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SEMĂNATUL
ucrarea ce se cere
grabnic încheiată

ți.mp ce majoritatea jude- 
raportat ca încheiat se

iful griului, mai sînt județe,
> factorii răspunzători de re- 

acestei lucrări ignoră faptul
impui optim nu ține o veș- 

Pri * e acestea se numără 
idețul Sibiu. Curios este că 
stă depășire a termenului o 
iim într-o zonă în care so- 
iu a fost atît de întărit ca 
ecesite o pregătire anevoioa- 
:um a fost cazul în cea mai 
! parte a țării, unde au tre- 

executate 3—4 sau chiar 
multe discuiri. „O toamnă 
de frumoasă și prielnică lu- 
lor nu a mai fost de mult 

• pe aici" ne spune ingine- 
Ilie Cătoiu, directorul direc- 
agricole județene.
totuși, 20 octombrie — da- 

imită la care semănatul tre- 
încheiat — găsește în cîmp 

ape 10 000 hectare neînsă- 
țate, ceea ce reprezintă mai
> de 15 la sută din suprafa- 
nevăzută. Aceasta este cifra 
lie, pentru că în unele coope- 
'e agricole situația este mult 

< riheă. La Alămor, Șelimbăr, 
păt, Șeica Mare, de pildă, 
ăți care și-au prevăzut în 
iunie de producție să însă- 
țeze cu grîu între 500 și 1 100 
are, realizările nu reprezintă

jumătate din ceea ce se 
îndeplinit.

jmănatul, se știe, se adre- 
ă prin excelență întreprin- 
lor de mecanizare, acestei 
ari, bineînțeles, cooperativele 
cole trebuind să-i asigure 
nul eliberat, sămînța și oa- 
li pe semănători. Aspecte din

ANCHETA

NOASTRA

IN JUDEȚUL

car o urmă de cheie, de piese 
<fe schimb sau altceva care să 
arate că ar fi în campanie, ga
ta să intervină in caz de de
fecțiuni.

Situație jenantă.
Ofițerul de servici evită ex

plicațiile. „Conducerea..." Peste 
o jumătate de oră, la 12,15 pe

SIBIU
ne
a-
că 
va

cîteva secții de mecanizare 
dezvăluie și ne conduc spre 
devăratele cauze ale faptului 
în județul Sibiu semănatul 
continua și în luna noiembrie.

La cîteva zile după expirarea 
termenului stabilit pentru înche
ierea însămînțărilor (pe 19 oc
tombrie), batem la poarta I.M.A. 
Tumișor. în toată întreprinderea 
numai trei oameni : portarul, o- 
fițerul de servici și dispecerul în
treprinderii. Ni se spune că de 
la mic la mare toată lumea se 
află în cîmp pentru a urgenta 
semănatul ultimelor suprafețe — 
care înseamnă 40 de procente 
din plan — rămase de realizat 
în cooperativele deservite. „In
ginerii, tehnicienii și celelalte 
cadre de conducere au plecat de 
dimineață în cele cinci ateliere 
mobile, pentru a acorda asisten
ța tehnică în cazul mașinilor de
fectate". Aruncîndu-ne privirea 
prin curte, în spatele garajului 
vedem toate cel cinci ateliere 
mobile (!?) perfect aliniate — 
din care patru chiar în ordine 
numerică : 31 SB 1 083, 1 085 și 
1 086, fără ca în ele să fie mă-

,a cooperativa agricolă din Dridu, județul Ilfov, se transportă po
rumbul de pe ultimele suprafețe recoltate
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Deva de către tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

Comitetului municipal de partid, Consiliului popular 
municipal, locuitorilor municipiului Deva
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Stimați tovarăși.

Pe șantierul Centralei termo
electrice din Constanța

Aniversarea a 700 de ani de Ia prima men
țiune documentară a existenței municipiului . 
Deva îmi oferă plăcutul prilej de a vă adre
sa, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al meu personal, un călduros 
salut tovărășesc și cele mai bune urări pen
tru înflorirea orașului dumneavoastră și feri
cirea locuitorilor lui.

Străvechi leagăn de cultură și civilizație, al 
cărui nume evocă istoria îndepărtată a plă
mădirii poporului român, orașul Deva a avut, 
de-a lungul veacurilor, o prezență viguroasă 
în lupta purtată de masele populare împotri
va jugului feudal și a stăpînirii străine, pen
tru libertatea socială și națională. Aici s-au 
scris pagini luminoase ale mișcării muncito
rești și democratice din România, ale activi
tății desfășurate de Partidul Comunist Român 
pentru făurirea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea și unirea tuturor forțelor progre
siste, ale revoluției populare și construcției 
socialiste.

în anii socialismului, ca rezultat al politicii 
partidului, al muncii rodnice desfășurate în 
strinsă unitate și frăție de locuitorii săi — 
români, maghiari, germani — Deva a cunos
cut, ca și alte orașe ale patriei, o intensă 
dezvoltare politică, economică, social-cultura- 
lă, o adevărată renaștere pe toate tărimurile. 
Municipiul constituie azi un important centru 
economic al județului, cuprinzînd unități ale
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MUNCITORII CALIFICAȚI POT FI
RECRUTAT! DINTRE TINERII DV.!
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DIN NOU DESPRE CURSURILE UNIVERSITARE

ÎNDATORIRILE
NU POT FI

FACULTATIVE!
Din păcate și la începutul a- 

cestui nou an universitar o veche 
și neplăcută „poveste" se deapă
nă (ce e drept, parțial) iarăși. E 
„povestea" cu manualele și 
cursurile universitare fantomă", 
care în mod constant prejudicia
ză întregul proces de învățămînt 
superior. Odată, principalul vi
novat, în această problemă, era 
Editura didactică și pedagogică. 
Acum lucrurile s-au schimbat, e- 
fectul negativ păstrîndu-se însă. 
Editura și-a onorat, mai mult sau 
mai puțin, promisiunile. In

schimb, în munca colectivelor de 
autori, cadre universitare, însăr
cinate cu tipărirea de cursuri, ss 
manifestă serioase carențe. Con
cret, care este situația ? Editura 
didactică și pedagogică, însărci
nată în mod special cu tipărirea 
lucrărilor fundamentale, a cursu
rilor de bază, rezervase pentru 
anul acesta spațiu grafic pentru

ȘERBAN PITU

(Continuarea în pag. a Il-a)

Scoate dintr-un dosar situa
ția realizărilor indicatorilor de 
plan pe nouă luni și începe să 
însemneze, 
satisfacția, 
convins că 
creion și 
producția globală și marfă — 
101,2 la sută ; producția marfă 
vîndută și încasată — 100,5 
la sută : productivitatea mun
cii — 108,1 la sută... Cu a- 
ceeași mulțumire parcurge 
rîndurile pînă în josul coalei. 
Deodată zîmbetul de pe față 
se pierde. Un indicator e 
nerealizat — planul pe sorti
mente.

■ Scena s-a petrecut în biroul 
inginerului Ion Peteu, directo
rul întreprinderii de prefabri
cate din beton Aiud. Surprin- 
zînd-o pe viu, directorul ne-a 
dat explicațiile de rigoare:

— Singurele produse la 
care nu ne-am realizat planul 
sînt traversele de cale ferată. 
Avem o restantă de 625 m.c. 
Sînt necăjit. Puteam sta cu 
fruntea sus.

Ne mutăm investigațiile în 
biroul inginerului Ștefan Fel- 
meri, șeful secției prefabrica
te, membru al comitetului 
U.T.C. pe întreprindere :

— De ce n-ați realizat pla-

Pe față i se citește 
Ca să fie și mai 
nu greșește, ia un 
începe să bifeze :

nul la traverse ? deschidem 
noi discuția.

Tînărul inginer a înșirat mo
tivele. Primul: linia 111-a teh
nologică nu a intrat în func
țiune la termenul planificat. 
Al doilea'; liniile vechi se de
fectau des.

— Un motiv important — 
mai precizează el — îl consti
tuie o slabă calificare a munci
torilor. Fenomenul e foarte vi
zibil la această linie, unde ma
joritatea muncitorilor sînt ne
calificați.

— Pînă cînd oamenii și-au 
însușit procesul tehnologic și 
au ajuns șă cunoască utilajele 
— îl completează maistrul 
Marin Ghergu, — am avut 
mari greutăți, realizînd un 
randament scăzut. De fapt ele 
nici acum nu sînt depășite. Din 
această cauză, deși funcționea
ză din iunie, această linie nu 
lucrează decît cu 70 la sută din 
capacitatea planificată.

Analizăm mai în amănunt 
problema. Ce constatăm ? în 
primul rînd că ponderea mare 
a necalificaților e specifică nu

AL. BALGRADEAN

(Continuarea în pag. a Il-a)

SUBTIL UL HOȚ\
E DISPĂRUT.
Adesea, personajele articolelor sau anchetelor publicate în ziare ne stîrnesc, mai ales dacă sînt 

ere dorința de a le ajuta să iasă din impas încercăm — și este omenește să fie așa — să 
>rim șansele reabilitării, chiar dacă este vorba de huligani, de cei certați cu normele morale sau cu 
ea Nu încercăm să diminuăm răspunderea lor într-o faptă dar dorim din tot sufletul ca semnalul 
alarmă să-i oprească dintr-un drum prăpăstios, întorcîndu-i printre noi civilizați Și conș.ienți de 
atoririle lor umane.

drum" prăpăstios, întorcîndu-i printre noi civilizați și conșlienți de

Să"1DISCUTĂM 

DESPRE 
TINEREȚE. 
EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI

Cazul lui George Fleancu 
nu mi-a stîrnit, de această 
dată, nici unul din aceste 

binevoitoare sentimente. Nu este 
un caz-limită, care să violenteze 
norme de conviețuire, să încalce 
flagrant legi ale societății sau ale 
condiției umane. George Fleancu 
este, cum se spune în limbaj cu
rent, un găinar, nu unul de rînd 
însă care fură sau înșeală, ci un 
găinar-intelectual, subtil infiltrat 
într-o lume în care domnește în
crederea, bunul simț și senti
mentul întrajutorării reciproce. 
El a țesut, prin toate locurile pe 
care Ie-a străbătut în țară, o re
țea deasă de minciună și falsă 
identitate, care a ieșit la iveală 
abia după o vreme, cînd „eroul" 
dispărînd din atenția celor pe 
care i-a înșelat, a devenit brusc 
un personaj neobișnuit.

Cînd a pătruns pe culoarele 
redacției noastre, cu multe luni 
în urmă, părea un oarecare co
laborator dornic să-și afirme ta
lentul de reporter. Cu încrede
rea pe care o manifestăm în 
orice tînăr pînă la proba con
trarie — el a primit din partea 
noastră ceea ce se numește o de
legație. Terminase o școală, 
afirma că este pasionat de me
seria pe care noi înșine o prac
ticăm. Puteam să nu lăsăm cale 
liberă de afirmare unui posibil 
talent ? Dar iată că tocmai hîrtia 
aceea pe care a luat-o și cu care 
a dispărut a devenit, curînd, un 
port-drapel al escrocheriilor. 
Ajuns într-un oraș, George 
Fleancu se prezenta la o insti-

GALINA BADULESCU
(Continuarea în pag. a Il-a)
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Le propun acelor microbiști 
olteni care îmi sînt prieteni, 
adică celor multi și blagoslo
viți cu simțul humorului, ti
tlul de mai sus (extras dintr-o 
cronică a lui Fănuș Neaga} 
părîndu-mi-se foarte potrivit 
pentru ceea ce ne-a fost dat 
să îngurgităm în cea de a noua 
etapă, la Craiova, unde s-au 
scris și prezentele rînduri.

...A fost aici, lingă Lunca 
Jiului, o splendidă zi de toam
nă, cu soare nebun — un soare 
„de adio", cum zic poeții tra
diționaliști — și cu multă, 
multă pace-n cer și pe... sta
dion. Un fault ca la carte în 
careu, un fluier dictînd penal-

industriei electrice, miniere, materialelor de 
construcții, forestiere, alimentare. El a cres
cut și s-a modernizat din punct de vedere 
edilitar. Instituțiile culturale concentrate aici 
își aduc contribuția la dezvoltarea învățămîn- 
tului și formarea cadrelor, Ia valorificarea re
marcabilelor t/adiții locale ale culturii și ar
tei românești, Ia tezaurul spiritual al națiunii 
noastre socialiste.

îmi exprim convingerea că aniversarea a- 
cestei importante date istorice va stimula și 
mai mult activitatea creatoare, munca însu
flețită a locuitorilor municipiului Deva, a ca
drelor de partid, de stat și economice, a or
ganizației municipale de partid și a Consiliu
lui popular municipal pentru înfăptuirea îvă- 
rețului program elaborat de Congresul al 
X-Iea al Partidului Comunist Român, pentru 
a-și spori contribuția la progresul și prospe
ritatea României socialiste.

Cu prilejul acestui memorabil jubileu, feli
cit din toată inima pe muncitorii, intelectua
lii, activiștii de partid și de stat, pe toți lo
cuitorii municipiului Deva și le doresc tutu
ror sănătate, fericire în viața personală, noi 
succese în munca nobilă pentru înflorirea o- 
rașului și a județului, a patriei noastre dregi 
— Republica Socialistă România.

Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului 

Comunist Român. 
Președintele Consiliului de Stat

înapoierea în Capitală

Sîmbătă după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind 
de la Bruxelles, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care, 
însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită oficială în Bel
gia, la invitația guvernului 
belgian.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Gheorghe

IN PAG.
Comunicatul comun

Rădulescu, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Ion Ioniță, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, miniștri, și alte persoa
ne oficiale.

A fost de față Paul Duque, 
însărcinatul
Belgiei la 
preș).

cu afaceri a.i. al
București. (Ager-

A 4-A s
româno- belgian

Bun sosit
✓

președintelui Consiliului

de Miniștri a! Olandei,

Piet S. de Jong
La invitația guvernului Republicii Socialiste România, astăzi 

sosește în București, într-o vizită oficială, președintele Con
siliului de Miniștri al Olandei, Pict S. de Jong, împreună cu —. _ — > al ...... ......ministrul afacerilor externe 
Luns.

Născut la 3 aprilie 1915, în 
localitatea Apeldoorn, Piet de 
Jong intră, la vîrsta de 16 ani, 
ca aspirant în marină, apoi ur. 
mează Colegiul naval regal de 
la Helder. Din anul 1934, cînd 
a devenit ofițer, servește pe 
diferite nave și submarine in 
Marea Nordului, în Extremul 
Orient și în Marea Caraibilor.

După invadarea Olandei de 
către trupele naziste, în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, Piet de Jong pleacă în 
Anglia cu un submarin, la bor
dul căruia duce lupte în tot 
cursul războiului, ca ofițer, 
apoi în calitate de comandant. 
După război, avînd gradul de 
locotenent, face parte din sta
tul major al marinei. în 1948 
este numit adjunct al ministru
lui marinei, iar un an mai 
tîrziu secretar de sfat al mi
nisterului. Timp de trei ani — 
din anul 1955, cînd a fost avan
sat în gradul de câpitan-loco- 
tenent — de Jong îndeplinește 
funcția de aghiotant al reginei 
Iuliana.

Piet de Jong părăsește ser
viciul activ în anul 1959, iar în 
perioada 1959-1963 este secretar 
de stat a! marinei. Din anul 
1963 este numit ministru al apă
rării, portofoliu pe care îl păs
trează și în cele trei Cabinete 
următoare.

In martie 1967, de Jong este 
însărcinat cu formarea unui 
cabinet de coaliție. Piet de Jong 
devine astfel, la 5 aprilie 1967, 
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afaceri
lor generale.

Pe planul politicii externe, 
guvernul olandez acordă o 
mare importanță creării unui 
climat de încredere între na
țiuni, continuării procesului de 
destindere internațională, rele- 
vînd că dezvoltarea și intensi
ficarea relațiilor bilaterale pot 
contribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la îmbunătăți
rea relațiilor dintre state. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Olandei are în fruntea sa, din 
anul 1956, neîntrerupt, pe 
Joseph Luns, apreciat în cer
curile largi internaționale ca 
un remarcabil diplomat.

în ultimii ani, relațiile de pri
etenie și colaborare dintre Ro
mânia și Olanda au cunoscut

acestei țări, Joseph M. A. H.

o dezvoltare continuă, multi
laterală, în interesul ambelor 
popoare. Tn acest context se 
înscrie vizita făcută în Olanda, 
în anul 1967, de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, împreu
nă cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, pre
cum și schimburile de delega
ții guvernamentale, parlamen
tare, economico-comerciale si 
cultural-științifice, care în ul
timii ani s-au intensificat sim
țitor.

Apropiata vizită pe care o va 
întreprinde în țara noastră pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Olandei va prilejui noi 
contacte reciproc utile, o rea
firmare a hotărîrii celor două 
țări și popoare de a contribui 
la promovarea înțelegerii și co
laborării internaționale, în inte
resul cauzei păcii în Europa și în 
întreaga lume

*

Vizita oaspeților olandezi este 
privită de opinia publică româ
nească cu interes și simpatie. 
Poporul nostru întîmpină pe 
președintele Consiliului de Miniș
tri al,Olandei. Piet S. de Jong, și 
pe ministrul afacerilor externe 
Joseph Luns cu tradiționalul sa
lut : „Bun sosit" în România.
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Liceul nr. 1 
din Sf. Gheorghe 

la 110 ani 
de existență
Adunarea festivă con* 

aerată aniversării a 11 de- 
■enii de la Înființarea 11- 
eului nr. 1 din Sf. Ghe^- 

îhe. ce a avut loc Dumini
că, a prilejuit o amplă 
recere în revistă a evo- 

'ttției pe. care a jnresris- 
trat-o școala de la infi’n- 
țare pînă in prez nt. 
Evocarea distinge uitiriii 
25 de ani de exis
tența •colii ca iiind c»." 
mai lunvnonsă perioadă cu 
~mple per inactive optimis
te. deschise mei ales după 
reforma înv l' m-nlu’ 
cînd liceul din Sf. Gheorghe 
a devenit o adevărată va
tră a educației elevilor ro
mâni și maghiari in spiri
tul prieteniei frăt"«t!. al pa
triotismului fierbinte pen
tru România socialistă. Ast
fel, un singur an de invă- 
țămînt cunrinde aici jumă
tate din numărul elevilor 
ce s-au perindat în primii 
85 de ani de existență ai 
școlii. Investițiile bănești și 
materiale acordate de către 
stat asigură școlii o perpe
tuă tinerețe, ceea ce se re
flectă și în rezultatele deo
sebit de bogate ale proce
sului instructiv-educativ. In 
nalmaresul acestor succese 
iși înscrie contribuția și or
ganizația U.T.C. a școlii. 
Diploma de onoare a C.C 
ai U.T.C.. care a fost pre
luată în cadrul festiv al ju
bileului. con«fințindu-i me
ritele

tn telegrama adresată- 
C.C. al P.U.P. tovar" u'iii 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
colectivul de cadre didacti
ce și elevi au exprimat e- 
moționantul legămint de 
a-și consacra întreaga ener
gie făuririi nobilelor idea
luri ale partidului și po
porului nostru.

C. POGACEANU
*

Tot duminică, liceul „Nico- 
lae Grigorescu" din Cimpina 
și Liceul nr 1 din Brăila au 
sărbătorit'împlinirea a 50 de 
ani <le la înființare.

De asemenea, și-a aniver
sat 75 de ani de la înființare 
Liceul „Dinicu Golescu" din 
Cîmpulung Muscel.

CLIPE DE NEUITAT DEVA La sărbătoarea 
celor 7 secole

Festivalul national
al teatrelor dramatice

Semănatul
(Urmare din pag. I)

din 
ex- 
din 

în

Festivitatea de depunere a jurămintului la Școala militară 
de ofițeri a Ministerului Afacerilor Interne

....
%

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a înființării Școlii mi
litare de ofițeri a Ministerului A- 
facerilor Interne, a acordării Dra
pelului de luptă și depunerii ju- 
rămlntului militar de către elevii 
anului l în localul școlii a avut 
loc o emofionantă festivitate la 
care au participai tovarășii Du
mitru Po.ja, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului Municipal București 
al P.C.R., Corneliu Onescu. mi
nistrul afacerilor interne, generali 
și ofițeri superiori, cadre de con
ducere din Ministerul Afacerilor 
Interne, părinți ai elevilor, nume
roși alți invitați.

...Este ora 10. lnțr-Q aliniere 
perfectă, elevii Școlii militare de 
ofițeri a Ministerului Afacerilpr 
Interne sînt gata pentru festivi
tatea de primire a Drapelului de 
luptă și pentru depunerea jură
mântului. Tovarășul Dumitru 
Pdpa primește raportul coman
dantului școlii, colonel N. Cristo- 
cea. To&irășul Cornel Onescu dă 
citire Decretului Consiliului de 
Stat ‘priit cate Școlii militare de 
ofițeri a Ministerului Afacerilor 
Interne i se acordă Drapelul de 
luptă. Are loc apoi festivitatea de 
înmînare a Drapelului de luptă. 
Intr-un singur glas, batalioane
le adunate in careu in curtea 
școlii jură să apere și să ducă 
mai departe onoarea, vitejia și 
g'orio militară pe care le întru
chipează acest simbolic Drapel. 
,-,Jur că voi servi patria cu cre
dință, apărînd-o cu bărbăție și 
pricepere împotriva oricăror duș
mani..."

Elevii ascultă apoi cu atenție 
cuvîntul tovarășului ministru Cor
nel Onescu. care vorbește despre 
realizările școlii în cei 20 de ani 
de existență, despre valoarea ca
drelor care s-au pregătit aici, des
pre sarcinile actuale ale acestui 
lăcaș în care sînt pregătiți apă
rători de nădejde ai legalității 
socialiste, ai cuceririlor poporului 
nostru în lupta pentru construirea 
socialismului.

Solemni și siguri, deși emoția 
h se citește în fiecare gest, elevii 
din anul 1 depun jurămîntul mi
litar, angajîndu-se cu fermitate 
și convingere să continue trudi-

(iile eroice străbune ale patriei 
noastre, să-și jertfească la nevoie 
singele si chiar viața pentru ca 
pe pămîntul românesc să nu mai 
calce niciodată picior de dușman.

Sînt clipe de neuitat, clipe 
solemne, sini clipe în care viito
rii ofițeri din Ministerul Afaceri
lor Interne încheie un legămint 
de credinfă, tn care iși a- 
firmă cu hotărîre atașamentul 
definitiv la cauza partidului și 
poporului nostru, cauza socialis
mului și păcii în lume.

O. NEGRU

Timp de două zile, simbătâ și duminică, orașul Deva și-a săr
bătorit intr-o ambianță memorabilă împlinirea a 700 de ani de 
la p.’ima sa atestare documentară. Festivitățile au început sîmbă- 
tă dimineața. în prezența a zeci de cetățeni ai municipiului, a 
reprezentanților organelor locale de partid, de stat și obștești 
a test dezvelită o placă comemorativ' așezată pe frontispiciul 
unuia din edificiile cele mai impozante ale orașului : clădirea 
consiliului popular județean. Numerosul public s-a deplasat apoi 
la muzeul județean — amenajat într-o clădire datînd din seco
lul al XVI-lea — pentru a participa la vernisajul expoziției do
cumentare „Deva 760".

în vechea și masiva clădire a liceului care poartă numele le
gendarului Deeebal și-au dat întîlnire reputați istorici, mulți ve- 
niți din Capitală sau din alte centre culturale ale țării, pentru 
a participa la sesiunea de comunicări intitulată sugestiv „Seco
lele Devei" care și-a desfășurat lucrările în plen și pe secții o 
întreagă dupâ-aniiază.

Sesiunea jubiliară a Consiliului municipal Deva consacrată 
acestui eveniment, a avut loc în cursul zilei de duminică.

După emoționanta incursiune tăcută în trecutul de luptă glorios 
al orașului de către Ion Ardeleanu, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Deva, primarul municipiului, s-a dat 
citire decretului privind conferirea ordinului Steaua Republicii 
Socialiste România clasa I municipiului Deva cu ocazia memora
bilei sărbători, emis de Consiliul de Stat. La cunoștința delegați- 
lor și invltațiloi este adus apoi un alt aecret al Consiliului de 
Stat prin care se conferă ordine și medalii unui mare număr de 
tovarăși care prir. activitatea lor neobosita au contribuit la în
florirea și piosperitatea de azi a municipiului. într-o atmosferă 
solemnă acad Ștefan Peterti rostește mesajul transmis comite
tului municipal de paitid. Consiliului popular municipal, locui
torilor Devei de căti e tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea lucrărilor sesiunii se dă citire unei emoționante 
telegrame adresată C.C. al P C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. în care se rcefirjnă hotărîrea cetățenilor acestor stră
vechi și frumoase meleaguri de a-și consacra toate eforturile 
înfăptuirii politicii interne și externe a partidului. Sesiunea este 
urmată de un spectacol festiv susținut de cele mai valoroase for
mații artistice din județul Hunedoara.

Seara. în frumoasa piață a Victoriei scăldată in lumina multi
coloră a sute de becuri, locuitorii municipiului au participat la 
carnavalul tineretului organizat de Comitetul municipal al 
U T.C

B. ALEXANDRU

ÎNDATORIRILE
(Urinare clin pag. I)

tot200 de titluri. Dar cifra 
redus • 200... 170... 150...

S-a redus din cauza faptului 
că autorii nu-și respectau terme
nele (și contractul trebuia rezi
liat) sau. pur și simplu, fiindcă își 
luau cuvîntul înapoi. S-a renun
țat astfel Ia tipărirea a nu mai 
puțin de 50 titluri de cursuri și 
manuale universitare, lucrări a 
căror realizare, căzând în atribu
țiile editurii, rezultă că era de 
mgximă importanță, cvasiindis- 
pensabilă.

Am vorbit de felul necorespun
zător în care desfășoară anu
mite colective de autori munca 
la manuale De exemplu : cursul 
„îmbunătățiri funciare" pentru 
anii III—IV, facultățile de agro
nomie, redactat de C. Nicolau și 
colectivele catedrelor de specia
litate din București, Iași, Cluj. 
Timișoara, Craiova, (deci necesar 
studenților din întreaga țară), tre
buia predat la 1. X. 1968 Cursul 
de „Geografie economică a 
R.S.R autori colectivul cate
drei de Geografie de la Acade
mia de studii economice din 
București, trebuia predat la... 16 
august 1966. E de prisos să spu
nem că cursurile menționate, care 
nu constituie decît cîteva exem
ple, nu au fost predate editurii 
nici pînă astăzi. în fata colecti
velor de autori, editura se pre
zintă oarecum dezarmată; ea nu 
poate obliga și nici sancționa.

singura măsură care-i stă la în
demînă fiind rezilierea contractu 
lui (măsură total ineficientă dacă 
ținem seama că esențială este a- 
pariția cursului și nu dezavua
rea unui oarecare colectiv 
profesori).

Acum, în primele zile ale 
nului universitar, am purtat 
supra cursurilot și manualelor 
niversitare discuții la diferite fa
cultăți din București, Timișoara, 
Craiova, Ploiești. O serie de răs
punsuri erau identice. Majoritatea 
cursurilor există, situația fiind, din 
acest punct de vedere, îmbună
tățită. însă sînt cursuri, îndeosebi 
pentru anii I. II și IV, care n-au 
apărut și de a căroi situație stu
denții sînt pe drept cuvin t alar
mați. Ar fi necetsai ca conduce
rile facultăților să țină iu per
manență la curent pe studenți a- 
supra stadiului de apariție al 
cursurile întîrziate, sau care nu 
vor apare la momentul potrivit. 
Studenții vor putea lua ast ei, 
măcar individual măsuri din 
vreme.

O problemă esențială la care 
ne-am relent indirect și mai sus, 
fiindcă discuțiile cu studenții a- 
tingeau și această situație, este 
aceea a editării pe plan local, în 
institute, a unei serii de cursuri 
de strictă Specialitate, a căror 
pondere tn programa de învăță- 
mînt e de prim ordin. Trebuie 
spus că acest proces se desfă-

de

a- 
a- 
u-

lent. Ter-

șoară în condiții necorespunzătoa
re, din lipsă de personal calificat, 
mașini de tipărit corespunzătoare, 
matrițe etc. Colectivele de autori 
lucrează, de asemenea, în gene
ral, într-un ritm foarte
menele la respectarea acestor a- 
tribuții, aproape strict didactice, 
de catedră (de vreme ce editarea 
se desfășoară integral în interio
rul respectivului institut) sînt 
larg... nerespectate. Poate din a- 
cest punct dc vedere, conduceri
le institutelor și catedrelor pot 
acționa cu mai multă eficiență ; 
ni se pare că nevoia reală de 
asemenea lucrări extrem de im
portante tn pregătirea studenților, 
impune măsuri și acțiuni neîn- 
tîrziate.

Noutăti
5

Inaugurat astăzi (n.r. ieri) 
pe scena Teatrului dramatic 
din Brașov, a treia „zonă" 
a Festivalului național al 
teatrelor dramatice promi
te a-și fi găsit încă din start 
acea cadență favorabilă pe 
care am fi vrut s-o desci
frăm și din întîlnirile prece
dente.

Este vorba întîi de reper
toriul care ni se promite 
aici, de către teatrele din 
Brașov. Ploiești, Tg. Mureș 
și Sf. Gheorghe, și care cu
prinde elocvente titluri con
temporane: Al patrulea ano
timp de Horia Lovinescu, 
Croitorii cei mari din Va- 
lahia" de Alexandru Popes
cu. Acești îngeri triști de 
D.R. Popescu. Coloana infi
nită de Angela Plăti. ■ Arca 
lui Noe de Mehes Gyorgy, 
Clopote la zidirea lumii de 
Emil Poenaru etc.

Și, pentru ca lista noutăți
lor să’fie completă, am asis
tat în această primă zi la 
un debut dramaturgie, eve
niment în care aproape că 
încetasem să mai sperăm. 
Teatrul maghiar de stat din 
Sf Gheorghe ne-a prezentat, 
în ipostaza de autor drama
tic un tînăr scriitor din 'lo
calitate. Tfimory Peter, cu
noscut pînă aici doar ca poet 
si prozator. Piesa acestuia, 
Moartea iluziilor, este o 
foarte substanțială dezba
tere despre ineficienta ilu
ziei ca posibilitate de eva
dare. despre superioritatea 
înțelegerii active a realității 
față de confortabila autoîn- 
țelare. însușirile 
transmit integral 
tacolf grație stării 
spireție a unui 
(Kiss Attila) si 
actori (Csergoffy 
Molnăr Gizella. __
bath Ottilia), tot atit de ti
neri ca și autorul.

La ora cinci transmit, pu
blicul așteaptă cea de a doua 
prezență a aceluiași teatru 
cu cronica dramatică a lui 
Sombori Sandor intitulată 
Găbor Aron în regia lui' 
Tompa Mjklos. spectacol a- 
supra căruia voi reveni în 
viitoarea corespondență.

In sfîrșit. tot prima zi a 
deschis.
spectacol 
prezentat 
brașoveni 
Soloviev, 
poetice.
nunțâ, la Brașov, 
de bogată.

piesei se 
in spec- 

de in- 
regizor 

a unor 
Lăszlo, 

Bor-

prin spiritualul 
Marin Sorescu, 

de tinerii actori 
Dedu Farea și Al. 
seria recitalurilor 

O serie care se a- 
deosebit

SUBTILUL HO]
E DISPĂRUT...
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tuție descriind, cu delegația în 
mînă, o situație care dezarma și 
pe cel mai neîncrezător om :
„venea de pe teren" („din
Deltă" sau „din vîrful munților") 
nu-i ajunseseră banii și „nu mîn- 
case de două zile" — vezi, 
doamne, sacrifieîndu-se de dra
gul obligațiilor profesionale ! — 
și venise să ceară împrumut cî
teva sute de lei. Gira cererea cu 
dezinvoltură, cu obrăznicie chiar, 
în numele ziarului sau, pentru a 
mai schimba placa, se dădea 
drept rudă a ministrului Cutare 
sau a directorului general 
care-1 cunoștea
Buna credință a celor care îl 
ascultau era
George Fleancu știe să vorbească, 
să convingă, să-și pigmenteze si
tuația în care — „numai din în- 
tîmplare" — se afla, cu nume 
sonore, cu titluri universitare, cu 
prieteni arhi-cunoscuți. Le spune 
tuturor pe numele mic, cu fami
liaritate, ceea ce mai adaugă cî
teva grade la încrederea interlo
cutorilor.

La Petroșeni, uzînd de delega
ția de ziarist, împrumută 500 de 
lei cu promisiunea fermă de a-i 
înapoia cînd ajunge la București. 
La Deva, după ce încearcă să ob
țină bani de la ziarul județean se 
adresează comitetului U.T.C. 
care-i oferă suma de 300 lei, 
„pentru a-1 salva dintr-o jenă fi
nanciară". Pe urmele lui, sosesc 
vești dezolante : chefuri făcute 
prin localuri, sfîrșite cu scandal, 
nopți petrecute în parcuri și 
peste tot, false identități, ba ne
pot de ministru, ba redactor șef, 
ba prieten intim cu... cutare. 
Toate sub numele sonor de

Pf
„din familie".

ușor înșelată,

crederea firească „operează" 1 
mărunte, dictate de stricte n 
sități, o haină, un stilou... < 
ocupația lui de bază năinjne , 
pnunutul". La Iași, uf ;d de 
eași rețetă tragi-comîcă, îi ir 
ioțează pe oameni, ia 300 dc 
.de la comitetul U.T.C., 100 
de la un activist, încă niște 1 
de la Universitate, de la Șd 
agricolă din Miroslava. „C 
tractările" se realizează rep; 
toți oamenii fiind încredințați 
„pana financiară" este o înt 
plare oarecare. George Flea 
este, își spun ei, un om de 
vînt.

La Constanța, împrumută 
la doctorul Gli. Primejdie 400 
și lasă în schimb... o chitanță, 
număr de buletin și semnăti 
Nu este singura, de altfel. C 
simte că oamenii înclină spre 
încredere, își așterne promisiu 
de rambursare a 
semnătură. Uneori, 
sale âu și... umor. La Pitești, 
prezintă la casa

banilor 
interveni

,--------- ____ lui Nice
Ecovoiu și cere de la st 
acestuia niște bani împrun 
Este atît de bun prieten cu s 
pinul casei îneît, după ce • 
ține banii, îi Iasă și un bilet 
cepînd cu „Nene Nicule. i 
pare rău că nu te-am gi 
acasă...". Evident, cei doi, Geo 
Fleancu și Nicolae Ecovoiu, 
se văzuseră niciodată, nu se < 
noșteau, dar mi-te să mai fie 
prieteni !

Cum a ajuns George Ff.tm 
să înșele atîția oameni r J 
n-am găsit în biografia lui an 
cedente penale, pentru că el 
este un oarecare boț care se ; 
fruptă din avutul altui;- *el, n 
subtil, este un hoț de mtrede 
delapidator al bunei credințe

a U A IU, z,
Uw-1 l f Aș

i.

George Fleancu pe care, cu eleni 
uitate, îl păstrează în toate acest 
aventuri. Și iată că în locul do 
vezii de talent, de capacitate, ci 
muncă cinstită primim vești c 
lînărul căruia i-am acordat în

SEBASTIAN COSTIN

[Șncnui
Păpoarta întreprinderii iese una 

mașinile atelierului. Ni se 
plică : inginerul cooperativei 
Vurpăr e navetist, locuiește 
oraș și a dat telefon să meargă
mașina pînă la el acasă pentru 
a comunica prin șofer unde să 
lucreze mîine dimineață tracto
riștii. De la 20 kilometri de cele 
170 de hectare ce așteaptă să 
fie însămînțate. din Sibiu, in
ginerul cooperativei dirijează lu
crările prin șeful atelierului mo
bil. Si toate acestea în timp ce 
la Porumbacu, o zi întreagă, 4 
tractoare nu au lucrat de loc, 
altele 4 la Avrig. La Arpas, din 
20 de tractoriști, la lucru nu au 
venit decît 3, pentru că „bă
ieții au fost la bal și au băut 
un pahar în plus".

In foarte multe unități se a- 
cuză insuficienta tractoarelor. Se
mănători sînt prea multe. Abia 
60 la sută se 
că tractoarele 
pot crea front de lucru, se spu
ne peste tot. Dar faptului că 
tractoarele existente nu sînt folo
site așa cum trebuie (cîteva e- 
xemple le-am dat mai sus), de ce 
nu i se opune o bună organiza
re a muncii ? Șefii de secții, în
drumătorii județeni trimiși în u- 
nități tocmai în acest scop în 
foarte multe locuri — în loc să-i 
sprijine concret pe mecanizatori, 
să-i mobilizeze — se țin unii pe 
alții de vorbă. La sediul C.A.P. 
Șeica Mare, unde un trac
tor stătea pe butuci, își dă
duseră întîlnire pentru a mai 
schimba o vorbă șefii de secții 
din trei unități : de la Șeica, de 
la Buia și Ighișul Mare — fie
care din aceste unități avînd în
că de semănat suprafețe de or
dinul sutelor de hectare. Grupul 
îl completa mecanicul controlor 
al I.M.A. Tîmava, doi tractoriști, 
un economist de secție și îndru
mătorul contabil al aceleiași 
I.M.A. „Vedeți nu numai lipsu
rile noastre ci și pe cele ale 
consiliilor de conducere din 
C.A.P. — vroia să se scuze șe
ful secției din Șeica, inginerul 
Nicolae Gbimpău. Pe semănători 
nu avem oameni, sămînța nu ni 
se aduce la timp în cimp“. Lip
suri, e drept, am consemnat pe 
parcursul raidului și din partea 
cooperativelor agricole. La Șei- 
ca Mică, de pildă, abia acum se 
încerca să se obțină telefonic a- 
probarea pentru schimbul de să- 
mînță. Direcția agricolă, uniu
nea județeană în colaborare cu 
ceilalți factori care concură di
rect la buna desfășurare a lucră
rilor din actuala campanie tre
buie ca cel puțin acum, în cea
sul al 12-lea, să întreprindă toa
te măsurile pentru înlături rea 
neajunsurilor, astfel îneît pe în
treaga suprafață planificată să
mînța să fie pus?«f.ît mai repede 
sub brazdă.

pot folosi pentru 
existente nu le

MUNCITORII CALIFICAȚI POT FI 
DINTRE TINERII DV.!RECRUTAȚI
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numai liniei nr. 3, ci întregii 
secții prefabricate. Din 400 de 
oameni cit numără secția, mai 
mult de un sfert nu posedă 
nici o calificare. în ațelași 
timp aflăm cu surprindere că 
secția duce lipsă de cel puțin 
100 de muncitori calificați. O 
situație cu totul de neînțeles, 
deși tovarășul Dănilă Moișan, 
șeful serviciului plan-orga- 
nizare, încearcă să o explice. 
Printre altele spune că între
prinderea n-a organizat în a- 
cest an decît un singur curs 
de calificare (betoniști). pen
tru că n-au fost solicitați.

— Dar cei 120 de necâlifi- 
cați ? Unde au dispărut?

— Cei mai multi i-am an
gajat în această vară : în iu
nie—iulie.

— Cursul cînd s-a deschis ? 
Interlocutorul nostru tace 

cîteva momente, încercînd 
să-și amintească data exactă.

— tn. august.
— Așadar...
— Știți, întoarce el foaia, 

nu-i puteam băga de la înce
put la cursuri. Nu știam dacă 
vor rămîne sau nu în între
prindere. Și apoi tabelele cu 
cursanții le-am întocmit la în
ceputul anului.

o mică paranteză,
reda dialogul pe care 

văzut în aceeași ordine de 
cu cîțiva tineri necal if i- 
Gheorghe Savu. E în vîr- 

26 de ani, are o vechi- 
fabrică de 4 ani și lu- 

ca betonist la linia

Facem
Vom 
l-am 
idei, 
câți,
sti de 
me în 
crează 
nr. 3.

— De ce n-ai urinat pînă 
acum cursuri de calificare? 
îl întrebăm.

— Nu s-au prea organizat. 
Dar și cele care s-au organizat 
cuprindeau puțini oameni. La 
cursul care funcționează acum 
nu participă decît 25 de mun
citori.

— Dacă ți se cerea, îl 
ventai ?

— Mai încape vorbă ? 
nu mi-a propus nimeni,
mărturisesc că aș dori mult să 
mă calific.

Același răspuns l-am primit

frec-

Dar 
Vă

vîrstâ 
vechi- 
2 ani.

și de la Vasile Pojar, în 
de 24 de. ani, care are o 
me în întreprindere d.? 
Nu se poate spune, așadar, că 
aveți dreptate tovarășe Moi- 
șan I Din planul de școlariza
re „întocmit la începutul anu
lui" și transpus în viață în a 
doua jumătate a acestuia (de 
ce acest decalaj 1 ați scăpat 
tineri care lucrează în fabrică 
de ani și ani de zile. In dosul 
justificărilor se ascunde o a- 
nume comoditate, frica de a 
vă încărca cu răspundere și 
preocupări suplimentare.

Discutăm despre această si
tuație total nesatisfăcătoare 
cu Dezideriu Durutya, secretar 
al comitetului U.T.C. al între
prinderii, dat fiind că mai 
mult de jumătate din efecti
vul secției o formează tinerii.

De la bun început tovarășul 
Durutya recunoaște 
nizațiile și comitetul U.T.C. nu 
au avut în obiectiv 
sarcini ; organizarea 
de calificare a fost lăsată ex
clusiv pe seama conducerii în
treprinderii (..noi ne gîndeam 
că trebuie să mobilizăm la 
cursuri doar pe cei înscriși"). 
Faptul că la nivelul întreprin
derii nu s-au luat măsuri pen
tru deschiderea cursurilor, nu 
a constituit un semnal de a- 
larmă — cum ar fi fost fi
resc — pentru comitetul 
U.T.C., deși pe sub privirile 
membrilor săi se perindau zil
nic zeci de tineri necalificați 
care creează probleme grele 
producției.

Cît despre organizarea de 
acțiuni specifice, ce să mai 
spunem ! Secretarul nici nu 
știe măcar despre ce e vorba, 
ce ar putea concret să inițieze. 
El nu a auzit de cursuri pe 
teme profesionale, întîlniri cu 
cadrele tehnice, olimpiade pe 
meserii. informări operative 
din știință și tehnică. con
cursul „cartea tehnică și pro
ducția" și multe altele. Re
gistrul de forme și metode pe 
care organizațiile U.T.C: îl a:u 
la îndemînă e foarte bogat, 
verificat în practică. Dar și 
dacă a auzit de ele, nu le-a 
dat nici o importanță. în.

că orga-

astfel de 
cursurilor

schimb, secretarul găsește 
scuze ;

— Atenția — ne-a declarat 
el — ne-am îndreptat-o în pri
mul rînd asupra ucenicilor 
locul de muncă. Sînteți de 
cord că aceștia au nevoie 
cît mai mult ajutor...

— Aveți mulți tineri în 
ceastă situație ?

— 3! vine răspunsul prompt.
— 21, 11 completează șeful ser
viciului plan. Unul a plecat. 
Nu știați ?

Comicul situației e limpede.
Interesîndu-ne în continua

re de activitatea organizații
lor U.T.C., am întîlnit o situa
ție de-a dreptul bizară. N-am 
putut afla bine un lucru ex
trem de simplu : cîte organi
zații există în secție și cum 
sînt ele constituite. Tovarsul 
Durutya spunea că-s două 
(„vă spun cu toată certitudi
nea") : una la „traverse* și 
alta Ia „diverse". Bazis Mun
tean, secretarul uneia dintre 
organizații, afirma dimpotrivă 
că sînt trei, find constituite 
pe schimburi.

— Una din ele — preciza
— nu are insă secretar de mai 
bine de jumătate de an. Din a- 
ceastă cauză probabil s-a 
creat confuzie.

Mai rău e că am întîlnit 
și tineri care nu știu din ce 
organizație fac parte. Asta de
monstrează elocvent că ei n-au 
participat la nici o acțiune în
treprinsă de organizațiile 
U.T.C. Șe înțelege că în a- 
cest hățiș organizatoric nu se 
poate întreprinde nimic efi
cient pe linia ridicării pregă
tirii profesionale a tinerilor. 
Manifestînd și în continuare 
aceeași pasivitate și lipsă de 
receptivitate față de doleanțe- 
țele tinerilor de a se califica, 
organizațiile și comitetul 
U.T.C, de la întreprinderea de 
prefabricate din beton Aiud 
nu vor putea îndeplini dezide
ratul major ce le-a fost trasat 
la recenta plenară a C.C. al 
U.T.C. — acela de a mobiliza 
întregul tineret din întreprin
dere la realizarea tuturor in
dicațiilor planului de produc
ție.

la 
a- 
de
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• BALTAGUL : rulează la . _ 
tna (ora 20,30). Gala filmului ro
ma. leac.
• CORABIA NEBUNILOR : 

lează la Patria (ora 9), Modern 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20). Flamura 
(orele 9; 12,30; 16; 19).
• LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI: 

ruieazâ la Republica (orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20.30).
• VIAȚA LUI MATEUS : rulea

ză la Buzești (ora 20.30).
• AVENTURA : rulează Ia Uni

rea (orele 15.30; 18).
• SINGURĂTATE IN DOI : ru

lează la Cotroeeni (orele 20,30).
• CIND VOI FI MORT ȘI LI

VID ; rulează la Miorița (orele 
9.30; 11,30; 13,30; 16; 13,15; 20,30).
• MESTEACĂNUL : rulează la 

Moșilor (ora 20.30).
• VIEȚI USCATE . rulează la 

Vitan (ora 20,30).
• FRATELE DOCTORULUI HO- 

MEK : rulează la Progresul (ora 
20.30.
• ATENTATUL DE LA SARA. 

JEVO : ruiează la Victoria (orele 
9; 11.15: 13,30; 16; 18.30; 20): Volga 
orele 9,30—15.45 în continuare; 
18,15; 20.30).
• 6 IULIE : rulează la Lumina 

(orele 9,30—16 în continuare: 18,20: 
20,30).
• CONTESA COSEL : rulează la 

Dacia (orele 8,15—20 în continuare).
• ROȘII ȘI ALBI ; rulează la 

Rahova (ora 20,30).
• OMUL, ORGOLIUL, VEN

DETA : rulează la Bucegi (orele 
9; 11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30).
• TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNE

ȚE : rulează la Munca (orele 16; 
18: 20).
• STELELE DIN EGER: rulează 

la Arta (orele 9,30—16 in continua
re; 19,30).

ru-

• BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 
rulează la Flacăra (ora 20,30).
• PARISUL VESEL . rlilează la 

Timpuri Noi (orele 9—16.15 în 
continuare).
• MOARTEA UNUI BIROCRAT: 

rulează ia Victoria.
o TIGRUL : rulează

(o.ele 15,45; 18; 20,15), ullralirea 
intre popoare (orele 15: 17,45; 20).
• OMUL CU ORDIN " ~Z-

PARTIȚIE rulează la Unirea (o- 
rele 20,15).
• FAMILIA NOASTRĂ TRĂZ- 

NITĂ : rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 

rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 18)
• VIRSTA INGRATĂ : rulează 

la Rahova (orele 15,30; 18).
• OMUL MOMENTULUI : ru

lează la Crîngași (orele 15.30; 18;
20.15) , Progresul (orele 15,30; 18).
• CĂSĂTORIE DIN INTERES: 

rulează la Cosmos (orele 15,30- 18;
20.15) .
• MY FAIR LADY : rulează la 

Central (orele 9.30; 13: 16.30; 20).
• DRAGOSTE LA LAS VE

GAS : rulează la Doina (orele 
11,30: 14; 16.15: 18.30; 20,45), Dn- 
mul Sării (orele 15; 17,30: 20)
• VERA CRUZ : rulează la 

Popular (orele 15,30: 18: 20,30).
• I.A NORD PRIN NORD-VEST: 

rulează la Floreasca (orele 9,30; 
13,30; 17.20).
• SOARELE VAGABONZILOR : 

rulează la Vitan (orele ,15.30: 18).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Festi
val ---- ~ - ------
18,30; 21), Favorit 
15,30: 18: 20,30).
•mai

BĂRBAȚII : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele “ " “ -----
16,30; 18.45: 21).
• OMUL CARE 

LIARDE: rulează 
15.30: 18; 20,30).

• LUPII ALBI : 
roviar (orele 9; 11:

la Pacea 
înfrățirea

DE RE-

(orele 8.45; 11,15; 13,30; 16;
“ (orele 10; 13;

PERICULOASE DECIT

9: 11.15: 13.30:

VALORA Mi
la Lira (orele

rulează la Fe- 
13,30; 16; 18,30;

21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
1G; 18.15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30- 16; 18.15; 20,30).
• PARIA : rulează la Grivi-

ta (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18-
20,15).

» UN GLONTE PENTRU GE
NERAL: rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18), Ferentari (orele 15,30; 
13; 20.15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL ; 

rulează la Giulești (orele 15 30- 
18; 20,30).
• COMISARUL „X“ ȘI BANDA 

„TREI CIINI VERZI" ; rulează la 
Cotroeeni (orele 15,30; 18).

o SHERLOCK HOLMES : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

• PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE: rulează la Timpuri 
Noi (orele 17—21 în continuare).

• 18,00 Buletin de știri • 18,05 
Micii meșteri mari. Trucaje in fo
tografii s 18,20 Studioul tineretu
lui. Licențe onorate și... neonorate
• 18,15 Carnet cinematografic •
16.15 Pe-ntinse plaiuri românești 
Muzică corală interpretată de An
samblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România
• 19,30 Telejurnalul de seară •
20.15 Romanul foileton „Lunga 
vară fierbinte" (XXV) „Omul cu 
două fețe" • 21.05 între metronom 
și cronometru. Transmisiune de la 
Brașov. Temele : Brașov, oraș 
muzical; Cucerirea gigantilor lu
mii • 22,05 Cadran — emisiune 
de actualitate internațională • 
22,35 Selecțivni din Festivalul de 
dans — Ungaria 1969 • 22,50 Tele
jurnalul de noapte și buletinul 
meteorologic.

oamenilor. A fost, cîțiva ani < 
zile, învățător în comuna sa n 
tală, Mihăilești, din județul O 
S-a dat apoi drept student. 
Iași. Dar — după cîte âr-m 
făcut între timp — cine m 
poate ști adevărul ? Singure 
urme adevărate sînt cele ale „în 
prumuturilor" făcute aproape i 
fiecare oraș din țară.

Cine ești tu, George Fleancu 
Aflu că ai fost învățător și că ; 
avut eîndva îndrăzneala să vo; 
bești unor copii despre cinsb 
onestitate, demnitate. Nu ști 
dacă le-ai vorbit, poate ai avu 
atunci, decența de a nu pronunț 
asemenea cuvinte

în general, sîntem înclinați s 
găsim celor din jur circumstanț 
atenuante pentru o greșeală, mi 
simplă sau mai gravă. Georg 
Fleancu nu face „greșpl-", în 
treaga țesătură a înșelătditt.i sal 
este perfect lucrată. Descoperii; 
că, de fapt, nimeni nu-i cunoașt 
un domiciliu stabil, buletinul ci 
identitate eliberat cu seri: 
B.J./P. 748556 de miliția din Ro 
șiorii de Vede este bun doar pen 
tru a-și acoperi, legal, semnatul; 
(nu mai locuiește de ani de zil< 
la adresa înscrisă în acte).

Sîntem, adesea, înclinați si 
fim menajanți cu cei care-ș 
pierd, pentru un timp, cumpătul 
echilibrul valorilor. Încercăm să- 
redresăm, să le întindem, cu ge
nerozitate, mîna. Dar cîte mîin; 
s-au întins spre George Fleancu 
ar fi greu de numărat, pentru că 
fiecare om înșelat de el, a fost, 
pentru un moment, dispus să-l 
ajute sincer, prietenește. Și fie
care a rămas cu sentimentul du
reros al unei încrederi călcate în 
picioare. De George Fleancu, un 
om căruia, credem, numai legea 
>i. *»âi poate întinde o ultimă 
mînă de ajutor. Un „ajutor" în- 
tr-adevăr concret și consistent...

LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA



Debut

spectaculosETAPA EFICACITĂȚII o surpriză

• Record absolut al actualei ediții a campionatului: 34 de goluri • Etapa celor mai 
spectaculoase răsturnări de scoruri • Oaspeții au jucat ca pe teren propriu • Golgeterii 

etapei: înaintașul C. Radu și fundașul Lupescu

1. Din. Buc. 9 6 12 17—10 13
2. F. C. Argeș 9 5 2 2 24—13 12
3. Univ. Crv. 9 5 2 2 15— 9 12
4. Rapid 8 4 3 1 15— 9 11
5. Dinamo Bacău 9 4 2 3 14— 8 10
6. U.T.A. 9 4 2 3 14—13 10
7. Jiul 9 5 0 4 14—14 10
8. Steagul Roșu 9 5 0 4 14—16 10
9. „U“ Cluj 9 2 5 2 12—12 9

10. Farul 9 4 14 11—16 9
11. Petrolul 7 3 2 2 8— 7 8
12. Steaua 8 3 1 4 24—18 7
13. C.F.R. Cluj 9 2 2 5 6—14 7
14. Crișul 9 2 2 5 12—21 6
15. „Poli.u Iași 9 117 6—21 4
16. A.S.A. Tg. M. 9 117 5—21 3

CLASAMENT

LUPESCU,
HAT-TRICK! DIAGRAMA ETAPEI

Foto : C. CIOBOATĂFundașul Lupescu înscrie din nou pentru echipa sa

„POLI" IAȘI — 
marcat : Moraru 
pentru Petrolul,

„U“ CLUJ — CRIȘUL ORADEA 
3—3 (2—1), Au marcat Munteanu 
25’. Barbu 45’ și Oprea pentru 
clujeni. Naghy 33’. Dărăban și Har- 
șany pentru orădeni.

RAPID BUCUREȘTI — JIUL 
PETROȘENI : 4—3 (1-H). Au mar
cat : Lupescu (45’ 71'. 85’) și Nea
gu 55’ pentru Rapid, Libardi 25’ șl 
Marinescu (68‘ 70) pentru Jiul.

FARUL CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI — 1—2 (0—1).
Au marcat . Dumitrache 25' șl Săl- 
ceanu 56’ pentru Dinamo șl Badea 
84’ pentru Farul.

STEAGUL ROȘU — STEAUA : 
4—2 (2—2). Au marcat : Gydrfl 5', 
Pescaru 44’ și Balint (47' și 89') 
pentri Steagul Roșu șl Tătaru II 
de două ori pentru Steaua.

F.C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ : 
3—0 (2—0). A marcat : Radu
(2’, 28’, 73').

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
U.T. ARAD: 4—1 (3—1). Au marcat: 
Oblemenco (20' din 11 m., 35') 
Neagu 40' și Pojoni 28’ (autogol) 
pentru ,,U“ Craiova și Domide 26’ 
pentru arădeni.

PETROLUL 
2—1 (1—1). Au 
22’ și DinCUță ,___ .
respectiv Moldoveanu (21’) pentru 
ieșeni.

DINAMO BACAU — A.S.A. TG. 
MUREȘ : 1—0 (0—0). A marcat 
Ene Daniel 74’.

Opțiunea pentru meciul dif 
Dealul Spirii, mi s-a părut, îna 
inie de primul fluier, o dero
gare forțată de ia cerința esen
țială a rubricii. Calculul hirtiei 
indica derby-ul la Constanța — 
așa cum a și fost, de altfel, Di
namo cucerind o victorie care c 
menține în postura de lider. Dai 
partida Rapid — Jiul, prin în
treaga ei ținută, a fost ca un ve
ritabil derby. Anunțîndu-se c 
luptă echilibrată, evoluția de pe 
teren a celor două team-uri, a 
confirmat așteptările. Meci fru
mos, cu faze curate de fotbal, 
cu acțiuni dinamice, asupra re
zultatului pianind tot timpul in
certitudinea. Minerii ar fi putut 
obține un draw, și nimeni n-ar 
fi îndrăznit să spună că-i pe ne
drept. Ozon a făcut, în orașul de 
sub Paring, o orchestră exce
lentă, care evidențiază poate 
nu atît niște individualități, cit 
o echipă, în deplinul ințeles al 
cuvîntului. Rapid este așa cum o 
știm : o echipă matură — cind 
vrea ; o echipă de surprize — 
cînd poate : o echipă de șoc, de 
bătaie — cînd se mobilizează și 
băieții nu se precipită, nu-și dau 
in petic. Ieri a întrunit în bună 
măsură unele din aceste atribu
te. Și rezultatul — victorie, după 
ce fusese condusă de două ori.

Dar meciul de ieri a fost fru
mos, vrîn<lu-se trecut Pe lista 
acelor partide cgre nu se uită 
ușor, în primul rînd, pentru nu
mărul mare și frumusețea golu
rilor înscrise, pentru răsturnări
le spectaculoase de situații. Dar 
mai presus de toate, pentru că 
a consacrat un jucător — erou 
al partidei, Lupescu, băiatul a- 
cesta laborios și inimos, care în 
atitea rînduri a făcut tot ce-i 
omenește posibil pentru echipa 
Iui, fiind nevoit nu arareori 
să-și vadă isprăvile trecute în 
anonimat. Ieri a fost cel mai 
bun apărător și cel mai bun 
înaintaș al echipei din Grant. 
Caz unic în istoria fotbalului 
nostru, el a marcat trei goluri 
de zile mari.

Iată, dc altfel, filmul celor 
7 goluri din Dealul Spirii. în 
minutul 25, Libardi execută o 
lovitură liberă de la distanță 
Balonul intră sub bară, sprijinit 
și de nesiguranța lui Rămurea- 
nu. Egalarea se produce în min. 
44. Tot dintr-o lovitură liberă : 
execută Dumitru — pe care as 
fi vrut să-1 evidențiez în mod 
deosebit alături de Angelescu și 
Lupescu, dar mă rețin irascibili- 
tățile acestui tînăr — iar Lu
pescu, cu capul a liftat balonul 
în plasa lui Stan. Rapidul preia 
conducerea în min. 57. Neagu 
primește o excelentă pasă — 
cum din păcate el nu prea știe 
să dea — Si 2—1. Din nou ega- 

Constantin ajunge to- 
minge fără șanse, îna-

litate : I. 
tuși la o ___—-----,
intea lui Rămureanu, care ezită 
inițial să 
rea clipă. Deci 
cîștiga partida ? Proaspătul in
trodus in echipa minerilor, Ma
rinescu, trage „un tun" și min
gea lovește un smoc de iarbă 
căpătînd o traiectorie ciudată, 
și printr-un salt, îl învinge pe 
Răducanu, introdus să salveze 
poarta și onoarea Rapidulețului. 
Era în minutul 70. Taniango, do 
la linia de 16 m, îșî invită co
legii la atac. Angelescu îl as
cultă și în urma unui slalom pe 
dreapta, il vede pe Lupescu ex
celent postat pentru gol. Minu
tul 73 : 3—3 Din nou egalitate. 
Totuși, cine va cîștiga ? Intuin- 
du-se, cei doi autori ai golului 
trei, repetă secvența. De data 
aceasta Angelescu execută un 
corner și Lupescu reia impara- 
bil : 4—3.

Cu acest rezultat se încheie o 
partidă care înscrie un nou pre
tendent pe lista golgeterilor, în 
persoana fundașului Lupescu — 
și-i oferă antrenorului Marin 
Bărbulescu, în legătură cu in
troducerea mult prea tirzie a lui 
Răducanu — uneori mofturile 
compromit succesul ! — un bun 
prilej de reflecție.

intervină pierzind ma- 
~ 2—2. Cine va

V. CABULEA

„STUFAT DE FLUTURI"
(Urmare din pag. I)

țiul, neîntîmpinat de vreo 
urmă de protest; apoi, exe
cuția lui Oblemenco pornită 
cam cu spatele spre portar și 
înscriind cu lehamite de se
nior dar fără drept de apel... 
Apoi: egalarea-stirpriză pro- 

. dusă de Domide pentru o e- 
pentuală tulburare a spiritelor. 
Care tidburare, însă, n-avea să 
se producă pentru că s-a opus 
Pojoni, semnatar al unui auto
gol cu boltă, dulce desenată 
peste Gornea și peste pofta de 
a vedea bătălii a celor 20 000 
din tribune. Pe urmă : un șut- 
bombă pornit din bocancul de 
calibru liliputan al lui Neagu 
și, din nou, o torpilă a tunaru
lui Oblemenco întors, se pare, 
la uneltele sale balistice — și 
gata I

Ar fi putut să fie 7—1 sau 
14—2 sau 21—3 sau cit mai 
vreți să puneți. Și nu s-ar fi 
supărat prea mult arădanii, și 
nu s-ar fi bucurat prea tare 
oltenii. Pentru că partida de la 
Craiova a avut, cum spuneam,

DIVIZIA B
SERIA I

Dunărea Giurgiu — Metrom 
Brașov 2—2 ; Progresul Brăila — 
Portul Constanța 2—0 ; Metalul 
București — Gloria Bîrlad 2—1 ; 
Flacăra Moreni — Oțelul Galați 
1—0; Ceahlăul P. Neamț — Pro
gresul București 0—1; Politehnica 
Galați — Metalul Tîrgoviște 1—0; 
Sportul Studențesc București — 
Poiana Cimpina 1—1; Știința Ba
cău — Chimia Suceava 2—1.

In clasament conduce Progresul 
București cu 14 p., urmată de Me
talul București cu același număr 
de puncte dar un golaveraj inte
rior.

SERIA A Il-a

Gaz Metan 
Tr. Severin 
Metalurgistul

Olimpia Oradea — C.S.M. Reșița
1— 0; Ripensia Timișoara — Elec- 
troputere Craiova 4—2; Minerul 
Anina — Metalul Hunedoara 2—0; 
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara
2— 1; Chimia Rm. Vîlcea — Olim
pia Satu Mare 1—0; ~ '
Mediaș — Metalul 
2—1; C.F.R. Arad — 
Cugir 4—0; Minerul Baia Mare 
Vagonul Arad 3—0.

In clasament 
Sibiu cu 13 p. 
nul Arad cu 12 
ța cu 11 p. 

conduce C.S.M. 
urmată de Vago- 
p. si C.S.M. Resi

gustul unui stufat de fluturi, 
gust imposibil de explicat dar 
simțit din plin atît pe stadion 
cit și în tribune unde, preț de 
90 de minute, toată lumea a 
degustat clipele de vară tom- 
natecă (sau invers) într-o caldă 
contemplare — metafizică i-aș 
zice — întretăiate numai arar 
de circumstanțiale pocnet'/ de 
petarde sau de constatarea, 
lipsită de orice infatuare sau 
parti-pris, că „ai noștri merg 
bine", pe cînd „ai lor, săracii, 
sînt la pămint cu moralul după 
tragica polcă jucată în compa
nia Legiei".

Nu vreau sa diminuez cu ni
mic meritele craiovenilor, alcă
tuind aceeași echipă solidă, 
promptă în apărare, exactă în 
pase și capabilă de țîșniri ele
gante și eficiente, o echipă că
reia azi i s-ar putea reproșa 
— dacă la urma urmelor a- 
cesta e un subiect de reproș S. UNGUREANU

JUBILEUL „U“

I. RUS

festivităților, 
adunare au 

C.C. al 
NICOLAE

După aproape o săpțpmînă,. 
cine mai poate înregistra' întrl- 
nirile fericite ? Intîlnirile cu lo
curile dragi ale studenției, în- 
tîlniri cu colegi din amfiteatre 
și de pe stadioane care au am
plificat farmecul Clujului stu
dențesc în această toamnă, cînd 
„U“ a împlinit virsta de 50 de 
ani. Este o virstă a maturității, 
însemnul unui drum lung, greu 
și fermecător. I-am văzut ieri, 
în ultima zi a festivităților con
sacrate evenimentului, pe vete
rani alături de tineri uniți de o. 
flacără comună care se poate 
numi entuziasm. Entuziasmul î.n 
această ipostază însemnînd și e- 
lan și pasiune. La adunarea fes
tivă. rectorul universității, prof, 
univ. dr. docent Ștefan Fascu, 
membru corespondent al Aca
demiei, a felicitat călduros clu
bul. Prof. dr. docent Ion Cio- 
banu, președintele clubului, a 
făcut un istoric al victoriilor 
culorilor studențești de-a lungul 
unei jumătăți de secol.

Azi, cel mai mare club uni
versitar din țară este prezent în 
viața cotidiană a sportului nos
tru, activ și merituos, onorînd 

— doar faptul că și-a menajat 
în mod prietenesc adversarul 
aflat în impas. Dar trebuie 
subliniată aici, cu apăsate sub
linieri, starea de prostație a 
echipei U.T.A. și trebuie tras 
semnalul de alarmă în vede
rea unei grabnice lecuiri, u- 
tilă în ultimă instanță întregii 
noastre mișcări fotbalistice.

Dincolo de succesul dinamo- 
cist la Constanța, de lupta e- 
roică a minerilor la București, 
de egalarea izbutită de oră- 
deni sub Feleac, de seria con
tinuată de Teașcă sub pruni 
și de toboganul imanent al 
A.S.A.-ei, gindul principal spre 
care ne îndreaptă cea de a 
noua etapă aceasta rămîne: 
vindecați pe U.T.A. I

P.S. In atenția antrenorilor 
de loturi: atît Domide cit și 
„olimpicii" Popa și Oblemenco i 
s-au mișcat bine. Oprea n-a a- 
vut... treabă.

I

*

nu numai culorile clubului clu
jean dar și întreaga activitate 
sportivă clin patria noastră, 

în încheierea .......... . .
parțicipanții la 
trimis o telegramă 
P.C;R.. tovarășului
CEAUȘESCU : „Noi, participan- 
ții la adunarea festivă prilejuită 
de aniversarea a 50 de ani de la 
înființarea clubului sportiv li
ni versitatea, ne îndreptăm gîn- 
tlurile cu dragoste și recunoștin
ță spre Partidul Comunist Ro
mân, spre conducătorii săi iu
biți. spre dv. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile mi
nunate create in anii noștri 
dezvoltării sportului universi
tar.

Ne. angajăm in aceste clipe 
solemne să ne înzecim eforturile 
in pregătirea profesională, să 
frivîțăm tot mai bine, să no ri
dicăm măiestria sportivă, să 
dezvoltăm frumoasele tradiții 
ale dlubului nostru și ale sportu
lui românesc spre gloria culori
lor scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România".

Etapa viitoare
(2 noiembrie)

Dinamo București — TT.T.A. ; 
Politehnica — F. C. Argeș : Cri
șul — Steagul Roșu : A.S.A. Tg. 
Mureș — Rapid : Jiul — Univer
sitatea Craiova ; Farul — Dina
mo Bacău : Steaua — „U“ Cluj ; 
C.F.R. Cluj — Petrolul.

Toamnă atletică
în toată țara se dispută. în aceste zile, faza județeană a cam

pionatului republican de cros, urmînd ca la 9 noiembrie să aibă 
loc în București finala pe țară, pentru decernarea titlurilor de 
campioni.

în București, faza pe municipiu s-a desfășurat pe Stadionul 
tineretului, într-o organizare ireproșabilă.

Iată de cine au fost cucerite titlurile de campioni ai Bucu- 
reștiului la junioare mici • Cornelia Holub (Metalul). Pe echipe 
— Metalul. Juniori mici ; Iulian Hlibăn (S.S.A.), pe echipe — 
Metalul ; Junioare mari : Sofia Cîmpulungeanu (Viitorul) pe 
echipe — Metalul : Juniori mari : Petre Lupan (Metalul) pe 
echipe Metalul ; Tineret : Ion Dima (Steaua) pe echipe — 
Steaua; Senioare: Viorica Gabor (C.A.U.) pe echipe C.A.U, | 
Seniori : Nicolae Mustață (Dinamo) pe echipe — Dinamo.

Este neapărat necesar să se facă totul pentru a reînvia tradi
ția organizării «ie crosuri, toată toamna, atît de secțiile școlilor 
și cluburilor, cit și de consiliile municipale și județene de edu
cație fizică și sport.

V. TIMIȘ

Jocuri dinamice, sțlectăculpas'e,. -stituj un' exfernpîu de dirzenie și 
un. echilibru mai' accentuat in- dăruire pentru mulți din bas- 
tre echipele diviziorfare; debutwîf .........................
a numeroși jucători tineri și, in 
același timp, valoroși, arbitraje 
de calitate, iată caracteristicile 
primei etape a campionatului 
categoriei A la baschet' mascu
lin și feminin.

La fete am remarcat apariția 
imer a treia „forțe" capabile să 
emită pretenții la titlu, echipa 
I.E.F.S. (antrenor — Teodora 
Predescu). Cu o bună pregătire 
fizică, agresive in apărare și in 
luptă sub panouri, cu multe ju
cătoare înalte, studentele au re
editat jocul bun din finala „Cu
pei" solicitînd la maximum pe 
campioane. Numai forma de zile 
mari a Dorinei Suliman (24 p) 
și greșelile prea numeroase 
comise de studente în atac au 
permis rapidistelor să se de
tașeze în finalul partidei : 
63—56 (31—24).

La băieți Steaua a dispus cu 
ușurință de Politehnica Brașov 
(80—52), care pare a se anunța 
de pe acum drept una din prin
cipalele candidate Ia retrogra
dare.

Și prima surpriză : experimen
tata formație 
terenul învinsă 
meci dramatic 
nara echipă 
bucureștenr — 
„ca la carte" de maestrul spor
tului Emil Niculescu (care, la 
cei 37 de ani ai săi poate con-

Rapid a părăsit 
(78—85). după un 
cu mult mai ti- 
a proiectanților 

I.C.H.F. Conduși

La orizont
• VOLEI >

Dinamoviada
Capitala a găzduit, în cadrul 

etapei de ieri, nu mai puțin de 
șapte partide, trei masculine și 
patru feminine. Dintre ele, 
două au polarizat atenția ' iubi
torilor de volei — jocurile în 
care au evoluat echipele clubu
lui Dinamo, acestea fiind urmă
rite de public și specialiști prin 
prisma apropiatului examen in
ternațional — „Dinamoviadă" 
de volei ce se va desfășura la 
Praga între 1—10 noiembrie. 
Dinamoviștii au avut un adver
sar mai tenace, întrebuințîn- 
du-se din plin. Replica dată. de 
Viitorul Bacău a fost foarte vi
guroasă, realizîndu-se astfel un 
spectacol voleibalistic de cali
tate. Au cîștigat dinamoviștii 
cu 3—0. Am remarcat pofta de 
joc a titularilor Corbeanu, Tîr- 
lici, Smere'cinschi, ceea ce 
îndrituiește să sperăm într-o 
evoluție la înălțime în „orașul 

.. .............. * campi- 
adversar

ne

de aur". Voleibalistele
oane au întîlnit un __ ____
mai modest — C.S.M. Sibiu — 
de care au dispus tot cu 3—0. CORNEL VĂLEANU

REZULTATESCONTATE
LA HANDBAL

După risipa de partide de 
săptămîna trecută, cînd bucu- 
reștenii au văzut handbal pe 
săturate datorită turneului mas
culin din Sala Floreasca, ieri

1

I

*

* 

chetbaliștii tineri), Cimpeanu, 
Mălușel (foarte bun), Chiciu și 
Gali au izbutit să depășească o 
echipă care începe să cam tră
iască din amintiri. Bătrinil Pre- 
dtilea, Turșugîan, Popovici, Cr. 
Popescu nu mai pot merge cu 
motoarele in plin, iar noua 
„șarjă"'a Rapidului (Ivan, Ban
dit. Vlădescu etc.) nu . are nici 

. experiența, nici calitățile nece
sare pentru a-i înlocui cu suc
ces.
'La Timișoara, echipa vetera

nului Jan Ionescu a cedat, oare
cum surprinzător, în fața Poli
tehnicii București, cu un antre
nor nou (Stela Rusu) și o echi
pă nouă, iar la Galați Politeh
nica din localitate a cedat sur
prinzător în fața I.E.F.S. Etapele 
următoare promit dispute la fel 
de interesante și echilibrate.

OVIDIU PĂUN

Tată celelalte rezultate : Mas
culin : Comerțul Tg. Mureș-
Voința București 76—57 ; Poli
tehnica Galațj-I.E.F.S. 71—73 ; 
Universitatea Timișoara-Politeh- 
nica București 52—61 ; Meciul 
Dinamo București-Universitatea 
Cluj a fost amînat, '

Feminin : Crișul Oradea-Con- 
structorul București 51—40 ; Mu
reșul Tg. Mureș-Progresul Bucu
rești 59—49.

Tot în sala Dinamo,, echipa 
Farul Constanța a arătat o mos
tră de ceea ce se numește în
tinerirea lotului, prezentînd în 
intîlnirea cu Medicina Jțapte ju
nioare. Cu toate că au fost în
vinse cu 3—1, tinerele jucătoare 
de pe litoral au furnizat o par
tidă excelentă și numai lipsa 
de maturitate le-a dus la in- 
frîngere.

Celelalte rezultate tehnice ale 
etapei : Masculin : Rppid-Uni- 

' versltatea Craiova 3—0.; Steaua
— Unirea Tricolor Brăila 3—0; 
Tractorul Brașov — Progresul 
București 3—2: Petrolul Plo
iești — Politehnica Timișoara 
3—1 ; Politehnica Galați — Mi
nerul Baia-Ma‘re 3—0. Feminin: 
Progresul București »— Rapid 
București 0—3; C.P. București
— Voința Miercurea-Ciuc 3—0; 
Universitatea Timișoara — 
I.E.F.S. 3—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Penicilina Iași 1—3.

și-au pus, cum s-ar spune 
„pofta-n cui" trebuind să se 
mulțumească cu singura partidă 
programată în Capitală în ulti
ma etapă a turului întîi al cam
pionatului feminin I.E.F.S. — 
Rulmentul Brașov.

Brașovencele au întrecut aș
teptările. Dacă înainte de meci, 
sperau într-o comportare meri- 
tharie, eventual obținerea unui 
rezultat cit mai strîns. partida 
țe-a confirmat' speranțele în 
sensul cel mai ebnvenabil pen
tru ele. Cu un joc mai bine or- 

aplomb, 
victorie 
atît de

tru ele. Cu un joc mai 
ganizat și cu mai mult 
Rulmentul a reușit o 
pe cit de muncită, pe 
meritată. Scor : 12—9.

Iată și cîteva rezultate 
partidelor disputate în țară : 
Universitatea Timișoara — Con
fecția București 14—6 ; Con
structorul Timișoara — Pro
gresul București 9—9 ; Univer
sitatea București — C.S.M. Si
biu 12—8 ; Voința Odorhei — 
Rapid București 10—8.

ale

In „Cupa României" la scrimă

urmată de 
mondiale.

Ultimul act al competițiilor 
interne rezervate seniorilor s-a 
consumat la sfîrșitul acestei 
săptămîni în sala Floreasca II. 
încheiată fără surprize, reîntîl- 
nirea cu loturile care abia s-au 
întors de la mondialele de la 
Havana, cărora li s-au adăugat 
restul trăgătorilor, pină la 16 de 
fiecare armă, a prilejuit dispute 
interesante,' emoționante și de 
un bun nivel tehnic. Locul I. o- 
cupat de T. MUREȘAN, in fața 
componenților lotului nu trebuie 
să surprindă pe nimeni, trăgă
torul de la Universitatea dove
dind că rămîne until dintre cei 
mai redutabili floretiști români. 
Sobru, constant în rezultate, el 
a încheiat concursul cu o sin
gură înfrîngere. Drîmbă, Țiu, 
Ardeleanu, l-au urmat îndea
proape în clasament în ordinea 
de mai sus ; deci lot compact 
al trăgătorilor fruntași. O men
țiune specială pentru tînărul 
G. Ursovici de la Progresul, 
care a ocupat locul V. Necon- 
vlngătoare a fost evoluția lui 
I. Falb, clasat modest pe locul 
VII.

La fete. „Cupa" a fost decer
nată Olgăi Szabo, 
eroina _ recentelor ■uvuuuue, 
Maria Vicol. Ceea ce a fost foar
te interesant la această armă a 
fost afluența de elemente foarte 
tinere, bine dotate pentru scri
mă și care, cu .o pregătire bună, 
vor putea în curînd să înlocu
iască actuala ..gardă de aur". 
lOstafi, Halchin, Bartoș, Draga 
etc.). Ceea ce n-a reușit A. Mi
ronov la ..naționalele" din vară, 
în fața trăgătorilor de la Steaua, 
a reușit acum A. Pongraț de la 
Medicina Tîrgu-Mureș, cucerind 
pe merit „Cupa României" la o 
diferență de trei victorii față de 
următorii clasați, stelistii (Mol- 
danschi, Sepeșiu, Marinescu și 
N. Istrate, toți cu cite nouă vic
torii.

Spada rămîne totuși arma la 
care trebuie să se depună efor
turi, atît din partea sportivilor 
cit și a tehnicienilor pentru a 
fi scoasă din anonimat.

La sabje. rezultate normale 
dar după o luptă extrem de dîr- 
ză. Cîștigătorul. O. Vintilă este, 
într-un fel. performerul con
cursului. Astfel, spre deosebire 
de ceilalți cîștigători. el a reușit 
să.termine neînvins turneul.

L. GLIȘCA

POLO: 0 campioană

fără.,, campionat
In decorul cenușiu al ultime

lor zile de octombrie s-a în
cheiat la fel de cenușiul campio
nat al primei divizii de polo. 
Era și timpul, pentru că alături 
de răceala — justificată — a 
spectatorilor, jucătorii aveau ele 
întîmpinat tot mai mult răcea
la bazinelor. Dinamoviștii bucu- 
reșteni și-au adjudecat' din nuu 
medaliile de campioni, iară să 
mai treacă, de această dată, 
nici măcar prin emoțiile eternu
lui derbi, cu Steaua. Evident, un 
campionat a cărui câștigătoare e 
cunoscută încă înaintea primei 
etape, un campionat în care se 
luptă doar pentru stabilirea 
ierarhiei de la locul 2 la locul 
10 nu mai poate fi numit cam
pionat. Este, poate, aceasta, una 
din explicațiile cele mai consis
tente ale regresului manifestat 
în ultima vreme de jocul de polo 
la noi in țară, una din explica
țiile decăderii echipei naționale 
din elita mondială. Infuzia de 
tinerețe care a caracterizat a- 
cest campionat nu a coincis, din 
păcate, cu o infuzie de calitate 
a jocurilor, cu un plus de echili
bru intre formațiile participante. 
Clasarea pe primele trei locuri 
a unor echipe bucureștene (Di
namo, Steaua, Rapid) ilustrează 
anemia _ cronică a polo-ului din 
provincie, reprezentat mai ono
rabil doar de Voința Cluj (locul 
4). în urma rezultatelor din eta
pa finală a fost stabilită echi
pa care retrogradează : firește 
o echipă din provincie : C.S.M. 
Metalul Roșu Cluj. A promovat 
Rapid Oradea. Golgeterul cam
pionatului — tînărul Claudiu 
Rusu de. la Voința Cluj — 43 de 
goluri marcate (la 15 goluri de 
al doilea clasat ! !).

Rezultate tehnice: Dinamo — 
vagonul Arad : 10—4 ; Rapid — 
~FuF'tS- ■ T~4j Progresul —C.S.M. Cluj : 6-5 ; Crișul — 
Steaua: 1—3; Voința Cluj — 
Politehnica Cluj : 11_ 8.

P. OVIDIU

reintilnire

CU N ĂST ASE
Șl TIRIAC

Turneul de tenis fulger orga
nizat de ziarul „Sportul", care 
s-a disputat duminică în sala 
Floreasca cu participarea celor 
mai buni 4 jucători români, a 
cunoscut un remarcabil succes. 
Pe primul loc s-a clasat Uie 
Năstase cu 2 victorii (17—14), ur
mat de I. Țiriac — 2 victorii (15 
— 13), Dron — 1 victorie și Măr- 
mureanu — zero victorii.



COMUNICAT COMUN F

ROMANO-BELGIAN
Răspunzînd invitației guver

nului belgian, președintele: 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit, 
de ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, au făcut 
o vizită oficială în Belgia,, 
între 21 și 25 octombrie 1969- 

tn timpul șederii lor în Bel
gia. înalții oaspeți români au 
fost primiți de Maiestatea Sa 
regele Baudouin. care a înmî- 
nat președintelui Consiliului 
de Miniștri al României în
semnele Marii Cruci a Ordi
nului Coroanei. La rîndul 
său, premierul român a remis 
primului ministru belgian,. 
Gaston Eyskens, însemnele 
Ordinului „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa I.

Eminenții oaspeți români: 
au avut întrevederi cu pre
ședintele Senatului, Paul Stru- 
ye. Ei au participat la mani
festări culturale, s-au întreți
nut cu membri ai guvernului 
și cu reprezentanți ai vieții 
politice, economice și cultu
rale. în cursul vizitei, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, 
au avut cu primul ministru al 
Belgiei, Gaston Eyskens, cu 
ministrul afacerilor externe, 
Pierre Harmel, și ministrul co
merțului exterior, Hendrik Fa- 
yat, convorbiri care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie, cordialitate și înțe
legere mutuală și care au per
mis să se efectueze un schimb 
de vederi asupra relațiilor bi
laterale și asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

Constatînd cu vie satisfac
ție că raporturile de colabora
re româno-belgiene se dezvol
tă cu succes in toate domenii
le, cei doi șefi de guverne au 
scos în evidență posibilitățile 
care există pentru intensifi
carea în continuare a acestora. 
Ei și-au exprimat, de aseme
nea, satisfacția pentru extin
derea continuă a schimburilor 
comerciale, precum și a coo
perării economice și tehnice 
dintre cele două țări. S-a sub
liniat totodată 
sirii tuturor 
ceptibile de
creșterea și diversificarea 
cestor schimburi, la dezvol
tarea lor echilibrată

în acest scop, cele două 
Părți au căzut de acord să în
ceapă, la 3 noiembrie a.c„ ne
gocieri 
derea 
cord 
lung.

în cursul convorbirilor, Păr
țile au evocat posibilitățile 
unei colaborări în domeniul 
transporturilor maritime și au 
convenit să fie explorate po
sibilitățile în scopul favoriză-

necesitatea folo- 
mijloacelor sus- 
a contribui la

a-

la 
(le

de

k Â

la Bruxelles, în ve- 
încheierii unui nou a- 

comercial pe termen

rii traficului maritim intre 
porturile Constanța și Anvers.

Convorbirile au oferit Păr
ților prilejul de a scoate in 
relief dezvoltarea favorabilă 
pe care au cunoscut-o in ul
timii ani schimburile cultura
le, științifice, precum și extin
derea legăturilor universitare.

Cele două Părți au consta
tat că negocierile purtate în 
vederea încheierii unui acord 
consular se desfășoară în 
mod favorabil și și-au expri
mat speranța că acestea se vor 
încheia cu succes în cursul tra
tativelor care vor avea loc la 
Bruxelles, în decembrie 1969.

în cursul convorbirilor. Păr
țile și-au manifestat acordul 
cu privire la desființarea vi
zelor de călătorie între cele 
două țări și au hotărît să con
tinue tratativele în acest sens.

Cele două Părți au constatat 
cu satisfacție creșterea schim
burilor turistice și, în vederea 
intensificării lor în continuare, 
miniștrii afacerilor externe ai 
celor două țări au semnat 
25 octombrie 1969 un acord 
cooperare turistică.

Procedînd la un schimb
păreri asupra principalelor 
probleme internaționale actua
le, cele două Părți și-au afir
mat deplina convingere că pro
movarea unor relații reciproc 
avantajoase între state, pe 
baza principiilor independen
ței, suveranității, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne și a respec
tării dreptului fiecărui popor 
de a-și decide liber soarta, 
constituie premisa esențială 
pentru stabilirea unui climat 
de pace și securitate în lume.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România și primul minis
tru al Belgiei au subliniat im
portanța acordată de cele două 
țări problemelor securității 
europene. Intensificarea con
tactelor și dezvoltarea unor re
lații de colaborare între toate 
statele Europei ar fi de natură 
să favorizeze încrederea și a- 
propierea națiunilor europene, 
ceea ce ar avea o influență fa
vorabilă asupra evoluției si
tuației internaționale și a secu
rității europene.

Problema 
conferințe 
europeană 
schimb de 
Cele două 
problemele referitoare la secu
ritatea europeană trebuie să 
fie abordate in mod realist, 
îndeosebi prin contacte atît bi
laterale cît și multilaterale 
între toate statele interesate în 
menținerea păcii și securității 
în Europa, în scopul de a se 
preciza și apropia punctele de 
vedere și a se căuta temele de 
natură a face obiectul unor 
negocieri fructuoase.

In același context, renun-

i convocării unei 
privind securitatea 

a prilejuit un 
vederi aprofundat. 
Părți consideră că

tarea la forță și respectarea 
angajamentelor internaționale 
au fost considerate esențiale și 
s-a exprimat dorința de a se 
adopta măsuri menite să con
tribuie în mod substanțial la 
consolidarea păcii in Europa și 
în lume.

Miniștrii au convenit să se 
pună totul în aplicare pentru 
intensificarea cooperării in
tre toate statele europene in 
domeniul comercial, științific 
și tehnic. în acest sens, ei au 
subliniat importanța dezvoltă
rii relațiilor bilaterale și au 
considerat că Comisia economi
că O.N.U. pentru Europa este 
un organism adecvat pentru a 
încuraja cooperarea între toate 
țările europene în diferite do
menii.

Cu ocazia convorbirilor, cei 
doi șefi de guverne au relevat 
importanța sarcinii care revi
ne Organizației Națiunilor 
Unite pentru menținerea păcii 
și intensificarea cooperării în
tre state, inclusiv realizarea 
unor acorduri pe plan regio
nal, subliniind convingerea 
lor că pentru a-și mări efica
citatea. această organizație 
trebuie să răspundă vocației 
ei universale.

De ambele Părți s-a expri
mat satisfacția pentru modul 
rodnic în care cele două țări 
au colaborat în cadrul organi
zațiilor internaționale și în
deosebi la O.N.U. și s-a scos 
în evidență faptul că Româ
nia și Belgia au întreprins, 
împreună cu alte țări, în apli
carea rezoluției Națiunilor 
Unite acțiuni avînd drept 
scop să încurajeze colaborarea 
pe plan regional european.

S-a arătat că pentru ambele 
Părți vizita președintelui Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, însoțit 
ministrul 
Corneliu Mănescu, în 
și convorbirile 
primul ministru 
kens, 
externe, 
nistrul 
Hendrik 
moment 
colaborării 
în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a invitat pe primul 
ministru și pe ministrul aface
rilor externe al Belgiei, să 
facă o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data acestei vizite 
va fi stabilită ulterior pe cale 
diplomatică.

Ion 
de 

afacerilor externe, 
Belgia 

purtate cu 
Gaston Eys- 

ministrul afacerilor 
Pierre Harmel și mi- 
comerțului exterior. 
Favat, reprezintă un 
important în evoluția 

româno-belgiene. 
două

Vietnamul

de sud

28 de atacuri 
ale patrioților
• ÎN ULTIMELE 24 DE 

ORE, forțele Guvernului 
revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
sud au lansat 28 de atacuri 
cu rachete și mortiere asu
pra ur»r baze deținute de 
trupele americano-saigone- 
ze in diverse regiuni sud- 
vietnameze — relatează co
respondentul agenției Asso
ciated Press. Cele mai vio
lente ciocniri între detașa
mente ale patrioților și uni
tăți ale trupelor americano- 
saigoneze au fost semnalate 
în zona 
In același ., 
triotice nu angajat noi lupte 
cu trupele 
pierea taberei speciale ame- 
ricano-saigoneze de la Ben 
Het. Tot în ultimele 24 dc 
ore un grup de patrioți a 
reușit să pătrundă în orașul 
Ben Me Thuot și a atacat 
un post militar saigonez.

platourilor înalte, 
timp, forțele pa
inamice în apro-

ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente israeliano-egiptene 

cordarea persistă la Beirut
CAIRO. — Un purtător de 

cuvînt al armatei R.A.U. a anun
țat că avioane egiptene au ata
cat sîmbătă din nou pozițiile mi
litare israeliene din nordul și 
centrul Sinaiului — informează 
agenția Reuter. EI a menționat că 
ulterior deasupra Sinaiului a a- 
vut loc un duel aerian între for
țele R.A.U. și cele israeliene. Po
trivit agenției citate, purtătorul do 

■cuvînt al armatei R.A.U. a preci
zat că în cursul luptei aeriene un 
avion egiptean a fost atins, iar 
două aparate de zbor israeliene 
au fost doborî te.

TEL AVIV. — Avioane isra
eliene au atacat sîmbătă noaptea 
obiective militare egiptene situa
te în sectorul central al Canalului 
de Suez — anunță agenția France 
Presse, citind declarația unui 
purtător de cuvînt al armatei is
raeliene.

Artileria antiaeriană a R.A.U. 
a intrat în acțiune, dar toate a- 
vioanele israeliene s-au înapoiat 
la baza de unde decolaseră — a

Emilio Garrastazu Medice
ales președinte al Braziliei

Generalul Emilio Gar
rastazu Medice, a fost 
ales sîmbătă seara de 
Parlamentul brazilian ca 
președinte al țării, în 
locul amiralului Costa e 
Silva, aflat în imposi
bilitate de a-și mai e- 
xercita mandatul, ca ur
mare a unui atac cere
bral suferit în luna au
gust.

Din cei 380 de deputați ai 
parlamentului, numai 293 au 
votat în favoarea sa. Deputății 
opoziției grupată în partidul 
Mișcarea democratică brazi
liană. .s.-au abținut de la vot.

Totodată, parlamentul a ales 
în funcția de vicepreședinte 
pe amiralul August Radema- 
ker Grunewald.

Cei doi candidați au fost 
desemnați în înaltele funcții 
de conducătorii armatei brazi
liene, care au asigurat un in
terimat în timpul imposibilită
ții mareșalului Costa e Silva 
de a-și îndeplini funcțiile.

înaintea votului, președinte
le partidului de opoziție, sena
torul Oscar Passos, a interve-

nit pentru a critica noua con
stituție promulgată la 17 oc
tombrie, și pentru a explica 
abținerea de la vot a partidu
lui său. El a subliniat că noul 
președinte va trebui să con
ducă țara la o situație institu
țională democratică, care să 
dea un impuls dezvoltării eco
nomice.

• AUTORITĂȚILE KENYE- 
NE au instituit simbătă seara 
restricții de circulație în loca
litatea Kisumu, situată în apro
pierea capitalei țării, Nairobi, 
unde 5 persoane au fost ucise 
și 48 au fost rănite în cursul 
unei demonstrații antiguver
namentale. Incidentele s-au 
produs în momentul cînd la Ki
sumu a sosit președintele Ke- 
nyei, Jomo Kenyata, care urma 
să inaugureze un nou spital. 
Poliția a deschis focul cînd ma- 
nifestanții au aruncat cu pietre 
în automobilul prezidențial. 
Autoritățile au ordonat deschi
derea unei anchete.

• în

cuvînt is-precizat purtătorul de 
raelian.

El a menționat că 
deasupra Canalului de 
vut loc un duel aerian între for
țele israeliene și cele egiptene și 
că în cursul luptei a fost doborît 
un avion egiptean.

anterior, 
Suez a a-

BEIRUT. — Atmosfera de în
cordare persistă în Liban, ca ur
mare a incidentelor ce au avut 
loc zilele acestea între forțele ar
mate libaneze și grupurile de 
comando palestiniene. Un comu
nicat oficial, publicat duminică 
dimineața la Beirut, a anunțat 
că sîmbătă seara s-a produs 
o nouă ciocnire între gru
puri de comando palestinie
ne și armata libaneză. Potri
vit comunicatului, transmis de a- 
genția France Presse, „elemen
te armate palestiniene au lansat 
un puternic atac cu tunuri, ra
chete și mortiere împotriva po
zițiilor armatei libaneze în sec
torul Hasbani din sud-estul Li
banului. Forțele libaneze au ri
postat, iar incidentul s-a soldat 
cu morți și răniți de ambele 
părți".

Abdel Osseiran, ministru de in
terne în guvernul demisionat, a 
declarat că restricțiile de circu
lație impuse la Beirut, Tripoli și 
în alte orașe libaneze vor fi 
menținute atît timp cît va fi ne
cesar.

La Tripoli au avut loc ciocniri 
între manifestanți și forțele de 
ordine.

★
O intensă activitate diplomati

că a fost inițiată de diverse țări 
arabe în legătură cu criza ce a 
izbucnit în Liban. La Amman 
a sosit duminică Hassan Sabri 
EI Kholy, trimisul special al pre
ședintelui R.A.U., care i-a trans
mis regelui Hussein al Iordaniei 
un mesaj din partea lui Gamal 
Abdel Nasser, referitor la eveni
mentele din Liban. El Kholy are 
misiunea dc a înmîna un mesaj 
similar șefului statului sirian, 
Noureddin El Atassi.

în același timp, la Beirut se a- 
flă o delegație libiană, care a re
mis președintelui Libanului, 
Charles Helou, un mesaj din par
tea președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Li
bia, Moamer El Gedafi, în legă
tură cu poziția acestuia față de 
criza din Liban.

Manifestări 
românești 

în străinătate
• LA MUZEUL TEHNIC din 

localitatea Kosice a avut ioc 
vernisajul unei expoziții de 
carte științifică românească, 
organizată pe linia colaborării 
dintre editurile academiilor de 
științe din Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

La deschidere au rostit cu- 
vîntări acad. Jan Hovorka, 
membru al prezidiului Acade
miei slovacă de știință, și Petre 
Vlăsceanu, secretar al Ambasa
dei Române din Fraga. Au par
ticipat reprezentanți ai organe
lor locale de stat, academicieni, 
oameni de cultură șl știință, 
ziariști, reprezentanți ai opiniei 
publice din Kosice. Expoziția 
s-a bucurat de un frumos suc
ces în rîndul celor prezenți la 
vernisaj.

• Atașatul militar aero și 
naval al României la Cairo, lo
cotenent colonel Ștefan Petre, 
a organizat un cocteil cu pri
lejul celei de a 25-a aniversări 
a Zilei forțelor armate ale Ro
mâniei.

Au participat atașați militari, 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
alți membri ai corpului diplo
matic și reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale locale.

Un nou partid

la Pretoria
PRETORIA 26 (Agerpres). — 

Gruparea ultrarasistă desprinsă 
recent din cadrul Partidului Na
țional de guvernămînt din Re
publica Sud-Africană a anunțat 
sîmbătă că va lansa un nou par
tid pe scena politică a R.S.A. 
Promotorul noii organizații este 
fostul ministru Albert Hertzog, 
exclus din rîndul Partidului Na
țional, ca urmare a criticilor vio
lente pe care le-a adus politicii 
guvernului Vorster, acuzîndu-1 
că manifestă tendințe... „libera
le" și se abate de la politica a- 
partheidului. Hertzog a mizat 
mai ales pe nemulțumirea provo
cată în cercurile rasiste ultraex- 
tremiste de hotărîrea lui Vorster 
de a permite intrarea în R.S.A. 
a unei echipe sportive din care 
făceau parte și jucători de cu
loare.

Dincolo de scuze...

După „războiul
fotbalului"

Echilibru fragil
Au trecut trei luni de la în

cetarea ostilităților pe fron
tul unuia din cele mai ciuda
te conflicte din acest deceniu 
— cel dintre Honduras și Sal
vador. Se știe că acest război 
a început pe terenul de fot
bal, cind, intr-o intilnire de-

I cisivă pentru calificarea în > 
I turneul final al Campionate- | 
I lor mondiale de fotbal de la I 
I Mexico-City, Salvadorul ob- I 
I ținea ciștig de cauză, deter- I 
I minînd o încăierare fără I 
I precedent între susținătorii I I celor două echipe. Incidente- I 
I le de pe stadion au fost sin- I 
I geroase și au constituit pre- I 
I tudiul acelui „război al fot- J 
I balului" care a agitat timp de I 
I săptămîni continentul ame- I 
I rican și în care fotbalul nu I 
I a fost decît un pretext și un I 
I catalizator al pasiunilor. Căci, I 
■ așa cum s-a subliniat la I 
I timpul său, cauzele adevărate I 
I ale acestui conflict aparțin I 
I unui cu totul alt domeniu de- I 

cit cel sportiv și, deși în urm» I 
I intervenției diplomatice a I 

Organizației Statelor Amcri- I 
cane ostilitățile au încetat, a- I 
ceste cauze continuă să exis- I 
te și să acționeze. După opi- I 
nia comentatorului ziarului I 
vest-german FRANKFURTER I 
ALLGEMEINE, incordarea I 
dintre cele două mici stale I 
ale Americii centrale sc men- I 
ține și numai presiunile di- I 
plomatice și finanicare exer- I 
citate din exterior împiedică I 
momentan reluarea ostilități- I 
lor.

După cum se știe, una din I 
cauzele principale ale con- I 
Bietului a fost situația nesi- I 
gură a celor cîteva sute de I 
mii de emigranți din Salva- I 
dor (țară cu o populație den- I 
să în raport cu suprafața și I 
posibilitățile economiei sale I 
de a oferi locuri de muncă I 
pentru toți solicitanții) aflați I 
in căutare de lucru în Hon- I 
duras, stat relativ subpopulat I 
dar cu o economie mai pros. I 
peră. Animozitatea pronun- I 
țață a populației hondurienc I 
față de emigranții salvado- I 
rieni are, fără îndoială, și I 
cauze economice obiective, I 
prezența salvadorienilor pre- I 
zentînd pentru cetățenii Hon- I 
durasului pericolul de a ră- I 
mînc_ fără lucru, mai ales că I 
adevărații vinovați ai acestei I 
stări de lucruri, marile com- I 
panii americane, printre care I 
și celebra United Fruit Com- I 
pany, se folosesc de aceștia I 
pentru a menține la un ni- I 
vel scăzut salariile muncitori- I 
lor de pe plantații și pentru I 
a împiedica acțiunile reven- I 

(enu- I 
aflin I

/

a împiedica acțiunile 
dicative ale acestora 
granții salvadorieni 
du-se în situația de a accep
ta o retribuție mai mică pen
tru munca lor numai pentru 
a primi de lucru).

Or, chiar după încetarea 
ostilităților și cu toate că 
răzbiiul a determinat pe 
mulți cetățeni ai Salvadoru
lui să se reîntoarcă în țara 
lor, in Honduras continuă să 
se afle circa 280 000 de salva
dorieni expuși în continuare, 
în ciuda activității de supra
veghere a Comisiei speciale 
instituită de O.S.A., actelor 
de violență în care culminea
ză adesea nemulțumirea dez
orientată și prost canalizată a 
hondurienilor. Tensiunea 
este alimentată și oficial in 
Honduras, care, în Ioc de a 
liniști spiritele, desfășoară iu 
presă și la radio o campanie 
intensă împotriva Salvadoru
lui. Relațiile comerciale între 
cele două țări continuă să sc 
afle la punctul mort. în plus, 
pare cert că atît în Honduras 
cit și în Salvador se intensi
fică activitatea pe plan mili
tar, remareîndu-se un ritm 
crescut al înarmărilor înso
țit de o răceală diplomatică 
a ambelor state față de 
S.U.A., după hotărîrea aces
tora de a sista vinzăaile de 
armament către cele două țări.

Observatorii consideră că 
relațiile dintre Honduras și 
Salvador se mențin intr-un 
echilibru fragil la granița 
dintre război și pace, pe care 
numai influențele din exte
rior și teama de consecințele 
ireparabile ale unui nou con
flict armat le rețin să o de
pășească.

Știrea a fost înserată la loc de frunte în majoritatea ziarelor care 
se tipăresc în capitala Portugaliei. „Pentru prima dată un președinte 
al Consiliului de Miniștri portughez a condamnat energic violențele 
comise împotriva adversarilor guvernului. într-o notă distribuită 
principalelor cotidiene, premierul Marcelo Caetano a declarat că gu
vernul său cere respectarea legii pentru toți portughezii. Participan- 
ții la recentul atac împotriva sediului unui comitet electoral al opo
ziției ca și contra candidatului aceluiași comitet vor fi pedepsiți, cu 
condiția ca ancheta în curs să-i identifice". Ultima remarcă nu a scă
pat observatorilor...

Declarația lui Caetano a fost ulterior întărită de un comunicat al 
partidului de guvernămînt Uniunea națională, prin care „se regretau 
agresiunile comise împotriva mișcării din opoziție". Ambele luări 
de poziție ar fi părut normale în condițiile în care de la luarea star
tului în campania electorală și pînă la alegerile care au avut loc ieri, 
toate forțele politice ar fi beneficiat de șanse egale din punct de ve
dere al dreptului de a prezenta candidați, de a dispune de mijloace de 
propagandă și de a înființa centre electorale. Lipsită de privilegiile de 
care se bucură candidații partidului guvernamental, al cărui condu, 
câtor este . Caetano, opoziția a fost supusă deselor percheziții, vio
lențe și represiuni din partea poliției, nu a dispus de dreptul de a 
organiza reuniuni publice în stradă, iar întîlnirile electorale organi
zate în sală au trebuit să se desfășoare în prezenta reprezentanților 
Ministerului de Interne. Aceștia au urmărit intervențiile oratorilor 
și uneori au operat pe loc, arestări. In asemenea cazuri însă, repre
zentanții oficiali nu-și cer scuze ci, din contra, își justifică represiu
nile drept acte pentru combaterea „încălcărilor constituiționale". Cu 
puține ore înainte de începerea votului, cei patru candidați ai opo
ziției din districtul Braganca s-au retras din competiția devenită un 
simulacru electoral.

Gestul lui Caetano, nu schimbă și nu poate modifica opiniile portu
ghezilor privind politica oficială. Scuzele și denunțarea represiunilor 
la care au fost supuși candidații opoziției ar fi avut o valoare reală 
dacă ar fi fost urmate de măsuri energice care să pună capăt unei 
orientări antidemocratice. Ceea ce nu s-a întîmplat...

Semnarea

intre România și Belgia
de cooperare turistică

unui acord

Haga înseamnă verdeață și liniște, o așezare care poate

BRUXELLES 25 (Agerpres). 
— Sîmbătă dimineața, la Mi
nisterul Afacerilor Externe, a 
avut loc semnarea acordului 
de cooperate turistică între Re
publica Socialistă România și 
regatul Belgiei.

Acordul a fost semnat de 
ministrul de externe român, 
Corneliu Mănescu, și de omo
logul său belgian, Pierre Har-

Cei doi miniștri și-au expri
mat satisfacția pentru acordul 
realizat, apreciindu-1 ca pe un 
nou pas în dezvoltarea relații
lor prietenești, de cooperare ro- 
mâno-belgiene. menit să favo
rizeze și mai mult contactele 
între populațiile celor două țări 
și o mai bună cunoaștere reci
procă. R. P. Polona. Blocuri noi de locuințe la Varșovia

calma pe cel mai dificil astenic. Rotterdamul reprezintă
contrariul : un oraș agitat, pește care plutește efervescența

AMSTERDAM: PĂMÎNT Șl APĂ BAZIL ȘTEFAN

portului și a uzinelor, un oraș căruia somnolența ii este cu 
desăvîrșire străină. Amsterdamul are și tăcerile Hagăi și fre-

nezia Rotterdamului dar rămîne el însuși: un oraș pe care
nu îl poți asemui cu altul deși destui sînt cei. care din co-
moditate îi aplică eticheta de „Veneție a nordului''.

Desigur, Amsterdamul este 
brăzdat de canale, pămîntui și 
apa se contopesc și se înfrun
tă, ambarcațiuni din cele mai 
diferite îi poartă pe turiști, 
ziua și noaptea, pe sub podu
rile de piatră și metal. Am
sterdamul are. însă, o tulbu
rătoare frumusețe pe care nu 
o regăsești în zgomotosul oraș 
al dogilor. Farmecul Amster
damului este asociat cu o se
veritate a liniilor care trădea
ză înclinația spre auster. Pe 
malurile Ămstelului nu asculți 
opereta cu gondolieri frumoși 
și turiste visătoare, ci un cîn- 
tec grav, nostalgic, de oameni 
obișnuiți cu zbuciumul exis
tenței între apă și cer. în Dam, 
pe treptele de piatră ale mo
numentului plantat în fața pa
latului pe care în 1808. Louis 
Napoleon l-a transformat în 
reședință regală, un tînăr cu 
chitară depăna o poveste cu o 
undă de tristețe. Colegii săi a- 
șezați pe caldarimul rece, ca 
pe niște saltele comode, pri
veau tăcuți, interiorizați, cerul

vinețiu, invăluiți de sunetele 
răscolitoare ale chitarei.

Sobrietatea străzii nu alun
gă, totuși, veselia, o bună dis
poziție care, rareori, descinde 
din exuberanța mediteraneană. 
Heerengracht este grav, reți
nut, ca un om de afaceri. Dam- 
rakul cu tramvaie, biciclete și 
vaporașe, cu măsuțele cafene- 

.lelor aduse în stradă, cu de
barcadere ce reproduc la di
mensiuni de miniatură atmos
fera portuară și cu animația 
care se stinge tîrziu, are o jo
vialitate cuceritoare. Piața de 
flori, tarabele plutitoare cu 
lalele și garoafe, înseamnă un 
comerț, dar un comerț înge
mănat cu poezia. Negustorii 
de flori, oameni în general tre- 
cuți de tinerețe, sînt niște 
incurabili îndrăgostiți de fru
mos. Ai sentimentul că ei nu 
mimează, ci transcriu într-o 
gestică reținută afecțiunea față 
de gingașele flori pe care la 
ore matinale. încadrate într-un 
orar riguros, le oferă amatori
lor. Kalverstraat se detașează 
din peisajul tradițional. Sute

de vitrine, risipă de fantezie 
și bun gust, solicită pe cum
părători cu armele modernu
lui. Poate n-am observat, dar 
negustorii din Amsterdam re
curg mai puțin la „prețurile 
reclamă", la goana după clienți 
care începe cu amăgitoare afi
șe și cu promisiunea unor re
duceri peste orice limită a 
imaginabilului. Literele și ci
frele de o șchioapă din vitri
nele Bruxelles-ului nu le-am 
intilnit la Amsterdam : comer
ciantul olandez mimează pe 
un singur atuu — calitatea.

S-au păstrat prea puține do
vezi despre Amsterdamul me
dieval. Incendiile n-au cruțat 
prețioasele documente iar ora
șul a fost prea des bîntuit de 
flăcările distrugătoare. Prin- 
tr-o fericită întîmplare s-a 
conservat o gravură în lemn a 
lui Cornelius Anthoniszoon, 
realizată în 1544 : este imagi
nea cea mai veche a orașului, 
de o perfecțiune vecină cu car
tografia aeriană a secolului 
nostru. Orașul de pe Amstel, 
încorsetat de ziduri și asaltat 
de ape. a dobindit. prin seco
le, un pitoresc irepetabil. Cu
lorile sale pe care un Rem
brandt le-a reprodus pe pînză 
pentru posteritate sînt tulbu
rătoare.

Orașul acesta, ca de altfel, 
întreaga țară, are obsesia apei. 
Nu-i teama neputincioasă în 
fața unui inamic despotic, ci 
conștiința unei realități care 
obligă la adaptări. Casele s-au 
instalat pe piloni (palatul im
pozant din Dam, construit în 
1655, este susținut de 13 659 
piloni, cifră ce exprimă con
cludent — raportat Ia secolul 
XVII — amploarea lucrării). 
Construcțiile, strimte, deseori 
doar cu trei ferestre în chena
re pronunțate, înghesuite une
le în altele, au preferat înălți
mea — dar o înălțime mode
rată pentru că solul nesigur 
nu îngăduia zboruri îndrăzne
țe către cer. Locuințele. încli
nate parcă pentru a se privi în 
oglinda apei, erau și depozite 
iar un ingenios scripete. agă
țat de acoperiș servea pentru 
ridicarea și coborîrea mărfuri
lor.

Amsterdamul este, de fapt, 
o țesătură de pămînt și apă 
orașul a fost construit pe 
de insule legate între ele de 
de poduri și brăzdate de 60
canale. Poate părea neverosi
mil dar supermodernul aero
port Schiphol se află... sub 
nivelul mării. Pistele pe care 
aterizează giganticele păsări

90
55 
de

de metal acoperă un pămînt 
ce s-a născut abia în 1852. Pînă 
atunci pe aceste locuri fusese 
un lac. o întindere de apă ce 
a cunoscut tragismul unei bă
tălii cu spaniolii, devenind un 
veritabil cimitir de nave. Apa 
a fost silită să bată în retra
gere și pe pămîntui cucerit cu 
cea mai pașnică strădanie a 
apărut un sat de pescari și a- 
gricultori, unul din satele in
stalate pe „poldere". Dar exi
gențele epocii moderne au pla
sat pe acest pămînt zmuls din 
captivitatea apei gigantica 
„poartă aeriană" a Amsterda
mului.

Amsterdamul, oraș care, a- 
parent, își ignorează vîrsta, 
dezvăluind ridurile ca un no
bil blazon, este preocupat de 
viitor. Arhitecții săi proiectea
ză orașul anului 2000. N-au 
intenția să transplanteze „zgî- 
rîie nori" și nici să treacă cu 
buldozerele peste căsuțele îne- 
grite de timp ce se aglomerea
ză pe lingă canale. Doresc să 
păstreze Amsterdamul cu 
murile și frumusețile sale
doar sub imperiul stringentelor 
necesități, să opereze cu pru
dență adausuri de modernism.

rit-
și,

EUGENIU OBREA în centrul Amsterdamului. (Fotografia autorului)

de stat
din Somalia

MOGADISCIO 26 (Agerpres). 
— în cadrul primei conferințe 
de presă ținute de la lovitura de 
stat desfășurată marți, generalul 
Mohammed Syad, comandantul 
suprem al forțelor armate so
maleze, a declarat că noul gu
vern al Somaliei intenționează să 
mențină relații bune cu toate 
țările cu care întreține raporturi 
diplomatice și va sprijini po
poarele care luptă pentru liber
tate și autodeterminare, „fără 
însă să se amestece în afacerile 
interne ale altor țări". „Conti
nuăm să rămînem membri ai 
Organizației Unității Africane — 
a subliniat el — și sîntem gata 
să respectăm Carta O.U.A.".

în legătură cu soarta miniștri
lor fostului guvern, care sînt a- 
restați, generalul Syad a arătat 
că „ei vor fi judecați de tribu
nale, după o anchetă aprofunda
tă". EI a adăugat că numărul, 
numele și rangul membrilor Con
siliului revoluționar „vor fi anun
țate la timpul oportun".
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