
Mesajul adresat de 
tovarășul HIM CEAUȘESCU, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat

cadrelor didactice și elevilor, organizației de partid
și organizației U.T.C. de la Liceul „Gheorghe Lazăr“ din Sibiu

Stimați tovarăși,
Dinfotdeauna poporul nostru a înconjurat cu 

deosebită atenție și căldură instituțiile sale de 
învațămînt, care cu răspîndit în rîndul maseic- 
lumina cărții, au păstrat și îmbogățit-tezaurul ce 
cultură ol patriei, au cultivat la generații și ge
nerații de tineri setea de cunoaștere, dragare*, 
de țară, idealurile nobile ale luptei pen*rj 
bertate și progres social.

Sărbătorirea împlinirii a 275 de ani ce ex's- 
tență a Liceului „Gheorghe Lazâr' ÎT>i c'e'ă 
încă o dată prilejul de a evidenția munca c ~c 
de pasiune și dăruire a cadrelor didactice zz z 
își consacră întreaga viată pregătiri? e ?. C' 
formării lor la nivelul exigentelor contemporane

Leagăn al aiîtor memorabile eve—e-*e c ' 
istoria neamului, puternic centru economic s; 
cultural al țârii, Sibiul se mîndreste cu o aseme
nea școală, pe băncile căreia ou îr. 5țat Gheor
ghe Lazăr, August Treboniu Laurian, Axen*? 
Sever, Șt. O. Iosif, Aurei Vlcicu si cl»e figur. 
proeminente ale științei si culturii noastre, pa- 
trioți înflăcărați, care au întreținut mereu vie î-

conștiința poporului român flacăra luptei pen- 
*ru eliberarea sociala și înfăptuirea statului na
țional unitar.

Vclorifîcind tradițiile înaintate ale școlii ro
mânești, folosind din plin condițiile crea‘e în 
cnii construcției socialiste. Liceu! ^Gheorghe 
Lazăr*, în care învață astăzi — inh'-o atmosfe
ră de înțelegere si frățească conviețuire — elevi 
romcni și germani, oduce o contribuție de sea- 
~ă la pregătirea unui tineret cult, cu o înaltă 
ținută etică, aevotc* fără margini cauze» parti- 
duiui nostru comunist, boierit să-și pună toată 
puterea de muncă, tKHsinto si hărnicia in skrba 
:nfloririi României Sock: s*e. Nu pregetați, drcg; 
elevi, nici tn efort p-er/w a vă “yjși cuce^" e 

și cuburi, pentru a fi la Mareea eoocâ 
pe care c Trăim.

Fe'hrir-ă^-vâ (tn in mă oertru rezumatele ob- 
*>u*e. rwhvmîndo-vă pertru invitația de a sa 
porte la ocecsM c»v-.’erscre urez cadrelor di
dactice și elevilor noî scccese ie ocrivto*ec 
•oare, oeM si^ă*a»e s fericire I

A
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• Punte de lumină peste veacuri
— reportaj de la Liceul ..Gheorțbe Larar da 54m -

COMISIILE
DE

JUDECATA

care 
mai

res-

Publicarea în presa de ieri a 
proiectului Legii privind Comi
siile de judecată propune citito
rului un eveniment cu dublă 
semnificație : întîi, afirmarea — 
prin conținutul măsurilor ce se 
preconizează — a realității că pe 
măsura înaintării societății noastre 
pamenii muncii aduc o contribu
ție sporită la întreaga viață poli
tică, economică și culturală a 
țării ; în al doilea rînd, prin su
punerea dezbaterii publice a a- 
cestui proiect, confirmarea spiri
tului profund democratic în 
sînt soluționate la noi cele 
diverse probleme.

Expresie a dezvoltării și
pectării cu consecvență a princi
piilor enunțate la cel de-al K-lea 
Congres al P.C.R., a încrederii în 
contribuția concretă, eficientă a 
maselor în întreaga activitate so
cială, actualul proiect de lege pri
vind comisiile de judecata își 
află un fundament solid în reali
zările obținute pînă în prezent în 
domeniul justiției sociale. în ex
periența pozitivă dobîndită de 
organele obștești în munca de în
tărire a respectului față de lege 
și combaterea manifestărilor anti
sociale. în același timp, conținu
tul său dă răspuns preocupării fi
rești de a se realiza concentrarea 
tuturor formelor de influențare si 
jurisdicție în cadrul unui organ 
unic, cu o lărgită sferă de atri
buții.

Comisiile de judecata, organe 
obștești de influențare și jurisdic
ție vor fi — așa cum se precizea
ză încă din primul articol al pro
iectului de lege — alese în adu
nări generale ale oamenilor mun
cii ori în sesiuni ale consiliilor 
populare. însăși procedura de 
constituire a acestor comisii con
stituie o expresie grăitoare a de
mocrației socialiste, argumentea
ză expresiv despre asigurarea în 
fapt a participării maselor largi la 
înfăptuirea legalității și la educa
rea cetățenilor în spiritul promo-

Simpozion 
Lucian Blaga

Ieri la . Institutul Politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Cctpitală, activitățile programate 
în cadrul Atheneului studențesc 
din acest institut, secția literatu
ră, au debutat printr-un simpo
zion „Lucian Blaga", găzduit la 
Casa de cultură „Grigore Preo
teasa". Au conferențiat, cu acest 
prilej, lector universitar dr. Geor
ge Hangann — despre lirica lui 
Blaga —, prof, unic. dr. Pavel 
Apostol — despre filozofia lui 
Blaga — și conf. unic. Ionel Ol
teana — despre Blaga — drama
turg. Au fost apoi prezentate, în 
interpretarea — modernă — a 
unui colectiv actoricesc de la Tea
trul ,,C. I. Notara", sub regia lui 
I. Olteanu, piesele blagiene „Za- 
tnolxe" și „Avram lancu", care, ca 
de altfel întreg simpozionul, s-au 
bucurat de solicitudine și succes.

FANUȘ bAileșteanu
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lui 1958, un prieten a 
venit la mine, la Mo- 
goșoaia și m-a între
bat dacă nu aș ac
cepta să ajut la ver
siunea românească a 
romanului lui Faulk
ner „Nechemat în ța
rină", Intrusul, cum 
1 se spunea într-o 
versiune, vai simpli
ficată, în franceză. 
Faima autorului și 
mai ales convingerea 
că voi avea prilejul 
de a vedea pe dină
untru un scriitor for
midabil, m-au con
vins să spun cam cu 
jumătate de gură: 
da. Nn regret, tre
buie s-o spun și as
tăzi că am început 
restituirea Iui Faulk
ner în românește și 
aș dori să-i mulțu
mesc cu acest prilej 
amicului meu care 
m-a împins în cea 
mai roditoare aven
tură spirituală a vie
ții mele de pînă a- 
cum.

Contactul a fost 
greoi, penibil aș spu
ne. Stilul fastuos, 
cum mi se părea a- 
tunci, pentru că el 
nu este un stil fas
tuos și eu știu cît ura 
Faulkner stilul, îmi

provoca
cap. închipuiți-vă o 
mărturie ea un șuvoi 
vulcanic, pe trei pa
gini. fără punctuație, 
in stilai cel mai gre
gar al văcarilor din 
Sudul Statelor Unite, 
curmat iei și colo eu 
cite o reflecție stupe
fiantă a autorului, de 
cel mai modern gust

FAULKNER
EUGEN BARBU

o actr

AL. BALGRADEAN

de cea mai mare 
Luptam

r/z/w preșemihu
consiliiiluoeimișeri,
m 6HE0RX MIRER,

TEHERAN 2. — Corespon
dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite ; Sîmbătă seara pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al României. Ion Gheor
ghe Maurer, a sosit la Tehe 
ran Pe aeroportul Mehrabad 
premierul român a fost întâm
pinat de premierul Hoveida 
Erai prezenți dr. Alinagln 
Alikhani. ministrul economiei. 
Safi Asfia, președintele Orga
nizației planului, A. Valiam 
ministrul reformei agrare, M 
Madjid, ministrul produselor 
agricole, S. Sotoudeh. minis
trul poștelor și telecomunica
țiilor, Yeganeh, ministru de 
stat, primarul orașului Tehe
ran, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Ex
terne și alte personalități ira
niene. Au fost de față amba
sadorul Iranului la București. 
Soltan H.V. Sanandaji, ca și 
ambasadorul României la Te
heran. Pavel Silard, precum și 
specialiști români care lucrea
ză în Iran.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare. După.Ja
lonarea imnurilor de stat ale 
celor două țări, cei doi pre-

mieri au trecut în revistă com
pania de onoare. Grupuri de 
copii iranieni și români au în. 
minat flori celor doi șefi de 
guverne. De la aeroport, pre
ședintele Maurer a fost con
dus la reședință. Pe bulevar
dele largi care traversează ca
pitala erau arborate drapele 
românești și iraniene.

In aceeași seară, premierul 
Iranului, A. A, Hoveida, și 
soția au oferit în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, un dineu în 
saloanele Ministerului de Ex
terne.

*
TEHERAN 3 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, aflat 
într-o vizită neoficială în Iran, a 
fost primit duminică de șahul 
Iranului, Mohamad Reza Pahla
vi, la palatul Niavaran.

Șahul Iranului a oferit apoi un 
dejun în onoarea premierului ro- 

care. a. luat .parte primul 
ministru, Amir Abbas Hoveida, și 
alte persoane oficiale.

și 
actualitate, 
cu timpuri suprapu
se, cu rememorări a- 
glomerate, cu o con
strucție în etaje în 
care cuvintele aveau 
cînd o greutate de 
fier, cînd deveneau 
simboluri fluide, plu
tind în eternitate cu 
desinvoltură. Un u- 
nivers concentric se 
desfășura sub ochii 
mei uimiți și «eea ce 
în versiunea ’france
ză era simplu și de 
înțeles, în englezește 
flevenea fascinant. A-

opi-compara, după 
niile mele, în toată 
literatura mondială. 
Sînt puțini scriitori 
care mi-au dat sen
zația de Nou, în ac
cepția cea mai bună 
a cuvîntului, ca 
Faulkner și asta am 
simțit-o mai ales a- 
tunci cînd am ajuns 
la unul din capitole
le Trilogiei sale fai
moase : Cătunul, O- 
rașul și Casa cu co
loane. Există unde
va, un capitol în ca
re este descrisă dra
gostea cam licențioa-

sâ a unui fermier a- 
proape abrutizat față 
de un animal. în 
speță : o vacă. Intră 
aici Mitologia cu toa
tă poezia ei si mai a- 
les cu sensurile sale 
abseonse, intră mai 
ales un sentiment 
sublim țărănesc ce 
poate fi ușor price
put, intră o mare 
măiestrie artistică, ea 
singură in stare să 
salveze ceea ce putea 
fi delicat in mon
struozitatea descrisă. 
Cred că nu am citit 
ceva mai sublim, mai 
tulburător, cred că 
nu am avut nicioda
tă o senzație mai e- 
xactă că mă aflu în 
fața unei persoane 
geniale. Celor dis
puși să vadă aici in
flexiuni freudiene. 
le-aș aminti un pasaj 
din discursurile sale 
în fața studenților. 
„Nu citesc criticile 
cărților mele, spu
nea Faulkner. De alt
fel nici nu cunosc 
oameni de litere. Oa
menii pe care-i cu
nosc sînt tot fermieri 
ca și mine, oameni 
care se ocupă de cal,

(Continuare 
în pag. a Il-a)

PRESEI
LITERARE
de Demottene Bolez

FotoO. PLECAN

că, în complexul interdependenței uni- 
de astăzi a societății și vieții contem- 
informarea largă asupra a tot ce se 
în lume este pentru oricine de prim 
Fiecare om depinde azi mai puțin de el

Profiluri în lumina incandes
centă. (Tinerii fumaliști Gh. 
Aianasiu fi Dionisie Rotam de 

la C. S.-Galați)

CITITORII

de Fănuș Neagu

8
5Gîndurile
I

Alf Ramsey

despărțiri^

„CREDEȚI IN PAUL Șl VIRGINIA?

Lnportanța revistelor literare în formarea 
eulrurii este necontestată și evidentă. în ele, 
ciîxtoral găsește sau caută, nu numai un ma
terial beletristic care să-i satisfacă nevoia de 
literatură, ci și o seamă de informări culturale 
din țară și străinătate care, adunate de la 
număr la număr, totalizează un bogat material 
de cunoștințe eteroclite ce pot alcătui temelia 
unei culturi. Săptămînă cu săptămînă, rubrică 
după rubrică, adună nisipul și pietrișul necesar, 
acea puzderie de cunoștințe variate care for
mează mortarul culturii. La început ele pot 
satisface doar o curiozitate dar, cu timpul, și 
o nevoie tot mai imperativă ce tine de struc
tura spirituală a omului.

Sigur 
versale 
porane, 
petrece 
interes._________ .
și foarte mult de un număr infinit de factori 
sociali, economici și politici, nu numai din 
țara sa, ci și din lumea întreagă. Orice eve
niment important, ori unde s-ar petrece, îl cu
prinde mai curînd sau mai tîrziu, în sfera lui 
și-i va simți odată efectele. Este deci firesc ca 
astăzi orice om să fie interesat a urmări toate 
evenimentele și asta o face mai ales prin presa 
zilnică, la îndemîna oricui. Ziarul este azi o 
necesitate vitală ca pîinea cea de toate zilele.

Presa literară, evident, răspunde unor nece
sități mai specifice, mai restrînse, mai dife
rențiate, care presupun un anume nivel cultu-

(Continuare în pag. a 11-a)

Marginalii

la etapa
a XII-a

Despre

lui Sir
1

® ®

EXISTĂ LUCIDITATE
W

„Cine nu a citit frumosul ro
man de dragoste al lui Paul și 
Virginia ? Cine nu s-a înduio
șat pînă la lacrimi de această 
dragoste sinceră și curată, pli
nă de nevinovăție și pasiune ? 
Și cine nu s-a indignat în fața 
soartei crude care a nimicit a- 
ceastă iubire ? Dar nu despre 
cartea lui Bernardin de Saint 
Pierre este vorba aici, ci despre 
un Paul și o Virginie contempo
rani"...

Am citat dlntr-o scrisoare tri-

ÎN DRAGOSTE
misă redacției de Zoica Moise 
din București. Am în față 16 a- 
semenea scrisori. Toate pe tema 
primului meu articol, cu titlul 
de mai sus. Unele numără 5,6 
sau 7 pagini, astfel că, una lin
gă alta, ar putea forma o bro
șură nu prea subțire. Nu s-ar 
putea spune că întîmplarea nu a 
interesat, judecind după pasiu
nea luărilor de atitudine. Desi
gur, atitudinile nu concordă tot
deauna, lucru de care vă pu
teți convinge și citind unele

fragmente publicate alăturat. 
Nici n-am de gînd să le fac să 
concorde. Voi încerca însă, în 
cîteva reveniri, să sistematizez 
unele idei, uneori să le pun față 
în față, ferindu-mă desigur să 
trag, deocamdată concluzii cate
gorice.

De altfel, scrisorile s-ar pu
tea împărți, dintr-un început, în 
două categorii. Unii corespon
denți sînt foarte siguri de pă
rerile lor, dau sentințe cu o 
convingere care le face cinste,

dar pe care, cu regret, nu o îm
părtășesc... Să fim înțeleși : nu 
e vorba de ceea ce afirmă — 
adeseori sînt păreri interesante 
și cinstite — cît mai ales de fe
lul cum afirmă : fără o umbră 
de îndoială, încredințați, desi
gur, că, la cei 18 sau 20 de ani 
ai lor, dispun de o experiența 
suficientă pentru a aplica și ca-

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a Ii-a}
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PUNTE DE LUMINA
PESTE VEACURI

De la Soveja din județul Vran- 
cea, de la Miercurea Ciuc, de la 
Odorheiul Secuiesc, de la Beiuș 
și alte localități din țară, care în 
această toamnă densă în eveni
mente școlare și-au aniversat res
pectabilele vîrste ale școlilor lor, 
sărbătoarea unui astfel de eveni
ment a poposit la Sibiu. Liceul' 
„Gheorghe Lazăr" din acest oraș 
împlinește 275 de ani

Actul de naștere al liceului a 
fost semnat în 1692 cînd călugă
rii iezuiți au înființat modestul 
gimnaziu ce avea sa-și lărgească 
apoi spațiul necontenit pînă în 
zilele noastre. Școala nu apăruse 
însă ca o noutate deosebită în 
viața orașului. Sibiul fiind de 
acum o cetate cu tradiții în în
vățământ. Școala elementară „Bru- 
kenthal" avea deja la acea dată 
o istorie de peste 300 de ani.

In acea perioadă numită 
latină, după limba de pre
dare, românii reprezentau 29 la 
sută din cursanți. In 1850 călu
gării iezuiți sînt înlăturați din via
ța școlii, limba latină fiind înlo
cuită cu germana. Numărul cla
selor crește la 5 dintre care 3 
gramaticale și 2 umanioare, înce
pe să se predea primele elemen
te de aritmetică, istorie, oratorie, 
literatură antică

Perioada germană a școlii se 
mai rqmaică prin tendința de ex
tindere a disciplinelor științifice, 
de creștere a ponderii acestora în 
programa de, învățămînt, treeîn- 
du-se de altfel, la împărțirea 
cursurilor în reale și umaniste.

După perioda germană, înche
iată în 1868, începe cea maghiară 
care durează pînă în anul Unirii. 
Anii aceștia au fost dominați de 
intense frămîntâri politice, de ac
centuarea luptei de afirmare pe 
plan cultural a românilor din 
Transilvania. Intelectualii progre
siști și patrioți, cei mai mulți foști 
elevi ai acestei școli, pun în 1861 
bazele societății Astra, editează 
numeroase ziare în limba română 
ca Telegraful, Tribuna, Luceafă
rul.

Liceul

„Gheorghe Lazăr"

din Sibiu

la 275 de ani
Un puternic avint ia liceul 

după săvîrșirea actului unirii din 
1918. învățământul se moderni
zează, numărul claselor se dublea
ză ca și cel al elevilor. Ală- 

•turi de români, continuă să înve
țe elevi de naționalitate maghia
ră și germană. In acești primi ani 
de după unire, se pun bazele 
unor valoroase tradiții în învățâ- 
mîntul nostru, prin înființarea so
cietăților de elevi „Spiru Haret" 
— societate științifică yi „Al. Via- 
huță“ — cu profil literar. Cei care 
au condus societățile respective 
sînt astăzi nume prestigioase în 
știința și cultura noastră. Și fiind
că a. venit vorba despre foștii e- 
fevi, să amintim că Liceul „Gheor
ghe Lazăr" se mândrește cu ab
solvenți care și-au ocupat un loc 
definitiv în spiritualitatea poporu
lui nostru. Patronul liceului, „Gh. 
Lazăr", e unul dintre ei.

în aceeași perioadă latină, școa
la i-a avut elevi pe Axente Sever. 
Simion Balint, August Treboniu 
Laurian, stegari și tribuni ai Re
voluției de la 1848, ctitori ai pre
sei, invățămintului și așezăminte
lor de cultură din Transilvania 
care au fost Ioan Popescu, Nico
lae Cristea, Visarion, Roman, Ișan 
și Ilarion Pușcariu care prin inte
ligența și sufletele lor încărcate 
de patriotism și dragoste de neam 
s-au situat în fruntea luptătorilor 
pentru îndeplinirea idealului uni
rii. Pe aceleași bănci pe care cu 
emoție *le privim astăzi, au învă
țat poeții Ion Lepădatu, St. O. Io
sif și Octavian Goga, alături de 
pictorul Octavian Smigelsky și 
pionenil aviației noastre, Aurel 
Vlaicu.

S I

PREMIERA
LA BAIA MARE

te

Viața lui Pintea, simbol al drep
tății și libertății sociale a stat -a 
baza lucrării PISTE A VITEA
ZUL, operă populară în două

PLASTICĂ

Cititorii presei

• (Urmare din pag. I)

Sărbătoarea, pregătită do pro
fesorii și elevii liceului, orașul in- 
treg, s-a dorit la dimensiunile in- w 
cârcatei istorii a secularului Lăcaș 
de învățătură. Timp de o săptâ- A 
mină viața cultural-artistică a bă- 
trînului oraș a fost dominată de 
activitățile închinate acestui eve-^ 
nimerit, s-au remarcat printre a- 
cestea spectacole^ artistice fi 
sportive, sesiunile de comunicări^ 
ale cercurilor de elevi și ale pro
fesorilor, concertele simfonice ale 
Filarmonicii de Stai fi ale corului Q 
sindicatului invățămintului fi cul
turii.

Manifestările au culminat cu 
adunarea festivă de ieri, ținută la 
Teatrul de stat din localitate. Au
luat cuvintul cu acest prilej, prof.ț& 
unic. Ion Nistor, fost elev fi pro
fesor al liceului, prof. Tra
ian Pop, adjunct al minis
trului invățămintului, tovară
șa Floarea Ispas, secretar al A
C.C. al U.T.C. care a inminat or- 
ganizației U.T.C. a Liceului
„Gheorghe Lazăr" steagul și di
ploma de onoare a C.C. al U.T.C., 
prof. Constantin Iliescu, directo-Q 
rul Liceului „Gheorghe Lazăr" din 
București și aiți invitați. In ca- a 
drul adunării s-a dat citire emo- 
ționantului mesaj de salut adre- 
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 9 
profesorilor și elevilor acestui li
ceu. A fost citită apoi telegrama 
adresata de corpul aidactic al Li
ceului „Gheorghe Lazăr", Corni- 
tetului Central al Partidului Co- V 
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. După ce pro- ț 
fesorii și elevii își exprimă pro- . M s
funda lor adeziune la politica in- g» părți (patra tablouri', cu 
terna și externă a P.C.1\. și a gu- “ lui Filaret Barba și b.bre:-’. i* 
vemului nostru, angaftndu-se să A Ludovic Brackstem, prezentări - 
nu precupețească nici un efort rw» ta» la An&ambl----- -
pentru a servi prin activitatea lor 
zilnică cauza măreață a partidu- 
lui, construcția socialismului și 
comunismului în patria noastră, tn 
telegramă se spune: „Noi, profe- 
sorii acestui liceu, îh frunte cu 
comuniștii, încredințăm condu- 
cerea partidului, pe dumneaveas- 
tră tovarășe secretar general, că 
vom depune toată energia și ca- 
pacitatea noastră creatoare pentru 
a transmite tinerei generații cu
ceririle științei și culturii natiooa- 
le și universale, pentru a educa 
elevii noștri în spiritul dragostei 
nețărmurite față de scumna noas- 
tră patne. Republica Socahstă V 
România, față de partidul nostru. 
Vom cuhni zi de zi în «lintea ș 
inimile eaevikx noștri, rarrâ-x-- " 
și de alte națxmabtățL senzx^erz* 
de prietenie și frățietate
ca în viitor, ei să muncească lao
laltă, ca și părinții lor pentru ri 
dicarea patriei noastre pe dcmV 
cuhni ale progresului*'-

MUZICALĂ
Lucrările Irinei Borovski 

(pictură, gravură, măști) im
pun prin spontaneitate, prin- 
tr-o mare capacitate de inven
ție, prin optimismul și căl
dura pe care le degajă. De 
aci, ca și de la gestul roman
tic, disimulat adesea pînă la 
parodie, seducția aproape ge
nerală acestora. Dacă momen
tan această seducție acționea
ză ca un anestezic asupra a- 
cuității critice, în timp ce se 
destramă, obligînd inevitabil 
la reflecții serioase asupra u- 
niversului artistei, asupra vi
ziunii și modalităților sale de 
expresie. Nu ne vom referi la 
măști (amuzante, unele de bun 
gust), care, utilizînd dezinvolt 
fără conștiința pastișei di
verse sugestii din folclorul 
românesc sau al altor po
poare, nu depășesc condiția 
artizanatului. Pictura și gra
vura, evident de o altă cali
tate, nu vădesc o opțiune a u- 
nei anumite estetici. Nu au 
nimic din rigiditatea și fasti
diosul definirilor, cu care ne-a 
obișnuit o anumită pictură 
„filozofică" a tinerilor artiști. 
Ca punct de plecare în aprecie-

rea picturii sale se poate lua 
fără rigori programatice, 
cele două lucrări intitulate 
„Basm" (I, II). Prototipurile 
miniaturii orientale și numai

TISMUL
NECESAR
ca element de comparație ale 
celor occidentale, sînt preluate 
cu umor și sensibilitate, cu 
preștiința și intenția parodiei, 
in scopul (mult mai serios) al 
edificării viziunii sale predis
puse către un decorativism

PINTEA VITEAZUL"

rice - 
tea și

* R

D-r a

oarece ea poate constitui un în
ceput de Ia care se poate pomi 
spre genul operei populare. Că 
acest făgaș al muzicii dramatice 
va fi bine primit de public, o 
atestă însuflețirea și comuniunea, 
care s-a ivit între spectatori și 
artiști, la sfirșitul reprezentației. 
Ele s-au adresat, în primul rind, 
entuziastului dirijor Gheorghe 
Vdee, ca și priceputului regizor 
chqean An^ftef /onercu-Arfeore, 
care au îndrumat cu competen-

ță totalitatea forțelor artistice ale 
Ansamblului „Maramureșul", an
grenate în acest spectacol.

Dintre soliști, s-a detașat Vale
ria Bocșa (Pintea), cu un glas 
de bas-bariton bine dozat, na
tural timbrat, cu un joc de sce
nă care a reușit să ilustreze fi
gura eroului, bunătatea, hotărî- 
rea și aspirațiile sale către li
bertate. Alături de el, Clara Să- 
căleanu (Ileana) și Maria Popa 
(Cristina), au dovedit reale po
sibilități vocale și interpretative. 
Din bogata distribuție, trebuie 
sa mai amintim pe Gheorghe 
Bondrea (von Pallfy) și Ion Ma- 
tros (Pavel) care, împreună cu 
protagoniștii și cu ceilalți inter- 
preți au arătat că la Baia Mare 
se muncește serios și cu bune 
rezultate.

Ne-a rămas în minte imagi
nea scenografică creată de pic
torul George Codrea (în colabo
rare cu sculptorul Vida Gheza), 
cu decorul simbolic de piatra și 
lemn, cu poarta cu vraniță, sau 
cu stîlpul din Oaș, asemeni co
loanei gorjene, totul la un Iog 
dăruindu-ne în chip artistic, ima
ginea Maramureșului.

strălucitor, detașat ușor hie
ratic, către elementul plastic 
miniatural, către o proliferare 
barocă a formelor din care se 
încheagă imagini fantastice. 
Toate aceste atribute, enunțate 
„experimental" sînt reluate in 
toate celelalte lucrări. „Orien
talismul" acestei picturi, ori
entalism pe care artista îl con
sideră o componentă esențială 
a unei spiritualități se reven
dică nu numai prin motiv, ci 
și printr-o lascivitate a aces
tuia, printr-o senzualizare a 
atmosferei și materiilor evo
cate, fără citate naturaliste. 
Am remarca aci acele femi
nine și calde „Amfore" ca și 
delicatul și metafizicul „Mu
zeu", poate una din cele mai 
izbutite lucrări fn “ '
celuiași spirit am 
și suita celor trei 
(„Casa cu păun", 
alee", „Casa cu fîntînă 
ziană"), de figurativism sen
timental dezarmant, unde prin 
vetust artista țintește stilul. 
Celelalte gravuri sint tratate 
în aceeași modalitate de dina
mic d&corativism al căror in
teres rezidă exclusiv în meta
morfoza metaforică a elemen
telor. Din valurile unei agi
tate mări, un val ridicat de 
vînt (de unde aspectul de joc 
in hîrtie al materiilor culti
vate) se transformă în pîhză de 
corabie („Mare"), flori ale 
căror petale desfăcute scot la 
iveală păsări („Păsări și flori") 
etc., etc. Există aci o predis
poziție către poantă, poantă 
reluată cu o oarecare monoto
nie mecanică, care limitează 
prin forța lucrurilor posibili
tatea asociațiilor infinite. Ca
ligrafierea definitivă a inten
ției, schema în general (pre
zentă și în unele lucrări de 
pictură de altfel), ar trebui să 
atragă atenția asupra unui di
dacticism posibil. Judecată in 
ansamblu, fără a insista asu
pra inegalităților, asupra lu
crărilor mai grăbite, mai fa
cile,* expoziția este, fără îndo
ială meritorie. Ea relevă o na
tură lirică, marcind pînă la 
sentimentul (nu și edulcorat), 
ce încearcă cu decizie să n ■ ► 
pună în drepturi, prin prizma 
unei viziuni contemporane 
gestul romantic, acel roman
tism necesar unui spirit snob 
scientist, acea necesitate vi
tală de ornament decorație, 
de frumos, simplu, nepreten
țios, care te reține și te des
tinde.

pictură. A- 
circumscrie 
linogravuri
„Casa cu 

arte-

C. R. CON’STANTINESCU

ral. Din acest punct de vedere ar fi, ml se 
pare, deosebit de interesant, un sondaj pe 
tema : Cine sunt cititorii de reviste literare. 
Rezultatul lui ar confirma, desigur, multe din 

presupunerile noastre teoretice dar, sînt sigur, 
ar aduce și multe surprize.

Mi se întîmplă uneori ca după un articol sau 
poezie publicată, să primesc scrisori de Ja oa
meni pe care nu-i cunosc ; scrisori diferite ; 
unele de aprobare, altele critice, altele de în
demn spre probleme mai largi. E un fapt care, 
lesigur, mărturisește interesul pentru literatură 
și problemele ei. Colectarea unei asemenea 
corespondență ar deschide multe discuții asu
pra unor probleme autentice dintre acele ce 
frămîntă pe cititor, și pe care noi le cunoaștem 
destul de puțin. Pentru mine, din această ex

periență îndelungată, apar limpede o serie de 
concluziuni, la care numai prin raționamente 
și ipoteze nu se poate ajunge.

Astfel, slntem, în genere, tentați a crede că 
revistele literare sînt citite numai de diverse 
categorii de intelectuali. S-ar putea ca aceștia 
să formeze majoritatea, dar sînt foarte mulți 
cititori (și ar fi și mal mulți dacă ne-am gindi 
șl mal mult la ei cînd scriem) care nu au di
plome și care nu slnt mal puțin interesați de 
presa literară. Aș putea chiar spune dimpotrivă. 
Căci cititorul pur și simplu fără patalama de 
Intelectual este integral disponibil, fără idei 
preconcepute și tentații de mimetism și mode. 
El este el. Părerea lui, apreciere sau repudiere, 
este a lui în întregime, pe considerentele lui 
de om, nu de profesionist al literaturii. Cîmpul 
de recrutare al acestora, este țara întreagă. Și 
de cele mai multe ori aceștia sînt atrași spre 
literatură dlntr-o înclinațlune înnăscută, structu
rală. Asemenea preocupare le este absolut ne
cesară vieții. Fără ea, viața lor materială, 
chiar îndestulată, li se pare fadă, fără farmec, 
aproape fără rost. Ea le stimulează și entu
ziasmul creator în specialitatea lor.

La asemenea oameni, și nu sînt deloc puțim, 
înclinațiunea aceasta merge departe. Ei au, în 
fond, o chemare literară, o dispoziție pentru li
teratură. Adesea sînt în cercul lor, buni po
vestitori. Mulți dintre ei merg șl mai departe : 
scriu ei înșiși literatură. Fac, îndeosebi, poezii, 
încearcă să publice și depun multă insistența, 
venind la redacții cu mape întregi de versuri 
scrise caligrafic, și chiar cu înflorituri decora
tive, în genul cărților bisericești. Cei care nu 
izbutesc să publice, persistă, rămîn consuma
tori de literatură. Faptul că n-au putut ei 
înșiși scrie publicabil, nu înseamnă că nu pot 
să judece bine ceea ce scriu alții.

Poeții cu vocație interioară autentică, dintre 
care unii, din diferite motive, n-au scris nici 
odată sau au sertarele pline, de manuscrise 
fără viitor, în care zac comori de bune sen
timente și sinceritate, formează un mare șt 
interesant contingent de cititori ai presei li
terare. Sînt atrași iremediabil de ea. Cultivarea 
lor. a disponibilităților lor sufletești ce se 
cheltuiesc derivativ, în foarte frumoase ae.i- 
vități cetățenești și obștești, mi se pare a țl 

una din misiunile cele mai înalte ale presei

Mi se pare, că și stilul și conținutul presei 
literare sînt adesea mai puțin accesibile pentru 
o parte a oamenilor cu înclinație pentru lite
ratură. Se scrie cu gîndul mult prea mult la 
specialiști și despre ceea ce îi interesează_ numai 
pe ei. Și nu mi se pare că această optică puțin 
prea unilaterală e bună. Consecințele se văd 
și in nefirescul tirajului. Nimeni nu pretinde, 
firește vulgarizarea literaturii și a galaxiei ei 
de idei. Ar fi de dorit doar o anume însemnare 
a văzduhului, așa incit și cele mai mici ste,e 
ale galaxiei să se întrezărească în vasta con- 
stelație. ... .. - xNu vulgarizare, dar mei anstocratizare, pma 
la ermetism, pentru că oricum și presa lite
rară se adresează contemporanului, poporului 
acesta, născut cu gustul frumosului și care 
de-a lungul atîtor secole a dovedit că știe deo
potrivă să judece bine literatura și să-și facă 
o literatură bună. Semnele bune vădite in 
ultima vreme în publicațiile de cultură șl In 
ceea ce privește dezideratul amintit cred că 
trebuie salutate. Cu atît mai mult cu cit, presa 
literară este lectura preferată a tineretului, a 
acriul sublim tineret pentru care lumea șl 
visul sînt una, dornic să urce piscurile cu
noștințelor din trecut pentru a vedea cit mal 
departe în viitor.

ROMILVS LAL
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•) Expoziția de pictură, gra
vură și măști — IRINA BO- 
ROVSKI — Sala Galeriilor de 
Artă din Calea Victoriei nr. 
132.
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- Alma — Mater — e- 
misiune pentru stu- 
dențL

1KM — Telejurnalul de sea
ră.

1U6 — Buletinul meteorolo
ge.

— Publicitate.
26.it — Miniaturi folcloricei
2B2t — Ce-ați dori să reve

deri ? Cînti Nana 
Mouskouri.

2t-43 — Tele-universitatea. 
Istoria civilizațiilor < 
(Dacii (H).
Emisiune prefațată 
de acad. C. Daico- 
vieiu.

2L15 — Film artistic ,Un 
drac de fată" — co-' 
medie muzicală eu 
Brigitte Bardot Pre
mieră pe tară.

22-4t — Telejurnalul de 
noapte.

23.tt — închiderea emisiu
nii.

LUCIDITATE IN DRAGOSTE
(Urmare din pag. I)

tegorisi orice fenomen ome
nesc. Un exemplu : „Referitor 
la articolul publicat de către 
dv., țin să vă aduc la cunoștință 
că am răxr.as surprins de fap
tul că trei tineri maturi și cu o 
pregătire superioară să fie ca
pabili de asemenea drame. 
Avînd în vedere că, în aseme
nea situații, nimeni nu are de 
cîștigat, ci numai de pierdut" 
(Vasile Grecu. comuna Hruneni, 
Bistrița Năsăud).

Cu alte cuvinte, coresponden
tul nostru declară că „maturita
tea" (relativ cuvînt, pe la 20 de 
ani !) și „pregătirea superioară" 
ar trebui să excludă dramele o- 
menești... Poate n-ar fi rău să 
fie așa. Dar. tovarășe Grecu, de 
unde ai dedus dumneata o ase
menea regulă ? Ca dramaturg 
nu mi-ar fi prea plăcut să cred 
că, de acum înainte, ar trebui 
să mă ocup de... imaturi, sau 
de oameni cu pregătire infe
rioară, fiindcă numai aceștia ar 
provoca drame... în schimb, în 
alte scrisori se străvede, dimpo
trivă, temerea că opiniile res
pective să nu pară fără- drept de 
apel. Modestia aceasta m-a bu
curat, mai ales că, de obicei, 
tocmai de aici au venit și atitu
dinile cele mai interesante...

VINA OMULUI „DIN AFARA"

N-a existat, aproape, scrisoa-

re să nu se oprească isoehrag 
la femeia „cealaltă*, de care 
eroul nos:ru se îndrăgostise, a- 
jungînd la declanșarea dramei. 
Mâ așteptam să plouă cu acu
zații împotriva ei. Și a piouat-.. 
dar o ploaie mai scurtă, de 
vară. Citez : ..Consider ca ni
meni nu are dreptul, chiar cacă 
e convins că relația din preaj
ma sa nu merge pe drumul cel 
bun. să primească dragostea 
unui, om care nu e liber" (Ma
riana Butuc, suplinitoare. Răz
boi eni-Neamț). „Persoana res
pectivă trebuie să facă tot po
sibilul pentru a-1 determina pe 
celălalt să înțeleagă că ceea ce 
face e o nebunie, să-l convingă 
să se întoarcă la femeia pără
sită, să-1 ajute să treacă peste 
această slăbiciune, iv^tă in viața 
lui" (Maria Sigheartău, Baia 
Mare). Notați că ambele păreri 
aparțin unor femei... Dar iată și 
pe a ițnui bărbat : „De ce oare 
justiția nu cheamă la ordine pe 
astfel de femei sau bărbați, 
care sparg căsniciile, care dis
trug fericirea oamenilor și a co
piilor nevinovați, care distrug 
încrederea în relațiile normale 
omenești ?“ (Ștefan Tănase din 
a cărui scrisoare citez și alătu
rat). E drept, asprimea condam
nării are uneori justificări de 
ordin., biografic, ca și în cazul 
acestei scrisori, sau al alteia, al 
cărei semnatar îl voi cita doar 
cu inițialele, în speranța că tea
ma sa actuală se va dovedi ne
justificată : „Eu sînt la sfirșitul

serviciului militar ri ara — de 
ani. Ne-am căsătorit fără vosa 
părinților mei, înainte de a ple
ca la armată, angrenat intr-o 
iubire ca aceea pe cere co
mentat-o. Rezultatul e că. d-pâ 
ci: se pare, acasă nu mă mai 
așteaptă nimeni. Vă verbes»?. 
deci, in cunoștință ce cauză* 
(soldat L. M.). „In cunoștință de 
cauză* corespondentul n-ostru 
condamnă eu aceeași tndirjire 
pe cei care ..strică casa".

Dar, fără a face polemică, rin: 
nevoit s-o găzduiesc. Deci: „Con
sider că ea, cea de-a treia, a 
procedat bine. Drama s-ar fi 
produs oricum- (Vera Gogol ci
tată și alăturat). „Cura po;i re
fuza o dragoste ? O poți evita, 
sau preîntîmpina — poate — 
dar să o refuzi ?" (Zoica Moise, 
citată și la începutul acestor 
rînduri, la ale cărei păreri o să 
mă refer altădată). Și, în sfîrșit. 
„Da, cineva poate primi dragos
tea unui om care nu e liber, dar 
numai în cazul cînd este deplin 
convins că, prin acceptarea a- 
cestei iubiri, nu va dăuna cu ni
mic celui de-al treilea, sau ce
lui în cauză directă- (Valentin 
Cenușe, citat și alăturat).

Mă opresc aici. Fiindcă în a- 
cest „numai dacă", al tovarășu
lui Cenușe, se află începutul 
unei alte probleme, pe care în- 
tr-un fel sau altul, o ridică a- 
proape toți semnatarii scrisori
lor. Adesea, ei redactează ade
vărate „baremuri" — în ce caz 
poți, și în ce caz nu poți să pri-

meyti dragostea, ciad să-i dai 
curs definitiv și cînd să rărr.îi 
în esperitivă. cum să apreciezi 
calitătile cehii ales, cum să re
pari o reiate. prin ce metode, 
în ce fel să-ți exprimi sentimen
tele ri in ce fel să-ți fie expri
mate—

Adevărate îndreptare de con
duit senumentală. adesea rea
le. întotdeauna interesante, dar 
care ridică o singură problemă : 
bine, dai cum e posioil ca in
tr-un sentiment care, după cum 
se știe, îți scade luciditatea, u- 
necri ți-o suprimă cu totul (vezi 
expresia : „mi-am pierdut
capul"), să te conduci cu atita 
precizie, in funcție ce criterii 
atît de limpezi și ..obiective- ?

Voi da, deci, cuvintul cores
pondenților mei pe o temă in
spirată, firește, tot de „Paul și 
Virginia" :

• Nu. eu nu cred că o 
iubire sănătoasă, adevă
rată, poate cunoaște ast
fel de 
„Dragostea-i 
tocmai 
noaște 
spunea

„cramponări", 
i frumoasă 

pentru că nu cu- 
nici o silnicie" — 
Ca mil Petrescu.

GOGOL, anul IV

(Urmare 
din pag. .I)

vorbim 
despre 
puști,

VERA
A., Liceul economic, Dej

• Credem In Paul 
Virginia ?

...Să ai încredere în 
meni, că na sînt toți

'i

oa-
ca

ii I k n e r
de vinat, și 
despre cai, 
ciini, despre .
despre ce o să facem 
cu recolta viitoare de 
bumbac, dar nu des
pre literatură. Cred, 
sînt convins 
felul acesta 
eă. fie că-i 
sau nu, are 
re, pentru

însă, că 
de criti- 

absurd 
o valoa- 

,____ că este
simptomul unei 
schimbări, al unei 
mișcări, deci viață, 
și, de asemenea, este 
o dovadă că literatu
ra, arta, sînt un lu
cru viu în societatea 
noastră. Dacă n-ar fi 
așa, n-ar exista nici 
un motiv ca oamenii 
>ă scormonească prin 
cărțile mele ca să 
caute fel de fel de 
simboluri și de înțe
lesuri și de curente 
psihologice. Și sînt 
convins că sînt cîți- 
va scriitori cărora a- 
ceste critici le fac 
bine și-i ajută să se 
găsească. Nu cred că 
criticul poate învăța 
ceva pe un scrii
tor"...

Să fie chiar așa ? 
m-am întrebat par- 
curgîndu-i opera cu 
prudență, cu circum
specție. Nu e vorba 
mai degrabă de o 
modestie făcută, de 
una din acele șirete
nii cu care marii ar
tiști s-au apărat de 
curiozitatea publică, 
apărînd intrarea în 
sanctuarul propriu ? 
Nu e meseria mea să 
dau răspunsuri la a- 
semenea turburătoa
re întrebări, dar am 
convingerea că omul 
acesta cu o biografie 
atît de încărcată, cu 
un sfîrșit atît rle ciu
dat, cu căderile sale 
teribile ne-a dat lec
ția cea mal mare din 
acest secol. Nu eșua
se proza de după 
Proust în colocvii in
terminabile, într-o a- 
nalitică sterilă ? Nu 
consumase Gide tot 
ceea ce este cinism 
în literat și dorință 
de a sclipi, și el scli
pise de asemenea ex
traordinar? Dar tre
buia unul care să 
defrișeze cn o bardă 
masa de cuvinte, să

Ie pună în relații 
noi, trebuia un con» 
structor, nu unul so
fisticat cum mi se 
pare mai degrabă 
Joyce, cu toate că-i 
recunosc geniul. Și a 
venit acest ciudat 
fermier cum își spu
ne singur și s-a ju
cat puțin pe hîrtie și 
a scos ca dintr-un 
puț adînc, plin de 
nămol, nestemate li
mfe» încă neșlefuite 
pe alocuri, pline de o 
încărcătură grea, tră
date de memoria lui 
nefidelă, dar ce ma
rasm, ce lume, ce in
fern de pasiuni !

Nu spunea tot el ? 
„Cusurul lumii ăștia 
e că încă nu-i gata. 
Ea nu a ajuns încă 
la Stadiul în care o- 
mul să-și poată pu
ne semnătura dede
subt și s£ zică : „S-a 
terminat! Am făcu
t-o și-acum funcțio
nează*. Pentru că 
numai omul o poate 
termina. Nu Dumne
zeu, ci omul..."

el. Nu toți se satură atît 
de repede de purtările 
sincere, deschise, ale unei 
femei care iubește cu pa
siune, dimpotrivă, pe unii, 
tocmai răceala, tăcerea, 
îi face să sufere, îi îm
bolnăvește... Ai răbdare, 
vei întîlni un asemenea 
om, însă fii mai pru
dentă...
ȘTEFAN TANASE —

Tg. Jiu

la 
de 
ei, 
cu

• Cred totuși că inteli
gența poate contribui 
evitarea* unor astfel 
catastrofe. Datorită 
poți să lupți mai întîi
tine însuți, cu propriile 
tale porniri, și apoi cu 
ceilalți. A fi inteligent — 
cred eu — nu înseamnă 
doar să fii foarte pri
ceput, într-un domeniu 
sau altul, ci să poți lua o 
atitudine față de tot ce te 
înconjoară și te privește 
personal.
ELENA GIURGEA, 48 
ani, comuna Căian, jude

țul Bistrița — Năsăud

• Are cineva dreptul 
de a înăbuși în sine sen
timentele cele mai nobile, 
ivite pentru cineva, a-

tunci cînd știe că acest 
cineva are nevoie de lu
mina acestor sentimente ? 
N-ar fi aceasta un non
sens, o contrazicere a 
propriului eu, a propriei 
năzuințe de afirmare pe 
plan spiritual?... N-ar fi 
acest lucru o negare a 
tot ce este mai frumos 
și mai adevărat într-un 
om ?

La ce bun să ucidem în 
noi sentimente care ar 
putea face pe alții feri
ciți ? N-am strivi prin a- 
ceasta două ființa deo
dată ?

(...) Pentru a cunoaște 
bine un om, e nevoie de 
timp, de foarte mult timp. 
Trebuie să-1 înțelegem, 
chiar dacă uneori nu sîn- 
tem de acord cu el... Tre
buie să ne convingem în
cetul cu încetul de valoa
rea lui. Un lucru foarte 
important, este acela de a 
nu-1 plictisi. Toate aces
tea cer o mare răbdare șl 
multă gîndire, alături de 
sentiment.

VALENTIN CENUȘE, 
București

— Există luciditate, în dra
goste ?
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Manifestări consacrate aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Casa prieteniei din Timișoara 
găzduiește în aceste zile, bogate 
manifestări cultural-artistice, con
sacrate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Un nu
meros public a vizionat filmul 
„Răzbunătorii", prezentat de scri
itorul Horia Guia, precum și alte 
producții ale cinematografiei so
vietice.

In programul acestor manifes
tări mai figurează expuneri des
pre combatanții români în Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, realizările cosmonauticii so
vietice, expoziții de fotografii cu 
imagini din Uniunea Sovietică.

Delegația Asociației de priete- O 
nie sovieto-română condusă de 
S. M. Butusov, ministrul gospoda- a 
riei comunale a R.S.F.S.R., depu- W 
tat în sovietul suprem al 
R.S.F.S.R., care la invitația consi- a 
liului general al A.R.L.U.S. parti- W 
cipă la manifestările organizate în 
țara noastră cu prilejul celei de a A 
51-a aniversări a Marii ^Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a vizi
tat duminică dimineața, Muzeul A 
„Doftana" și orașul Brașov. După “ 
un scurt popas la Poiana Brașov 
unde a fost vizitat complexul tu- 
ristic și hotelul sporturilor, oaspe- v 
ții sovietici au plecat spre Cluj.

100 de ani de la nașterea savantului 
Emil Racoviță

în județul Vaslui au avut loo 
•îmbătă și duminică manifestări 
consacrate împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea savantului 
Emil Racoviță.

Sîmbătă a fost organizat un 
pelerinaj la muzeul și casa me
morial „Emil Racoviță" din sa
tul Surănești. Duminică, în șala 
festivă a Consiliului popular 
județean a avut loc simpozio
nul „Emil Racoviță". In cadrul 
acestei manifestări oameni de 
știință din București și din Iași 
au prezentat comunicări științi
fice privind viața și opera lui 
Emil Racoviță. învățătorul Ale-

xandru Popovici și țăranul co- 
operator Gheorghe Costan din ™ 
Surănești, care au cunoscut 
deaproape pe Racoviță, au evo- £ 
cat figura marelui om de ști- 
ință.

In continuare a rulat filmul A 
documentar „Emil Racoviță". w

în-

Duminică în sala cinemato- £ 
grafului „Modern" din Suceava 
a avut loc un simpozion inti- 
tulat „Emil Racoviță", organi- Q 
zat de Filiala Societății de ști
ințe biologice și Comitetul ju- 
dețean pentru cultură și artă. W 

(Agerpres)

MARGINALII

LA ETAPA

A Xll-a

CLASAMENT
U.T.A. 12 8 2 2 23—11 18
„U. '-Craiova 12 6 3 3 24—19 15
Steaua 12 6 1 5 23—14 13
A.S.A. Tg. Mure? 12 6 1 5 20—16 13
Petrolul 12 6 1 5 14—15 13
Dinamo Bacău 12 6 1 5 14—15 13
Dinamo București 11 5 2 4 19—14 12
Jiul 12 4 4 4 12—10 12
Rapid 12 5 2 5 13—16 12
„U'-Clui 12 5 1 6 21—21 11
Farul 12 5 1 6 17—20 11
Progresul 12 4 3 5 12—15 11
Politehnica lași 12 5 1 6 12—17 11
F. C. Argeș 11 4 1 6 11—16 9
Crisul 12 2 4 6 8—13 8
Vagonul 12 3 2 7 20—31 8

!
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București, 6 noiembrie:

Jumătatea drumului
World Cup -
Campionato
del mundo

Duminică după-amiază a pă
răsit Capitala o delegație cultu
rală condusă de președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Pompiliu Maco- 
vei, care va face o vizită în 
Republica Irak, la invitația mi
nistrului culturii și informațiilor 
din această țară, Abdulah Sal- 
loum Al-Samarrai.

loc duminică în sala teatrului 
de stat unde o adunare festivă 
a reunit academicieni, profesori V 
universitari, scriitori și alți oa
meni de cultură din Sibiu și 
din întreaga țară, reprezentanți A 
ai organelor locale de partid și 
de stat, numeroși localnici.

Cuvînțul introductiv a fost A 
rostit de tov. Nicolae Gavriles- " 
cu, prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., pre- 
ședințele Comitetului Executiv W 
al Consiliului popular județean.

Vestita cetate a Sibiului — 
cum este pomenită în documen
tele vremurilor, trăiește în a- 
ceste zile efervescența specifică 
manifestărilor culturale de ma
re amploare. între 3 și 10 no
iembrie orașul de pe malul Ci- 
binului va fi gazda festivalului 
cultural „Cibinium 68“.

Deschiderea ediției 1968 a 
festivalului „Cibinium" a avut

Duminică au luat sfîrșit lu- 
crările sesiunii științifice festive m 
organizată la Institutul politeh
nic, cu prilejul aniversării a 150 
de ani de la înființarea în 
București a primelor cursuri de 
inginerie în limba română.

(Agerpres) ț

BILANȚ POZITIV
(Urmare din pag. I)

pe degetele unei singure mîini. 
'"Stația de cercetări pentru 
securitatea minieră Petroșani, 
Uzina de reparat material rulant 
Simeria, Fabrica de prefabricate 
Bîrcea n-au realizat, de pildă, 
nici măcar jumătate din planul 
lor anual. Constatarea că rămî- 
nerile în urmă s-au localizat la 
beneficiarii mărunți, care — des- 
fașurînd și o activitate de pro
ducție — au trecut investițiile 
pe planul al doilea al preocupă
rilor, vine să atragă atenția din 
nou asupra neplăcerilor posibile 
atunci cînd nu se are în vedere 
necesitatea concentrării investi
țiilor. Este adevărat, pe alocuri, 
se obțin depășiri. Exemplul în
treprinderii miniere Barza care 
își depășește an de an în mod 
substanțial planul. Dar sînt mul
te alte cazuri — întreprinderile 
miniere din Deva, Hunedoara și 
Țebea, Atelierele R.M.R. Sime
ria, Fabrica chimică Orăștie sau 
Direcția regională C.F.R. unde, 
deși sînt de realizat lucrări cu 
valori mult mai mici, situația 
este departe de a mulțumi.

Mai trebuie reținută apoi și 
o altă constatare : cele mai frec
vente rămîneri în urmă se înre
gistrează la obiectivele executate 
de mai mulți antreprenori. Un 
exemplu ni se pare suficient. 
Deși Șantierul Energoconstruc- 
ția Mintia a realizat în 9 luni 
peste 82 la sută din planul aces
tui an, lucrările Ia Termocentra
la Deva sînt în restanță pentru 
că Șantierul Energomontaj Mintia 
— celălalt mare antreprenor —• 
nu a realizat decît 45 la sută din 
planul său anual. Ce realizează 
unul înghite celălalt și amîndoi 
înoată sub linia de plutire. Pe 
cînd și-au propus cei doi antre
prenori sincronizarea activității ?

întrebarea la care încercăm sa 
răspundem acum este: se va 
putea raporta la sfîrșitul acestui 
an îndeplinirea integrală a pla
nului de investiții ? Răspunsul 
implică desigur luarea în consi
derație, pe lîngă situația la a- 
ceastă dată, a factorilor care 
influențează într-un fel sau altul 
desfășurarea lucrărilor pe șan
tiere. Stadiul „la zi" pare să asi
gure în final un bilanț favorabil. 
Și am expus mai sus care sînt 
aceste cifre. Dar nu este sufici
ent să faci afirmații pe acest te
mei. Ne îndreptățesc în abține
rea noastră și o seamă de cons
tatări reieșite din analiza ariei 
problematice pe care o*au de re
zolvat constructorii. Și ne-am 
opri spre convingere, la aprovi
zionarea șantierelor cu materia
lele necesare.

Sînt șantiere unde nu șe face 
o aprovizionare ritmică și îndes
tulătoare cu materiale de cons
trucție, prefabricate din beton, 
confecții metalice etc. Cu o deo
sebită putere s-a manifestat a- 
ceastă anomalie la construcția 
Fabricii de prefabricate Bîrcea. 
întreprinderea de prefabricate 
din Turda a livrat în acest an 
prefabricatele cu o întîrziere de 
2-3 luni față de termenul fixat 
și asta după ce anterior se mai 
stabiliseră încă vreo 3-4 termene 
de livrare. I.C.M.A. București 
fi „Ceahlăul" Piatra Neamț n-au

livrat nici astăzi unele confecții 
metalice care trebuiau să ajungă £ 
pe șantier încă din august, iar 
Fabrica de ciment Tg. Jiu a 
bătut toate recordurile în mate- • 
rie de amînări. Din 25 iulie pînă 
în 11 august n-a livrat șantieru- 
lui nici un kilogram de ciment W 
(deși trebuia să facă acest lucru 
din 5 în 5 zile), pentru ca între 
11-13 august, să trimită spre W 
Bîrcea... 35 vagoane cu ciment 
pe care șantierul n-avea unde 
să-1 depoziteze. Pe toate șantie- ™ 
rele, lipsa materialelor de cons
trucții a dus la stagnări în pro- A 
ducție, la încetinirea ritmului de 
execuție. Neatacarea la termen 
a unor lucrări se datorește de £ 
multe ori și nepăsării beneficia
rilor de investiții. Cît despre be- 
neficiar, tevenind la el, din nou 
reproșuri. Termocentrala Deva 
nu a încheiat nici pînă acum 
contracte cu furnizorii pentru 
utilaje în valoare de 26 milioane

/ lei pe care șantierul Energomon- W 
taj le așteaptă de multă vreme. 
Pentru alte utilaje,. același bene- a 
ficiar nu a corelat termenul de ™ 
livrare cu cel de montaj. La 
Centrala termică de pornire, oa- A 
lele de condensație Dn 5 și Dn " 
20 au ca termen de livrare, pre
văzut în contract, luna februa- tfh , 
rie 1969, pe cînd termenul de 
montaj este luna septembrie... 
1968 (!!!) La fel s-a întîmplat 
cu echipamentul mecanic de Ia 
baraj contractat pentru luna de
cembrie a.c. și prevăzut Ia mon
taj în... iulie același an.

Contrastante cu efortul pozi
tiv înregistrat pe șantiere în ve
derea respectării termenelor de 
dare în funcțiune a obiectivelor 
ăflate în lucru, asemenea nea
junsuri sînt de natură să pericli
teze îndeplinirea planului anual. 
Rîndurile de față, subliniind re
zultatele bune obținute vor să 
semnalizeze în același timp ne
cesitatea urgentării rezolvării lor.

O duminică fără fotbal, și mai 
ales cînd e și o zi cu soare ca la 
sfîrșit de august, pare 4m non
sens. Ca să fim drepți meciul din
tre Progresul și modesta echipă 
braziliană Bonsucesso n-a umplut 
nimic din golul duminicii, dimpo
trivă. Și fiindcă l-am urmărit ne 
simțim obligați nu atît să vorbim 
despre faze, acțiuni, șuturi — 
deci despre ceea ce aparține fot
balului — pentru că ceea ce s-a 
jucat pe Republicii nu poate fi 
numit astfel — cît despre ceea 
ce înțeleg unii fotbaliști de la 
Progresul prin noțiunea de intil- 
nire amicală. Nu pricepem des
pre ce amiciție poate fi vorba 
cînd jucătorii gazdă, supărați foc 
pe propria lor neputință, rezolvă 
duelurile cu adversarii prin îm- 
brînceli, durități și loviri inten
ționate. Și aceasta sub ochii în
găduitori peste măsură ai condu
cătorului de joc.

Revenind la etapă, — a Xll-a — 
trebuie să arătăm că ea n-a adus 
nimic nou poate nici ca element 
de surpriză și cu atît mai puțin în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
coeficientului de calitate și spec-

tacol în această pernicioasă activi
tate fotbalistică. Cronicarul este 
adesea pus în situația de a pre
fera să scrie din amintiri, despre 
meciuri și fotbaliști de odinioară, 
decît despre ceea ce oferă cam
pionatul primei categorii. Parti
dele, cu rare excepții, fie că se 
desfășoară la Arad, București, 
Bacău, Constanța, Craiova, sînt 
guvernate de o sfintă mediocri
tate. Fotbaliștii noștri evoluează 
sub imperiul lipsei de convingere 
îneît ai putea crede că scoaterea 
lor în arenă, in fața publicului, 
este pur și Simplu un canon. Din 
acest punct de vedere ni s-a pă
rut concludentă repriza a doua a 
meciului dintre Rapid și Steaua, 
cînd feroviarii, cu acel 2—0 vă- 
zîndu-se puși la adăpost, au re
nunțat inexplicabil la luptă și nu
mai golul lui Voinea a acut da
rul să-i mai trezească. După cite 
știm, pentru unii dintre rapidiști 
nu numai surîsul victoriei a fost 
mobilul care le-a tăiat cheful de 
luptă ci și o discretă întilnire cu 
Bachus în atmosfera tomnatică pe 
la un local ferit de ochii lumii, 
și cu atît mai tentant, cum este cel

DESPRE DESPĂRȚIRI
Federația noastră de fotbal 

are (nimic ciudat pentru cu
noscători) gustul sau patima 
despărțirilor nedorite de pu
blic. Se întîmplă cam așa : 
după lungi, sinuoase și za
darnice încercări de-a ajun
ge la o înțelegere cu cîte un 
indezirabil, gen Teașcă, să 
zicem, într-o bună zi, unul 
din lucrătorii responsabili cu 
„bunul mers" al fotbalului, 
scoate din buzunarul de la 
piept batista, de-un alb ima
culat, și o flutură în semn de 
adio în nasul persoanei care 
s-a dovedit „neînțelegătoa
re". Gestul, întîlnit prin 
gări, mai ales în preajma 
vacanțelor, capătă, în aceas
tă ipostază, semnificații bru
tale. Mai pe șleau spus e un 
fel de a-ți scutura preșurile 
în fereastra vecinului ca a- 
cesta să te cunoască cine 
ești și ce poți cînd vrei și ai 
putere. Pînă la-explicații pu
blice mai ferme și mai cla
re din partea Federației îmi 
rezerv dreptul punctului de 
vedere ce urmează :

Zilele trecute am aflat, ui
mit și nu prea, felul în care 
ANDREI RADULESCU a 
fost adus în situația de a 
demisiona din fruntea Cole
giului central de arbitri. Nu 
e nevoii să spun cine a fost 
Andrei Rădulescu în fotbalul 
românesc. Marele lui talent 
ne-a vrăjit inimile ani de-a- 
rîndul. Retras din sport . în 
plină glorie (cîte cazuri de 
acestea ați întîlnit ?), Andrei 
Răduleșcu a rămas un mare 
îndrăgostit al stadioanelor. 
Ajuns arbitru — unul din cei

Fănuț Neagu
mai buni din țară — și pre
ședintele Colegiului central, 
omul acesU, cinstit și inte
gru (cine-1 cunoaște, și sînt 
mulți aceia, nu-i poate pune 
sub semnul îndoielii, măcar 
o clipă buna credință) a de
venit treptat ținta atacurilor 
unor funcționari rutinați, 
fiindcă n-a vrut să se lase 
mînuit de nici o mînă din 
umbră. I s-au adus acuzații 
că face delegări de arbitri 
după bunul său plac (nici
odată, subliniez, propunerile 
sale și ale vechiului colegiu 
n-au fost respectate) și că se 
opune creșterii cadrelor ti
nere. Cînd a răspuns unor a- 
semenea atacuri (vezi revista 
„Fotbal" nr. 80), binevoitori 
din conuri de existență du
bios luminate l-au chemat 
pe cel căruia îi era adresat 
răspunsul și articolul lui An
drei Radulescu a apărut 
flancat de un contrarăspuns 
tăios și strepezit. Aș zice că 
acest procedeu e cel puțin 
nedibaci.

Firesc, Andrei Radulescu, 
împreună cu cei din cole
giul pe care-1 prezida și-au 
dat demisia. Cine a venit în 
loc ? Oameni foarte stimabili 
ca prezență socială, nu mă 
îndoiesc, dar aproape cu to
ții ieșiți la pensie de cel pu
țin zece sau cincisprezece 
ani. Iar actualul președinte 
al Colegiului, de cînd a fost 
scos la pensie și pînă în mo
mentul instalării sale pe 
scaunul în care stă un dece-

niu bătut pe muche — a a- 
vut legături cu fotbalul la fel 
cum am avut eu cu planeta 
Marte. Un deceniu întreg, 
domnia sa a bătut gongul la 
meciurile de box, vestind în
ceperea sau încheierea run
delor.

Nu s-a clintit însă din co
legiul central al arbitrilor, 
nici din cel vechi, nici din 
cel nou funcționarul salari
zat de federație vestit prin 
a încurca delegările. Grație 
lui au ajuns să se prezinte, 
cîteodată, pentru conducerea 
unei partide 4 sau 5 arbitri 
în loc de 3 ca să nu mai 
vorbim de cazurile, mult mai 
rare, ce-i drept, cînd una și 
aceeași persoană a primit 
delegație pentru dotiă me
ciuri, programate în aceeași 
zi, la aceeași oră, în două 
orașe aflate la distanță de 
mulți kilometri.

Ce s-a urmărit prin des
părțirea de Andrei Rădu- 
lescu, mie personal nu-mi 
este prea greu ca să înțeleg. 
Aș dori să aud de despăr
țiri necesare. Nu eliminări, 
nu alungări. Pur și simplu 
despărțiri. Ce-ar fi, de e- 
xemplu, să ne despărțim, fie 
și cu lacrimi în ochi, de an
trenorul ANGELO NICU- 
LESCU? Ar fi, cred, cît se 
poate de frumos și oportun 
(indiferent de rezultatul a- 
micalului cu Anglia). Domnia 
sa ne-ar da tricoul cu care 
s-a deplasat la Lisabona, ca 
să-1 împărțim între noi, ve
chii și nedesmințiții săi ad
miratori, iar noi l-am învă
lui în zîmbete de rămas bun.

din pădurea Băneasa. Nu este 
prima oară cînd aflăm și despre 
asemenea îndeletniciri ale fotba
liștilor noștri. Prietenia și credin
ța jurate bătrînului zeu fac casă 
bună, din păcate, în ultima vre
me cu unii dintre tinerii fotba
liști pe care se pare i-au amețit 
prea repede succesele afirmării. 
Oricum le spunem și lor. dar mai 
ales antrenorilor (curios, știe o 
lume întreagă despre elevii lor 
că bat cîrciumile în preziua me
ciului și ei nu află nimic) că de
rogările de la viața sportivă, de 
la disciplină își afirmă efectul în 
calitatea partidelor, în randamen
tul jucătorilor pe teren. Apoi iras- 
cibilitatea unor jucători, comite
rea unor acte nesportive pe teren 
și în afara lui, lipsa de stăpinire 
de sine in momentele de tensiune 
(vezi S.' Avram, bătaia ca-n 
junglă, de pe terenul din Tg. 
Mureș) se explică și în acest fel.

Dar dincolo de neliniștile noas
tre in legătură cu faptul că, deși 
au trecut 12 etape (și tot aștep
tăm acel reviriment promis de 
jucători, antrenori, federație — 
fotbal de calitate, spectaculos, 
fotbal modem) deși am debutat 
intr-un program • neîntrerupt de 
tntilniri internaționale de anver
gură — încă nu avem 11 jucă
tori pentru națională pe care se 
poate conta. F. C. Argeș, cu doi 
internaționali (Barbu și Dobrin) 
este învinsă acasă categoric de 
V.T.A.; Steaua și Dinamo care 
furnizează echipei naționale, gro
sul selecționabililor — sînt învinse 
acasă și in provincie sau realizea
ză meciuri nule de o calitate deri
zorie. A devenit cronică instabi
litatea jucătorilor ca formă (par- 
că-i un făcut: un meci bun, unul 
prost), fluctuațiile de formă ale. 
echipelor, multitudinea de manie
re de joc și, în același timp in
consecvența lor. Drept este că 
de această stare de lucruri nu se 
pot face vinovați numai jucătorii 
ci, evident, și dascălii lor. Totul 
e cum vom reuși să ieșim din 
acest impas ? Intîlniri oficiale ex
trem de importante bat la ușă: 

. un meci greu va fi și acela cu 
Elveția la București. Care dintre

I
jucători să îmbrace tricourile na
ționale P Pîrcălab ne-a păcălit de 
„n" ori: ajunge. Dembrovschi e 
bun numai la Bacău, Dobrin e ju
cătorul cu toane. Și despre fieca
re s-ar găsi, de spus ceva, acel 
ceva care seamănă neîncredere, 
lată de ce, revenind la o propu
nere a noastră, susținem din nou 
că pentru etapa imediat următoa
re n-ar fi rău dacă s-ar merge pe 
formula U.T.A., prin aceasta în- 
țelegînd Gornea, Pojoni, Petescu, 
Domide, Axente și poate și alții H 
cărora să le fie alăturați cîțiva g

I

!
/

fotbaliști de la alte cluburi.
V. cabulea

Diagrama etapei
RAPID — STEAUA 2—1 (1—0). 

Au marcat : Codreanu (min. 28) 
și Neagu (min. 56) pentru Rapid, 
respectiv Voinea (min. 84) pen
tru Steaua.

A.S.A. Tg. Mureș — „U“ 
iova 2—1 (0—0).
Ciutac (min. 60), 
(min. 82) și Siko 
11 m.).

Cra-
Au marcat : 
Martinovici 

(min. 84 din

„Cupa speranțelor"
a satisfăcut parțial... speranțele

Veritabil campionat pe echipe, 
„Cupa speranțelor", faza finală, 
a reunit în întrecere, timp de 
două zile, 24 de echipe — califi
cate prin concurs — în compo
nența cărora au figurat majori
tatea juniorilor, care constituie 
schimbul de mâine al aotualilor 
maeștri.

Dispute dîrze, pe alocuri dra- 
A matice, de un remarcabil nivel 

tehnico-tactic, iată caracteristi
cile principale ale concursului 

• la care s-a mai adăugat și ne
lipsita combativitate specifică 
vîrstei. In clasamentul general, 

a revenit bucureșteni- 
au cîștigat două probe, 
băieți și spadă. La fete• trofeul 

lor. Ei
floretă
(5—4 în meciul decisiv cu echi- 

0 pa din Satu Mare) ei au pier
dut mai mult datorită unei 
schimbări neinspirate în for- 

£ mație, efectuată de antre
norul J. Istrate care a pre
ferat-o pe G. Ștefănescu lui 
L. Popescu deși, prima, nu dă- 
duse satisfacție cu puțin timp

înainte. Sabia a revenit ploieș- 
tenilor, învingători pe merit. în 
imediata apropiere a cîștigăto- 
rilor, la floretă băieți, s-a si
tuat cea de a doua garnitură a 
Capitalei, care n-a fost cu ni
mic inferioară primei echipe, 
și care, dacă ar fi beneficiat și 
de aportul lui Chișu, nejustifi
cat ținut pe bancă, ar fi putut 
răsturna toate calculele. Echipa 
secundă a pierdut dorfr în fi
nal la limită, 5—4 meciul cu 
București „A“. Dacă cele două 
„florete", atît la băieți cît șl la 
fete, au avut un nivel de con
curs mai ridicat, dacă în rîndul 
trăgătorilor putem remarca nu
meroase elemente de perspec
tivă — Lenghel, Moroșan, M. 
Ștefan, Alexandrov, Ursovicj, 
Petruș, Chișu, Ionescu — spada 
în schimb , și mai ales sabia 
prezintă, în continuare, „proble
me» nu dintre cele în măsură 
să ne bucure. Această mai ve
che inegalitațe între „arme" 
scoasă la iveală și cu acest pri-

lej, nu este altceva decît, cre
dem, o consecință a opticii de a 
privi lucrurile chiar și la nivel 
de echipe naționale. Situația 
trebuie privită și analizată cu 
toată atenția de către federația 
de specialitate, cu atît mai 
mult cu cît afirmarea și succe
sele obținute pe arena interna
țională (campionate mondiale, 
recenta olimpiadă) la floretă, 
obligă, în mod necesar, aduce
rea și a celorlalte arme la un 
nivel cît de cît acceptabil. Ele
mente dotate există — a dove
dit-o chiar și această „Cupă a 
speranțelor", au dovedit-o și 
alte concursuri anterioare. E- 
sențialul însă este ca aceste 
elemente să progreseze, să 
crească valoric. Ceea ce presu
pune existența unui bogat pro
gram competițional, o exigentă 
îndrumare metodică și, în ori
ce caz, nerenunțarea în fața- 
unor prime și inerente insuc
cese.

Prof. LUCIAN GLIȘCĂ

COMISIILE D E JU
(Urmare din pag. I)

pe angajați, obligația de a fi com
pletate din oficiu cu doi membri 
delegați — unul de către condu
cerea organizației socialiste și ce
lălalt de către comitetul sindica
tului. Revocarea din comisiile de 
judecată a unor membri care nu 
justifică încrederea ce li s-a acor
dat de către cei ce i-au ales, pre
văzută în proiectul de lege măr
turisește, de asemenea, asupra ca
racterului larg democratic al pre
vederilor, va determina — fără 
îndoială — o atitudine‘de înaltă 
responsabilitate din partea celor 
investiți de colective să asigure 
permanenta afirmare a spiritului 
dreptății.

Judecarea abaterilor de la re
gulile de conviețuire socială — 
loviri, alte violențe fără conse
cințe asupra integrității corpora
le și a sănătății, amenințarea, 
insulta, furtul, abuzul de încre

dere, anumite sustrageri din avu
tul obștesc ori neglijențe de ser
viciu, stricăciunile provocate lo
cuințelor și instalațiilor comune 
din imobilele proprietate socia
listă de stat, instigarea, complici
tatea etc. — împăciuirea în une
le infracțiuni și judecarea unor 
fapte prevăzute de legea penală
— lovire, calomnie, abuz de în
credere, amenințare, insultă etc.
— judecarea unor litigii de mun
că dacă obiectul lor are o valoa
re de cel mult 5 000 lei sau este 
neevaluabil în bani; judecarea 
de către comisiile din organiza
țiile cooperatiste și celelalte orga
nizații obștești a unor litigii pri
vitoare la contestația membrilor 
acestor unități împotriva hotărî- 
rilor consiliilor ori organelor de 
conducere asupra obligației de 
despăgubiri pentru pagube adu
se unității respective, ori a con»

testațiilor asupra modului în care 
le-au fost rezolvate cererile re
feritoare la retribuția muncii 
(dacă valoarea este de cel mult 
5 000 lei) ; împăciuirea în unele 
litigii patrimoniale și judecarea 
acestor litigii — sînt doar cîteva 
dintre atribuțiile ce se preconi
zează a reveni comisiilor de ju
decată (desigur în raport de ca
drul în care își desfășoară acti
vitatea). Exercitarea acestor atri
buții va duce nu numai 
zolvare mai operativă a 
tigii și neînțelegeri, dar 
și multiple implicații de
ducativ, întrucît ședințele acestor 
comisii sînt publice iar după ad
ministrarea probelor, președinte
le — pe lîngă confruntarea părți
lor — are dreptul să dea cuvîn- 
tul și altor persoane care asistă 
la dezbateri. Indiscutabil, o ase
menea prevedere va înlesni afir-

la o re- 
unor 11- 
va avea 
ordin e-

marea spiritului justițiar al opi
niei publice, va mobiliza conști
ințele cetățenești în a milita pen
tru izbînda adevărului, va de
termina evitarea, în cele mai de
se cazuri, a mistificării realității 
faptelor. Măsurile de influențare 
obștească ce pot fi luate de că
tre conjisiile de judecată — mus
trarea cu avertisment, amenzile 
de la 50 lei pînă la 1 000 lei (cu 
excepția minorilot care nu reali
zează cîștiguri prin muncă), sesi
zarea organelor de conducere ale 
organizațiilor socialiste în vede
rea întreprinderii unor eventua
le măsuri disciplinare — precum 
și transferarea unor litigii de că
tre organele judiciare comisiilor 
în vederea luării unor măsuri de 
influențare, fac dovada rolului 
practic și educativ ce le va re
veni acestora, încrederii că în 
perspectiva actuală a relațiilor

Londra... o dimineață a lui oc
tombrie ’68. în clădirea, în stil 
georgian, care adăpostește birou
rile Federației engleze de fotbal, 
aproape de Hyde Park, un om —• 
pe numele său celebru Alf Ram- 
setJ. ~ se Sădește. Mai trasează 
o linie, poate în dreptul zilei de 
6 noiembrie, data meciului de Ia 
București, pe vastul său plan 
pentru Mexic 1970, apoi rămîne, 
o clipă, din nou cu privirea ațin
tită într-un punct fix. Hotărît lu
cru, își spune ca pentru sine, u- 
neori e mai greu să te menții la 
supremație decît s-o... cucerești. 
Și-apoi și această revanșă pe care 
i-o pregătește întreaga Stid-Ame'- 
rică. Nu de mult, cei de la Estu- 
diantes La Plbta au și luat o op
țiune, restul va cădea îd sarcina 
coechipierilor argentiniamdui Ra- 
ttin, precum și a uruguayenilor 
decimați la Schefield, în sferturi 
de... fluierul englezului Finney.

Cum va trebui ripostat ? — se 
gîndește, cu grijă, încă de pe 
acum „marele Alf", care, în vara 
acestui an, a efectuat o vizită de 
studii în Mexic. După ce văzuse 
stadionul Aztec, unde se va dis
puta finala campionatului mon
dial, Ramsey declara următoarele : 
,.Temperatura depășea 38 de gra
de și soarele încălzea putemio 
deasupra. Din cauza căldurii ex
treme și a altitudinii, în Mexic nu 
se va putea realiza un efort ase
mănător celui depus în Anglia, in 
timpul campionatului mondial. 
Așa cum a fost necesar ca noi să 
punem la punct jocul ce ne con
venea cel mai mult în 1966, va 
trebui" să găsim, acum, acel stil 
ce se va potrivi cel mai bine con
dițiilor dificile pe care le vom în- 
tîlni în 1970“.

BCe manieră de joc pregătește, 
oare, formația campioană a lumii 
pentru a-și apăra poziția sa ?
„In linii mari — a mai decla- 

g rat „patronul" echipei engleze —• 
va trebui ca noi să jucăm în sti- 

i Iul mexicanilor și al sud-america- 
I nilor: adică cu dese temporizări 

în locul jocului susținut, consis
tent, cu care sîntem obișnuiți. In 
Mexic, din punct de vedere fizic 

I va fi imposibil să alergi atît cît 
am cerut și realizat în timpul me- 

I citirilor din 1966. In Mexic, va 
[ trebui să apreciem la centimă fe

lul în care ne vom servi de ba
lon".

„Dat toate acestea trebuie pre
gătite din vreme — se gîndește 
în biroul său liniștit, cu uși capi
tonate, etanș. Și timpul curge, 

— iată-ne am parcurs mai 
mult de jumătate din drumul 
World Cup ’66 — Campionato 
del mundo "70, apreciază ma- 

-1 cu ochii fixați, atent, pe 
de calendar, iar pînă la me

ciul cu România au mai rămas 
doar două zile. O simplă soco
teală (prin eliminarea — de plano 
— a lui Jackie Charlton — acum 
are 32 de ani, în Mexic va fi prea 
bătrîn pentru mine, a năbădăio
sului Stiles, suspendat un an de Ia 
orice întîlniri internaționale, pre
cum și a fundașilor Cohen și Wil
son, (amîndoi depășiți) îi oferă lui 
Ramsey un bilanț încurajator : am 

în 
care am tot dreptul să sper și de 

Iaci înainte. Enumerîndu-i, de la 
portar, aceștia sînt: GORDON, 

I BANKS, ROLAND MOORE,
ROLAND CHARLTON, ALLAN 
BALL, GEOF HURST, ROLAND 

| HUNT și MARTIN PETERS.
Este cea mai valoroasă echipă 

pe care a cunoscut-o vreodată 
fotbalul mondial, dar care n-a 
dat încă tot ceea ce e capabilă. 
Și ce piloni masivi susțin „marele 
edificiu" : Banks... Bobby Moore, 
Bobby Charlton, Hurst și Hunt, 
Ball și Peters, aceste originale 
aripi care țin în umbră un Aston, 
un Best — vedetele de 24 carate 
din echipa bătrînului Matt Busby, 
antrenorul lui Manchester United. 

„Lîngă acești vulpoi — trecuți

I
8
I
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F. C. ARGEȘ — U.T.A. 0—2 . 
(0—1). Au marcat : Petescu (min. g 
16) și Axente (min. 66). H

8
„U" Cluj — Farul 3—0 (1—0). 

Au înscris : Oprea (min. 38 și 
69) și Anca (min. 59).

DINAMO BUCUREȘTI 
PROGRESUL 1—1 (0—0). 
marcat: Dumitrache (min. 
din 11 m.) și Ghergheli (min. 88 
autogol).

VAGONUL — PETROLUL 3— 
1 (1—1). Au marcat : Adam (min. 
4). Moldoveanu (min. 19), Maca- 
vei (min. 47), Stănoaie (min. 67).

DINAMO BACĂU — POLI
TEHNICA IAȘI 1—0 (0—0). A 
marcat : Ene Daniel (min. 61).

JIUL — CRIȘUL 1—0 (0—0). 
A marcat Naidin (min. 77).

Etapa viitoare

Au
70 I

I

8
Politehnica Iași — Vagonul ; 

Progresul — A.S.A. Tg. Mureș ; 
U.T.A. — Dinamo Bacău ; Cri- 
șul — Rapid ; Petrolul — Jiul; 
Farul — Steaua ; „U" Craiova— 
F.C. Argeș ; Dinamo București 
— „U“ Cluj.

VICTORIE
CU ORICE PREȚ?

întrerupt, datorită participă
rii reprezentativei noastre în 
Cupa Națiunilor, campionatul 
diviziei naționale de rugb.i s-a 
reluat cu disputarea unor me
ciuri atractive.

Pe stadionul „Progresul» din 
Capitală, în primul meci al 
cuplajului, . „Gloria" București, 
cu o situație destul de precară 
în clasament, nu a reușit decît 
un egal (3—3) în fața Univer
sității din Timișoara. Studenții 
au jucat deschis, în timp ce 
„Gloria", în rîndul căruia an
trenorul Dorel Dumitrescu a 
introdus mulți juniori, a jucat 
cu multă ambiție, ceea ce nu a 
fost însă suficient. Rezultatul a 
fost influențat și de unele erori 
de arbitraj în dauna „Gloriei*, 
(arbitru : Cișmaș).

In meciul „Progresul» — „Po
litehnica* Iași, am avut surpri
za să asistăm la o înfrîngere 
pe teren propriu a bucurește- 
nilor. Scorul de 6—3 în favoa
rea ieșenilor este și o conse
cință a dorinței Progresului de

a acumula, cu orice chip, 
puncte în clasament. Lipsa de 
luciditate și, mai ales, de 
sportivitate, și-a spus din plin 
cuvînțul.

Dacă în etapele trecute ale 
campionatului nu se mai înre
gistrau asemenea scene ne
plăcute și reprobabile, acum, 
cînd echipele termină prima 
parte a întrecerii, iată că une
le dintre formații, adepte ale 
unor practici nepermise, vor să 
obțină puncte cu orice chip.

în. mod neîndoios, o atare si
tuație îngreuiază munca de se
lecție, mai ales acum în preaj
ma tradiționalului 
toamnă cu Franța, 
destule probleme de rezolvat în 
alcătuirea naționalei.

ALTE REZULTATE : „Con
structorul" — „Farul“-Constan- 
ța 6—8 ; „Agronomia“-Cluj — 
„Grivița Roșie' 6—6 ; „Rulmen- 
tul“-Birlad — .,Dinamo' 0—3 ;
^ȘtHnța'-Petroșeni — „Steaua"

GABRIEL FLOREA

meci de 
cînd sînt

• PE SCURT • PE SCURT

• Pe stadionul Republicii s-a
disputat duminică meciul inter
national de fotbal dintre echipe
le Progresul București și Bon- 
succeso Rio de ’ ‘ '
s-a încheiat cu 
egalitate : 2—2 
au fost marcate __ , ,
lungă, respectiv Fifi și Gonzales.

• In cadrul Olimpiadei de șah 
de la Lugano, echipa României 
a întîlnit formația Argentinei. 
Meciul s-a terminat cu un re
zultat de egalitate : 2—2.

• Intr-un meci amical de rug- 
bi disputat la Edinburg, echipa 
Scoției a învins cu scorul de 
9—3 (9—3) echipa Australiei. A-

Janeiro. Jocul 
un rezultat de 
(2—1). Punctele 
de Matei, Țară-

I

E

I
I
i
I
Igistrul 

fila de

I
I
8

ceasta^ este a doua înfrîngere 
suferită de rugbiștii australieni B 
de la sosirea în Europa. In pri- ■ 
mul meci ei au fost învinși cu 
scorul de 10—3 de echipa Irlan
dei în jocul desfășurat la Du
blin.
• Pe 

furt pe 
prezent 
ciclistă ____ ,
de 6 zile". în prezent în frun
tea clasamentului se află pere
chea Altig (R. F. a Germaniei)
— Sercu (Belgia) cu 83 puncte 
urmată la un tur detKemper- 
Oldenburg (R. F. a Germaniei)
— 71 puncte.

I
juunocy un uuauj încurajator 

totuși, 7 jucători „mondiali"
velodromul din Franck- 
Main se desfășoară în 
tradiționala competiție 
internațională „Cursa

8
DECA TĂ
dintre oameni sînt multiple posi
bilități de simplificare a soluțio
nării unor neînțelegeri ori aba
teri, de descongestionare a insti
tuțiilor juridice de litigiile mai 
puțin dificile, în vederea aplecă
rii lor către rezolvarea cît mai 
competentă a unor cazuri de mai 
mare răspundere, cu un grad mai 
mare de vinovăție și cu mai a- 
dînci implicații sociale.

Totodată, proiectul acestei legi 
confirmă, prin prevederile sale, 
prin acest transfer de atribuții că 
în conștiința oamenilor au avut 
loc modificări structurale, că ne
înțelegerile sau abaterile ce se 
pot ivi la un moment dat au, cel 
mai adesea, un caracter întîm- 
plător, accidental, fără a viza 
conflicte antagonice, irezolvabile. 
însăși prezentarea spre dezbatere 
publică a unui asemenea text de 
lege afirmă realizările ce au avut

loc pe planul relațiilor umane, 
precum și al relațiilor dintre in
divizi și unitățile și instituțiile e- 
conomice, culturale, exprimă 
transformările fundamentale ce 
au avut loc în conștiința și com
portarea oamenilor, ca urmare a 
evoluției structural progresiste a 
societății.

Publicînd acest succint comen
tariu rezumativ la un proiect de 
lege, semnificativ prin chiar pu
nerea sa în dezbatere, sîntem 
convinși că tinerii noștri cititori, 
parcurgîndu-i cu atenție prevede
rile multiple, își vor aduce o con
tribuție activă în dezbaterea sa 
pentru a putea fi prezentat Marii 
Adunări Naționale spre aprobare, 
într-o formă îmbunătățită, cu 
prevederi cît mai exact exprima
te și pe deplin verificabile, prin 
eficiența educativă și adminis
trativă în procesul de aplicare în 
practică.

8
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I
iprm jocul purgatoriului de pe 

Wembley — voi încerca să fixez
pe Wright, Newton, Lahone și 

iMullery, care, cred că, în iunie, 
la Florența și Roma, au sărit pes~ 

(te inerentul hop al debutului...
Și, dacă îmi va permite PRO-

TOCOLVL MECIULUI NOS- 
9 TRU CU ROMÂNIA, voi apela 
“ si la vreo două rc.r.p.rvp. • nrnfn-B și la vreo două rezerve: proto- 
i colul și, bineînțeles, evoluția sco

rului' — & mai spus pentru el

I celebrul Alf Ramsey în liniștea, 
propice proiectelor, din biroul a 
cănii ferestre privesc de o jumă-

Itate de secol spre nu mai puțin 
celebrul Hyde Park.

G. N.
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După încetarea

bombardamentelor S.U.A
asupra R. D. Vietnam

Apelul președintelui Ho Și Min
Agenția V.N.A. anunța ca pre

ședintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a adresat co mpa trio ții or și 
combatanților din întreaga țară 

un apel in care se spune:

In fața marilor victorii obți
nute de forțele noastre armate 
și de poporul nostru în cele 
două zone, îndeosebi în sud, de 
la începutul acestei primăveri și 
pînă în prezent, 1 noiembrie 
1968, guvernul Statelor Unite a 
trebuit să înceteze necondiționat 
bombardamentele asupra între
gului teritoriu al Republicii De
mocrate Vietnam. în patru ani 
de luptă eroică, forțele noastre 
armate și poporul nostru au re
purtat victorii glorioase: ele au 
doborît peste 3200 avioane, au 
distrus 100 vase de război mari 
și mici, determinînd eșecul răz
boiului de distrugere dus de im
perialiștii americani împotriva 
părții de nord a țării noastre.

Acesta este un succes al li
niei partidului nostru, un suc
ces al patriotismului și al uni
tății întregii națiuni hotărîtă să 
lupte și să învingă, un succes

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

Guvernul sovietic a dat publici
tății o declarație în care se spu
ne că la convorbirile de la Paris 
dintre reprezentanții R. D. Viet
nam și S.U.A. s-a ajuns la o în
țelegere cu privire la încetarea 
de către S.U.A. a tuturor bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam și la începerea convorbirilor 
dintre reprezentanții R. D. Viet
nam, ai F.N.E. din Vietnamul de

Cuvintarea lui 
Todor Jivkov
SOFIA 3 (Agerpres . — Luind 

cuvîntul la festhdtatea inaugură
rii Combinatului de fibre și fire 
sintetice de la Tambol, Todor Jiv
kov, prim-secretar al Q G al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, s-a referit la succesele obți
nute în ultima perioadă de po
porul bulgar în domeniul dezvol
tării economiei naționale.

Referindu-se la probleme in
ternaționale, Todor Jivkov, a spus 
printre altele : aflat cu sa-
tisfacție că poporul xietnamez a 
obținut o nouă victorie, obligînd 
Statele Unite să înceteze bombar
damentele asupra întregului teri
toriu al R. D. Vietnam !**

în legătură cu politica externă 
a Bulgariei, vorbitorul a subliniat 
că aceasta este o politică de pace 
și prietenie între popoare, o po
litică a relațiilor de bună vecină
tate și colaborare cu țările vecine 
din Peninsula Balcanică.

Acțiuni ofensive 
ale patrioților 
sud-vietn&mezi

, Forțele patriotice sud-vietna- 
meze au bombardat în noaptea 
de sîmbătă spre duminică baza 
aeriană de la Bien Hoa, din 
apropierea SaigonuluL Se men
ționează că aceasta este una 
din cele mai importante baze 
militare americane din Vietna
mul de sud. Alte acțiuni ofen
sive ale patrioților au fost sem
nalate în apropierea orașului M) 
Tho, în delta Mekongului, pro 
cum și în provincia Kontum, 
unde a fost atacata o poziție de 
artilerie deținută de forțele a- 
mericane.

al regimului socialist. Este un 
succes comun al forțelor nous- 
tre armate și al poporului nos
tru atît din nord cit și din sud, 
al popoarelor din țările frățești 
și al prietenilor noștri din cele 
cinci continente.

In nomele partidului și gu
vernului, declară președintei 
Ho Și Min, transmit felicitări 
călduroase compatrioțiior și com
batanților noștri dm întreaga 
țară, mulțumesc sincer țârilor 
socialiste surori, țârilor prietene 
apropiate și depărtate și po
poarelor din lumea întreagă, in
clusiv poporului progresist din 
Statele Unite, pentru ajutorai, 
pentru simpatia și sprijinul lor.

După ce arată că imperialis
mul nu a renunțat la intențiile 
sale agresive, președintele Ho Și 
Min declară: ..Datoria întregu
lui nostru popor în momentul 
de față este de a-și afirma ho
tărârea de a lupta și a învinge, 
de a elibera Sudul, de a apăra 
Nordul, de a păși spre unifica
rea pașnică a patriei. Atît timp 
cît mai rămîne un agresor pe 
pămîntul nostru trebuie să con-

u-

Sud, ai administrației de la Sai
gon și ai S.U.A. pentru căutarea 
Unei reglementări pașnice a pro
blemei vietnameze.

Guvernul sovietic, se arată în 
declarație, consideră înțelegerea 
realizată Ia Paris drept un sccces 
important pe calea spre o repe- 
mentare pașnică în Vietnam, A- 
ce<ta este. în primul rind, ue re
zultat al luptei Repubhcxî Demo
crate Vietnam, a întreguhri poper 
vietnamez pentru libertate, inde
pendență și unitatea patriei sale, 
cc sprijinul activ ci ajutorul sta
telor socialiste, al forțelor procre- 
ciste și iubitoare de pâ?e da 
lumea întreagă. Au triumfat băr
băția și dirzona poporcân viet
namez. care s-a uzri m fanai 
Partidului celor ce nnrxesc da 
Vietnam, «i solidaritatea interna
țianalistă cu fusta lui hrptâ eroici.

Convorbirile cu privire la solu
ționarea politica a problemei viet
nameze intri îotr-o nouă etapă, 
re spune în declarație. Progresai 
fer depinde de faptul daci gu
vernul american x-a da dox-adă de 
o atitudine realistă și serioasă față 
de poziția R. D. Vietnam și de 
cea a F.N.E. din Vietnamul oe 
Sud.

Demonstrație a populației de culoare în cadrul campaniei electorale din S.U.A.

tinuăm lupta pentru *4 
goni".

Poporul nostru, se spune 
apet aspiră fierbinte la p

Președintele R. S. F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, împre
ună cu alți conducători de 
partid și de stat iugoslavi, a 
vizitat Tîrgul internațional al 
cărții, care s-a deschis la Bel
grad. La această manifestare 
culturală, participă peste 150 
de edituri din 18 țări, printre 
care și din Republica Socialis
tă România.

La standul „Cartimex", unde 
sînt expuse peste 1 000 de vo
lume din lucrările tuturor edi
turilor din țara noastră, pre
ședintele I. B. Tito a fost în- 
timpinat și salutat de directo
rul standului, Al. Retinschi.

Incidente 
israeliano- 

egiptene
Fostul de radio Cairo a difuzat 

sa comunicat militar, în care se 
arată că in dupa-amiaza zilei de 
3 nciembne, patru ev ioane a- 
pzrțudnd forțelor militare israeli- 
e^e au pătruns în spațiul aerian 
ci R-A-U. în regiunea Canalului 
de Suez. Comunicatul precizează 
că aceste avioane au fost inter
cepție de o patrula egipteană, 
âsr H timpul luptei aeriene care 
w angajat, un avion israelian a 
joet doborît.

Fe de sită parte, un purtător 
de axzini militar israelian a de
clarat că la ora 16 (ora locală), 
dooi crixne egiptene au pătruns 
H rrcriiil aerian al Israelului in 
wrgsn—a Xenetru. El a afirmat 
că sa v—-a luptei angajate cu a- 
csoeaeie tmeliene, un aparat e- 
gîgeaei s fort doborît.

(Agerpres).

• Humphrey recuperează ?

• Incertitudini persistente

• LA WASHINGTON preșe
dintele Johnson a anunțat în 
cadrul unui discurs televizat, că 
a ordonat încetarea tuturor 
bombardamentelor — aeriene, 
navale și de artilerie — asu
pra Vietnamului de nord. La 
Hanoi, guvernul Republicii De
mocrate Vietnam a dat publi
cității o declarație în care 
subliniază că încetarea necon
diționată a bombardamentelor 
asupra întregului teritoriu al 
R. D. Vietnam, constituie o vic
torie importantă — dar numai 
o victorie inițială — în lupta 
întregului popor împotriva a- 
gresiunii americane, pentru sal
varea națională. „Guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
— se spune în declarație — 
cheamă pe frații și prietenii de 
pe toate cele cinci continente, 
să-și intensifice sprijinul și a- 
jutorul pentru poporul vietna
mez pînă Ia victoria finală și 
să lupte cu hotărîre pentru a 
obține ca Statele Unite să-și 
înceteze agresiunea în Vietnam, 
să renunțe definitiv la orice 
atentat la suveranitatea și secu
ritatea Republicii Democrate 
Vietnam, să retragă din Vietna
mul de sud toate trupele ameri
cane și trupele sateliților, să li
chideze toate bazele militare a- 
mericane și să ofere populației 
din Vietnamul de sud posibilita
tea de a-și reglementa singură 
propriile probleme în conformi
tate cu programul politic al 
Frontului Național de Eliberare 
și fără nici un amestec străin".

Acest important eveniment a 
avut un puternic ecou în lumea 
întreagă. în legătură cu aceasta,

într-o închisoare din Djakar
ta, plutonul de execuție a adus 
la îndeplinire o sentință sinis- 
trâ. Sub gloanțele ucigașe s-au 
prăbușit militanți de seama ai 
Partidului Comunist din Indo
nezia. Numeîe îor evoca o via
ța de luptâ dâruitâ poporului 
indonezian, aspirațiilor sale de 
eliberare naționala și socială : 
Sudisman, membru al Biroului 
Politic, șeful secretariatului C.C. 
al P.G din Indonezia, Njono, 
membru al Biroului Politic al 
GG al P.G din Indonezia, pre
ședintele puternicii mișcări sin
dicale „Sobsi' și Wirjomartono, 
secretarul organizației din Djo- 
djokorta a P.G din Indonezia. 
Apelurile 1a salvarea vieții lor, 
la anularea sentințelor nedrep- 
*e, n-au găsit ecou la Djakarta. 
S-a comis, astfel, încă o vărsa
re de singe, s-a mărit — iarăși 
— lista victimelor represiunii 
cere îndoi iazâ c ceasta țara a 
insuiekx pcrcdisiace. Nimeni 
--c putut încă preciza cifra ce
lor ce $»-ou p&erdvt viața în fa*a 
ptutoaneiar de executie, în

cosele kx sub odtn rudelor în
grozite de “csccre’-e la care 
csrsteu. Mortiâ se numdrâ eu su-
te’e de oăi- Chiar generalii, în 
cTae de s?ncerita*e,
ce ‘icnet cifre care cutre- 
murâ.

Represiunile ccesrea nu apc'- 
țin doar trecutului aprcp:c4, 
momentului de rcfuicid necon- 
trolato care a urmat unei răs
turnări po’itice produsă în cir
cumstanțe ce nu și-ou gest o

Deschiderea solemnă • noii 
sesiuni a parlamentului britanic, 
a marcat miercurea trecută, în
ceperea anului politic englez 
1968—1969. Mesajul tronului, 
prezentat conform uzanțelor, de 
regină, dar conceput și redactat 
de guvern, prezintă liniile gene
rale ale programului legislativ 
pe care laburiștii și-1 propun 
să-I realizeze in decursul sesiu
nii. Pe plan intern, se prevăd 
introducerea sistemului zecimal, 
reforma Camerei lorzilor (asu
pra căreia există, de altfel, un 
acord substanțial al opoziției 
conservatoare) precum și reduce
rea xârstei de exercitare a drep
tului de \'ot Ia ÎS ani (măsură 
de pe urma căreia guvernul, mi- 
zînd pe o mai mare înclinare a 
tinerilor spre laburiști, speră să 
cîștige voturi prin „întinerirea*4 
corpului electoral). Pe plan ex
tern, nici un proiect sau accent 
nou („nimic nou sub palidul 
soare londonez de toamnă*4 — 
remarcă malițios. pe marginea 
acestui capitol, TIMES).

Concluzia ce se degajă din a- 
naliza programului legislativ la
burist este că acesta are un ca
racter marginal, vădind preocu
pări minore sau, mai precis, evi- 
tînd atacarea frontală a unor 

în coloanele alăturate publicăm 
cîteva din telegramele sosite Ia 
redacție în cursul zilei de du
minică.

• DRAMA NIGERIANA cu
noaște noi capitole, sub același 
semn al morții și distrugeri
lor. In războiul fără fronturi 
din marea țară africană, revi
rimentul trupelor biafreze care 
au trecut la atac după ce • în- 
frîngerea lor totală fusese a- 
nunțată ca iminentă, continuă 
să fie apreciat ca o surpriză, 
cu atît mai mult cu cît această 
ofensivă biafreză se dovedește 
a fi un fenomen de durată. A 
patra săptămînă consecutiv, 
săptămîna trecută a cunoscut 
noi atacuri ale forțelor biafreze 
în sectoarele Itu, Ikot Okpura, 
Ikot Ekpene și Aba. în aceste 
împrejurări, liderii fostei pro
vincii estice au început din nou 
să evoce posibilitatea unei re
glementări pașnice a conflictu
lui. „O reglementare negociată 
a diferendului rămîne în 
continuare posibilă” — a decla
rat vineri seara Ia Umuahia, 
Odumegwu Ojukwu, exprimîn- 
du-și speranța că „sfîrșitul 
războiului va avea loc în ju
rul unei mese de conferință". 
Sîmbătă, șeful guvernului fe
deral nigerian, Goxvon, își a- 
firma acordul la o reluare a 
tratativelor, sugerînd că aces
tea s-ar putea desfășura tot 
prin intermediul O.U.A. (ca și 
rundele anterioare). Eșecul ce
lor trei tentative precedente de 
reglementare prin tratative a 
dramei nîgeriene nu Iasă însă 
prea mult spațiu pentru opti

reală clarificare. „Normaliza
rea" de care se vorbește la 
Djakarta înseamnă o liniște a- 
parentă pe străzile centrale ale 
capitalei. Dar în suburbiile su
praaglomerate în care tronea
ză mizeria ca și în așezările ru
rale materialul inflamabil s-a c- 
cumulat într-o măsură îngrijoră
toare pentru autorități și o seîn- 
teie poate provoca un incendiu 
cu destule repercusiuni. Arestă

Politica plutoa
nelor de execuție

rile sînt o operație obișnuită, 
cotidiană, și deși de la începu
tul anului s-au anunțat cu pu
blicitate „eliberări' de suspecți 
politia, în temnițe se găsesc — 
dupâ unele informeții — peste 
o , — 5*c*e de milion de oameni 
bcrxtiti a fi adversari ci actua
lului regim. De altfel, chiar în 
ziareie oficiale* pătrund infor
mații în iegâturâ cu arestările 
cere continua. Ziarul HARIAN 
KAA/J reproducea recent o de- 
darutie o comandamentului 
garnizoanei din Djakarta care 
enunța arestarea a 70 de 
membri ci Partidului Comunist.

Cei trimiși în temniță nu sînt, 
întotdeauna, comuniști. Unii — 
oe baza unui simplu denunț sau 
a unei vagi bănuieli — sînt 

probleme cardinale. Se remarcă 
absența din proiectele legislative 
a problemelor fundamentale pe 
tărâmul economiei, probleme 
care au un caracter cu atît mai 
xirulent cu, cît datoriile externe 
au atins actualmente două mi
liarde de lire, iar promisiunile 
de redresare economică au ră

Sesiune
de așteptare

mas. deocamdată, neîndeplinite. 
Se poate, de asemenea, remarca, 
în același sens, ca echipa guver
namentală nu numai că a ezitat 
să prezinte măsuri de importan
ță capitală, dar a abandonat 
chiar și unele intenții anterioa
re de a legifera o serie de ac
țiuni a căror urgență s-a reflec
tat în dezbaterile sesiunii parla
mentare precedente.

Astfel stînd lucrurile, se poate 
presupune că în intenția guver
nului, sesiunea parlamentară 
inaugurata la 30 octombrie va fi 

mism. Cu atît mai mult cu cît, 
cel puțin pe plan oficial, n-a 
intervenit nici o apropiere no
tabilă între pozițiile celor două 
părți în conflict.

O EVOLUȚII care merită a 
fi consemnate în agenda eveni
mentelor internaționale ale săp- 
tămînii trecute privesc Ciprul. 
Noi fapte atestă diminuarea 
tensiunii între populațiile grea
că și turcă de pe insulă. Marți, 
ministrul de externe cipriot 
Kyprianu, a vizitat cartierul 
turc din Nfcosia, participînd la 
o recepție organizată de lide
rii comunității turce ; aceasta 
e prima sa vizită de la dete
riorarea, în urmă cu cinci ani, 
a relațiilor dintre cele două 
comunități. Joi s-a anunțat în 
capitala cipriotă că reprezen
tanții ciprioților greci și turci 
s-au întrunit pentru a discuta 
componența unei forțe poliție
nești comune cipriote. S-a a- 
nunțat, de asemenea, că în vii
torul apropiat vor fi discutate 
problemele ce le ridică organi
zarea viitoarelor alegeri și re
prezentarea minorității turce în 
parlament. Un indiciu în sensul 
îmbunătățirii climatului îl con
stituie, dc altfel, și hotă- 
rîrea comandamentului forțe
lor O.N.U., de a opera curînd 
o nouă reducere a trupelor 
staționate pe insulă.

Nimeni nu poate, deșigur, 
subaprecia dificultățile „do
sarului cipriot". Pozițiile celor 
două părți au multe puncte di
vergente. în plus, nu se poate 
ignora factorul imixtiune exter
nă care a complicat în perma

considerați „subversivi' O po
ziție de stînga mai veche sau 
un gest oarecare de ostilitate 
față de regimul militarilor pro
voacă imediata arestare. Legali
tatea a fost dată de mult uită
rii. Există, doar, domnia vio
lenței.

întemnițările și execuțiile nu 
ocolesc nici chiar pe purtătorii 
uniformei militare. Firește, pe 
cei care sînt mai mult sau mai 

puțin cunoscuți pentru simpatii 
progresiste sau pe cei,al căror 
devotament față de noul re- 
gim n-a fost suficient dovedit, 

fițeri superiori, ca și simpli 
soldați împărtășesc soarta ce
lorlalte victime a ie represiunii. 
Se încecrcă în acest mod a se 
înfricoșa cadrele militare cere 
ar fi dispuse să ajute forțelor 
democratice ce acționează clan
destin sau unitățile de guerilă 
care au apărut în ascunzișurile 
junglei. Se amintește cazul co
lonelului Pratomo, din faimoa
sa divizie Siliwangis, care a de
zertat pentru a lua contact cu 
partizanii din estul Jawei. Șăp- 
tămînalul indian LINK afirma 
că „cu toată teroarea, Partidul 
Comunist din Indonezia a fost 

o sesiune de așteptare. Ceea ce 
ne oferă unele indicii despre 
strategia echipei laburiste aflată 
actualmente la jumătatea manda
tului său. Se pare, deci, că labu
riștii intenționează să plaseze în 
sesiunea legislativă 1969—1970, 
adică în imediata apropiere a 
alegerilor generale (din toamna 

lui 1970) o serie de inițiative 
importante în domenii esențiale, 
menite să atragă aprobarea și 
deci voturile cetățenilor. Proce
deul este destul de lipsit de ori
ginalitate. E un domeniu în care 
faimosul fair-play britanic nu ac
ționează. Aproape toți primii mi
niștri englezi din ultimul secol 
și-au rezervat pentru „anul asal
tului electoral" inițiativele econo
mice și sociale pe care le-au so
cotit cele mai promițătoare din 
punct de vedere al captării sim
patiei alegătorilor. 

nență realizarea unui compro
mis reciproc acceptabil pe insu
la Afroditei. Ceea ce se poate 
spera, în lumina transferării 
conflictului la masa tratative
lor perseverente între ciprioții 
greci și turei, este promovarea 
unui proces de continuă și te
meinică destindere. Prin ea 
însăși, o asemenea destinde
re accentuată ar însemna, 
practic, estomparea absurdei 
„linii verzi" care separă cele 
două comunități.

• DEMISIA MINISTRULUI 
DE EXTERNE JAPONEZ anun
țată marți la Tokio, pre
ludează înfruntările din sinul 
partidului de guvernămînt le
gate de apropiata alegere a 
președintelui acestui partid 
(președintele, conform tradiției, 
devine automat, șeful guvernu
lui liberal). Demisionînd din 
guvern și anunțîndu-și can
didatura la președinția partidu
lui liberal-democrat, Takeo 
Miki se anunță, potrivit apre
cierii observatorilor, ca un pre
tendent cu șanse apreciabi
le (cu atît mai mult cu cît 
între el și un alt candidat, ac
tualul secretar general al parti
dului, Maeo, s-a stabilit un 
acord privind colaborarea pen
tru împiedicarea realegerii ac
tualului premier Sato). Șansele 
cele mai mari le deține, însă, 
potrivit pronosticurilor cercuri
lor politice japoneze, Sato, care 
are sprijinul celei mai puterni
ce fracțiuni — numeric — din 
partidul liberal-democrat.

în stare să creeze un aparat 
conspirativ puternic, mai ales 
în Jawa centrală și de est..." 
Nemulțumirea populației (gene
rată și de dificultățile economi
ce, de un prelungit impas atît 
în industrie, cît și în agricultu
ră, de o corupție inimaginabi
lă, de abuzuri revoltătoare) 
creează un climat prielnic acțiu
nii desfășurate în ilegalitate de 
patrioții indonezieni. Avioane 
de bombardament și unități te
restre, dotate cu armament mo
dern, încearcă să lichideze fo
carele insurecționale. îri pof-'W 
arestărilor, a asasinatelor m 
masă, ostilitatea față de regi
mul actual se amplifică („noul 
guvern al Indoneziei este deza
probat de popor" — constata 
în termeni reținuți STUTTGAR- 
TER ZEITUNG și poate de ace
ea în multe declarații oficiale 
se vădește tendința ostentativă 
către moderație, o prudență 
care arată că nici vîrfurile ar
matei nu pot să subaprecieze 
prăpastia care îi desparte de 
masele aflate de-a lungul mul
tor ani sub influența stî.ngii).

Tăcerea de pe străzile din 
centrul Djakartei nu semnifică 
revenirea la „normal'. Sute de 
mii de oameni ou fost uciși, 
alte sute ce mii se găsesc în în
chisori și lagăre de concentrare, 
dar prigoana sălbatică nu poa
te nimici mișcarea progresistă 
născută din aspirațiile unui po
por. Plutoanele de execuție pot 
semăna moartea, însă nu pot 
conferi viabilitate unei politici 
antipopulare. Lecțiile trecutului 
sînt concludente...

Dincolo de strategia politică, 
inspirată de calcule electorale de 
perspectivă, anul politic inaugu
rat miercurea trecută se anunță 
dificil pentru guvernul Wilson. 
Unul dintre primele obiective 
ale echipei guvernamentale la
buriste rămîne redresarea balan
ței comerciale externe. Laburiș
tii au promis în rezoluția gene
rală a Congresului de la Black
pool, că balanța de plăți, care 
va atinge Ia sfîrșitul acestui an 
un deficit de circa 500 milioane 
lire sterline, va înregistra Ia 
sfîrșitul anului viitor, un exce
dent de 500 de milioane lire. 
Joi, premierul britanic era mai 
rezervat și vorbea în Camera 
Comunelor despre „un drum 
lung", care va trebui parcurs 
pentru „redresarea situației eco
nomice" a Angliei. în ultimă in
stanță este foarte probabil că 
reușita sau nereușita în 1969 a 
unui început de redresare eco
nomică, atît de îndelung aștep
tata, va influenta substanțial în
treaga perspectivă electorală a 
laburiștilor în viitoarele alegeri 
generale.

EUGENIU OBREA 
EM. RUCAR

• DUMINICA AU AVUT LOC 
funeraliile fostului premier grec 
Gheorghios Papandreu. Sute de 
mii de oameni au ieșit în stra
dă pentru a conduce pe ultimul 
drum pe cunoscutul om politic 
al Greciei. Potrivit agenției 
REUTER, piața catedralei, unde 
era depus corpul neînsuflețit al 
fostului președinte a fost inva
dată de mulțime, care a venit 
în ciuda avertismentului dat de 
autorități.

Pentru a împiedica pe sutele 
de mii de cetățeni de a urma 
cortegiul au fost luate măsuri 
excepționale. Intre polițiști și 
mulțime, precizează agenția 
REUTER, s-au angajat ciocniri 
violente.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA TASS, Ia invitația Co
mitetului Central al P.C.U.S., la 
3 noiembrie a sosit la Moscova 
o delegație a Partidului Comu
nist Francez din-care fac parte 
Waldeck Rochet, secretar gene
ral al P.C. Francez, Jacques 
Duclos membru al Biroului Po
litic al P.C. Francez, Raymond 
Duclos, membru al Biroului Po
litic al P.C. Francez, Georges 
Marchais, mejnbru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C. 
Francez, Jean Kanapa, membru 
al C.C. al P.C. Francez.

• MINISTRUL BRITANIC 
fără portofoliu, George Thom
son, a sosit la Salisbury 
pentru a continua convor
birile cu autoritățile rho- 
desiene. După convorbirile pe 
care le vra avea cu ministrul 
de externe rhodesian, Jack 
Howman, el se va întîlni 
luni cu Ian Smith. Autorități
le britanice apreciază misiunea 
lui Thomson la Salisbury ca 
fiind ‘ crucială în încercarea de 
reglementare a conflictului 
anglo-rhodesian.
• O EXPLOZIE MISTERIOA

SĂ s-a produs pe una din stră
zile capitalei Paraguay-ului, A- 
suncion. Explozia, de o violență 
neobișnuită, a fost urmată de 
degajarea unui fum dens și ne
gru, care s-a risipit imediat, și 
de o emisie de raze luminoase 
multicolore. Potrivit unor indi
cii, ar putea fi vorba de căde
rea unor fragmente de meteo
riți, dar această supoziție nu a 
fost confirmată pînă acum.

• STAREA FOSTULUI ȘEF 
AL GUVERNULUI PORTU
GHEZ, Salazar, continuă să se 
înrăutățească, anunță agenția 
France Presse, citind Informa
țiile furnizate la clinica Crucii

scurt
Roșii din Lisabona, unde se află 
internat în stare gravă de la 6 
septembrie.

• ELEVII ȘCOLILOR SE
CUNDARE DIN NICOSIA au 
manifestat sîmbătă pfe străzile 
capitalei Ciprului, pronunțîn- 
du-se în favoarea lui Polycar- 
pos Georghadjis, fostul minis
tru cipriot de interne și al a- 
părării, a cărui demisie a fost 
aepeptată de președintele Ma
karios. Georghadjis și-a prezen
tat demisia în urma acuzațiilor 
anchetatorilor din Atena, după 
care el ar fi avut un rol în 
încercarea de atentat asupra 
primului ministru grec, Papa
dopoulos. Demonstrația ele
vilor a fost precedată, vineri, 
de o altă manifestație în spri
jinul lui Georghadjis, la care 
au participat cîteva mii de ci
priot! greci.

• DUPĂ CE TIMP DE TREI 
LUNI, de la navigatorul solitar 
polonez Leonid Teliga, care face 
o călătorie în jurul lumii cu 
yahtul „Opty“, nu fuseseră pri
mite nici un fel de știri, sîmbă
tă, navigatorul a fost observat 
lingă co#asta Africii de sud. De 
la ultimul său popas au trecut 
93 de zile, timp în care Teliga 
n-a acostat nicăieri. El dispune 
de rezervele de alimente și de 
apă potabilă suficiente pentru a 
putea parcurge restul drumului 
de la Capul Bunei Speranțe pînă 
la portul Casablanca, adică a- 
proximativ 5 000 mile.

• COSTUL CAMPANIEI E- 
LECTORALE din acest an se va 
ridica Ia aproximativ 250—275 
milioane de dolari, ceea ce re
prezintă un record al tuturor 
timpurilor, a declarat agenției 
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NAL, Herbert Alexander, con
ducător al unei organizații de ■ 
cercetări din Princeton, cunos
cut pentru activitatea sa în 
domeniul problemelor financia
re ale alegerilor americane.

• UN COMUNICAT OFI
CIAL dat publicității sîmbătă 
la Atena anunță că guvernul 
grec a dispus eliberarea unui 
nou grup de 71 de deținuți po
litici din insulele Jaros și 
Leros.

• LA AEROPORTUL DIN 
WELLINGTON a avut loc o de
monstrație împotriva primului 
ministru al Noii Zeelande, Holy- 
oake, cu ocazia înapoierii aces
tuia din vizita făcută în Statele 
Unite, Coreea de Sud, Vietna
mul de Sud. Manifestanții au 
protestat împotriva participării 
Noii Zeelande la războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam. Noi blocuri de locuințe pe bulevardul Lenin, Ia Moscova
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