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Ultimele date furnizate de Consiliul Superior al Agricul
turii reliefează că în întreaga țară lucrările agricole de 
toamnă se desfășoară în ritm intens. Și în aceste zile recol
tatul ocupă locul principal pe agenda consiliilor de condu
cere din unitățile agricole. Mai întîi pentru că deși sînteru 
aproape la jumătatea lunii octombrie, au mai rămas încă 
întinse terenuri de pe care produsele agricole n-au fost 
strînse ; apoi, această lucrare necesită cea mai largă desfă
șurare de forțe și, în sfîrșit, fiindcă suprafețe însemnate din 
cele ocupate cu porumb și alte culturi urmează a fi insâ- 
mîntate în perioada imediat următoare. Cum se prezintă si
tuația acum ? Recoltatul de pe terenurile ocupate cu floarea- 
soarelui a fost încheiat în întreprinderile agricole de stat și 
e pe punctul de a fi terminat in cooperativele agricole. La 
porumb ritmul de lucru se menține, după aprecierea orga
nelor centrale agricole, sub posibilități. Recolta a fost strînsă 
numai de pe 53 la sută din .suprafața cultivată. La fel la 
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sfeola de zahăr și cartofi unde realizările de ansamblu 
dic| doar 43 și respectiv 49 la sută din plan.

Cifrele expuse reprezintă realizări globale la nivelul 
tregii țări. în spatele lor se ascund mari diferențe *de la 
județ la altul chiar în condiții asemănătoare de climă 
mai mult, în teritoriul aceluiași județ de la o cooperativă 
la alta. Diferențele amintite au, prin urmare, la bază nu 
condiții pedoclimatice diferite, ci o preocupare inegală a 
organelor agricole județene, a consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole a conducerilor I.A.S. pentru o largă și 
organizată utilizare a forței de muncă și mecanice de care 
dispun. Iată, de altfel, ce ne relatează corespondenții noștri 
ION DANCEA și VASILE MOINEAGU din județele Timiș 
și Satu Marc.

îmi face o deosebită plăcere ca la aniversarea celor aproa
pe patru secole de existență a liceului dumneavoastră, să 
adresez membrilor corpului didactic, elevilor, organizației de 
partid și organizațiilor de tineret, tuturor participanților la 
această emoționantă sărbătoare un călduros salut, urări de 
noi succese și fericire.

înființarea cu 375 de ani in urmă la Odorheiu Secuiesc a 
școlii de nivel mediu în limba latină, reprezintă un moment 
important în istoria invățâmîntului și culturii din țara noas
tră. Din rîndul elevilor care au învățat în această școală s-au 
ridicat numeroși intelectuali de valoare — scriitori, artiști, 
cercetători, profesori, ingineri, medici — care au adus o 
contribuție de seamă la progresul țării.

în anii construcției socialiste, o dată cu înflorirea întregului 
nostru învățămînt, liceul din Odorheiu Secuiesc a cunoscut 
o puternică dezvoltare, sporindu-și aportul la pregătirea tine
relor generații, la răspindirea științei 
parte a țârii.

Pătrunși de o caldă dragoste față 
România socialistă, profesorii acestui 
chiat capacitatea creatoare, pasiunea 
înarmarea tineretului cu marile cuceriri ale inteligenței uma
ne. pentru formarea lui ca participant activ și devotat la 
făurirea noii orinduiri, la munca entuziastă a întregului nos
tru popor.

în societatea noastră socialistă, prin grija partidului și 
statului, școala oferă tuturor copiilor, fără deosebire de na
ționalitate, depline posibilități de a învăța, de a-și dezvol
ta talentele și aptitudinile, ea contribuie la crearea unor 
trainice legături prietenești între toți tinerii — români, ma
ghiari. germani și de alte naționalități — izvor de noi în
făptuiri pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.

Mulțumindu-vă din inimă pentru invitația de a lua parte 
la acest memorabil jubileu, vă urez dumneavoastră, cadre
lor didactice și elevilor, realizări cit mai mari în activitatea 
viitoare, spre întărirea și înflorirea patriei noastre socialiste.

Invitația pe care am primit-o din partea dumneavoastră de 
a participa la sărbătorirea împlinirii a 140 de ani de la înte
meierea. de către neobositul animator și patriot, Samuiel 
Vulcan, a gimnaziului clin Beiuș, mi-a produs o deosebita 
bucurie. Vă mulțumesc din toată inima și vă transmit, cu oca-* 
zia acestui eveniment, cele mai calde felicitări pentru rezulta-»' 
tele obținute în activitatea de mare răspundere pe care o des
fășurări.

în îndelungata sa existență, Liceul din Beiuș a jucat un. rol 
important în păstrarea și cultivarea limbii strămoșești, in răs<- 
pîndirea culturii și științei pe meleagurile bihorene, a format 
numeroase generații din rîndul cărora s-au ridicat oameni de 
știință și cultură, militanți de seamă pentru progresul și pro
pășirea patriei.

Dezvoltarea pe care a cunoScut-o școala dumneavoastră în 
anii socialismului este o expresie grăitoare a grijii partidului 
nostru pentru înflorirea întregului învățămînt, pentru ridi
carea nivelului de cpltură și civilizație al poporului .român.

Doresc, și cu acest prilej, să exprim înalta prețuire pe care 
partidul și statul c acordă membrilor corpului didactic 
pentru munca lor plină de dăruire și pasiune, consacrată 
m.struirii și educării tineretului școlar, pregătirii sale temei
nice pentru muncă și viață, pentru a-și aduce contribuția ac
tivă la construirea societății socialiste și comuniste. Vă în
deamnă Ia aceasta bogatele tradiții ale școlii românești, per
spectivele deschise de partid pentru dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a învățămîntului, marile realizări dobîndite 
de poporul nostru în dezvoltarea economică, socială și cul
turală a țârii.

Purtînd în inimi mîndria de a fi continuatorii unor pătnoți 
înflăcărați care și-au început pregătirea în acest liceu, folo
sind din plin condițiile de studiu ce v-au fost create, aveți 
datoria, dragi elevi, să învățați cu sîrguință, îmbogâțindu-vS 
neîncetat cunoștințele cu tot ceea ce gîndirea umană a făurit 
mai de preț în știință, artă și literatură, să duceți mai departe 
măreața operă de creație materială și spirituală pe care o 
înfăpuiesc astăzi părinții și frații voștri.' -
Tuturor, celor prezenți la această sărbătoare, vă doresc 

multă sănătate și fericire, noi și însemnate succese în munca 
pe care o depuneți pentru edificarea României socialiste.

Zilele trecute, constructo
rii și proiectanții orădeni 
s-au întîlnit cu prilejul în
ceperii ’ ”
biectiv 
cipiul 
despre 
industrializare 
care se va construi în veci
nătatea celei existente. 
Noua întreprindere va avea 
o capacitate de 1 700 hl lapte 
anual pe care îl va livra 
pentru consumul locuitori
lor din municipiul Oradea 
cit și in orașele Beiuș, Pe
tru Groza și Salonta. Tot 
ard se va fabrica anual 
1 000 tone brinză grasă și 
dietetică și 950 tone unt, ca 
și sortimente noi ca lapte 
praf degresat pentru consu
mul vițeilor și pentru fabri
ca de furaje combinate.

★
Tot în municipiul Oradea 

au început în aceste zile lu 
crările la o nouă fabrică de 
gheață care va asigura ne
cesarul cu acest produs 
pentru Complexul de sere 
din Oradea. Aici se vor fa
brica 36 tone gheață pe zi. 
Dotată cu utilaje moderne 
de fabricație indigenă a- 
ceastă fabrică va intra in 
producție în trimestrul II al 
anului viitor.

lucrărilor la noul o- 
industrial din muni- 
Oradea. Este vorba 
întreprinderea de 

a laptelui

9 și culturii in această

de patria comună — 
liceu și-au înmănun- 
și priceperea pentru

vocat este timpul neprielnic. 
Explicația pare a fi insuficien
tă deoarece în vreme ce la 
C.A.P. Cărpiniș, Sacoșu Tur
cesc lucrările de toamnă sînt 
pe terminate, in altele ca, de 
pildă, Stanciova, Sînmihailul 
Maghiar, campania de lucru se 
află abia la început. O bună 
parte a explicației o găsim însă 
în altă parte, fiindcă timpul 
în general a fost același pe 
cuprinsul județului. La C.A.P. 
Sînandrei, comună în apropie
rea orașului și deci ușor de su
pravegheat de către organele 
județene, situația- campaniei; 
luată în ansamblu, nu se află 
nici măcar la jumătate. Ni s-a 
justificat că se prezintă astfel 
din lipsa brațelor de muncă. 
Bineînțeles, și a timpului ne
favorabil. Cu ajutorul combi
nelor s-au recoltat, în schimb, 
doar 5 hectare apoi au fost a-

(Continuare în pag. a ll-a)
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încleștare. Ia una din „tușele" partidei de rugbi Grivița Ro- 
?ie — Dinamo Foto : VIOREL RABA

• CĂTRE SFlRȘITUL SAP- 
TAMlNII TRECUTE, ultimul 
bilanț al lucrărilor agricole de 
toamnă în județul Timiș se 
prezenta destul de nefavora
bil. Recoltatul porumbului era

făcut doar în proporție de 36 
la sută, în vreme ce pregăti
rea terenului pentru însămîn- 
țări era executată pe numai 
59 la sută din suprafața pla
nificată. Motivul frecvent in-

Universității 
populare 
București

Duminică dimineață, în pre
zența unui numeros public, a a- 
vut loc în sala Palatului Repu
blicii festivitatea de deschidere 
a cursurilor Universității popu
lare București pe anul 1968 — 
1969.

Festivitatea a fost deschisă de 
acad. Ștefan Milcu, președintele 
C.R.C.C.S. In cuvîntul său acad. 
Remus Răduleț, rectorul Univer
sității populare București, s-a 
referit la caracterul complex pe 
care îl îmbracă cursurile, în a- 
cest an cînd ele vor fi grupate 
nu numai pe direcții și domenii, 
ca în alți ani, ci și pe nivele 
de specializare: cursul de cul
tură generală, cursuri axate pe 
probleme de specialitate, cursuri 
alternînd cu lucrări practice și 
cursuri de limbi străine.

în cel de-al 7-lea an, Univer
sitatea populară din Capitală 
își va începe cursurile cu aproa
pe 10 000 de cursanți și 34 de 
specialități.

(Agerpres)

Citiți in pag. a 2-a relatări despre cele două licee
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• Mexic: Canotori români
calificați in semifinale

Lucrări de semănare a orzului 
pe terenurile I.A.S. Gherla, 

județul Cluj
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tor face ravagii liri
ce și în alte litera
turi... Cred că nu 
există poet în lume 
asupra căruia mace
rarea naturii să nu 
fi exercitat melanco
liile sale. Iată, luate 
la întîmplare, cîteva 
mostre. Esenin în 
tălmăcirea lui G. 
Lesnea : Colo prin 
mărăcinișul dintre 
rîpi și ulmul ciung / 
Toamna, iapă roaibă, 

: paște scărpinîndu-și 
coama, lung / Lîngă 
malurile apei, pe 
tăpșanul gol și ud / 
Azi potcoavele-i al
bastre zăngănind în
cet s-aud / Vîntul- 
schivnic, furișîndu-și 
recea vraiște de 
fum / Macină frunzi
șul galben de pe coș
covitul drum / Și să
rută blînd pe crean
ga măcieșului spinos/ 
Rănile roșcate ale 
nevăzutului Hristos... 
Același calm al toam
nei îl găsim și într-o 
Marină a lui Rim
baud : Carele de-ar- 
gint si de aramă / 
Prorele de otel și de 
argint / Bat spuma /

Răscoală mărăcinilor 
tulpinile / Căile lan
dei / Și măteile uria
șe ale refluxului / Se 
răsucesc rotund spre 
răsărit / Către coloa
nele pădurii / Către 
butucii digului / Iz
bit în colturi de vîr- 
tejele luminii, (tr. 
Ion Frunzetti). La 
Baudelaire. toamna

pustiilor polare / Un 
bulgăr roș și rece va 
fi inima mea... (tr. Al. 
Philippide) Rilke, u- 
șor meditativ : Cad 
frunzele, cad de de
parte, parcă / s-ar 
veșteji în ceruri gră
dini îndepărtate / cu 
gesturi de negare 
cad mereu... Și ca_ 
de-n nopți adînci pă-

de EUGEN BARBU
vine terifiant, plină 
de presimțiri și de 
rele. In lunga noapte 
rece ne-om scufunda 
curînd / Adio veri 
prea scurte cu zări 
de-azururi lucii! /
Aud chiar de pe-a- 
cuma, o moarte ră- 
sunînd / Cum cad în 
curți pe lespezi, buf
nind adînc, butucii... 
In mine iarna toată 
va năvăli ; mustrare/ 
Mînie, ură, groază, 
silită trudă grea / 
Ca soarele-n infernul

mîntul greu / de lin
gă stele în singurăta
te / Noi toți cădem. 
Mîna de colo cade / 
Și altele, și toate, 
rînd pe rînd / Dar 
este Unul care ține-n 
mînă / căderea asta, 
nesfîrșit de blind... 
(același traducător) 
Iată-1 și pe boemul 
Villon suferind de 
strechea toamnei: De 
cer, o tinichea de-a- 
ramă / de nori, o 
piele de vițel / De 
zori / amurg de bună

seamă / De-un cap 
de varză, pătrunjel / 
De-un prost 
un turburel 
scroafă, 'o 
de vînt / Și 
curmei, un 
cel / De-un . . . 
un flueră vînt (tra
ducerea Iui Dan 
Botta). în celebrul 
poem Ulalume al lui 
Edgar Poe — cîteva 
imagini de toamnă : 
Cerurile erau sure și 
aspre / Frunzele e- 
rau crispate și seci / 
Frunzele erau istovi
te și reci / Era noap
te în pierdutul Oc
tombrie / Al anului 
acela pierdut în veci/ 
Pe aproape de sum
brul lac Auber / în 
inima cețoasei tari 
Weir / Era jos lingă 
mlaștina Auber / în 
pădurea gulzilor, We
ir... (traducere de 
Emil Gulian).

Un ecou autumnal 
și în Petrarca, Sone
tul 131: Acum cînd 
cerul și pămfntul ta
ce / Și cad în somn 
și păsări, cad și fia-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

cighir, 
/ De-o 
moară 
de-un 
moto- 
popă,

T

lntr-o după-amiază la restauran
tul Cina am asistat la o scenă care 
a scos din anonimat trei fete. 
Ctțiva consumatori consultau la 
mese ultimele știri externe din 
ziare sau discutau discret ca să 
nu tulbure atmosfera de acvarium 
și de siestă a localului la ora 
aceea (17,30). In jurul unei me
se, aproape de intrare trei fete 
asupra cărora ochii tuturor se 
plimbau interesați. Una blondă, 
frumoasă, atrăgătoare, cu ochii ri- 
melați și gene false, alta cu pă
rul vopsit intr-un, roșu închis la 
fel de insistent conturată cu der- 
matograful și, în sfîrșit, o fată a- 
proape modestă, cu o înfățișare 
plăcută, fără exagerări vestimen
tare și cosmetice. Acest trio de 
grații efemere și epatante conver
sau cu un aer de complot, seu- 
turînd scrumul țigărilor în scru
miere cu gesturi de o nervozitate 
abil mascată. Era însă evident că 
așteaptă ceva sau pe cineva. Din 
cînd în cînd una dintre ele — 
aceea cu părul ca o flacără, — 
se ridica de la masă zornăind mo
nede de 25 de bani și cobora la 
telefonul public. Cu timpul, re- 
petînd stereotip aceleași gesturi 
au intrat în anonimatul conversa
țiilor și lecturilor de ziar din res
taurant.

Ne-a șocat puțin mai tîrziu, în

jurul orei 18, intervenția unei fe
mei și a unui bărbat, voluminoși 
și cărunți, care s-au apropiat con
gestionați de masa celor trei fete...

— Anda, ieși imediat din res
taurant. Pleacă acasă 1

— Nu vreau — răspunde aceea 
dintre fete care ni se părea a- 
proape modestă.

— Stinge țigara imediat — ex-

J SĂ DISCUTĂM

DESPRE TINEREȚE,
EDUCAȚIE,

clamă bărbatul gata să-i întoarcă 
dosul palmei.

— Nu vreau —răspunde din 
nou fata cu încăpățînare străduia- 
du-se să reînnoade firul întrerupt 
al discuției.

—- Mona — se adresează fe
meia blondei cu ochii rimelați — 
să nu mai calci niciodată în casa 
noastră. De cînd ți-e prietenă, 
Anda face trotuarul...

Blonda nu aude, fața ei nu tră
dează nici o reacție. Lasă impre
sia că nu se vorbește cu ea, că 
nu are nimic comun cu scena care 
se petrece.

Bărbatul în vîrstă o ia de braț 
de Anda și încearcă s-o ridice cu 
forța.

— Vino acasă. Mucoaso! Ai de 
făcut lecții și tu fumezi prin res
taurante și bei cafea... (Asta ca 
un argument suprem).

Fata se crispează și ca să scape 
din încurcătură strigă:

— leșiți afară I Nu mai vreau 
să vă recunosc. Nu sînteți părinții 
mei I Mă faceți de rîs.

Femeia în vîrstă rămîne cîteva 
clipe consternată. Bărbatul, așij- 
derea. Dar amîndoi par obișnuiți 
cu asemenea declarații și au u- 
rechi de elefant, răbdătoare pen
tru insulte.

— Rodica, de ce nu lăsați fata 
asta în pace — devine femeia în 
vîrstă melodramatică, sincer me
lodramatică — de ce o tîrîți după 
voi prin cafenele și prin restau
rante ?

Rodica, fata cu părul roșu, are 
nervii mai slabi:

ADRIAN DOHOTARU

(Continuare în pag a IJ-o)

CIUDAD DE MEXICO
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De sîmbătă noaptea și în tot 
cursul zilei de ieri, milioanele 
de locuitori ai capitalei mexi
cane — și cu siguranță sute de 
milioane de persoane care au 
urmărit în fața micilor ecrane 
ale televizoarelor transmisia 
ceremoniei de deschidere a ce
lei de-a XlX-a Olimpiade de 
vară —i au continuat să co
menteze cu aprindere magni
ficul spectacol ce a avut loc 
timp de peste două ore pe 
stadionul olimpic din orașul 
Universitar. Părerea'unanimă 
— atît a conducătorilor de 
delegații, sportivilor cit și a 
spectatorilor — a fost că festi
vitatea a reprezentat un succes 
deplin. Este greu de descris 
ambianța exuberantă care 
domnea pe stadion, ale cărui 
tribune fusese ocupate de 
peste 80 000 de persoane, cil 
și în jurul acestuia unde sute 
de mii de locuitori ai capitalei 
Mexicului se îmbulzeau pentru 
a-i putea vedea măcar intrlnd 
pe poarta principală pe parti- 
cipanții la această mare ‘întîi-, 
nire a elitei sportului din lu
mea întreagă.

Defilarea participanților a 
prilejuit o adevărată paradă a 
modei olimpice, un curcubeu \ 
de culori care au îneîntăt \ochii. 
spectatorilor. In rîndurile, .,ce-; 
lor mai pitorești" delegații au 
fost considerate cele ale spor-; 
tivilor din Ciad, alcătuită din'- 
patru uriași negri îmbrăcați în • 
„grăndurah" (costume tradițio
nale) care le cădeau pînă la 
pămînt, cea a Camerunului 
(veston galben, pantalon ne
gru și fes roșu), cea a Indone- ■ 
ziei (veston din mătase înfln ■ 
rată), și a Italiei, ale cărei spor-' 
tive purtau rochii bleu cu . 
dungi albe sub o capă din a- 
celeași culori.

Cea mai mică delegație a 
fost prezentată de Surinam, 
alcătuită numai din purtăto-

(Continuare în pag. a Ul-a)
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Flacăra seculară a
științei de carte pe
pămîntul românesc

LICEUL DIN ODORHEIU SECUIESC LA
VENERABILA VIRSTA DE 375 DE ANI

. - Serbarea consacrată aniversă
rii a 375 de ani de existență a 
Liceului din Odorheiul Secuiesc 

-â început printr-un moment e- 
moționânt : în aplauzele entu
ziaste ale asistenței, tovarășul 
Janoș Fazekaș a dat citire 
Mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cadrelor di
dactice, elevilor, organizației de 
partid și organizațiilor de tine
ret de La Liceul „Dr. Petru 
Groza" din Odorheiul Secuiesc. 

Cu prilejul festivității elevii 
și cat..-}- 
licitați de tovarășii 
zekaș. membru al 
Executiv 
vicepreședinte 
de Miniștri, 
adjunct al ministrului 
mîntului, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de' alte 
personalități, foști profesori sau 
elevi ai școlii.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei prezenți au adop- 
tat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, în 
care se adresează cele mai cal
de mulțumiri pentru grija per
manentă purțată școlii și sluji- 
lorilor ei.

Pentru merite aeosebite la în- 
vățătură și în activitatea ob- 
ștească organizației U.T.C. i-a 
fost conferită Diploma de onoa
re a C.C. al U.T.C.

★
.375. O cifră care în sine nu 

spune nimic, dar dacă se adau
gă „ani“ reprezintă de fapt, 
vîrsta liceului din Odorheiul Se
cuiesc. Colina de pe versantul 
BUd-vestic al municipiului, unde 
este «ituatâ școala a cunoscut 
în aceste zile febra unei anima
ții ieșite din comun.

...Șfîrșitul secolului al 16-lea 
cînd ecourile renașterii apusene 
se fac resimțite și în leagănul 
Carpaților. Dezvoltarea mește
șugurilor și a negoțului, înnoirea 
modului de viață al orășenilor, 
au dus la o acută nevoie de 
cultură care se dezvoltă în cli
matul unor școli înființate sub 
tutelă religioasă. Existența gim- 
naziilor din Transilvania între 
care cele din Odorhei, sînt con
semnate în documentele din a- 
null593.

In istoria școlii din Odorhei 
s.rau .făcut simțites amprentele pe 
care le-au lăsat vremurile pe 
meleagurile Transilvani ei. Elevii 

‘ rdmârii sînt semnalați mai ales 
după anul 1624 cînd C. Bethlen. 
a anulat o stipulație a ..Aproba
telor* (legiunii feudale transil
vănene) prin care se interzicea 
cu desăvîrșire tinerilor români 
să frecventeze vreo scoală. In 
„Album gymnasii" întocmit de 
un director al școlii în 1568. 
sțnt menționați ca elevi fiii lo
cuitorilor din scaunele secuiești 
ale ținuturilor Făgărașului și 
Brașovului, adică secui, ma
ghiari, români și sași. Invăță- 
mîntul desfășurat mult timp pe 
baze înguste confesionale.^ a per
mis totuși, mai ales la începu
tul secolului nostru, restructu
rări metodice și didactice.

Liceul ,.Vr. Petru Groza- — 
purtînd numele marelui nostru 
om de stat — și-a cîștigat un 
prestigiu bine meritat. Compa
rativ cu anul 1948. în prezent, 
numărul elevilor s-a dublat la 
învățămîntul de zi, seral și 
lără frecvență, ca ri numărul 
«lașelor. Intre 1948—1967 jumă
tate din absolvenți au obținut 
diplome universitare. In 1957 
s-a înființat în cadrul liceului, 
școala sportivă de elevi cu secții 

** de atletism și handbal.

prilejul festivității elevii 
idrele didactice au fost fe- 

lanoș Fa- 
Comitetului 
al P.C.R., 
Consiliului 

Pop, 
învăță-

ai C.C.
al 
Traian

Caracterul unitar și științific 
al planului de învățămint esîe 
susținut de condițiile materiale 
asigurate cu consecvență. Dacă 
în urmă cu un deceniu bugetul 
școlii reprezenta 270 000 lei, in 
prezent cheltuielile anuale se ri
dică la 600 000 lei. In alan a- 
cestuia în anii trecuți statul a 
alocat un milion și jumătate de 
lei pentru renovarea și extinde
rea acestui lăcaș de cultură. Li
ceu! din Odorheiul Secuiesc a 
primit printre primele scoli din 
țară fondul de investiții pentru 
instalarea unui centru propriu 
de radioficare, iar biblioteca 
este dotată cu mii de volume din 
toate specialitățile. Cu prilejul 
aniversării sale elevilor 
fost dat în folosință 
combinat de baschet și 
porticul de gimnastică 
nul de handbal. _

Aflate în continuă 
cercurile de literatură 
și maghiară, de matematică, fi
zică, chimie, biologie, geografie 
etc. sînt mici nuclee în care se 
manifestă înclinațiile viitorilor 
intelectuali ai acestor locuri.

le-a 
terenul 

volei, 
și tere-

em .liație 
română

...Timp de patru zile au du
rat manifestările legate de săr
bătorirea școlii. Corpul profe
soral s-a reunit într-o sesiune 
științifică, în care s-au prezen
tat lucrări pe diverse teme, li
nele legate te istoria învăță- 
mlntului românesc. Printre au
tori au fost și eițiva din cei 14 
absolvenți ai liceului care fac 
parte in prezent din corpul di
dactic. în două seri cu progra
me cultural-artistice. s-au întil- 
nit ca protagoniști pe scenă ori 
ca spectatori, foști șl actuali e- 
levi ai liceului. O întîlnire cu 
rezonante profunde a avut loc 
între elevi $i scriitorii Szemler 
Ferenc. Tamas Gâspâr. nume
roși artiști ri alți ateobrenți de 
vază ai liceului care au evocat 
momente din activitatea lor sau 
din vremea cind învățau aici.

Ilustrind multiplele preocupări 
pe care le au. elevii care se află 
acum oe băncile școlii au oferit 
oaspeților în această zi memo
rabilă de aniversare a aproape 
4 secole de existență a școlii 
un soectacol variat susținut de 
ansamblul de dansuri, orchestra 
semi-sjmfonică, corul și colec
tivul dramatic. Au ținut sî ex
prime ircă o dată coaținutii! 
celor trei cuvinte din titlul 
montajului literar muzical pre
zentat — ..Patrie, partid, școa
lă" — a căror semnificație ii în
soțește în năzuința lor de a de
veni oameni de nădejde ai vii
torului.

C. POGACEANU

140 DE ANI DE EXISTENTA A LICEULUI
DIN BEIUȘ

Beiușul, unul din vechile cen
tre culturale și naționale din 
Ardeal, și-a îmbrăcat haină de 
sărbătoare pentru a prăznui una 
din cele mai emoționante ani
versări : 140 de ani de existentă 
a primei școli în limba română 
care a fost așezată aici, la ho
tarele de apus a:e întinderii ro
mânești în anul 1828 de către 
Samuil Vulcan.

Celor 4 clase gramaticale exis
tente la înființare li se mai a- 
daugă în anul 1835 două clase 
iar în 1853 încă două, devenind 
astfel un liceu complet. In acel 
an (1853) 6 tineri dau primul 
examen de maturitate în primul 
și singurul liceu românesc din 
partea de vest a Ardealului. Li
ceul din Beiuș devenind astfel 
centrul școlar și cultural al ce
lor peste Z milioane de români 
din Bihor. Banat, Arad. Satu 
Vot» și Maramureș. Liceul din 
Betus joacă un rol de O impor
tanță deosebită în perioada pre
mergătoare și in timpul mărețu
lui act de întregire națională — 
actul Unirii din 1918. fiind apoi 
prezent în marea acțiune de or
ganizare a învățămîntului româ
nesc din Ardeal. Din rîndul e- 
minenților săi profesori, sînt re
crutați cadrele necesare pentru 
inspectoratul școlar și directori 
pentru liceele din Oradea, Sa- 
lonta, Șimleu și Baia Mare.

După eliberai ea țării noastre, 
urin grija partidului și a statu
lui, Liceul din Beiuș a devenit 
una din școlile cele mai bine 
dotate avînd toate condiții
le pentru desfășurarea u- 
nui învâțămînt la nivelul ce
rințelor actuale, de dezvoltare 
economică și culturală. 10 labo
ratoare si cabinete înzestrate cu 
material didactic modern, un ca
binet metodic și o vastă sală 
de lectură, o bază sportivă și un 
internat, sînt cîteva din îmbună
tățirile aduse vechiului local. In 
secularul liceu se pregătesc as
tăzi peste 1 400 de elevi, de trei 
ori mai mulți decît în 1948.
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PLANE

' (Ifrmare din pag. I) 
re / Și stele scapără 
iar- blinda mare / în

. patul fără nici o undă 
zace /.Eu ard și 
plîng și. cuget și-ori- 
ce-aș face / Ea pu
ruri înainte îmi apa
re... (Tr. de C. D. 
Zeletin).

La Traki, aceeași 
pace soiemnă și îm
păcare : Vara cea 
verde șe făcu / Atît 
de domoală, fața ta 
cristalină /’ Florile ău 
murit lîngă iazul se
rii / Un’ strigăt de 
mierlă, speriat / Va- 

? nă speranță a vieții 
Iată / in casă rîndu- 
nica se pregătește de 
drum / Și soarele se 
scufundă pe colină ; 
noaptea Dă stelelor 
semn de plecare... 
(tr. Petre Stoica).

In sfîrșit în sola
rul, mitologicul, e- 
chilibratul ValSry j 
Une feuille meurt 
sur ses ăpaules hu- 
mides / Urie goutte 
tombe de la flute sur 
Teau / Et le pied pur 
s’^peure eomme un 
bel oiseau J Ivre d’ 
ombre... (Episode).

Rituale, 
versurile celebrează 
stingerea 
drept care le-am con
semnat fără pretenția 
de a Ii epuizat ceea 
ce s-a spus mai fru
mos și mai adine 
despre toamnă.

solemne,
naturii,

în*

cri-de 
ușoară

ro-
ge-

20,20 — Trepte spre viitor

Noul complex de deservire din orașul Tg. \eamț

celălalt

al

FLORIAN LUNGU

ci-
Și ceremonios și recunos-

pleacă să dea un nou

ct-

15,30 ;

★

imposibil să aflu mai

Transmisie de la 
Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968 — atle
tism.

smi/M
(orele 
UNEI 
20,30).

I CRONICA

Pentru cei ce încearcă să o 
•abordeze din unghi de vedere 

teoretic, estetic, muzica ușoară 
apare un domeniu al paradoxu- 

• rilor : muzică lirică, larg can
tabili. generoasă ca idee, sau 
cea ritmică, de dans ? Trebuie 
să continue ea pe tia 
dițională sau să caute cu orice 
preț înnoirea ? Șansonetă sau 
..beat' ? Tex te-pretext, simplis- 

A te, directe, ușoare, ori versuri 
" de aleasă substanță poetică, în

cărcate cu simboluri și meta- 
• fore ? Interpreți cu voce și di

plomă de conservator sau pre- 
zențe scenice eu vervă și an- 

de po
int reba- 
cui este

primării — a traducerii celor 
mai simple, mai omenești trăiri 
— in conținut — atunci mi se 
pare neavenită și lipsită de fina
litate tendința de estimare a 
datelor acestui capitol pe cri
terii împrumutate din arsena
lul muzicologiei propriuzise.

Un mijloc logic și firesc de

tistică. forme violente și care, 
raportat la muzica ușoară, apa
re mai estompat, lipsit, aproape, 
de ostentație. Aici, vechi și nou, 
nu numai coexistă, dar se in- 
ter-influențează, se completează 
reciproc.

Stilurile tradiționale, ce pot 
fi compartimentate în trei mari

TELEVIZIUNE
LUNI 14 OCTOMBRIE IMS
17,00 — Pentru noi, femeile ’

17,30 — Curs de limba fran
ceză.

19,15 — Șoimii — „Cantemi- 
riștii“. Emisiune des
pre elevii Liceului 
militar „Dimitrie 
Cantemir“.

19,30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — „La mîndruța în 
grădină". Muzică 
populară românească.

exprimare care au devenit tot 
atîtea căi .de perpetuare. într-o 
nouă haină, a coordonatelor 
tradiției.

Paralel evoluează stilul mo
dern (începînd cu rok and roll- 
ul și mergînd pînă la ceea ce 
numim muzică „beat") cu 
adresă directă la vîrsta adoles
cenței și tinereții, categorie de 
auditori din care acesta își re
crutează imensa majoritate a 
adepților.

Pornit din Anglia și Statele 
Unite ale Americii, stilul mo
dern sau „pop“ (ce include o 
serie de sub-stiluri: „beat", 
„folk-song", „rhyrhm and blu-

„Orașul scufundat" 
— reportaj filmat 
realizat de Valentin 
Munteanu;.

26,30 — Muzică ușoară româ
nească cu Luiza Cos
tache, C-tin Dră- 
ghici, Alga Florescu, 
Dan Gherasim.

21,00 — Tele - universitatea. 
Istoria civilizațiilor 
—Etruscii.

21,20 — Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968.
Rezumatul filmat al 

zilei precedente.

22,50 — Telejurnalul de noap
te.

23,00 — Jocurile Olimpice —
Mexic 1968. Atletism.

Din rîndurile elevilor gimna
ziului și apoi al liceului din 
Beiuș a ieșit aproape întreaga 
dăscălime din partea de vest a 
țării, precum și academicieni, 
profesori universitari, cărturari 
de frunte printre care Alexan
dru Roman (unul din conducăto
rii luptei politice a românilor 
din Transilvania, fost membru 
al Academiei române), scriitorul 
Miron Pompiliu (fost membru al 
societății literare Junimea), și 
Miron Florea Marian (cunoscut 
folclorist și etnograf care a pus 
bazele etnografiei românești, 
membru al Academiei române) 
etc.

Pregătind sărbătorirea acestui 
însemnat eveniment, colectivul 
de elevi. îndrumați de profesori 
au deschis în oraș o expoziție 
privind istoria școlii ri locul pe 
care l-a ocupat în dezvoltarea 
învățămîntului românesc. Ziua 
aniversării a fost marcată prin 
numeroase manifestări sportive, 
întîlniri cu foști profesori și ab
solvenți ai liceului, și o fru
moasă serbare școlară susținută 
de cei mai talentați elevi.

La festivitatea care a avut loc 
duminică, elevii și corpul profe
soral au fost felicitați de tova
rășul Vasile Alexandrescu,^ ad
junct al ministrului învățămîn
tului, de primarul orașului, de 
foști profesori și elevi ai liceu
lui. Pentru rezultatele obținute 
la învățătură și pe tărîm obș
tesc organizației U.T.C. a șco
lii i-a fost înmînată Diploma 
de onoare acordată de C.C. al 
U.T.C.

Cei prezenți au adoptat o te
legramă adresată Comitetului 
Central al Partidului, tovarășu- A 
lui Nicolae Ceaușescu, personal, 
prin care colectivul școlii, mul
țumind pentru minunatele con- a 
diții de care disDun se angajea- W 
ză să muncească neobosiți pen
tru traducerea în viață a direc- A 
tivelor privind continua dezvol
tare a învățămîntului românesc.

tren ? Iată două tipuri 
zitii ireconciliabile si 
rea firească : de partea 
justețea ?

Si într-un caz și în 
greșesc cei care doresc să im- 

• pună muzicii ușoare o anume și 
unică înfățișare, cea pe care o 
preconizează ei. Mulțime de jus- 

• tificări, interpretări și argumen
tări se cheltuiesc în tentativa 
de a reduce din potențialul de 
incertitudine și confuzie ce stă
ruie în aprecierea rezultatelor 
acestui compartiment

Dar, dincolo de teoretizări 
sentențioase și prețiozități de 
limbaj critic, realitățile genului 
decurg nestingherit, urmărind a 
răspunde atît de numeroaselor 
preferințe ale admiratorilor lut 

Dacă, într-adevăr, muzica u- 
soară este dispusă să primească 
între limitele sale atîtea orien
tări stilistice, cîte gusturi există, 
dacă, într-adevăr, nu intențio
nează să permanentizeze valori, 
ci se vrea definită ca expresie a 
cotidianului — în formele ex-

SERE VASILE

Pelerina justificărilor
(Urmare din pag. I)

bandonate. Vizitînd secția 
S.M.T. din localitate, secție a- 
parținînd S.M.T. Ortișoara, 
ne-am convins că din cele 10 
tractoare, 3 sau 4 sînt folosite 
în Timișoara de către Trustul 
de construcții pentru transpor
tul unbr muncitori aparținînd 
unei întreprinderi de prospec
țiuni. Se pare că acest lucru 
se întîmplă și în alte coope
rative agricole de producție, 
de pe. raza județului Timiș. 
S.M.T.-urile contractează lu
crări cu alte întreprinderi în 
perioada ci nd pe ogoare există 
mai puțin de lucru dar apoi 
în campaniile de vîrf, cînd se 
cere un ritm intens, datoria 
lor de bază este abandonată. 
Menționăm acest lucru atră- 

• gînd atenția că astfel de prac
tici au fost întîlnite și în alți 
ani, cu toate acestea pînă în 
prezent nimeni nu a luat mâ
luri mai severe.

• ÎN NORD-VESTUL ȚARII 
lucrările agricole încep de o- 
bicei mai tîrziu. Lucrătorii o- 
goarelor însă pot scurta ori 
prelungi timpul în funcție de 

• modul în care-și organizează 
treburile. Folosind în condiții 
optime mijloacele de care dis
pun, cooperativele agricole din 
Botiz, Ambud, Lazuri, Gără- 
șeu, Tiream, Vezendiu, Ciu
ntești, din județul Satu Mare, 
apropie de sfîrșit atît 
crările de recoltare cît și 
sămînțatul culturilor 
toamnă.

Iu- 
în
de

considerare estetici a genului 
rămine constatarea tranșantă st 
asimilarea realităților sale mu
zicale și comentarea lor ulte
rioară pe temeiul cunoașterii 
cuprinzătoare a acescui obiect 
de referință.

Să ne oprim, de pCiL la pr*>- 
bIerna diferendului eriire-nî in
tre „consacrat* st ce
îmbracă, uneori, ta razul altor 
modalități de manriesnare

încrengături — sau tipuri de 
cultură muzicală — cel francez, 
cei italian și cel anglo-nord- 
ameriean. plus complexul mu
ririi latino-americane posedă 
încă nebănuite disponibilități de 
atragere — de seducție — a u- 
nu; public ce numără milioane 
ce suporteri. Personalități dis
tincte ca Adamo. Celentano. 
Tten Jones. Frank Sinatra, au 

formule personale de

La cooperativa agricolă Pe- 
trești, de exemplu, cei 1000— 
1200 de țărani cooperatori 
string zilnic și depozitează fără 
pierderi recolta de porumb, 
sfecla de zahăr, legume și al
tele. Este avansat și comple
xul de lucrări necesare însă- 
mînțării griului, secarei și or
zului de toamnă.

Dar lucrurile nu se prezintă 
peste tot la fel. Din cele re
latate ieri de Direcția Agricolă 
rezultă că porumbul a fost cu
les doar de pe 43 la sută d;n 
suprafață, sfecla de zahăr nu
mai de pe 30 la sută, iar tere
nul pregătit, respectiv însămîn- 
țările totalizează suprafețe în
tre 46—28 la sută față de a- 
celea planificate a se fi ter
minat la această dată. Există,

EVOCARE
LA ROVINE

Pe cîmpia de la Rovine de 
lingă Coatești-Argeș, unde se 
presupune că este adevăratul 
loc al bătăliei dintre Mirceo 
cel Bătiîn, domnul Țării Ro
mânești și Baiazid Fulgerul — 
atit de plastic înfățișată de 
F.minescu în Scrisoarea a 
111-a a avut loc ieri o mare 
sărbătoare comemorativă.

Evocarea momentului istoric 
și a personalității domnitorului 
român a fost urmată de un 
program artistic la care și-au 
adus contribuția și actorii Tea
trului de Stat „Al. Davilla" din 
Piteștb prin prezentarea pie
sei : „Io, Mircea Voievod1', pe 
ungă alte numeroase formații 
artistice de amatori.

es', apoi o nouă formă a rock 
and roll-ului etc.) s-a dezvoltat 
și și-a extins în asemenea mă
sură sfera dc răspîndire, încît 
cu greu mgi poate fi azi ignorat; 
după cum țu poate fi negată 
capacitatea de înrîurire consi
derabilă (nu numai din punct 
de vedere ritmic, dar și al esen
ței melodice, armonice, al or
chestrației) a acestui stil asupra 
muzicii ușoare tradiționale.

Ascultătorii români si în de
osebi cei a căror virstă le In- 
dreptățes’.e — după cum amin
team — interesul, stat realmen
te dornici să fie la curent 
să asimileze cuceririle stilului 
contemporan : deziderat ce ne 
apare cu atit mai legitim cu ©it 
voințele de înnoire a formei șl 
conținutului exprimării au con
dus — depășind aspectul comer
cial ce constituie condiția însăși 
de existentă a genului — reali
zări remarcabile, de elevată ți
nută muzicală.

Căci muzică „pop“ nu este 
sinonimă cu absolutizarea rit
mului — părere încă
rădăcinată la noi — ci în
seamnă, în concepția unor 
formații ca „The Beatles', „The 
New Animals*, „The Rolling 
Stones', „The Bee Gees*4, in 
primul rind creații de aleasă 
inspirație lirică.

Este regretabil că mulți din
tre melomanii noștri — și chiar 
unii profesioniști — nu ajung 
să pătrundă esența acestor rea
lități cărora le substituie pro
prii impresii trunchiate, par
țiale. neconcludente. Este re
gretabil că, în ciuda interesului 
manifestat 
nostru, 
muzică 
tardiv, 
sistem, 
poziție ____ .
re de informare și popularizare 
a experiențelor genului : discuri, 
reviste, numeroase tele și 
radio-emisiuni, concerte, turnee, 
schimburi de formații. Cu atît 
mai meritorie apare acțiunea 
de pionierat pe care emisiunea 
radiofonică „Metronom" o în
treprinde în sensul familiari
zării auditorilor cu tot ce poate 
fi considerat nou, interesant și 
reprezentativ în contextul 
mânesc și internațional 
nului.

Concepută și realizată 
ticul de jazz și muzică

după cum se vede, serioase ră- 
mîneri în urmă, exagerate 
chiar, în zonele Codru și Oaș 
unde nici măcar suprafețele ce 
urmează a fi însămînțate nu 
au fost eliberate în întregime, 
în această situație, aflîndu-se 
numeroase unități între care și 
acelea din Negrești-Oaș. Vama, 
Orașul Nou, Moftinul Mic etc.

Principalele cauze ale întîr- 
zierilor, apreciază specialiștii, 
sînt legate de nefolosirea 
timpului prielnic la recoltări, 
ca să nu mai vorbim de „fe
restrele" bune de lucru, sufi
ciente pentru a se recupera zi
lele pierdute. Prin urmare, în 
întregul județ Satu Mare se 
impune reluarea experienței 
bune în organizarea muncii, 
vizînd, în primul rînd, partici
parea la recoltat a tuturor coo
peratorilor, folosirea atelajelor 
și, mai ales, prezența pe locul 
de muncă a specialiștilor 
consiliilor de conducere.

„ORFEIIM

ND ERA
(Urmart din pag, I)

— Lăsați-mă-n pace! Nu ve
deți că vă dați în spectacol! ? 
Noi n-am chemat-o. Ea a venit 
cu noi. O privește I

Nemaiputînd suporta atmosfera 
creată în restaurant, privirile 
sfredelitoare ți didactice ale al
tor mame, privirile amuzate ale

ani, ne-au convins fata 
tragă de la școală la fără frec
vență și acum frecventează loca
lurile yi garsonierele din oraș...

Pe această replică, trei bărbați 
tineri, eleganți, descinși parcă 
dintr-o mașină, se apropie de ma
să. Unul dintre ei o cunoaște pe 
Mona. Citer a semne discrete și 
cei trei bărbați se ascund in spa
tele unei coloane. Părinții ies 
mîhniți, cerindu-și scuze chelne
rilor. In sfîrșit, bărbații îndrăz
nesc să se apropie. Cel mai dez
ghețat dintre ei se adresează Mo
liei :

— Ce s-a întîmplat ?
— Nimic. Au venit părinții 

proastei ăleia de Anda. Altă dată 
nu ne mai facem de lucru cu ea, 
Îmi pare rău, dar unul dintre voi 
o să rămînă singur.

Bărbații par dezolați. Atunci 
intervine Rodica:

— Am însă eu o colegă care i 
s-ar potrivit de minune domnu
lui...

— Alecu — face acesta închi- 
riindu-se 
câtor.

Rodica 
telefon.

al ascultătorului 
contactul său cu noua 
ușoară are loc SDoradic, 
discontinuu și fără un 
că nu-i sînt puse Ia dis- 
mijloace corespunzătoa-

Cornel Chiriac, împreună cu un 
grup de colegi de la Radio și 
colaboratori externi, emisiunea 
este structurată ca o suită de 
rubrici, intitulate sugestiv : „Me
lodii și interpretări în premi
eră", „Debut radiofonic*1, „Pe 
teme folclorice", „Portret pe 
portativ", „Disc Jockey", „Poșta 
Metronom,**, „Puncte de vedere", 
„Pe teme clasice", „Un cîntec 
vechi rămine veșnic tînăr", 
„Clasamentul clasamentelor", 
„Știri de pretutindeni** și altele.

Sînt prezentate în cadrul aces
tor rubrici o serie de informa
ții privind debutul și activitatea 
unor soliști și formații româ
nești și străine, discuții purtate 
cu personalități marcante ale 
vieții noastre muzicale actuale, 
reconsiderări cu caracter aparte 
ale unor piese folclorice sau 
clasice, rezultatele unor con
fruntări muzicale de renume — 
concursuri, festivaluri — diverse 
știri etc.

Emisiunea are la bază un bo
gat material faptic și ilustrativ 
muzical, acesta din urmă o- 
ferind celor interesați posibili
tatea de a intra în posesia unor 
melodii inedite.

Dar meritul principal al e- 
misiunii „Metronom" rezidă în 
intenția declarată de elucidare, 
de investigare teoretică a fe
nomenului complex al muzicii 
ușoare moderne. Realizatorii vi
zează lărgirea orizontului infor
mativ și de analiză al ascultă
torilor, stabilirea unor delimi
tări și liziere comune ale diver
selor compartimente, în sfîrșit, 
punerea tn evidență a progre
selor tehnice șl muzicale.

Referindu-ne la aspectul' ri
gurozității științifice (al exac
tității informațiilor), Ia clarita
tea expunerilor, recunoaștem 
competența șl discemămîntul 
realizatorilor, capacitatea lor de 
particularizare a trăsăturilor 
proprii unei tendințe, unui cu
rent, unui stil.

Cît privește realizarea în sine, 
comentariul accesibil dar în a- 
celași timp am putea spune, de 
ținută muzicologică. montajul 
echilibrat, ritmul alert al des
fășurării au darul de a con
feri comperajului o înaltă va
loare artistică, fapt atestat și 
de adeziunea de care se bucură 
..Metronomul' în rîndurile as
cultătorilor, de aprecierile ce 
le cuprind numeroasele scrisori 
sosite pe adresa redacției.

Valoroasa inițiativă declan
șată de emisiunea „Metronom 
67“ — „Metronom—68“ obligă — 
pentru că în caz contrar ne vom 
aminti de proverbul cu primă
vara și o singură floare —. la 
realizări similare la nivelul ce
lorlalte instituții legate, ^>rin 
specificul lor, de problemjjl di
fuzării muzicii ușoare. Ascul
tătorii așteaptă cu interes edi
ția televizată „Tele-Metronom“ 
care, deși a fost anunțată, încă 
nu a avut loc. Cu aceeași ne
răbdare sînt așteptate discu
rile din „SERIA BEAT' pe care 
Casa Electrecord le va pune în 
curînd la dispoziția celor ama
tori.
După părerea mea, se impune, 

de asemenea, în momentul de 
față editarea unei reviste de 
specialitate care să focalizeze 
preocupările în acest sens ale 
muzicienilor și opiniile formu
late:. disparat, pînă acum, în 
presă : o publicație care să sti
muleze Și să educe gustul, care 
să desființeze erorile și confu
ziile strecurate ca urmare a 
derinformăril.

înzestrată cu atare auxiliare 
de cunoaștere, îndrumare și con
trol avizat, muzica ușoară ro
mânească ar avea creată o con
diție în plus a realizării sale, 
a propagării reușitelor sale ; 
existînd posibilitatea stabilirii, 
în fiecare moment, în ce mă
sură pulsul muzicii noastre este 
concordant cu niyelul evoluției 
generale, i s-ar putea cere mai 
mult, mai bine !

CINEMATOGRAFE

chelnerilor și consternate ale 
torva consumatori, Anda se ridică 
și țîșnește afară din restaurant. 
Părinții ei se simt datori să se 
scuze în fața asistenței, arăttnd 
cu mîna spre masa unde celelalte 
două fete fumează imperturbabil:

— Ar fi trebuit să fie de-abia 
în clasa Xl-a. Poftiți, priviți și 
dumneavoastră, au șaptesprezece

A fost 
mult. Peste un sfert de oră a ve
nit cealaltă colegă care semăna 
uluitor cu Anda și sextetul a ho- 
tărît să-și petreacă noaptea la in
ginerul Alecu, proprietarul unui 
apartament în Cotroceni. Ce co
mentarii mai vreți ? Asemenea 
cazuri se mai întîlnesc prin resta
urante și prin cafenele. Din pă
cate conștiința trecătorului de a 
interveni și de a face muncă de 
educație la scara cotidiană se 
mărginește deocamdată în unele 
cazuri la a se apropia de masa 
unde se află Mona sau Rodica 
sau Anda sau... și să întrebe dacă 
nu cumva e un loc liber! ?

VERA CRUZ — cinemascop 
rulează la Patria tarele 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 8 ; 
10.15 ; 12.30 ; 14.45 ; 17 ; 19.15 ;
21.30) ; Festival (orele 8.30 :
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Me
lodia (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 20.45) ; Modem ta
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 21).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT — cine
mascop

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Capitol (orele 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

LU8TRAGIUL
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

SUFLETE TARI — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9— 
15,45 în continuare, 19,15) am
bele serii.

TOTUL PENTRU RÎS — TINE
RETUL ROMAN LA FESTIVA
LUL DE LA SOFIA — MI- 
HAELA

rulează la Timpuri Noi (erele 
9—21 în continuare).
TESTAMENTUL UNUI PAȘA

rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Pro
gram pentru copii orele 9 și
10 ; Volga (orele 10—14 în con
tinuare, 18,15 ; 20,30).

TREI COPII „MINUNE* 
nemascop

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 : 20.30) ; Giulești (orele 10—
15.30 în continuare ; 18 ; 20,30)

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

rulează la Feroviar (orele 8,30;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Ci
nemateca (orele 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 ; 17,45 ; 20).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Excelsior (orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Flamura (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Miorița (ore
le 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Dacia (orele 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21).

A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop

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

EL DORADO
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15) ; Rahova (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).;

NEÎNȚELESUL
rulează la Grivița (orele
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45) , 
Aurora (orele 9 ; 11,15.; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 2Q,30) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (o- 
rele 9—15,45 în continuare ; 
18 ; 20,15).

MARYSIA ȘI NAPOLEON — ci
nemascop

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

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Vitan (orele
18 ; 20,15).

VIN CICLIȘTII
rulează la Popular
15,30 ; 18) ; JURNALUL 
FEMEI IN ALB (orele

TAFFY ȘI VÎNATORUL
rulează la Munca (orele

18) ; LADY MACBETH ÎN SI
BERIA (ora 20,15).
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TELEGRAMĂ
Tovarășul Nioolae Ceaușescu a trimis președintelui Repu- A 

blicii Malgașe, Philibert Tsiranana, o telegramă in care se 
spune:
' Cu ocazia celei de^-a zecea aniversări a proclamării repu- A 
blicii, ziua națională a Republicii Malgașe, in numele Con- w 
siliuiui de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări împreu- A 
nă cu cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul 
malgaș.

în zilele de 11, 12 și 13 oc
tombrie 1968 a avut loc o ex
cursie în județul Tulcea, orga
nizată de Ministerul Afaceri
lor Externe, la oaie au luat par
te șefii unor misiuni diplomatice 
și alți membri ai Corpului Di
plomatic din București.

Au participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe și directori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Cu această ocazie, a fost vizi 
tat orașul Tulcea și Muzeul 
Deltei.

In ziua de 12 octombrie, șe
fii misiunilor diplomatice au fă-

cut o plimbare în Delta Dună- A 
rii- W

Președintele Comitetului Exe 
cu tiv al Consiliului popular al A 
județului Tulcea, Teodor Co- 
man, a oferit un cocteil în cins
tea partioipanților la excursie. A

Duminică seara a sosit în țara 
noastră colectivul Teatrului 
..Powszechny" din Varșovia, Ar- 
tiftii polonezi vor da spectacole 4) 
cu piesele „Don Juan“ de Mo- 
liere și ..Nunta- de Stanislaw 
Wyspianski Ia Brașov, în zilele de W 
15 și 16 octombrie si la Bucu
rești în 19 și 20 octombrie.

întoarcerea delegației *

guvernamentale române*

condusă de tovarășul

ETAPA A X-A UN NOU LIDER
• PRINTR-UN BOL NOROCOS 0BLEMENC0 ȘI-A ADUS ECHIPA IN FRUNTEA CLASAMENTULUI • GOLURI PE tesem st g0 
LURI" ÎN TRIBUNE • FARUL ȘI „U" CLUJ, PRETENDENTE LA TITLU, LA A TFEIA ÎNFRÎNGERE CONSECUTIVA ' ® LUPESCI 

— UN NOU TRIBUT JOCULUI „BĂRBĂTESC"

O etapă rotundă, a X-a, a adus, în afară de ceea ce înseamnă 
sarea și piperul fotbalului, goluri multe (27) și unele surprize «i 
revelații. în această ordine este notabilă performanța echipei 
Steaua, nu ca victorie, cit ca scor la Arad (5—1), un adevărat 
K.O. pentru echipa lui jurcă.

Colegii lui Dobrin, se întorc acasă de Ia Oradea cu un punct 
exoperat echipei Crișul care, cu o săptămână în urma, învinsese 
pe Steaua la București produci nd o surpriză intr-adevăr de pro
porții. De fapt Crișul e pindită de o egalitate fatidică : 8 goluri 
marcate, 8 puncte care semnează in ierarhia clasamentului lo
cul... 13.

Din „dulce Tîrgul Ieșilor“ se pare că numărul echipelor care 
se-ntorc cu jucători accidentați sporește. O victimă, și se pare 
că-i greu recuperabilă pentru etapele imediat următoare — și cit 
de precară e situația Rapidului — este Lupescu, un om de bază, 
un stilp nu numai al apărării feroviare ci și al— încrederii aces
teia.

Teașcâ. deși cu certificatul medical în buzunar, după doua 
„catastrofe' ale elevilor săi s-a dus să-i intim pine la Ploiești. Dar 
n-a mai fost 4—0, ca la Crișul. ci numai 2—6. Cu aceasta „U“ 
Cluj a primit în cele trei— infringed 7 goluri și n-a marcat 
nici unul zestrea golaverajului pozitiv. Dar pentru
susținătorii studenți au rămas lotuși motive de sa
tisfacții : „U* Craiova — singura echipă care n-a pierdut decît 
un meci, continuă, ascensiunea și iatâ-i eforturile lăudabile în
cununate de succes, revenind in fruntea clasamentului.

Cîteva cuvinte despre salturi «i rostogoliri in clasament : cel 
mai spectaculos salt dupj victoria de ieri l-a făcut Politehnica 
Iasi care a urcat de pe locul 11 pe locul 6. fă cin d ast£'l un 
schimb de locuri cu— FaruL Jiul înregistrează, de asemenea, un 
salt substanțial : de pe locul 12 pe 7.

Chiar dacă meciurile nu s-au plasat pe orbita unor spectacole 
de ținută ele au reușit să ciftige inima spectatorilor prin ardoa
rea disputei, și adesea prin dinamismul și eficacitatea lor. Etape, 
a completat fișele cnor fotbaliști susceptibili de selecție : Țarâ- 
lungâ. Domide. Dumitrache. Dobrin. Crăiniceanu. Tătara. Gro
zea. Libardi. Oprim lista aci cu certitudinea că observatorii fede
rali vor pune-o la punct cu competența ce-i caracterizează. Râ

de văzut dacă selecționerilor le plac imixtiunile.
vor

V. CABULEA

CLASAMENT
1. ,.U“ Craiova 10 6 3 1 23 15 152. U.T.A. 10 6 2 2 18 11 143. Dinamo Buc. 9 5 1 3 18 10 114. Steaua 10 5 1 4 20 12 115. Petrolul 10 5 1 4 11 12 116. Politehnica 10 5 1 4 12 15 117. Jiul 10 3 4 3 11 8 108. Progresul 10 4 2 4 11 12 10
9. A.S.A. 10 4 1 5 15 14 9ie. „U“ Cluj 10 4 1 5 17 18 911 Farul 10 4 1 5 16 17 912. Dinamo Bacău 10 4 1 5 10 15 9

13. Crișul 10 2 4 4 8 10 814. Rapid 10 3 2 5 9 15 8
15. F. C. Argeș 9 3 1 5 9 14 7
16. Vagonul 10 2 2 6 17 27 6

ETAPA

VIITOARE
U.T.A.-Dinamo Buc. 
A.S.A.-„U“ Cluj , 
F.C. Argeș-Progresul 
Steaua-Jiul 
Petrolul-Crișul 
Rapid-.,,U“ Craiova 
Farul-Polit. Iași 
Dinamo Bacău-Vagonul

Gheorghe Radulescu MAREA ÎNTRECERE
Duminică la amiază s-a înapo

iat în Capitală din călătoria făcu
tă în America Latină delegația 
guvernamentală condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Din delegație au făcut 
Valentin Steriopol, adjunct
nistrului comerțului exterior, Gri- 
gore Bărgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, Ion Mineu, adjunct al 

T ministrului minelor, precum și re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai unor ministere și 
instituții centrale economice.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Ion Pățan, ministrul co
merțului interior, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți însărcinații cu 
afaceri ad-interim la București, 
Rafael A. Leon Morales — Vene
zuela, și Juan Carlos Nadal Jau- 
me — Republica Orientală a 
Uruguay ului.

★
Pe aeroport, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, a făcut următoarea 
declarație unor redactori 

^Agerpres și Radiodifuziunii
Winâne :

Delegația guvernamentală 
mână a făcut vizite oficiale 
Mexic, Venezuela, Columbia, 
Peru, Chile ^i Uruguay. Ca ur
mare a convorbirilor pe care 
le-am avut cu reprezentan
ții guvernelor acestor țări 
au fost semnate patru acor
duri comerciale cu Venezue
la, Columbia, Chile și Uruguay, 
trei acorduri de cooperare econo
mică și tehnică la nivel guverna
mental cu Chile, Columbia și Ve
nezuela. în Mexic a fost semnat 
un acord interbancar între Banca 
română de comerț exterior și 
Banca națională de comerț exte-

ai 
ro-

ro- 
în

nor a Mexicului. Cu guvernele 
Venezuelei, Columbiei și Repubh- 
cii Chile s-a hotărit crearea unor " 
comisii mixte la nivel guverna
mental care să examineze periodic a 
desfășurarea schimburilor comer- " 
dale și dezvoltarea cooperării e- 
conomice și tehnice potrivit a- A 
cord urilor încheiate cu prilejul a-" 
cestor vizite. De asemenea, s-a 
convenit cu guvernele Mexicului A 
și Columbiei asupra deschiderii 
de reprezentanțe comerciale ro
mâne permanente în aceste țări. 
In timpul vizitei au fost create 
grupe mixte de lucru formate din 
membrii experții delegației 
reprezentanții organismelor ofi
ciale economice comerciale și fi- 
nanciare din țările vizitate, care 
au purtat tratative asupra unor o- 
biective concrete de cooperare e- 
conomică și tehnică și au exami- 
nat în mod aprofundat posibilită
țile de extindere a schimburilor^ 
comerciale cu România și aceste “ 
state.

La terminarea vizitei în fiecare 
țară s-a adoptat un comunicat W 
comun care a subliniat satisfacția 
părților pentru dezvoltarea reia- a 
fiilor de colaborare și prietenie ™ 
între România și aceste țări, s-a 
scos în evidență interesul și hotă- a 
rîrea părților ca aceste relații să™ 
se dezvolte în continuare în dife
rite domenii do activitate spre bi- A 
nele popoarelor noastre.

Delegația guvernamentala ro
mână a fost primita de către ofi- A 
cialități și reprezentanți ai vieții 
politice, economice, financiare cu 
multă cordialitate ca o expresie a A 
stimei și prețuirii reciproce ce 
există între poporul român și po
poarele Americii Latine. Convor- Q 
birile pe care le-am avut cu 
membrii guvernelor țărilor xdzita- 
te — a spus în încheiere tovară- 
șui Gheorghe Radulescu — s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceră prietenie și înțelegere 
reciprocă, manifestîndu-se de am
bele părți dorința de a se ajunge 
la hotărîri concrete privind dez- w 
voltarea relațiilor bilaterale eco
nomice și în alte domenii.

A
rul drapelului, iar cele mai 
mari ale Mexico, V.R.S.S. și 
S.U.A. In rindurile purtători
lor de drapele au fost remar
cate trei femei: înotătoarea 
Christine Caron pentru Fran
ța, scrimera Janice Romary 
pentru S.U.A. și Etberit Bert- 
helsen, campioană la pentatlon 
și săritura în lungime, pentru 
Norvegia. La fel ca și în urmă 
cu patru ani la Tokio, drape
lul LJ.R.S.S. a fost purtat de 
halterofilul Leonid Jabotinski, 
medaliat olimpic la categoria 
grea, care cu cele 165 de kg 
ale sale, este „cel mai greu 
om" al Olimpiadei.

Dacă folclorul mexican și ja
ponez au fost prezente pe sta
dion prin costumele tradiționa
le purtate de șase fete din fie
care țară cu prilejul transmi
terii drapelului olimpic, și tu
riștii străini, a căror proporție 
în mulțimea spectatorilor era 
considerabilă, s-au făcut re
marcați prin cîteva lucruri ca
racteristice. Astfel, au putut fi 
văzuți numeroși turiști englezi 
purtînd pălării înalte avînd o 
panglică în culorile drapelului 
național. O vie curiozitate a 
știi nit o tîhără engleza care-și 
purta într-un sac tirolez copi
lul în vîrstă de cîteva luni.

în sfirșit, un cuvînt despre 
televiziunea mexicană care a 
asigurat transmisia în condiții 
excelente a ceremoniei. Emi
siunea în direct de pe stadio-

Dezvelirea

ÎNCEPUT
nul olimpic a fost precedată 
pe rețeaua internă, de un re
portaj prezentând ultimele sce
ne ale ceremoniei de închidere 
a Olimpiadei de la Tokio, 
unde, într-o ambianță de prie
tenie și fraternitate, atleți și 
spectatori și-au dat întilnire la 
Ciudad de Mexico.

Ceremonia deschiderii celei 
de-a XlX-a Olimpiade o dată 
consumată atenția spectatori
lor, specialiștilor și ziariștilor 
se îndreaptă acum spre sta
dioane, săli de sport, pk'dna 
olimpică, poligonul de tir și 
celelalte instalații ale Olimpia- 

Chiar din prima zi 
cu 

mai 
cînd

dei. _ . .
Olimpiada a debutat 
întreceri dintre cele
pasionante. La ora 
așternem pe hîrtie aceste rîn- 
duri, urmărim ca și dumnea-

voastră, dragi cititori, pe ecra
nele televizoarelor imaginile 
din desfășurarea probelor de 
ctletism, dorind ca Mihaela 
Leneș și Viorica Viscopoleanu, 
primele noastre atlete care au 
mt'at în concurs ca și ceilalți 
sportivi — boxerii și canoto
rii — care debutează azi la 
Arena de Mexico și pe pista 
nautică de la Xochimilco să 
însemne un bun augur pentru 
toți componența lotului •'are 
ne reprezintă la această paia- 
dă a sportului mondial, la care 
după cum anunță în ultimul 
moment serviciile mexicane de 
imigrare, participă nu mai 
puțin de 7 870 de sportivi 
din 108 țări, cifră care, adău- 
gîndu-i și pe antrenori și con
ducătorii de loturi, se ridică la 
18 874 de persoane.

• „U" CRAIOVA-DINAMO 
BACĂU

Victoria elevilor lui Coidum 
și Frînculescu a bucurat pe su
porterii craioveni. Numai că 
bucuria a fost înjumătățită de 
nivelul slab al partidei din a- 
ceastă duminică. Cu avantajul 
minim acumulat, prin golul 
realizat în minutul 6 de Oble- 
menco. craiovenii s-au complă
cut într-un joc confuz, fără ori
zont Cu excepția fundașului 
Mincă și a mijlocașului Strîm- 
beanu, ceilalți jucători au acțio
nat ineficace, angajindu-se în
tr-un joc steril. Liderii n-au mai 
jucat în mișcare ca în meciuri
le anterioare, făcînd — după 
părerea noastră — cel mai slab 
joc din actualul campionat. O- 
caziile de a înscrie au fost ra
tate adesea copilărește.

C. FIRESCU
• VAGONU L-STEAUA 1—5

Hotărltă parcă să-și spele în 
apele Mureșului rușinea din 
săptămina trecută, Steaua cu 
Tătara II, Crăiniceanu, Pantea 
și Voinea in bună dispoziție de 
joc și întâlnind o lamentabilă 
opoziție in apărarea echipei 
Vagonul, au smuls două puncte 
care le dau speranțe spre vir- 
ful piramidei. Prin golurile 
realizate de Tătara II (minutele 
7 și 11) și Crăiniceanu (minu
tele 22 și 35). Steaua a luat încă 
din prima repriză un avantaj 
substanțial. A încercat să-1 di
minueze, la numai 8 minute 
după reluare Dembrowski dar 
Voinea speculând încă o gre
șeală a apărării adverse în mi
nutul 56 restabilește diferența.

Și la tineret : Steaua a învins 
cu 3—0.

ATITUDINI
ÎN OFSAID

CIT SE VOR LĂSA AȘTEPTAT!
MASURILE ?

partidei
■U.T.A. ne-a

Finalul
Progresul-] 
făcut să retrăim mo
mente penibile. La ie
șirea de pe teren a 
arbitrului de centru, 
ploieșteanul N. Cursa
nt, o ploaie de sticle, 
mere, bucăți de pă- 
mînt și chiar șipci 
rupte din banchetele 
tribunei au fost arun
cate în direcția sa de 
către spectatori. Mai 
precis de către un 
grup de așa-ziși „su
porteri* înfocați care 
au ținut să-și manifes
te astfel nemulțumirea 
față de arbitrajul pres
tat. „Suporteri" ai 
cui, ne întrebăm ? 
Fiindcă astfel de ele
mente care recurg la

injurii și violentă, la 
atitudini huliganice și 
nu pot intra în cate
goria celor care pre
zenți în tribunele sta
dioanelor nu uită că 
în orice împrejurare 
ținuta civilizată, com
portarea demnă e o- 
bligatorie. Chiar dacă 
arbitrajul a lăsat de 
dorit, chiar dacă el a 
viciat poate rezulta
tul : nu acestea sînt 
modalitățile de a ne 
exprima dezacordul. 
Iată de ce covîrșitoa- 
rea majoritate a spec
tatorilor s-au simțit 
rușinați, jigniți, de a- 
ceastă ieșire incalifi
cabilă care se putea 
solda cu accidente. 
Dar simpla dezapro-

bare nu este suficiei 
tă, și ne întrebăm ci 
aceea pînă cînd voi 
avea o atitudine a 
îngăduință față de c< 
ce tulbură liniștea stc 
dioanelor ? Pînă cin 
se va amina luarea t 
nergicelor măsuri c 
se impun față de ase 
menea elemente ? .

Aflăm cu satisfacți 
că doi dintre huligar 
au fost reținuți. Aș 
teptăm să aXicem l 
cunoștința opiniei pu 
blice și măsurile '"o 
s-au luat. Nădăjduin 
că vor fi îndestul di 
severe pentru a serv 
de învățătură și al 
tora I

Fototext: 
VIOREL BABA

M. IEGARIU
• DINAMO-FARUL 4-2

A condus Dinamo, prin golul 
marcat de Dumitrache, în pri
mele minute. Apoi Iancu a e- 
galat iar Tufan a adus conduce
rea echipei din Constanța. Și, 
în minutul 16. din nou egali
tate 2—2 semnată de Nunwei- 
11 er VI. Cu acest scor se în
cheie prima repriză. Se părea 
că egalitatea va continua să 
existe și pe tabela de marcaj 
și pe teren pînă la sfîrșit. Dar 
spre finalul partidei Haidu și 
Dumitrache l-au făcut pe Uțu 
să scoată încă de două ori min
gea din plasă.
• POLITEHNICA-RAPID 3—1

în minutul 2, Goliac, deschis 
de Ștefănescu trece foarte ușor 
de apărătorul direct (Ștefan). 
Răducanu plonjează greșit și 
mingea intră în plasă. Apoi Po
litehnica, se pare, joacă doar 
pentru a menține rezultatul. 
Dar la centru nu are cine ține 
mingea. De acest fapt profită 
Rapidul care în minutul 53 în
scrie prin Neagu. Ieșenii revin, 
atacă susținut pe extreme, Incze 
e înlocuit cu Cornel Popescu. O 
centrare la Cuperman, acesta 
driblează și ajunge singur cu 
portarul. Aici se produce o în
vălmășeală de nedescris. Toți 
jucătorii sînt culcați pe jos ca 
petalele unei flori deschise, 
mingea sare din mijlocul lor, 
Cuperman se ridică și o intro
duce în poartă. Ultimul gol al 
partidei este rezultatul unei fa
ze în care ochiul lui Lupulescu 
a avut o strălucire de altfel sin
gura : acesta primește mingea 
la centrul terenului și îl des
chide excelent pe Goliac care 
traversează terenul . și preia 
mingea în careu unde este faul
tat. Arbitrul dictează 11 metri 
și Deleanu execută imparabil.

La tineret: 0—0.
E. SCRIPCARU

• PETROLUL-,,U" CLUJ 2-0
în minutul 6 Grozea înscrie 

direct din corner. Surprinși stu
denții clujeni atacă mai ho- 
tărît. Oprea în minutele 16— 
17 ale aceleiași reprize, este

gata să aducă egalarea. Dar 
Gluber, tot un clujean ca
re lucrează ca fundaș în 
echipa petrolistă l-a oprit în 
ultimă instanță. Presiunea clu
jeană continuă și în minutele 
următoare dar Mihai Ionescu 
revenit în poartă, după o absen
ță îndelungată, a respins cu 
strășnicie mingile trimise de ad
versari. în minutul 55 Grozea, 
urmărit îndeaproape de fundașii 
centrali ai Universității clujene 
reușește să înscrie din nou. 2—0 
pentru Petrolul, rezultat cu care 
se încheie această partidă din 
care se cuvine remarcată com
portarea fundașului petrolist 
Mocanu spiritul de echi
pă al clujeanului Mustățea

La tineret a învins de aseme
nea Petrolul cu 2—1.

I. TEOH ARIDE

Szilagyi în minutul 10 profitînd 
de bi'lbfiala apărării Jiului. Ar- 
biti'ajul prestat de către Ghe
orghe Limona din București a 
fost corect și autoritar.

La tineret au învins oaspeții 
cu exact ace'Iași scor.

C. MATEESCU

• CRIȘUL-F.C. ARGEȘ 0—0

Așa cum au jucat ieri, fără 
convingere și deosebit de lent, 
orădenii se pot declara foarte 
mulțumiți cu ceea ce au reali
zat. Satisfăcuți sîn.t și colegii 
lor de întrecere care fără 5 ti
tulari în echipă au realizat 
exact ceea ce pare-se și-au pla
nificat.

Canotori români 
in trei semifinale
CIUDAD DE MEXICO 13 (A-

gerpres). — Primele întreceri 
ale celei de a 19-a ediții a Jocu
rilor Olimpice au început ieri 
dimineață pe un timp frumos, 
cu soare și vînt ușor. Mii de 
spectatori au urmărit pe Stadio- 
on seriile eliminatorii și

9 lificărjle primelor probe 
tletice. In proba de 100 
masculin, cel mai bun timp

A fost înregistrat de sprinterul a- 
merican Charlie Green crono
metrat cu timpul de 10”. Dato- 

• rită vîntului favorabil, perfor
manța lui Green, care egalează 
recordul olimpic de la Tokio 

uait intru vruigc nu a putut fi omologată. Pentru
Mihail Zamfirescu (1898—1939), W sferturile de finală s-au calificat 
a fost dezvelită, duminică, o 
placă comemorativă, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de la naș
terea scriitorului. Pe cînd se afla 
la Satu-Mare, ca funcționar, 
G. M. Zamfirescu a desfășurat ™ 
o activitate prodigioasă, preocu- 
pîndu-se, totodată, de probleme a 
ale mișcării cultural-artistice lo- ” 
cale. El a editat aici revista 
„Icoane maramureșene" și a în- A 
ființat o seamă de formații mu- w 
zicale romînești.

(Agerpres) 0

unor plăci •
comemorative

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de împlinirea a 120 de 
ani de la revoluția de la 1848 
în țările române, duminică a 
avut loc în comuna Papiu Pa
rian din județul Mureș solem
nitatea dezvelirii unei plăci co
memorative în memoria căr
turarului ardelean Alexandru 
Papiu Ilarian, care a trăit și 
muncit pe aceste meleaguri. 
Despre viața și activitatea aces
tui intelectual român progresist 
au vorbit prof. Constantin 
Rusu, cercetător principal la 
Filiala din Cluj a Academiei,

prof. Alexandru Sabău și Vic
tor Bugnariu, învățător.

★
La Satu-Mare în casa unde a 

trăit între 1922—1924 George

• JIUL-A.S.A. TG. MUREȘ 3—1
Gazdele și-au asigurat victo

ria prin tinârul jucător V. Io- 
nescu care a știut să fructifice 
în minutele 15. 42 și 65 trei 
din numeroasele ocazii create 
la poarta echipei din Tg. Mu
reș. Pentru mureșeni a marcat

V. SERE

• PROGRESUL-U.T.A. 2—2

Un meci cu peripeții, cu faze 
spectaculoase de fotbal bun,, di
namic și, după părerea noastră, 
față de situația de pe teren, 
echitabil ca rezulitat.

Societate literar-artistică a 
la Timișoara

elevilor

(Prin telefon de la cores
pondentul nostru). —

La Timișoara a avut loc 
ședința de constituire a so
cietății literar-artistice a ele
vilor din oraș. A fost stabi
lit statutul de funcționare a 
societății, planificarea calen
daristică a ședințelor de lu
cru a celor 4 cercuri din ca
re este constituită (cercul de 
folclor, cenaclul literar, cri- 
tica literară și arta plastică). 
Cadre universitare sau oa
meni de cultură din oraș co
ordonează activitatea cercu
rilor asigurîndu-le buna 
funcționare. Noua societate

propune să desco- ® 
valorifice talente-

32 de atleți.
întrecerile de canotaj acade- 

mic au debutat pe lacul Xochi
milco, odată cu desfășurarea 
calificărilor în cele șapte probe 

k clasice. Reprezentanții Româ
niei au avut o comportare buna 
reușind să se califice pentru 

. trei semifinale din cele cinci 
' probe la care au luat startul. 

In proba de schif 2 plus 1 e- 
chipajul, format din Ștefan 

I Tarasov. Gheorghe Moldovreanu 
și Ladislan Lavrenschi-cîrmaci, 
s-a clasat pe primul loc în se- 

i ria întîi cu timpul de 
8T3”31/100, întrecînd în ordine 
echipajele R. F. a Germaniei 
Spaniei, Cehoslovaciei, Urugua- 
yului și U.R.S.S. Sportivii ro
mâni au mai obținut califica
rea în următoarele probe : 
schif 4 plus 1 (Reinhold Batschi, 
Petre Ceapura, Ștefan Tudor, 
Francisc Papp, Ladislau La-
vrencschi-cîrmaci), locul doi în 
seria a 2-a și doi vâsle (Ale
xandru Aposteanu, Octavian 
Pavelescu). locul doi în seria 
întîi. Echipajul de schif sim
plu și 4 fără cîrmaci, clasate 
pe locurile 4 și respectiv 6, vor 
concura din nou în recalificări.

La închiderea ediției
VIORICA VISCOPOLEANU 

ÎN FINALA
Atleta româncă Viorica Vis- 

copoleanu s-a calificat în finala 
tirobei de săritură în lungime, 
n cadrul calificărilor, Viorica

• RUGBI

ȚARA Șl DE PESTE HOTARE

școlară își 
pere și să _______ ______
Ie existente în rîndul elevi- 
lor. La sfîrșitul fiecărui an A 
școlar va fi editată o revis
tă colectivă a societății, iar 
tinerii artiști plastici vor a- A 
vea prilejul să-și prezinte 
creațiile lor în domeniul pic
turii și sculpturii în cadrul 
unor expoziții. In mare par- W 
te problemele organizatorice 
sînt conduse de căitre elevi, 
dîndu-le astfel prilejul să-și 9 
desfășoare și talentul organi
zatoric. Bilunar vor avea loc _____ ________ __ ____ _
ședințe de lucru ale fiecărei A Viscopoleanu a sărit din prima 
«ecții, Încercare 6,48 m.

După consumarea celor 80 de 
minute de joc cînd tabela de 
marcaj indica scorul de 12—3 
pentru Grivița, rememorînd fil
mul partidei este 
semnăm una sau 
joc demne de a 
care să fi pus în 
grivițeni. Derbiul 
spectacol de calitate.
Roșie pornită cu un handicap, 
cel puțin teoretic, datorat res
tructurării formației, a evoluat 
surprinzător de degajat domi- 
nîndu-și adversarul prin forța 
de șoc a meleului, viteza acțiu
nilor pe trei-sferturi și placaje
le prompte. Surprinși, abia du
pă o repriză, de jocul realist al 
adversarilor dinamoviștii s-au 
năpustit, fiecare, singur, spre 
buturile adverse ceea ce a ușu
rat sarcina, în apărare, a Grivi- 
ței Roșii care a închis cu ușu
rință culoarele. Tactic, în aceste 
condiții, n-a mai fost nevoie 
decît de a-i scoate din ritm pe 
dinamoviști ceea ce au și reușit 
Demian și Veluda. întreg aspec
tul partidei s-a rezumat la im
provizații individuale și lipsă de

dificil să con- 
două faze de 
fi reținute și 
dificultate pe 
n-a fost, un 

Grivița

clarviziune de o parte și especta- 
tivă inspirată și contrariposte 
bine gîndite de cealaltă parte. 
Jocul în margine a fost, și el, 
la discreția învingătorilor : Tu- 
țuianu, cel atît de căutat la fie
care tușe a evoluat șters. Dina
mo și-a reamintit tirziu. prin 
minutul 25 al reprizei a doua, 
că rugbi înseamnă în bună mă
sură joc ,;la mînă" și nu luptă 
de uzură.

Rene Chiriac a arbitrat bine 
un meci care nu a ridicat pro
bleme deosebite.

V. R.

• ATLETISM
în cadrul campionatului repu

blican pe echipe putem spune 
că s-a realizat o singură perfor
manță remarcabilă, aceea că 
pe un singur stadion („23 Au
gust") s-au desfășurat simul
tan trei întîlniri atletice. In rest 
nimic.

Metodistul pentru atletism al 
municipiului București, Ion Ste- 
riade, neplăcut surprins de fe
lul cum s-au prezentat unele e- 
chipe din București, spunea:

„Nu este admisibil un aseme
nea dezinteres. Am urmărit a- 
tleții clubului Steaua, echipa 
campioană de anul trecut, în 
întîlnirea cu Metalul și Argeș. 
La aruncarea suliței, de exem
plu. nici unul din cei șase con- 
curenți nu au îndeplinit norma 
minimă pentru a puneți, cu toa
te că la Steaua concurau doi 
component ai lotului republi
can Ia această probă (Sokol și 
Petra). De asemenea, ei nu au 
avut nici un concurent care să 
puncteze la săritura în înălți
me, probă cu tradiție la această 
echipă. Deși sîntem încă în pe
rioadă competițională, atleții 
„steliști" parcă sînt oameni care 
au intrat de mult în concediu 
de odihnă... *

De altfel putem completa că 
au mai fost șț alți atleți din lo
tul republican care au evoluat 
sub mediocru.

SILVIU DUMITRESCU

• BASCHET
Campioanele au reușit să cu

cerească și Cupa — pentru pri
ma oară —, după care aleargă

de trei ani. întîlnind în finala 
competiției echipa studentelor 
de la I.E.F.S. (scor 70—49) — 
care a avut o comportare meri
torie — teamul antrenorului Gr. 
Costescu a făcut o adevărată 
demonstrație de baschet modern, 
în mod deosebit s-au remarcat 
Ciocan — cea mai bună de pe 
teren — Vogel, S. Dumitrescu, 
Chelaru de la învingătoare și 
Farcaș de la învinse.

în cadrul aceleeași competiții, 
tinerele jucătoare de la Viitorul 
Dorohoi au întrecut la mare 
luptă pe Crișul Oradea (41—39), 
ocupînd un meritoriu loc trei.

în divizia A (m), Dinamo, cu 
un Albu, în excelentă dispoziție 
de joc, a întrecut pe I.E.F.S. cu 
91—73, a cărei situație devine 
tot mai alarmantă. Steaua, deși 
a învins Politehnica București 
(79—60), nici de data aceasta nu 
a convins. Jocul militarilor con
tinuă să se bazeze numai pe 
atacuri Individuale — foarte 
buni Ieri Nosievici și Savu — 
fapt ce trebuie să dea de gîn- 
dit antrenorului C. Herold.

Selecționerii portughezi au 
început pregătirile în vederea 
meciului pe care reprezentativa 
de fotbal a Portugaliei îl va 
susține la 27 octombrie cu se
lecționata României în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial. S-a anunțat că toți 
jucătorii echipei Benfica — în 
afară de tînărul portar Jose 
Henrique — au fost selecționați 
în lotul fotbaliștilor portughezi, 
din care 
tivi.

fac parte 20 de spor-

★

turneului internațional 
de la Tel Aviv șe va 

român

Finala 
de tenis _ _ ______
disputa între jucătorul _____
Petre Mărmureanu și N. Kolo- 
gheropoulos (Grecia). In semifi
nale, Mărmureanu l-a învins cu 
6—2, 3—6, 6—4, 6—4 pe Saul 
(Republica Sud-Africană),

★
După cea de-a 6-a etapă a 

Turului ciclist al 7re
putată sîmbătă de Ia Nauplia Ia 
Atena (146 km) și cîștigată de 
cehoslovacul Svoboda cu timpul 
de 3;24’02” pe primul loc în 
clasamentul pe echipe a trecut 
formația Dinamo București, 
urmată de Danemarca la 20 se
cunde și Belgia la 3’40”.

Greciei, dis-



Delta Mekong

• Luptele din

Există o fatalitate a răsturnări- 
s politice în efervescentul conti- 
nt. latirio-american ? O întreagă 
eratura a încercat să ne convin- 
i că domnii colonei cu ambiții 
î dictatori descind din libretele 
j operetă și că, în fond, obscurii 
ițerași ce devin peste noapte 
■eședinți ilustrează un anume 
mperament mai greu de înțeles 
rin tradiționalista Europă. Numai 
i militarii ce organizează lovituri 
& stat cu o frecvență neegalată 
e altă zonă a planetei, nu sînt 
iște simpatici june-primi de ope- 
Btă. Dincolo de aventură și de a- 
tenturieri se conturează o întrea- 
ă categorie militaro-politică care 
ptră în acțiune atunci cînd anu
nțe. interese sînt lezate sau ar pu- 
j?a fi lezate. Evenimentele de la 
Lima n-au fost încă puse în lu- 
niliă și iată că sfîrșitul de săp- 
'ămînă ne-a adus vestea unei lo
vituri de stat în Panama. In Peru, 
șjuvernul răsturnat supraviețuise 
ioar 12 ore. în Panama, preșe
dintele nu fusese instalat decît 
le... 12 zile. In ambele cazuri ci
vilii au fost înlăturați de către mi
litari. Desigur, este dificil de în
tocmit o paralelă pentru că situa
ția nu se aseamănă decît sub u- 
nele aspecte de suprafață.
I Arnulf O Arias a mai gustat din 
tacest pahar al amărăciunii. Urnele 
l-au adus pentru a treia oară în 
palatul prezidențial dar de fiecare 
dată nu a putut să-și realizeze 
pînă la capăt mandatul preziden
țial. 1941, 1951, 1968 — povestea 
's-a repetat: din anonimatul ca
zărmilor s-au ivit ofițerași avizi 
de putere care l-au înlăturat. în 
acest an, drumul spre palatul pre
zidențial a fost presărat cu nenu-

mărate obstacole. După alegerile 
din vară, în această țărișoară cu 
un milion de locuitori, s-au dove
dit a fi necesare trei săptămîni 
pentru ca urnele să poată fi nu
mărate iar rezultatele proclamate

> Noul președinte fusese generos 
cu promisiunile. In programul său 

. își găsiseră ecou destule cerințe 
ale stîngii panameze, mai ales pe 
planul restabilirii suveranității na
ționale in domeniul economic.

Un scenariu

chiar cuvîntul naționalizare. Cînd • 
a înțeles că soarta lui politică de
pinde și de agrementul american 
a îndulcit limbajul, a eliminat 
multe din expresiile violente și a 
început să predice moderația. ” 
Arias nu a reușit, totuși, să do- 
bîndeascâ încrederea vârfurilor e- 
conomioe și militare din Panama 
și, probabil, nu s-a bucurat nici 
de protecția Washingtonului. Fap- 
tul că a rostit multe adevăruri 
dureroase nu i-a fost iertat. Din 
mulțimea intîmplărilor petrecute 
•n ultimele decenii în America 
Latină s-a conturat cu destula 
claritate -fatalitatea" prăbușiri 
președinților care îndrăznesc să 
spargă chenarele unei anumite

Mecanismul acestei „fata- minică, relatează corespondentul 
Bliti" ri-a dezvăluit tainele... — ~ ’

Ofițerii care au preluat puterea 
*-au grăbit să ofere asigurări că Qj» 
vw respecta «obligațiile externe" 
aviz Wadna^taanhii i. Noii 
niîar. ai frinrior guvernării n-au W 

~neri : ei m promit nici alegen 
a» reîcnne. Se mărginesc doar 
crn-ionrse trecute fraude elec- ” 

rale de care nu poate fi învi- 
văpt .Aras care a candidat sub A 

opazrixn . Dar logica — 
anlte evenimente au

în noaptea de sîmbătă spre du- 
® minică, detașamente ale Frontului 

Național de Eliberare au supus u- 
nui intens tir combinat de mortie- 
re și rachete, mai multe obiective 
militare americano-saigoneze si
tuate în Delta Mekong. Astfel, a- 
supra orașului My Tho (56 km 
sud-vest de Saigon), unde este 
încartiruită o puternică garnizoa
nă americană, au fost trase 24 de 
salve de rachete la primele ore ale 
dimineții. Unui puternic baraj de 
rachete și mortiere a fost supusă 
și tabăra militară americană din 
apropierea orașului My Tho.

în noaptea de sîmbătă spre du-

Avion al Crucii Roșu Interna
ționale transportînd spre capi
tala Gabonului, Libreville, 

copii biafrezi

//

Criza ministerială din Liban
a-

Dialogul

E. R.

Apollo-7"
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Evoluția lui

Okinawa".

comunicații urmează să fie în
cheiată în luna octombrie 1969, 
cțnd la Teheran se va deschide 
cel de-al doilea tîrg comercial 
al Asiei.

va tri- 
parla- 

esenți- 
neferi- 

presa

Cu citva timp in urma am in
format pe cititorii noștri despre 
existența unor intenții referi
toare la o nouă întilnire între 
premierul britanic, Wilson, și 
șeful guvernului de la Salis
bury, Ian Smith. Aceste intenții 
s-au materializat săptămîna tre
cută. începînd de miercuri, pe 
bordul crucișătorului englez 
„Fearless", ancorat în rada por
tului Gibraltar, cei doi premieri 
au avut un șir de întrevederi in 
cursul cărora a fost dezbătută 
din nou vechea problemă a in
dependenței rhodesiene.

Ca inițiator al actualei ediții 
a tratativelor Wilson-Smith 
(prima dintre ele a avut loc. 
după cum se știe, în decembrie 
1966). apare premierul rhode- 
sian, deși unii susțin că. de fapt, 
acesta s-a mișcat la unele în
demnuri secrete venite de la 
Londra. Oricum se vor fi petre
cut lucrurile, este cert că atit 
Smith cît și Wilson doresc în 
momentul de față să ajungă la 
o „reglementare". Primul este 
interesat în găsirea unei soluții, 
întrucît aceasta ar însemna, pe 
de o parte, anularea sancțiuni
lor economice, iar pe de altă 
parte ar însemna consolidarea 
regimului său.

La rîndul său șl Wilson este 
interesat în găsirea unei „ieșiri 
din impas". E Ia mijloc nu nu
mai o chestiune de prestigiu, 
ci o miză politică de considera
bilă importanță. Pentru că de 
Rhodesia se leagă însemnate in
terese economice ale britanici
lor în Africa; pentru că de 
Rhodesia se leagă menținerea 
sprijinului din partea a nume
roase state africane, membre 
ale Commonwealth-ului.

Un eveniment petrecut sâp- 
tăniîna trecută readuce în ac
tualitate „dosarul 
Pentru prima oara după 23 de 
ani, acest teritoriu japonez pus 
după război sub o veritabilă 
tutela" americană, își 

mite reprezentanții în 
mentul Japoniei. Datele 
die ale dramei „insulei 
cite" (cum denumește 
japoneză Okinawa de azi) sînt. 
în genere, cunoscute. După cel 
de-al doilea război mondial, 
S.U-A. nu s-a mulțumit să în
globeze Okinawa în statutul 
impus întregii Japonii prin tra
tatul din 1951. Avînd în vedere 
importanța strategică a acestei 
insule, ea a fost virtualmente 
smulsă din trupul Japoniei și 
pusă sub controlul militar și ad
ministrativ direct al guvernului 
american, fiind transformată în- 
tr-o imensă bază militară (peste 
40 la stuă din teritoriul insulei 
e ocupat de aerodromuri, ram
pe de lansare pentru rachete si 
baze pentru submarine nucleare). 
Administrația americană men
ține în Okinawa un regim mili
tar, suprimînd o serie de drep
turi și libertăți democratice.

Firește, această situație a stîr- 
nit riposta permanentă atît a 
populației 
lor largi 
Mișcarea 
Okinawei, 
ritorii ținute după

locale cît și a mase- 
din întreaga Japonie, 
pentru retrocedarea 

ca și a celorlalte te- 
război sub

deloc original
oficial. In perioada aceea evitau 
chiar doi președinți — unul —ales" 
și celălalt impus pnn bârooete. 
Victoria iui Arias, exponent al u- 
nei opoziții energice, părea să eli
mine incertitudinea.

Ce s-a realizat piuă 
Convorbirile fiind, ca și in IM*, 
secrete, nu se eunesc amăanaic 
și e probabil că nu se vor cu
noaște pînă la încheierea — care 
nu se știe cind va avea lee — 
definitivă a rundei. Dar. lâsiud 
la o parte unele indicii bi prea 
încurajatoare cu privire la mer
sul negocierilor. observatorii 
caută să determine

de pe „Fearless

din Saigon al agenției U.P.I., a 
avut loc o luptă deosebit de vio
lentă în apropiere de Thuong 
Duc, unde tabăra forțelor specia
le americane se află încercuită de 
12 zile.

Au mai fost semnalate lupte de 
mai mică intensitate în apropiere 
de Da Nang, precum și în alte 
regiuni.

- . • . cm puțin A A!ft cît * dun“-

ne de bombardament B-52 au e- 
lesxări printre tectuat mai multe raiduri asupra 

Lr-i* ocuparra staȘn- unor regiuni în care se presupune 
rt - că ar exista concentrări de trupe 
e- ale Frontului Național de Elibe-

Sondaje preelectorale 
americane

„Cu puțin mai mult de trei săp
tămîni înainte de alegerile gene
rale de la 5 noiembrie apreciază 
Jerry • Oster, într-un comentariu 
transmis de agenția REUTER, 
Nixon continuă să dețină un a- 
vans relevat de sondajele efec
tuate, față de candidatul democrat 
Hubert Humphrey și față de cel

LA ÎNCHIDEREA

ediției

administrația S-UX, a crwcut 
mereu in forU «mpJow. A- 
ceartă laptă ■ iseepat >■ fie 
încununată de unele roccwe. 
Astfel, la incepctul lunii «priite 
a fost încheiat acordul privind 
retrocedarea către Japonia a in
sulelor Oțxsawar*. La 9 octom
brie Comitetul iapono-american 
cu prisire la Okinawa intnmrt

„Insula nefericită

in actualitate

la Ministerul de externe japonez 
a ajuns la un acord ca reprezen
tanții aleși ai populației Oki
nawei să participe pe viitor la 
dezbaterile din Diete japoneză. 
Reprezentarea se va face după 
principiul aplicat celorlalte pre
fecturi ; reprezentanții Okinawei 
vor fi investiți cu
Ctdmisa de 
ei urmează 
punctul lor 
inițiativelor

competența 
legile japoneze și 
să prezinte în Dietă 
de vedere asupra 

și acțiunilor japo-

în aceeași viziune, premierul Sato 
își exprima speranța că retroceda
rea Okinawei va fi realizată în 
următorii doi-trei ani. Numeroase 
cercuri politice din opoziție a- 
preciază, însă, că gesturile de 
bună voință ale Washingtonului 
(retrocedarea Ogasawarei și ac
ceptarea reprezentării Okinawei 
în Dieta japoneză) urmăresc 
doar să liniștească spiritele în Ja
ponia și să asigure prelungirea 
„pe tăcute" a tratatului de secu-

tru alegerile 
urmează să se• 1 _;. — 1 *---- - ** - -»îemnne. rrogramtu iraga crrci 
retrocedarea de neceritatea de»- A 
ființării bazelor militare ameri
cane de pe insulă

Dincolo de diferitele apre- W 
cieri cu privire la acoiâul reali
zat miercurea trecută la Tokio. 
este evident că acest acord, ca 
și relativ recenta retrocedare a a 
arhipelagului Ogasawara mă
soară forța mereu ascendentă a 
luptei poporului japonez împo- ™ 
triva oricărei știrbiri a suverani
tății patriei sale, împotriva pre- ț 
zenței bazelor militare străine 
pe teritoriul Japoniei. £

EUGENIU OBREA
ION D. GOIA
EM. RUCAR

săptămîna pe glob

LA CITEVA ORE de la 
Erases formării noului cabi- 
£ Htanez prezidat de Abdul- 

faf: a inrerver.it un ele- 
eajCepcat : dai miniștri 

►e alăture noii 
iade. In felul a- 
isterială din Li

nă. Cei doi miniștri 
• GemareL căruia 1 
ft — _nis*.ereie de Fi- 

uxxr» ai S^rătătii Publice și

Nâsri . Maatouf. ministrul eco
nomiei și problemelor sociale. 
Ei și-au motivat hotărîrea prin 
aceea că nu doresc să facă par
te dintr-un guvern în care nu 
sînt reprezentate toate grupă
rile parlamentare. Ceilalți mi
niștri din cabinetul abia format 
s-au ! împărțit in două grupări : 
unii aprobă decizia celor doi 
miniștri. iar alții încearcă să-i 
determine să-și schimbe hotă
rî rea.

de-al treilea candidat George 
Wallace". Explicația constă, după 
părerea sa, în tactica electorală a- 
doptată de Nixon care a sugerat că 
o „Administrație condusă de el ar 
fi capabilă să ducă negocieri mai 
productive (cu reprezentanții gu
vernului R. D. Vietnam) decît ad
ministrația Johnson-Humphrey 
deoarece aceasta nu poate să 
rupă legăturile cu acțiunile poli
tice anterioare". Nixon caută ast
fel să contracareze promisiunea 
făcută la 30 septembrie de vice
președintele Humphrey de a în
ceta bombardamentele asupra te
ritoriului R. D. Vietnam ca un 
„risc acceptabil" pentru S.U.A. 
care le-ar putea relua în orice 
moment

Eforturile întreprinse de candi
datul democrat Humphrey de a 
cîștiga cît mai mulți alegători nu 
a obținut pînă acum după cît 
se pare, rezultatele scontate cu 
tot sprijinul oferit de președintele 
Johnson în cuvântarea sa din 11 
octombrie.

Referindu-se la situația existen
tă în rîndul alegătorilor, corespon
dentul agenției Asociated Press, 
ARTHUR EX ERETT, «crie des
pre dificultățile întîmpinate de 
Humphrey în statele New York și 
California, cele mai populate din 
S.UA, unde la ultimele alegeri, 
democrații au obținut majoritatea 
voturilor in alegerile prezidenția
le- Dacă, dnpă părerea cxxnenta- 
tanaba. aloBaiie ar fi fost țmute 
xârxăz na trecută, candidatul re
publican. Nixon, ar fi obținut vo
turile unui număr de 4-3 electori 
diu statui New York și 40 din 
California.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
anunță că sîmbătă la ora 17,00 
(ora New York) — (ora 23,00 ora 
Bucureștiului) — cabina spațială 
„Apollo-7U cu cei trei cosmonauți 
la bord a efectuat o manevră de 
întilnire în spațiu cu cea de-a 2-a 
treaptă a rachetei purtătoare „Sa
turn 1-B“. La o distanță de 21 de 
metri unul de altul, cele două ve
hicule spațiale au zburat in for
mație timp de 15 minute.

Pe de altă parte, de la bordul 
cabinei spațiale se anunță că po
sibilitățile de vedere pentru echi- | 
paj se reduc progresiv. Unul după • 
altul hublourile capsulei se aco
peră de abur și de praf. Una din 
cele 5 ferestre ale cabinei este a- 
proape opacă. Alte două sint aco
perite de un strat subțire și le 
face inutilizabile pentru fotografii.

La Cape Kennedy se afirmă că 
Walter Schtrra, Dorm Eiscle și 
Waiter Cunningham vor râmine 
m spațiu 11 zile așa cum a fost 
prevăzut inițial.

•sei it

• FOSTUL CONSILIER prin
cipal prezidențial pentru pro
blemele securității naționale. 
McGeorge Bundy, a declarat 
intr-un discurs rostit la Greene- 
castle, statul Indiana, că State
le Unite trebuie să caute o so
luție negociată a problemei viet
nameze. El s-a prenunțat pen
tru încetarea bombardamente
lor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, deoarece după păre
rea sa, avantajele militare obți
nute sînt inferioare consecințe
lor de ordin politic.

Bundy a declarat că „ultimii 
A trei ani au demonstrat că for- 
w țele americane nu pot să obțină 

victoria" în Vietnam.

dere cu șeful statului federal 
nigerian, generalul Gowon. In 
urma acestei întîlniri, relatează 
agenția FRANCE PRESSE, Di
allo Telli a declarat că convor
birile pe care le-a avut asupra 
crizei nigeriene sînt deosebit 
de încurajatoare. Totodată, el 
a refuzat să confirme zvonurile 
care circulă în diverse capitale 
africane privitoare la eventua
litatea unor noi negocieri de 
pace nigeriano-biafreze.

• LUIND CUVINTUL la cere
monia prilejuită de proclamarea 
celui de-al 41-lea stat indepen
dent al continentului african — 
Guineea Ecuatorială — primul 
președinte al noului stat inde
pendent, Francisco Macias Ngu- 
ema a subliniat că guvernul său 
va promova o politică de pace, 
de participare activă la proble
mele africane, de întărire a u- 
nitătii naționale și a indepen
denței economice.

• DUPĂ CUM A ANUNȚAT 
postul de radio Sanaa, detașa
mente ale triburilor care spri
jină regimul republican au or
ganizat într-o regiune din 
nord-estul Republicii Arabe 
Yemen o ambuscadă și au dis
trus o coloană de camioane care 
transporta arme din Arabia 
Saudită, destinate monarhiștilor 
yemenițL

• DIALLO TELLI, secretar 
general al Organizației Unității 

• Africane, care face o vizită Ia 
Lagos, a avut o nouă întreve-

• IN ORAȘUL IRANIAN, A- 
sadabad, au început lucrările de : 
construcție a unui Centru desti
nat telecomunicațiilor prin in
termediul sateliților artificiali 
ai pămîntului. Iranul este pri
ma țară . din Orientul Mijlociu 
care efectuează un asemenea 
program.

Construirea centrului de tele-

„Cu ce-am păcătuit 
și nici nu știu ?"

Această tragică 
întrebare pe care de 
trei secole și jumă
tate o pune Desde
mona maurului din 
Veneția pe toate sce
nele lumii ar putea 
fi adresată acum și 
autorităților rasiste 
din Republica Sud- 
Africană. Agențiile 
de presă relatau ieri 
că școlile de toate 
gradele din R.S.A.

au primit o „instruc
țiune expresă" prin 
care li se cere să 
scoată imediat din 
programa analitică 
si, bineînțeles, din 
bibliotecile lor „O- 
thello"-ul lui William 
Shakespeare. în mo
tivarea acestei inter
dicții se arată că 
dragostea dintre 
Othello și Desdemo
na — un bărbat de 
culoare și o femeie 
albă — constituie „o

propagare indirectă 
a imoralității" și, mai 
mult chiar, „o crimă 

împotriva moralei". .
Se spune că ridi- 

colul ucide. Dacă 
sînt înzestrați cu o 
apreciabilă doză de 
stupiditate, respecti
vele autorități sud- 
africane se bucură 
de o imunitate de-a 
dreptul excepțională 
la ridicol.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Dean Rusk, a avut 
o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Franței, Mi
chel Debre. In cadrul convorbi
rilor au fost abordate probleme 
legate de N.A.T.O., situația din 
Orientul Apropiat și alte pro
bleme internaționale.

• TUN ABDUL RAZAK, vice- 
premierul Malayeziei, a anunțat 
că intenționează să plece la 22 
octombrie la Tokio pentru a se 
întilni cu ministrul de externe 
al Filipinelor, Narciso Ramos, 
ca să discute posibilitățile unei 
reconcilieri între Malayezia și 
Filipine în legătură cu teritoriul 
Sabah.

Tun Abdul Razak a precizat 
că va aborda și eventualitatea 
unei întîlniri între Ferdinand 
Marcos, președintele Filipinelor, 
și Tunku Abdul Rahman, pri- 

nistru al Malayeziei.

Piața Lunii, în Teotihuacan, înMEXIC t Palatul Quetzal din
apropierea capitalei mexicane
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