește, și 
cu alți băieți.

— Exact așa-i zic și eu, 
dar el nu suportă. De fapt, 
nici n-am venit singură, ci 
cu o prietenă. Cu prietena 
am venit, cu prietena plec, 
de asta-i sigur logodnicul 
meu.

— Oricum, gelozia lui e 
de un tip aparte, fiindcă ge
loșii „clasici" preferă să su
fere dar să fie de față. în
seamnă că, în ciuda acestui 
defect, căci e un defect pen
tru un bărbat, ca și pentru o 
femeie, să fie gelos, el are 
multă încredere în dumneata, 
și pe semne multă afecțiune 
față de dumneata.

— O să ziceți că sînt în
fumurată, dacă mă declar de 
acord cu spusele dv. ?

— Da’ de unde ! Ne bucu
ră și, pentru că acuș-acuș se 
termină dansul și năvălesc 
pretendenții, ar mai fi de lă
murit o chestiune: pînă acum, 
discutînd cu alte două fete ca- 
re-au venit singure, dumini
ca, aici, ele au susținut că 
vina le-ar aparține băieților, 
că ei nu prea știu să se poar
te întotdeauna, să fie mai 
dintr-o bucată, .mai respec
tuoși și mai inteligenți în ul
timă 1 instanță. Dumneata, 
Nelly G., crezi același lucru ?

— Nu I Dacă stăm să ana
lizăm, eu sînt aici fără omul 
cu care-aș vrea să fiu, mai 
puțin 'din vina lui și mai 
mult din vina acelor fete ne
serioase care-i fac pînă la 
urmă pe băieți să creadă că 
așa sîntem toate. De obicei 
nu-mi plac mie despărțirile 
astea : fete — băieți. Trăim 
doar cu toții laolaltă, sîntem 
împreună la fabrică (eu lu
crez într-o secție la „Măta
sea populară"), călătorim îm
preună în tramvai, împreună 
ne distrăm. De ce atunci, tot 
timpul, să stau și să mă gîn
desc : sînt fată, vai I să fiu 
atentă dacă nu zîmbesc prea 
tare, dacă nu m-am uitat 
prea mult în partea aceea, că 
acolo-i un băiat ?... Vă rog 
să nu înțelegeți din asta că 
sînt pentru orice fel de „li
bertate" a fetelor. Nu, nu 
sînt nici pentru orice „liber
tate" a băieților. Să ne res
pectăm unii pe alții, să fim 
serioși unii față de alții, dar 
să nu uităm că sîntem tineri! 
Adică sigur că, atîta vreme 
cît sînt tînără, îmi face plă
cere să dansez, să mă distrez, 
să-mi cumpăr lucruri frumoa
se, deci să fiu cochetă, îmi 
place și să aflu (sau mai bine 
să înțeleg eu discret) că-s 
drăguță, însă asta să nu-nsem- 
ne numaidecît, în mintea vre
unui băiat, că-s ușuratică sau 

mai știu eu cum. Atîta le-aș 
cere eu băieților, și exact tot 
atîta și fetelor. Unii — de 
alții — nu pot fi despărțiți.

Dansul s-a terminat brusc. 
Dialogul de asemenea.

fn ioc de concluzii
Datele culese în cadrul 

anchetei noastre nu ne în
dreptățesc să tragem conclu
zii cu valoare mare de gene
ralizare, însă pot fi, oricum, 
prilejul unor reflecții pe 
marginea primejdiei pe care 
o - implică o purtare aproxi
mativă, nu întotdeauna dem
nă, în relații dintre fete și 
băieți.

De altfel, literatura de spe
cialitate ne atrage atenția 
asupra faptului că domeniul 
acesta, al raporturilor inter- 
umane, este extrem de sensi
bil, gata să înregistreze cea 
mai mică deviere de la nor
mal (or, după opinia noas
tră, este anormal ca un nu
măr de tinere — fie și foarte 
redus — să se ferească, a- 
cesta-i cuvîntul exact, să iasă 
duminica în oraș cu băieții, 
ca urmare a purtării necores
punzătoare a unora dintre a- 
ceștia !). Asemenea soluții ne
firești duc la o stare de legi
timă insatisfacție, la un sen
timent (întîi absolut subte

ran) de frustrare, la gîndul 
(ieșit în sfîrșit la suprafață) 
că ești lipsit de ceva care ți 
se cuvine. Și-atunci, cu o for
ță neașteptată, mărunta insa
tisfacție esta în stare să răs
toarne un echilibru clădit cu 
migală, de-a lungul a ani și 
ani de muncă asiduă, căci — 
In ultimă instanță — senti
mentul frustrării e declanșat 
de un obstacol apărut în ca
lea împlinirii propriilor do- 
rinți. Și nimic nu e mai fi
resc pentru o tînără decît să 
dorească o prietenie sinceră, 
frumoasă, nimic nu e mai fi
resc pentru o tînără decît să 
fie veselă, exuberantă, femi
nină, fără să se teamă per
manent că aceste trăsături, 
atît de specifice vîrstei și 
sexului ei, pot fi — într-una 
— privite și interpretate ca 
niște manifestări de ușurăta
te, reprobabile sau dimpotri
vă, de pe urma cărora tînă- 
rul trebuie să tragă numai
decît foloase.

Sentimentul acesta de frus
trare, de reprimare, de care 
se fac vinovați băieții, deter
mină fata să-și ascundă cali
tățile, ca un aisberg cu 9/10 
sub apă și doar o zecime 
plutind la suprafață, în vă
zul lumii. Bineînțeles, totul 
depinde și de personalitatea 
(cît de puternică este) a fie
cărei fete, fiindcă se cunosc 

și cazuri în care excesul de 
singurătate devine un fel de 
plăcere (etapă evident con
damnabilă, care rupe punțile 
comunicării sociale), subiec
tul respectiv simțindu-se ast
fel mai protejat, mai pus la 
adăpost de eșecuri, dar deve
nind tocmai așa insuficient 
adaptat la mediu, necălit. 
Iată cum, dintr-odată, tînără 
este pusă în situația să facă 
doi pași înapoi, după ce-a 
făcut un pas înainte, să re- 
greseze, să revină la un sta
diu anterior al propriei sale 
dezvoltări, să se comporte ca 
o preadolescentă, tristă mă
sură de siguranță la care este 
nevoită să apeleze. Totodată 
tînără care intră, de voie, de 
nevoie într-o asemenea cate
gorie, își sporește susceptibi
litățile, complexele (de toate 
ordinele), devine hipersensi
bilă (ne mai admițînd nici un 
fel de „ieșire" tinerească), e- 
ventual egoistă, închistată, 
etc.Și izvorul acestor rele să 
fie doar inconștiența, purta
rea lipsită de simțul măsurii, 
a unor băieți ? Se pare că 
așa stau lucrurile. Un apel la 
rațiune, la maximă luciditate, 
la intervenția promptă a ce
lor care știu să se poarte, e 

inclus în prezenta anchetă. 
Rămîne să adăugăm că :

• decepțiile greu de depă
șit duc la instabilitatea senti
mentelor (lucru grav pentru 
viitoarea soție și mamă), 
deci, atențiune băieți ! e vor
ba de propriul vostru viitor, 
cînd vă purtați urît cu fete
le ; și voi veți simți cîndva 
efectele acestei purtări neco- 
respunzătoare ; atît fetele, cît 
și băieții, trebuie să aibă un 
punct de vedere precis asu
pra noțiunii de dragoste; 
dragostea, cu drepturile sale, 
dar mai ales cu exigențele 
sale față de celălalt, și, mai 
ales, față de cei care trăiesc 
în jurul celor doi care se iu
besc ;

® nu este vorba să se sta
bilească un fel de „regula
ment de ordine interioară", 
de cod al relațiilor fete-bă- 
ieți, ci de deprins (cu finețe 
și realism), de învățat tînăru] 
să trăiască firesc, degajat, 
alături de tînără sa prietenă 
sau colegă, sau tovarășă de 
distracție ; pentru asta, în 
primul rînd, s-ar cere ca fie
care să-și dea seama de im
portanța actelor sale cît de 
mărunte, să aibă deplina lor 
responsabilitate, nu să „ata
ce" nejust, iar apoi, cînd i se 
cere socoteală, să zică „am 

glumit" sau „ce vreți! sînt 
tînăr 1“ ;

• calea cea mai sigură a 
respectului reciproc între toți 
tinerii, indiferent de sex, ră
mîne totuși cea a țelului co
mun, a discutării împreună a 
unui subiect precis — profe
sional sau cultural —, a 
excursiilor, a cine-eluburilor, 
a inițierilor muzicale, ș.a.m.d.

Toate acestea, puse în 
practică, deschid calea către 
realizarea, nu peste foarte 
mult timp, a unor familii fe
ricite. Și nimeni n-are drep
tul să uite că, peste un an 
sau peste cinci ani, va de
veni „cap de familie", părin
te, răspunzător de soarta sa 
și a celorlalți din casă. Ni
meni n-are dreptul să uite 
asta : nici tînărul care, la 
dans, te invită pe dumneata, 
dragă Ani St., ireverențios, 
nici cel care, pe bulevard, îți 
aține grosolan calea, dragă 
Nelly G.

Repet: e timpul (și mă 
adresez de astă dată, strict, 
băieților) să înțelegeți că și 
de voi depinde, acum încă, 
propria voastră fericire vii
toare 1



• !• CONTINUĂRI continuări!
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neu. în Suedia, naționala ro
mână de handbal s-a pre
zentat sub standardul său 
prin nefericita idee a sim
plificării jocului. De la un 
joc fantezist, imprevizibil, 
derutant și creator de com
plexe pentru adversar, na
ționala română a trecut la 
un joc potrivit unor echipe 
cu resurse tehnice mai mici. 
Jucători de o mare tehnici
tate au fost obligați să re
nunțe la armele lor prime.

Tot aici s-a văzut, spre 
surprinderea generală, că 
generația de aur a handba
lului românesc nu se mai 
bucură de un real credit. 
Ivănescu, Hnat, Nodea au 
ilustrat banca rezervelor, iar 
Mircea Costache I n-a fost 
cuprins în lot, deși manifes
tase o formă remarcabilă. 
S-a renunțat de fapt la a- 
portul jucătorilor de o mare 
tehnicitate și varietate în ac
țiuni.

Este cu totul neadmisibilă 
neglijarea unui important 
eșalon de excelenți handba- 
liști pe motivul vîrstei înain
tate. Astfel, au intrat într-un 
supărător anonimat jucători 
de clasă ca Mircea Costache 
I sau Covaci, sportivi care 
nu numai că puteau avea un 
mare randament competițio- 
nal, dar îl mai pot avea încă. 
Sau n-au fost verificați la 
înălțimea valorii lor jucători 
de o valoare certă ca I. Po
pescu. (Acesta și-a făcut loc 
în prima reprezentativă, 
unde-și dovedește acum cla
sa, abia prin acuta criză a 
lotului național !). Au fost 
preferați în schimb jucători 
greoi, cu o tehnică elementa
ră și acțiuni previzibile. (Gu- 
ncș). Ritmul de joc a fost și 
el plafonat după idei tactice 
străine unei mari echipe. în 
meciul decisiv cu Cehoslova
cia, într-un moment în care 
era nevoie de întețirea rit
mului de joc, în vederea 
majorării scorului, indicația 
de pe margine a cerut... 

Pantei arădan pe malul Mureșului Foto: AGERPRES

calmarea lui, exact liniștirea 
de care aveau nevoie adver
sarii pentru a remonta !

Actuala națională este al
cătuită, fără exagerare, cu 
rezervele fostei naționale de 
aur : Gruia, Lieu, Goran, 
Penu, Popeocu. înfrîngerea 
din Suedia a aruncat în de
rută muîți handbaliști de 
perspectivă (Cezar Nica. Ma
rinescu) și chiar pe unii in
dispensabili (Moser). Dintre 
foștii mari combatanți mai 
sînt în arenă doar „cărăușii", 
oamenii de sacrificiu și de 
contraatac : Oțelea, Mircea 
Costache II, Iacob. O primă 
și entuziasmantă repriză 
în recentul turneu eu e- 
chipa U.R.SS. în care echi
pa Bucureștiului a afișat, cu 
eficacitate, ritmul unei mari 
echipe a fost o repriză a 
pivoților fostei echipe de 
aur : Mircea Costache II și 
Oțelea și dacă-1 adăugăm și 
pe Iaeob, a oamenilor ei de 
semicerc. Un meci nu se poa
te cîștiga însă numai cu an
gajări pe semicerc ! Absența 
trăgătorilor de la 9 m s-a 
văzut în cea de a doua re
priză cînd, practic, epuizați 
și reperați, pivoții n-au mai 
putut face jocul din prima. 
Gruia este obstrucționat fără 
scrupule, Guneș este inexis
tent, iar Licu nu este 
șuter de talia lui Gru
ia. Victoria asupra polo
nezilor, o echipă intimidată 
de prestigiul adversarilor, 
deși detașată, nu poate intra 
în discuție. Reconfortantă e 
victoria asupra unei naționa
le iugoslave foarte tehnice, 
foarte sigură în ofensivă, cu 
acțiuni purtînd amprenta u- 
nei echipe mari. Dar echipa 
iugoslavă are predilecție 
pentru ofensivă, îi place jo
cul la risc și își neglijează 
deseori apărarea.

în mare, lipsurile naționa
lei române sînt ÎNCĂ cele 
evidențiate și în Suedia. Ju
cători cu un bagaj tehnic 
fără strălucirea predecesori
lor, mica varietate de pro
cedee în atac, mica varietate

Miercuri după amiază a pă
răsit Capitala, delegația Uniu
nii Tineretului Comunist Le
ninist, condusă de Morkunas 
Vațlovas Antonovici, prim se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 
R. S. S. Lituaniană, care, la 
invitația Comitetului Central 
al U.T.C., a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C. C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

★

Joi dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de 
la Berlin, delegația Acade
miei Republicii Socialiste 
România, condusă de acad. 
Miron Nicoiescu, președin
tele acestui for științific. în 
timpul oelor 10 zile cît a 
durat vizita delegației ro
mâne în R. D. Germană, au 
fost semnate o convenție de 
colaborare pe timp nelimi
tat și un plan de colaborare

a șuturilor, un arsenal de 
pase neîmbogățit (absentă 
pasa peste umăr, șuturile 
prin evitare, cele la semi- 
înălțime), sărăcie de trăgători 
de la 9 m, portari care nu 
știu să lanseze contraatacul.

Și campionatul mondial 
din Suedia și Cupa orașului 
București ne-au arătat, fără 
dubiu, că n-am deținut și nu 
deținem o clasă mulțumitoa
re a portarilor de handbal. 
E un întreg capitol în care 
munca trebuie luată, uneori, 
de la A.B.C.

Nici tineretul nu ne-a 
mulțumit integral. Deficien
țele sînt și aici aceleași. Aici 
se observă însă, mai ales 
prin aportul lui Cristian 
Gațu, jucător demn de faima 
handbalului românesc, pre
dilecția pentru un joc deru
tant, fantezist, cu alternarea 
rapidă de procedee. Dar a- 
ceastă echipă n-are încă 
forță de sut și nu poate re
zista încă ritmului pe care 
și-I impune singură ! Com
ponent» ei sînt însă talen- 
tați și angrenarea lor în 
meciuri tari, de verificare, 
se impune. în afara lui 
Cristian Gațu, jucător de 
notorietate asupra căruia nu 
mai insistăm, trebuie relevat 
pentru sobrietate, calm și 
precizie jucătorul Moldovan, 
în „genul Ivănescu" fără ga
baritul și forța de șut a a- 
ccstuia. Promisiuni deosebi
te mai sînt : Rotaru, pentru 
felul cum șutează, încercînd 
șutul prin evita'e, Dan Ma
rin, dacă exersează lovitura 
pentru depășirea blocajului, 
Răduțiu, Paraschiv. Cu ex
cepția lui Gatu și Moldovan 
nici unul dm ei nu știe să 
accelereze, individual, jocul 
în faza de finalizare.

Handbalul' românesc trebu
ie să renunțe la schemele și 
prejudecățile tactice de îm
prumut și să redevină ceea 
ce a fost : un joc de mare 
fantezie și forță. Evoluția 
celor două reprezentative 
bucureștene a arătat că re
sursele există. 

pe perioada 1968—1969, în
tre academiile celor două 
țări.

★

Joi s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la 
Praga, delegația Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor 
Sociale condusă de dr. Eu- 
geniu Mareș, adjunct al 
ministrului, care a partici
pat la lucrările celei de-a 
IX-a Consfătuiri a miniștri
lor sănătății din țările so
cialiste.

TELEGRAMĂ
Comitetul foștilor deținuți 

antifasciști din Republica So
cialistă România a trimis o 
telegramă Asociației Partiza
nilor Unguri în legătură cu în
cetarea din viață a dr. MUn- 
nich Ferenc, prin care ex
primă profunde sentimente de 
compasiune Asociației și fa
miliei defunctului.

„Cupa cupelor” la fotbal 
VALENCIA-STEAUA 3—0

Aseară, la lumina reflec
toarelor stadionului „Mest- 
tala" din Valencia, în pre
zența a peste 30 000 de 
spectatori, s-au întâlnit, în
tr-un joc tur contînd pentru 
competiția de fotbal „Cupa 
cupelor", echipele F. C. Va
lencia și Steaua București. 
La capătul unui meci spec
taculos, fotbaliștii spanioli 
au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (2—0). Jocul a 
fost condus de arbitrul ita
lian Francesco Francesconi. 
Returul va avea loc la 14 
decembrie la București.

FORMAȚIA JUNIORILOR 
MAGHIARI

Federația maghiară de 
fotbal a comunicat componen
ța echipei de juniori a Un
gariei, care duminică va în- 
tîlni la Budapesta selecționa
ta similară a României în 
meci retur, pentru prelimina
riile turneului U.E.F.A. Iată 
„ll“-le maghiar anunțat : 
Meszaros. Szebeni, Mauerer, 
Vago, Pall, Nagy, Radies, Kiss, 
Branikovics, Landiszki, Ko
vacs.

SCOȚIENII CALIFICAȚI 
MAI DEPARTE 

ÎN C.O.T.

La Edinburg, în pre
zența a peste 20 000 de spec
tatori, s-a desfășurat returul 
meciului dintre formația sco
țiană Hibernians și echipa 
italiană F. C. Neapole, con
tînd pentru „Cupa orașelor 
tîrguri" la fotbal. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
5—0 (2—0).

JOE LOUIS PREMIAT

Asociația publiciștilor de 
box din S.U.A. a acordat pre

Tsiriști străini 
care nc viiitcaiă 

tara
Petrecerea concediului în 

timpul iernii în diferite sta
țiuni din țara noastră a deve
nit o tradiție pentru numeroși 
turiști din diferite țări ale lu
mii. în momentul de față, 
grupuri de excursioniști din 
R. D. Germană petrec zile 
plăcute la Hotelul Alpin de 
Ia Cota 1400 din Sinaia. 
Sînt așteptați să sosească nu
meroși turiști din Bulgaria, 
Danemarca, Franța, R. F. a 
Germaniei, Italia, Olanda, 
Polonia, Suedia, Turcia și 
alte țări, care vor practica 
sporturi de iarnă și vor săr
bători noaptea de Anul Nou 
în diferite stațiuni pitorești.

Zilnic sosesc în Capitală cu 
autocarele firmei turistice iu
goslave „Putnik" grupuri de 
turiști din această țară.

■im ■ iMMjm ...fneeM

miul „James Walker", fostu
lui campion mondial Joe 
Louis pentru contribuția adu
să de acesta la dezvoltarea 
boxului american. Boxerul de 
culoare Joe Louis, acum în 
vîrstă de 53 de ani, a devenit 
campion mondial la categoria 
grea în anul 1937 prin victo
ria obținută asupra lui Jimmy 
Braddock. In decurs de 10 
ani, Louis și-a apărat cu suc
ces titlul de 25 de ori.

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI 
LA GRENOBLE

Selecționata de hochei pe 
gheață a Elveției (care a ju
cat recent în România), a în
vins, la Grenoble, cu scorul de 
11—0 (1—0, 7—0, 3—0) re
prezentativa olimpică a Fran
ței.

PRIMA VICTORIE 
ÎN CAMPIONAT 

A BASCHETBALIȘTILOR 
MILANEZI

Echipa AII Onesta Mi
lano, viitoarea adversară a lui 
Dinamo București în „Cupa 
Cupelor", a obținut prima sa 
victorie din actualul campio
nat, învingînd cu 72—69 for
mația Eldorado. AII Onesta 
Milano ocupă în prezent locul 
șapte în clasament, cu două 
puncte.

I 
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Pronosticurile maestrului emerit 
al sportului ION VOINESCU

I Fiorientina-Inter 1
II Lanerossi-Juventus X
III Milan-Aialanta 1
IV Napoli-Mantova 1
V Roma-Cagliari 1
VI Spal-Sampdoria X
VII Torino-Bologna 1
VIII Varcse-Brescia 1
IX Pisa-Livorno X 1
X Bari-Venezia X
XI Catania-Padova X 2
XII Genoa-Foggia 1 X
XIII Leeco-Lazio X 2

• Centrala industrială fructifică
•mai bine capacitățile de producție

de maximă importanță cum 
sînt cele legate de stabilirea 
optimă a unor planuri de a- 
provizionare tehnico-mate- 
rială. folosirea la maximum 
a capacităților de producție, 
precum și respectarea în
tocmai a graficelor de repa
rații a utilajelor.

Prin înființarea unor pu
ternice baze de aprovizio
nare, pe lingă centrala in
dustrială, care să satisfacă 
în întregime și operativ ce
rințele materiale ale fiecă
rei întreprinderi, vor putea 
fi redate (pe întreg sectorul 
de nave fluviale) circuitului 
economic mijloace circu
lante în valoare de circa 
25—30 milioane lei pe an.

Lipsa unor materiale im
portante, strict necesare 
desfășurării producției, ne- 
realizarea în termen a 
două hale industriale de că
tre I.C.S.I.M. (care aveau 
termen de dare în folosință 
30 VI a.c.), dar mai ales preo
cuparea scăzută a forului 
tutelar în repartizarea sar
cinilor de plan pentru fie
care unitate în parte au in
fluențat hotărîtor nerealiza- 
rea unor șlepuri fluviale 
destinate exportului. Prin 
centrală se va realiza o pla
nificare judicioasă în depli
nă concordanță, pe măsura 
înzestrării acesteia. Să dăm 
dar un exemplu. Deși cu
noștea că nu dispunem de 
capacitățile de producție 
necesare, Direcția generală 
ne-a inclus, totuși, în plan, 
realizarea sortimentelor res
pective, pentru care nici în 
prezent nu dispunem de ca
pacități de producție și ma
teriale. Direcția este pre
ocupată numai de realiza
rea planului valoric — fapt 
pentru care acordă o aten
ție deosebită 
vagoane-Arad

Uzinelor de 
și Șantie

rului naval-Galați care...
compensează nerealizările

•CU FAZA RESPONSA-

•BILITĂȚII... STINSĂ
sa

1 861 pe un drum public din 
raionul Adjud, șoferul Teo
dor Cazan, orbit de faza 
mare a unui alt autovehicul 
și circulînd cu viteză exce
sivă, a tamponat o căruță. 
Accidentul s-a soldat cu dis
trugerea căruței și moartea 
căruțașului.

Ne reluăm drumul. Nu ru
lăm prea mult pentru că iar 
trebuie să oprim. De astă 
dată, contravenientul este 
conducătorul autoturismului 
cu nr. 2-B-5 597, Paul Tache. 
I se face aceeași invitație. 
„Seminarul" ad-hoc dă ace
leași rezultate, evidențiază a- 
celeași carențe. Omul de la 
volan nu știe decit „după 

• ureche", deci foarte aproxi
mativ, modul cum trebuie fo
losite luminile pe timp de 
noapte. Contravenient la ace
lași articol de lege este și in- 

_ ginerul Mihail Ionescu, con- 
V ducătorul autoturismului 17-

B-458, care, în plus, circulă 
A cu farul din stingă defect, 

fapt extrem de periculos pen
tru propria-i viață.

9 Ne schimbăm „cîmpul de 
observație" pe o altă șosea 

jfe intens circulată — București- 
Ploiești. Unii șoferi au o fi
lozofie și o psihologie apar- 

£ te : țin la „onoarea" de auto
mobilist. Atunci cînd greșesc 

a încearcă într-un mod penibil 
" să se dezvinovățească. Așa 

s-a întîmplat cu inginerul 
Dumitru Rădulescu, conducă
torul autoturismului 2-B- 

celorlalte subunități din ra
mură.

Prin cooptarea conducă
torilor fiecărei unități eco
nomice, care fac parte din 
centrală, în consiliul de ad
ministrație al acesteia — 
toate problemele activității 
tehnice și economico-finan- 
ciare vor fi analizate, pe 
baza principiului muncii co
lective, stabilind, în același 
timp, deciziile corespunză
toare situațiilor ivite. în a- 
fară de aceasta, tuturor u- 
nităților aparținînd centra
lei industriale le revin, în 
mod egal, răspunderi din 
ce în ce mai mari pe linia 
îndeplinirii întocmai a tu
turor sarcinilor de plan.

Perfecționarea continuă a 
organizării producției, utili
zarea deplină a capacități
lor de producție sint con
diționate de respectarea în
tocmai a graficelor de re
parații a fiecărui utilaj, de 
necesitatea ea întreprinde
rile subordonate centralei 
noastre să se profileze în 
executarea reparațiilor, in 
funcție de caracteristicile 
vaselor fluviale și a posibi
lităților de efectuare a a- 
cestor reparații. Trebuie să 
arătăm, cu acest prilej, că 
șantierul nostru execută în 
exclusivitate reparațiile tu
turor categoriilor de nave 
fluviale. Deoarece, în marea 
lor majoritate acestea se e- 
fectuează în perioada inac
tivă pentru Navrom, capa
citățile de producție de care 
dispunem nu fac față pe 
deplin cerințelor tuturor 
unităților beneficiare. Ast
fel, se ajunge la situația 
cînd prin plan, se „eșalo
nează" cu 2—3 luni mai tîr- 
ziu efectuarea reparațiilor 
navelor. La aceasta mai a- 
dăugăm, și faptul că în 
multe cazuhi, navele intră 
în raparații fără a avea a- 
sigurată întreaga documen
tație necesară. Or, cuprin

5 712. Oprit pentru folosirea 
incorectă a luminilor, s-a 
constatat că a consumat al

cool.
— Două degețele, dom-le. 

Ce contează 1 Nici măcar nu 
trebuie luate în considerație...

— Sînteți de acord să vă 
supuneți probei cu alcoo- 
scopul ?

— Da, și vă veți convinge. 
Și ne-am convins. Alcoo- 

scopul, acest martor mut, dar 
de netăgăduit și-a spus cu- 
vîntul. Ce înseamnă să con
duci sub influența băuturilor 
alcoolice, se pare că nu a în
vățat încă nici inginerul loan 
Crișan Davidescu, conducăto
rul autoturismului 21-PL- 
1 851. Ba mai mult, a căutat 
să ne convingă că legea per
mite conducătorilor auto să 
consume băuturi alcoolice 
pină la concentrația de 1 la 
sută. Nu, tovarășe Davidescu, 
nici măcar o picătură, pen
tru că specialiștii au demon
strat foarte precis că perico
lul și probabilitatea comite
rii de accidente crește de 6 
ori chiar la cantități de alcool 
ee dau concentrații cu mult 
sub 1 la sută.

Nu avem vreme de reflec
ții, căci se aude un motor șl 
o nălucă învăluită în cea mal 
adîncă umbră trece pe lîngă 
noi. Se semnalizează pentru 
oprire. Zadarnic. într-o cli
pă, însă, „fugarul" este ajuns 
din urmă. Se vede treaba că, 
dacă unora le place lumina 

derea celor 6 șantiere In a- 
ceeași centrală industrială 
va crea atît posibilitatea 
unei juste dimensionări a 
capacităților fiecărei uni
tăți cît și obligativitatea e- 
fectuării reparațiilor nave
lor la fiecare șantier în 
parte, în tot cursul anului.

Scurtarea ciclului de re
parație a navelor, în fiecare 
șantier în parte, respectarea 
calității acestor reparații, 
precum și darea în exploa
tare în perioada deschisă 
navigației, sînt tot atîția 
factori indestructibili legați 
de profilarea și specializa
rea unităților centralei in
dustriale în efectuarea re
parațiilor navelor fluviale. 
Am propune, de pildă, ca 
șantierele navale din Giur
giu, Oltenița și Tr. Severin 
să execute reparațiile na
velor propulsate pină la 
1 000 CP și a vaselor teh
nice, Galațiui, fiind cel mai 
important centru, să exe
cute reparațiile navelor 
propulsate mai mari de 
1000 CP, iar șantierul na
val de la Brăila (și parțial 
Turnu Severin) să execute 
reparațiile navelor nepro
pulsate și speciale. In acest 
fel, pe lingă avantajele ară
tate mai înainte se ajunge 
la folosirea mai rațională a 
tuturor capacităților de pro
ducție, pe tot parcursul a- 
nului, la creșterea răspun
derii fiecărui șantier — u- 
nitate subordonată centra
lei — în efectuarea repara
țiilor la timp și în condiții 
de calitate corespunzătoare, 
condiții impuse de cerințele 
sporite în exploatare. în 
plus, ar crea posibilitatea și 
obligativitatea unei mai 
strînse cooperări, pe toate 
planurile între întreprinde
rile subordonate centralei 
industriale.

Ing. LUCIAN MITITELU 
ADAM NICOLAE

intensă, lui Ion Gh. Tonlță, 
conducătorul motoretei B-L- 
8 278 preferă întunericul cel 
mai adine. Cel puțin așa ne 
face să credem faptul că cir
culă fără lumini.

— Mi s-a ars acușica. 
Voiam să mă duc spre casă, 
dar m-am gîndit să-l trans
port pe șeful pînă la autobuz. 
A cam întîrziat...

Au cam întirz-iat amîndol 
la băutură și acum, se vede 
treaba, și unul și altul se gră
besc, punîndu-și în primejdie 
propria viață și pe a altora. 
Șeful lui Ioniță, maisti-ul 
electrician loan Brezeanu 
(ambii salariați la secția re
țele I.R.E.B.) a găsit de da
toria lui să-și apere subalter
nul. „Principialitatea" lui 
crescuse în proporție egală 
cu cantitatea de alcool con
sumată.

Noaptea trebuie folosite, la 
depășire, diferite faze de lu
mini. Legea circulației dă in
dicații precise în această pri
vință. O fază însă trebuie să 
fie tot timpul aprinsă : faza 
conștiinței și responsabilită
ții șoferilor. Ea este cea care 
poate pune în mișcare întrea
ga gamă a măsurilor de si
guranță și prevedere pe care 
trebuie să Ie ia șoferul. Pen
tru el și pentru alții.

I. ZAlCESCU
C. CONSTANTINESCU

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera română : Traviata, 
ora 19,30 ; Teatrul de stat 
de operetă : Singe vienez, ora
19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" : Castilians, ora
19,30 ; sala Studio — Regina 
de Navara, ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie : Un Hamlet 
de provincie, ora 20 ; Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra : Un 
tramvai numit dorință, ora 
20 ; sala Studio: Sfîntu Mitică 
Blajinu, ora 19,30 ; sala Stu

dio : Jaguarul roșu, ora 20; 
Teatrul Barbu Delavrancea : 
Vinovați fără vină, ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus, ora 9,30 și 20 ; 
Teatrul Țăndărică : Vrăjitorul 
din Oz, premieră ora 17 ; în 
sala Palatului Pionierilor : 
Guliver în țara păpușilor, 
ora 17.

REÎNTOARCEREA
LUI SURCOUF

rulează la Patria (orele 10;
18,30 ; 20,45).

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

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

LOANA
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21,15), Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21).

CINE VA DESCHIDE UȘA T 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30).

CONTELE BOBI, FAIMA VES
TULUI SĂLBATIC
rulează la București (orele
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 
21).

O FATĂ FERICITA 
rulează la Grivila (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30),

Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16- 18,15; 20,30). Victoria (o- 
rele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16,15 ;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

SFIDAREA

rulează la Lira (orele 16; 18;
20).

ZECE NEGRI MITITEI

rulează la Arta (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SINBAD MARINARUL

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 18; 18,30; 20,45), Vitan 
(orele 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).

ECOU PE COASTA
rulează la Lumina (orele 9;
16.30) ; în continuare (orele 
18,30; 20,30).

VULTURII ZBOARĂ 
DEVREME

rulează la Union (orele 15,30; 
18 ; desene animate ; 20.30),
Buzești (orele 15 ; 17,45 ;
20.30) .

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Giulești (orele 15 ; 
17 ; 19 ; 21).

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

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Feroviar (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), Aurora (orele 

8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Dacia (orele 8,30;
20.45 în continuare).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Flacăra (orele
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 
9,30; 12; 15,30; 18 : 20,30).

CANALIILE
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20.30).

OCOLUL
rulează la Torni» (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

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

PE CER TRECE CARUL 
MARE

rulează la Munca (orele 16 ; 
18.15 ; 20,30).

PASĂREA PHCJNIX
rulează la Cosmos (orele 15;
17,45; 20,30).

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

FRENCH CANCAN
rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30).

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

VINERI 1 DECEMBRIE 1967

18,00 : Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică ; 18,20 : Buleti
nul circulației rutiere ; 18,30 :
Pentru copii : A.B.C. — De ce ? 
19,00 : Antologie școlară : Câinii 
Petrescu ; 20,00 : Studioul muzi
cal. Valsul (II) ; 20,40 : Tainele 
profesiunilor ; 21,00 : Reflector ;
21,15 : Film artistic : „Scott în 
Antarctica" — producție a Stu
diourilor engleze.



Dezbaterile privind 
definirea agresiunii 

Intervenția șefului delegației 
române

NEW YORK 30. — Trimisul 
special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite : Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a continuat joi 
dezbaterile în legătură cu nece
sitatea urgentării eforturilor în 
vederea definirii agresiunii, 
propunere inclusă pe ordinea de 
zi la cererea U.R.S.S.

Subliniind că definirea agre
siunii este un corolar al inadmi- 
sibilitățil războiului ca mijloc de 
rezolvare a problemelor interna
ționale, Mircea Malița, șeful de
legației române la actuala sesiu
ne, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a declarat că po
ziția României în această pro
blemă decurge din concepția ei 
generală de politică externă. 
Pornind de la realitățile vieții 
internaționale, România se pro
nunță pentru conviețuirea paș
nică a statelor, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

Experiența demonstrează că 
singure sînt viabile în epoca 
noastră relații internaționale ba
zate pe principiile independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne ale altuia, avan
tajului reciproc.

In continuare, vorbitorul a a- 
mintit că România a atribuit în
totdeauna o mare importanță a- 
cestei probleme, fiind preocupa
tă în mod deosebit de consolida
rea securității europene, și a ci
tat, în acest sens, participarea ță
rii noastre la o serie de instru
mente internaționale, cum ar fi 
pactul Briand-Kellog, din 1928, 
Convenția de la Londra din 1933 
pentru definirea agresiunii, și al
tele.

Arătînd că un sistem bazat pe 
legalitate, care tinde să asigure 
coexistența și cooperarea pașni
că a tuturor statelor și, în acest 
scop incriminează agresiunea 
drept delictul internațional su
prem, cere în mod imperios e- 
laborarea unei definiții științifi
ce a acesteia, reprezentantul ro
mân a precizat totodată că nu 
se poate pretinde că adoptarea 
unei asemenea definiții ar putea 
prin ea însăși să împiedice dez
lănțuirea agresiunii, după cum 
definirea delictelor în legislația 
internă nu împiedică prin ea în
săși săvîrșirea lor. Este totuși 
evident că adoptarea unei defi
niții privind agresiunea ar aduce 
acel element de certitudine atît

Corneliu Mănescu, pre
ședintele Adunării Generale 
a O.N.U., a primit miercuri 
după-amiază în cabinetul 
său de la sediul Națiunilor 
Unite pe Abdelaziz Boute- 
flika, ministrul afacerilor 
externe al Algeriei.

In cursul convorbirii care 
a avut loc au fost abordate 
probleme aflate in dezbate
rea actualei sesiuni a Adu
nării Generale cit și pro
bleme ale relațiilor bilate
rale dintre cele două țări. 
Discuțiile au fost caracteri
zate printr-un spirit de cor
dialitate. 

de necesar pentru respectarea 
normelor dreptului internațional. 
Ea ar constitui un instrument 
eficace de prevenire și combate
re a acestui fenomen, ar fi un 
factor de mobilizare a opiniei 
publice mondiale împotriva ac
telor de pregătire și săvîrșire a 
agresiunii. Adoptarea unei ase
menea definiții ar fi de natură 
să promoveze legalitatea inter
națională, contribuind la crește
rea spiritului de răspundere al 
statelor. Ea ar exercita o acțiune 
inhibitorie în privința utilizării 
forței în viața internațională. %

Existența unui criteriu științi
fic de calificare a actelor de fo
losire a forței în relațiile dintre 
state, ar constitui un dispozitiv 
cheie care ar permite mecanis
mului internațional de asigurare 
a securității prin prevenirea și 
reprimarea agresiunii să funcțio
neze mai prompt și mai eficace.

Pentru a corespunde cerințe
lor vieții internaționale în epoca 
actuală, o definiție științifică va 
trebui să servească pentru incri
minarea agresiunii pe plan ju
ridic și politic. In al doilea rînd, 
definirea agresiunii trebuie să 
aibă în vedere dreptul de auto
apărare individuală și colectivă 
a statelor împotriva agresiunii 
armate, iar în al treilea rînd, la 
definirea agresiunii trebuie să 
se țină seama de caracterul le
gitim al luptei de eliberare a 
popoarelor, împotriva opresiunii 
colonialiste, corolar al dreptului 
sacru, inalienabil și imprescrip
tibil al oricărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.

împrejurările internaționale 
actuale, a menționat vorbitorul, 
continuarea războiului agresiv 
purtat de S.U.A. în Vietnam și 
care comportă în momentul de 
față pericolul cel mai grav pen
tru pace, îngrijorînd în mod deo
sebit toate popoarele lumii, în
tărirea cursei înarmărilor, care, 
prin acumularea elementelor in
flamabile și explozibile, duce la 
înrăutățirea climatului politic in
ternațional, toate acestea impun 
accelerarea eforturilor de elabo
rare a unei definiții a agresiunii.

Acestea sînt motivele, a înche- 
gația română sprijină integral 
iat vorbitorul, pentru care dele- 
propunerea în legătură cu nece
sitatea de a se accelera elabora
rea unei definiții a agresiunii.

CUTREMURUL
BELGRAD 30 (Agerpres). — 

Prin intermediul unei linii tele
fonice militare — anunță agen
ția Taniug — a fost stabilită 
legătura cu localitatea Debar, 
din vestul Macedoniei (Iugosla
via). care a fost lovită joi dimi
neața de un cutremur de gra
dul 9. Potrivit primelor infor
mații, numărul victimelor se 
ridică la șapte morți și cirta 
40 răniți. Din Skoplie, ca și din 
alte localități apropiate, au ple
cat de urgentă spre Debar nu
meroase echipe sanitare, ca și 
echipe de urgență pentru înlă-

Situația din Cipru se normalizează

delegației 

C.C. al P.C.R.

in Chile
SANTIAGO DE CHILE 

30 (Agerpres). — Delegația 
C.C. al P.C.R., condusă de 
tov. Mihail Florescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările ce
lui de-al XX-lea congres 
al Partidului Socialist din. 
Chile a fost primită de 
Oscar Astudillo, secretar 
general adjunct al C.C. al 
P.C. din Chile.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, au participat 
V. Teitelboim, V. Diaz și 
M. Canterro, membri ai 
comisiei politice a C.C. al 
P.C. din Chile.

De asemenea, delegația a 
fost primită la C.C. al 
Partidului Socialist din 
Chile.

La discuțiile tovărășești 
care au avut loc cu acest 
prilej au participat Aniceto 
Rodriguez, secretar general 
al C.C. al Partidului Socia
list, precum și ceilalți 
membri ai conducerii parti
dului.

DE LA DEBAR
turarea dărîmăturilor. S-au 
luat, de asemenea, măsuri pen
tru asigurarea locuitorilor cu 
alimente. In curînd va începe 
evacuarea femeilor și copiilor 
din oraș într-o serie de locali
tăți învecinate. Din cauza con
dițiilor atmosferice neprielnice, 
elicopterele forțelor militare 
aeriene nu au putut încă de
cola spre Debar.

Observatorul seismologie al 
Universității din Liubliana a 
înregistrat la ora 13,00 o nouă 
serie de cutremure din direcția 
sud-est.

Autoritățile britanice au anun
țat pe cetățenii britanici și fami
liile lor din Cipru, care săptă- 
mîna trecută au fost evacuați și 
transportați la baza britanică din 
Dhekelia, că se pot înapoia la 
căminele lor. Această măsură a 
fost luată ținînd seama că situa
ția din Cipru este pe cale de nor
malizare, relatează agenția United 
Press International.

Atît în cartierul ciprioților turci, 
cît și în cel al ciprioților greci 
din Nicosia, activitatea a fost re
luată astăzi, pentru prima oară în 
ultima săptămînă.

Joi seara, Administrația liniilor 
maritime turce a anunțat că pa
cheboturile turcești vor face de 
acum înainte escale în porturile 
Pireu și Limassol.

Rolz Bennett, reprezentantul 
special al secretarului general 
al O.N.U., înainte de a părăsi 
Atena pentru New York, a fă
cut joi dimineața o declarație 
presei :

• •••••••••••••

McNamara a confirmat 
demisia sa

Conducătorul Pentagonului urmeaza să ramină in actualul său
post in cursul anului 1968

Ministrul Apărării al S.U.A., Robert McNamara, a anunțat 
miercuri seara că demisionează din postul său pentru a deveni pre
ședinte al Băncii Mondiale. Declarația a fost făcută după o reuni
une a Consiliului directorilor executivi ai Băncii Mondiale, care 
au hotărît în unanimitate să ofere lui McNamara postul de pre
ședinte.

Casa Albă a dat publicității o 
declarație în care președintele 
Johnson a arătat că „nu va exista 
nici o schimbare a politicii S.U.A. 
în Vietnam ca urmare a plecării 
lui Robert McNamara". El a 
adăugat că succesorul lui Mc 
Namara va continua actuala po
litică vietnameză a administra
ției.

Ministrul apărării al S.U.A. a 
făcut mai tîrzju o altă declarație 
în care a arătat că președintele 
Johnson i-a cerut să rămînă în 
actualul său post în cursul anu
lui 1968 pentru a. termina lucră
rile în vederea elaborării noului 
program și buget al Ministerului 
Apărării pe exercițiul financiar 
ce începe la 1 iulie 1968. Banca 
Mondială a comunicat, la rîndul 
ei, că se intenționează prelungi

„Misiunea pe care mi-a în- 
credințat-o secretarul general 
al O.N.U., U Thant, în ceea ce 
privește criza cipriotă, s-a ba
zat pe apelurile sale din 22 și 
24 noiembrie adresate guver
nelor Ciprului, Greciei și Tur
ciei. Timp de șase zile am vi
zitat Ankara, Atena, Nicosia 
apoi din nou Atena și m-am 
întîlnit cu conducătorii celor 
trei guverne, precum și cu li
derii comunității turcești din 
Cipru.

Singurele propuneri pe care 
le-am discutat, a adăugat 
Bennett, sînt cele conținute în 
apelurile secretarului general 
al O.N.U. și îndeosebi cele ex
puse în apelul său din 24 no
iembrie și anume : reducerea 
eșalonată a forțelor armate 
necipriote care se înfruntă în 
prezent în Cipru, reducere 
care ar trebui să ducă la o re
tragere completă a tuturor 
forțelor necipriote cu excepția 
celor ale Națiunilor Unite.

• •••••••••••••••••••a*

rea pe încă un an a mandatului 
actualului președinte, George 
Woods, pînă la 1 ianuarie 1969, 
cînd el va fi înlocuit.

Observatorii politici din Was
hington subliniază că demisia 
lui Mc Namara reflectă diver
gențele existente între el și co
mandanții militari din cadrul 
Pentagonului într-o serie de pro
bleme, în special în aceea a răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam. 
Aceste păreri sînt împărtășite de 
numeroase cercuri politice ame
ricane, în ciuda declarației fă
cute miercuri seara de Phil Co
lliding, ministru adjunct al apă
rării pentru problemele publice, 
care a infirmat știrile potrivit 
cărora ar exista divergențe între 
ministrul apărării și militarii din 
Pentagon.

Este o datorie pentru Grecia 
și Turcia, a subliniat Bennett, 
de a respecta suveranitatea, 
independența și integritatea 
teritorială a Republicii Cipru.

Misiunea mea, a conchis 
Bennett, n-a avut nici o legă
tură cu alte inițiative între
prinse în această regiune.

„Misiunea mea s-a terminat" 
— a declarat secretarul gene
ral al N.A.T.O., Manlio Bro- 
sio, care a părăsit joi Atena, 
plecînd spre Bruxelles. Pre- 
cizînd că guvernele Turciei șl 
Greaiel au ajuns la o înțele
gere substanțială în legătură 
cu problema cipriotă, Brosio, 
relatează agenția France Presse, 
a menționat că „pericolul 
unui conflict a fost îndepăr
tat". El a menționat, totodată, 
că nu poate preciza cînd va fi 
încheiat acordul final, întrucît 
acesta „privește și alte țări șl 
Națiunile Unite".

• • • • •

Consultările in vederea reuniunii 
arabe la nivel înalt

Sayed Notai, secretarul general adjunct al Ligii Arabe, a 
anunțat joi seara că „miniștrii de externe ai țărilor arabe se 
vor reuni la 9 decembrie la Rabat". EI a adăugat că între 
țările-arabe continuă să aibă loc consultări in vederea stabi
lirii datei viitoarei reuniuni arabe la nivel înalt

Purtătorul oficial de cuvînt al 
guvernului R.A.U., Hassan Za
yat, a făcut în cadrul unei con
ferințe de presă o declarație în 
care a expus poziția guvernului 
său într-o serie de probleme ale 
politicii internaționale și față de 
recenta declarație a președintelui 
Franței, de Gaulle.

In ce privește conferința arabă 
la nivel înalt, Zayat a precizat 
că R.A.U. va fi gata să participe 
oriunde fi oricînd la această con
ferință. Referitor la acordul rea
lizat între Anglia și F.N.E. pri
vind independența Arabiei de 
sud, Zayat și-a exprimat satisfac
ția că prin reglementarea acestei 
probleme, divergențele cu Marea 
Britanie vor fi înlăturate.

Declarația președintelui de 
Gaulle, a spus purtătorul de cu
vînt al guvernului R.A.U., consti
tuie un plan de pace. Guvernul 
R.A.U. și președintele Nasser stu
diază cu o deosebită atenție a- 
ceastă declarație. Președintele de

Conferința de presă a 

lui Kostas Koliannis

• Mofiunea unor deputafi britanici

9 Olanda dispusă să acorde azil politic 

definufilor politici greci

Kostas Koliannis, prim-secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia, a declarat, la o conferință de presă care a avut 
loc la Londra, că lupta împotriva regimului de dictatură din 
Grecia ia o amploare tot mai mare, unind cele mai diverse forțe 
politice ale țării, de la comuniști pînă la partidele de dreapta.

în vederea înlăturării dicta
turii din țară, a subliniat el, 
este necesară unirea tuturor 
forțelor progresiste ale națiu
nii, iar partidele politice tre
buie să se ridice deasupra in
tereselor înguste de partid. 
In prezent, a spus el, se face 
vîlvă în jurul revizuirii con
stituției țării, dar această 
„constituție", dacă va fi in
trodusă vreodată, nu va fi 
decît o unealtă pentru a înlă
tura „legal" toate forțele pro
gresiste din viața politică a 
țării.

„Partidul Comunist din 
Grecia ți celelalte forțe pro
gresiste ale țării vor depune 
eforturi pentru ca Grecia să 
revină la democrație pe cale 
pașnică, a declarat primul se
cretar al C.C. al P.C. din 
Grecia. Dar dacă guvernul de 
dictatură militară va recurge 
și pe viitor la forță pentru a 
înăbuși mișcarea pentru liber
tate și democrație, atunci for
ței îi vom opune forță".

Referindu-se la rolul P.C. 
din Grecia în viața politică a 
țării, Koliannis a subliniat că, 
în ciuda persecuțiilor, comu-

• •••••••••••

Gaulle, a adăugat el, a făcut o 
analiză realistă a fondului pro
blemei palestiniene. După ce a 
adresat mulțumiri pentru promi
siunea făcută de Franța de a ajuta 
la rezolvarea acestei probleme, 
purtătorul oficial de cuvînt al gu
vernului R.A.U. a declarat: „Un 
stat palestinian va cuprinde tn-

Declarafiile unui
• „NU POT ÎNCEPE o pole

mică cu miniștrii Moshe Dayan 
și Igal Allon, dar dezaprob ori
ce tendință expansionistă", a 
declarat agenției France Presse 
ministrul sănătății din Izrael, 
Barzilay, lider al partidului 
Mapam și membru al coaliției 
guvernamentale. Ministrul iz- 
raelian a declarat că „nu va fi 
vorba de o revenire la frontie
rele de la 4 iunie, dar, cu ex
cepția Ierusalimului, restul te
ritoriului rămîne negociabil 
fără nici o condiție prealabilă, 
înțelegîndu-se prin aceasta noi
le frontiere de securitate și de 

niștii din Grecia se află în 
primele rtnduri ale luptătorilor 
pentru libertate ți democrație. 

La conferința de presă s-a 
anunțat că renumitul compozi
tor Mikis Theodorakis, luptă
tor pentru libertatea Greciei, 
se află în prezent într-o închi
soare din Atena și este supus 
torturilor, iar eroul național 
grec Manolis Glezos este de
ținut într-un lagăr de con
centrare do po Insula Leros.

• rt DX DXPVTAȚI brita
nici au depus miercuri seara in 
Camera Comunelor o moțiune in 
care denunți violarea de către 
noul regim militar din Grecia a 
convenției europene a drepturi
lor omului.

• PRIMUL ministru al Olan
dei, Piet de Jong, a făcut o 
declarație In Parlament în care 
a ajiuntat că ambasadorul Olan
dei la Atena a fost însărcinat 
să informeze guvernul greo că 
Olanda este dispusă să acorde 
azil polltio deținuțllor politici 
greci. El a relevat, totodată că 
au avut loo discuții pe margi
nea acestei probleme cu repre
zentanții Crucii Roții Interna
ționale.

• •••••••••••««

tregul popor palestinian. Deoare
ce Palestina face parte din Liga 
Arabă, această organizație tre
buie să discute cu poporul pales
tinian pentru a-i asculta propu
nerile tn legătură cu crearea ți
nui nou stat palestinian. Trebuie 
să arăt că în prezent Palestina 
este reprezentată de delegatul 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, condusă de Șukeiri, 
despre care nu se poate preciza 
dacă reprezintă într-adevăr po
porul luptător al Palestinei*.

ministru izraelian
pace ce vor fi rezultate pe ca
lea negocierilor". Barzilay a 
spus că trimisul Națiunilor Uni
te, Jaring, va fi bine primit în 
Izrael și și-a manifestat speran
ța că acesta va face tot posibi
lul pentru a apropia cele două 
părți și le va aduce la masa 
negocierilor. La rîndul său, 
Ytzhak Parish, secretar al par
tidului Mapam, a arătat că 
gruparea sa va deschide o cam
panie pentru formarea unui 
larg front de luptă „împotriva 
șovinismului ți expansionismu
lui și pentru o pace negociată".

Incidente in Adu
narea legislativă 

din Bengalul 
de vest

Lucrările Adunării legis
lative a statului Bengalul 
de vest, întrunită pen
tru a acorda vot de înves
titură noului guvern format 
de premierul Gosh, au 
fost aminate sine-die, a- 
nunță agenția France 
Presse.

Deputății opoziției au cerut de
misia lui Gosh și a guvernatoru
lui statului Bengalul de vest. 
Președintele adunării, B. K. 
Bannerjee, a declarat că destitu
irea guvernului forțelor de stingă 
de către guvernatorul statului și 
numirea noului prim-ministru 
Gosh reprezintă „un act necon- 
stituțional". Potrivit agenției Reu
ter, în momentul în care noul 
prim-ministru Gosh și-a făcut 
apariția în incinta Adunării le
gislative au avut loc incidente 
între membrii parlamentului.

După cum se știe, la începutul 
săptămînii trecute, guvernul sta
tului Bengalul de vest a fost de
mis, invocîndu-se „instabilitatea 
politică" existentă în sînul coa
liției guvernamentale. Fostul gu
vern era alcătuit din reprezen
tanți ai partidelor de stînga. Un 
rol important în realizarea fron
tului de stînga și în formarea 
acestui guvern l-au avut comu
niștii, care au ocupat un mare 
număr de locuri în parlamentul 
local.

Destituirea guvernului frontu
lui de stînga a fost urmată la 
Calcutta și în alte localități din 
Bengalul de vest de mari demon
strații. în ultimele 24 de ore în 
orașul Calcutta au avut loc noi 
manifestații. între poliție și de
monstranți au avut loc ciocniri.

Agențiile de presă anunță că 
un apel la greva generală în Ben
galul de vest a fost lansat joi de 
către forțele de stînga.

z

împăcare de
scurtă durată

Loan a demisionat dar după 24 de ore în care oficialitățile 
de la Saigon au păstrat o neobișnuită tăcere s-a aflat că cere
rea sa a fost respinsă. Ceasurile de tăcere au trebuit, probabil, 
să ușureze luarea unei decizii. Intre deținătorii funcțiilor gu
vernamentale nu există armonie, episodul demisiei lui Loan 
dezvăluind neînțelegeri profunde, pe care declarațiile de îm
păcare pot doar să le camufleze temporar dar nu să le înlă
ture.

Loan și-a dobîndit tresele de general slujindu-I pe Ky. 
FRANCE PRESSE pomenea de „afinitățile sale" cu actualul 
vicepreședinte, pe care îl cunoaște din anii cînd era un sim
plu ofițer de aviație. Loan devenind șef atotputernic al poliției 
și-a ilustrat devotamentul față de Ky prin ilegalități care au 
indignat chiar personalități din sferele guvernamentale de Ia 
Saigon. Budiștii își aduc aminte de brutalitățile pe care el le-a 
patronat împotriva lor. O „specialitate" deosebită a vădit ge
neralul în materie electorală : fraudele în timpul diferitelor „a- 
legeri" le-a patronat cu o dexteritate care a uimit pe colegii 
săi de Ia Seul. Loan era dispus să facă totul pentru a-1 „alege" 
pe Ky președinte. Vetoul american l-a împiedicat să-și reali
zeze intențiile și el a trebuit să se mulțumească cu o formulă 
în care amicul său devenea personajul nr. 2. Thieu n-a uitat 
gestul lui Loan, însă, i-a fost cu neputință să se descotorosească 
de general. Președintele a acceptat o împăcare...

Ky primise asigurări că omul său de încredere va continua 
să conducă poliția și după modificările ministeriale post elec
torale, ceea ce reprezenta pentru el o garanție. Reconcilierea 
dintre Loan și președintele Thieu s-a dovedit a fi de scurtă 
durată. Președintele „ales" a numit ca șef al secretariatului său 
general pe Nguyen Van Huong — unul din liderii partidului 
Dai Viet. Loan urma într-un fel să fie subordonat lui Huong. 
Însemna, practic, să rămînă cu funcția sa dar posibilitatea de 
a acționa să-i fie limitată. Generalul a reacționat cu furie. Cei 
care cunosc mai deaproape culisele saigoneze pretind că Loan 
prezentînd ministrului de interne cererea de demisie, a soli
citat să fie trimis pe front, intr-o unitate combatantă.

Firește, Loan a acționat de comun acord cu Ky. Un act cu 
implicații grave — ca demisia sa — a avut, probabil, aproba
rea vicepreședintelui. Ky a încercat, astfel să-i reamintească lui 
Thieu că dispune încă de suficiente atuuri. Președintele se 
afla în fața primejdiei ca demisia lui Loan să antreneze ple
carea din guvern a unor miniștri, ceea ce putea provoca o 
nouă criză extrem de primejdioasă în actuala conjunctură. In 
cele din urmă Thieu a respins cererea lui Loan. Generalul a 
rămas în funcția sa, conflictul a fost aparent aplanat (cu pre
țul căror concesii ?) iar miniștrii urmează să discute despre 
„unitatea guvernului". Reuniunile guvernamentale de la Saigon 
pot oferi declarații liniștitoare, pot afirma existența unei totale 
armonii, însă, nu vor reuși niciodată să lecuiască regimul de 
boala sa cea mai gravă : instabilitatea. Pentru că, în fond, 
conflictul esențial este cu mult mai grav decît cel care înveni
nează relațiile dintre președintele instalat prin fraudă electo
rală și șeful poliției...

E. O.

• DISPARIȚIA LUI

CAAMANO
Colonelul Francisco Caa

mano, fostul șef al guvernului 
constitutionalist dominican 
din anul 1965, a djșpărut de 
la 23 octombrie. El era atașat 
militar la ambasada domini
cană la Londra. Potrivit a- 
genției France Presse, care 
citează surse din apropierea 
cercurilor Partidului republi
can dominican din Paris, Caa
mano ar fi plecat ilegal în 
Republica Dominicană pentru 
a organiza lupta de rezistență 
împotriva actualului regim.

Soția sa, care locuiește la 
Madrid, a declarat că de o 
lună nu a primit nici un fel 
de veste de Ta Caamano. An
cheta deschisă de autoritățile 
olandeze și franceze pentru 
a cerceta acest caz nu a dat 
pînă acum nici un rezultat.

• IN LOCALITATEA Roztez 
din R. S. Cehoslovacă s-au des
chis lucrările ședinței Prezidiu
lui Organizației Internaționale 
a Ziariștilor. La lucrări partici
pă și Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din Republi
ca Socialistă România.

rocul studiază în prezent even
tualitatea restabilirii relațiilor 
diplomatice rupte în 1965. Res- 
stabilirea relațiilor diplomatice, 
dintre cele două țări a fost evo
cată marți în cursul unei între
vederi între ambasadorul Maro
cului în Liban și Noureddin El 
Atassi, în cursul căreia, diplo
matul marocan a remis lui A- 
tassi o invitație din partea re
gelui Hassan al II-lea de a par
ticipa la Conferința arabă la 
nivel înalt, care va avea loc Ia 
Rabat.

• LA KREMLIN au început 
convorbirile dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, și 
primul ministru al Siriei 
Youssef Zeayyen, care se află 
la Moscova în fruntea unei 
delegații.

• MINISTRUL LIBANEZ al 
afacerilor externe, George Ha- 
kin, care se află într-o vizită 
oficială în Austria, a suferit un 
accident de circulație, în urma 
căruia a fost ușor rănit.

• LA 30 NOIEMBRIE, la Pe
kin a sosit o delegație română 
condusă de acad. Raluca Ripan, 
președinele Filialei Cluj a Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, pentru a sșmna pla
nul de colaborare pe anii 1968- 
1969 între academiile celor două 
țări.

În Comitetul 
celor 18

GENEVA 30. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Ședința de joi a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a fost prezidată 
de șeful delegației române, 
Nicolae Ecobescu, și a avut un 
caracter neoficial. Cei doi 
copreședinți ai Comitetului, 
W. Foster (S.U.A.) și A. Roșcin 
(U.R.S.S.), au informat Comite
tul că studiază actualmente și 
redactează proiectul de raport 
interimar asupra stadiului 
Conferinței, ținînd seama de 
absența articolului trei al pro
iectului de tratat de neproli- 
ferare, ca și de faptul că o se
rie de delegații au propus 
amendamente. Proiectul de 
raport interimar va fi distri
buit membrilor Comitetului în 
zilele următoare, urmînd a 
fi luat în discuție în ședința 
oficială de marți.

„Flacăra libertății" 
a fost aprinsă la Aden

La 30 noiembrie ora 0, pe harta lumii a apărut un nou stat 
independent — Republica Populară a Yemenului de Sud. Pre
ședintele noului stat a fost ales Quahtan El Chaabi, care va for
ma și guvernul țării.

Pe colina care domină ora
șul Aden a fost aprinsă „flacăra 
libertății", în timp ce mulți
mea intona imnul național al 
noii republici. Cu cîteva ore 
înainte, mii de oameni s-au 
adunat pe aeroportul din Aden 
pentru a întîmpina delegația 
Frontului Național de Elibe
rare (F.N.E.), în frunte cu 
Quahtan El Chaabi, care se 
întorcea de la Geneva, unde a 
purtat tratative cu o delegație 
a Marii Britanii.

„Noi, a declarat El Chaabi, 
nu am mers la Geneva pentru 
a cere de la Marea Britanie 
independența. Independența 
deplină a țârii a fost obținută

de poporul nostru datorită 
luptei sale". El a arătat că 
dacă primul stadiu al luptei 
l-a constituit obținerea inde
pendenței țării, al doilea va 
începe o dată cu transformări 
de ordin social. El Chaabi a fă
cut cunoscut că delegația 
F.N.E. a întîmpinat dificultăți 
în cursul tratativelor cu Ma
rea Britanie, care a încercat 
să obțină concesii în domeniile 
militar, economic și politic.

Republica Populară a Yeme
nului de Sud a fost recunoscu
tă pînă în prezent de Algeria, 
Etiopia, Liban, Yemen, Iorda
nia, India, Irak, R.A.U., Tunis, 
Sudan.

Mișcări seismice
• POTRIVIT informațiilor 

provenite din Libreville, noul 
președinte al Republicii Gabon, 
Albert Bongo, a declarat că po
litica guvernului rămîne ne
schimbată. Fostul vicepreședin
te, Albert Bongo, în vîrstă de 
32 de ani, a devenit automat 
șeful statului în urma morții lui 
Leon Mba, fostul președinte.

• AGENȚIA FRANCE PRES
SE informează că Siria și Ma

lli R. P. Albania
TIRANA 30 (Agerpres). — Joi 

dimineața în jurul orei 8.25 
s-au produs puternice mișcări 
seismice pe întregul teritoriu 
al R. P. Albania. Ele s-au ma
nifestat cu o forță deosebită în 
raioanele Dibra și Librazhd, 
unde s-au semnalat importante 
pagube materiale — anunță a- 
genția A.T.A.

Ultimul act al prezenței militare britanice în Arabia de Sud: paza unei poziții este pre
luată de ostași ai tinerei repu blici independente.
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