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TINERE-

Tn zilei» de 21-22 noiwn- 
A brie, la Comitetul Central^ al 
w Partidului Comunist Român a 

avut loc o consfătuire de lucru 
A cu directorii centralelor indus

triale, combinatelor, trusturilor 
și grupurilor de Întreprinderi, 
secretarii cu probleme econo
mice ai comitetelor județene de 

a partid.
La consfătuire au participat 

tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
A Paul Niculescu-Mizil, Virgil 

Trofin, llie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Emil Drăgănescu, Janos 

£ Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Gheor- 
ghe Stoica, losif Banc. Au luat 

9 parte, de asemenea, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș- 

_ tri, miniștri, șefi de secție la C.C. 
O al P.C.R., cadre din economie.

Tn cadrul consfătuirii au fost 
• dezbătute problemele legate de 

organizarea și funcționarea 
centralelor industriale, combina- 

grupurilor

Tn cartierul industrial al Ara
dului, la cel mult șapte minute 
de locul de muncă, fără a se 
apela la tramvai sau autobuz, vi
zavi de stadionul U.T.A. a fost 
amplasat Căminul tineretului de 
la uzinele „Strungul" și „Vago
nul". La adresa indicată, însă, 
mai mult de o macara turn, o 
fundație și cîteva ziduri n-am 
găsit altceva sîmbăta trecu
tă. Nici maistru, nici mun- 
citoîș nici vreun semn că aici 
s-ar lucra într-un ritm „alert" 
cum ni-1 recomanda cineva. Și 
Ticrarea era prevăzută să fie pre- 

“jată la cheie beneficiarului la 
începutul anului 1970 I întârzie
rea este lesne de observat. Cau
zele ce au determinat această si
tuație sînt însă cu meșteșug îm
brăcate în cuvinte — justificare 
încît cu greu adevărul poate să 
iasă la iveală.

— Să privim lucrurile cinstit 
— ne invită inginerul Rudolf 
Hotingher, șeful șantierului Arad 
din cadrul I.C.I.M. Brașov, antre
prenorul lucrării. La început și 
noi ca și alte unități constructoa
re solicitate am ocolit acest o- 
bieotiv pentru același motiv : nu 
este rentabil. Are o valoare de 
investiție mică, circa un milion 
lei, jar aici trebuie să concentrezi 
oameni, utilaje. Dar pentru că 
ne-a fost vîrită în plan mai mult 
fără voia noastră am solicitat in
troducerea în protocol a două 
clauze : 1. pină în aprilie să fie 
asigurată întreaga documentație ; 
2. ca termen de dare în folosință 
să fie sthbilit primul trimestru al 
a 'țdui următor și nu luna decem- 
brie 1969 cum se solicita de că
tre beneficiar. Au fost accep
tate. Dar numai atât. Beneficiarul 
n-a depus nici un efort în sensul 
onorării obligațiilor asumate. 
Proiectul ne-a fost înaintat abia 
pe la jumătatea lunii iulie, am
plasamentul s-a stabilit în luna 
august, cînd s-a obținut și auto- 
■">ația de construcție, iar finan- 
W'ea s-a deschis la 20 septem
brie. Dacă dumnealor n-au im
pulsionat lucrarea, fiind direct 
interesați ce putem face noi

acum ? Cu șase luni au în
târziat dumnealor la întâlnirea cu 
noi, construotorii, cu șase luni 
să-și decaleze pretenția de a in
tra în posesia cheilor de la cămin.

— La început, adaugă tova
rășul Barabaș, șef de secție la 
comitetul județean U.T.C., cămi
nul tineretului a avut soarta 
mingii de fotbal. Toți apreciau 
ideea — la Uzina de vagoane 
sînt peste o mie de tineri care 
fac zilnic naveta, iar la „Strun
gul" cîteva sute au optat deja 
pentru a locui în cămin — dar 
după aceea închideau dosarul, 
ni-1 așezau în brațe, se scuzau 
amabil că dificultățile îi depășesc 
și ne îndrumau către alte foruri. 
Numai după intervenția Biroului 
Comitetului județean de partid 
s-au putut găsi posibilitățile de 
cuprindere în planul de execuție 
pe 1969 a căminului.

Revenim pe șantier.
— De ce astăzi (sîmbătă — 

n.n.) nu se lucrează ? — l-am în
trebat pe inginerul Hatingher.

— E sîmbătă și astăzi noi în
cheiem programul la 12.

— Da, dar astăzi nu s-a lucrat 
mai nimic. Apoi pe acest șantier 
lucrările sînt mult rămase în 
urmă.

— Asta este, 
face ? (!).

Simplu, „ce putem face ?“. Ne 
permitem o sugestie, tovarășe in
giner. Timpul bun pentru lucrat 
la zidărie nu poate ține o veșni
cie. De la o zi la alta se așteaptă 
vremea rea, ploile, frigul și zăpa
da. Două zile — sîmbătă și du
minică — dacă s-ar fi muncit (și 
asemănător cel puțin la sfîrșitul 
a două săptămîni din lună), dacă 
pe acest șantier ar fi fost repar
tizați nu 15 meseriași ca în cele 
două luni trecute de la deschide
rea lucrărilor ci dublu, astăzi, 
construcția s-ar fi aflat nu în 
stadiul de dezlipire de sol, ci cel 
puțin la etajul al doilea.

— Nu am avut nici materiale. 
Ne-au lipsit cărămizile, prefabri
catele...

— Cum au lipsit, căci la corni- | 
tetul județean U.T.C. am aflat că

tineretul din oraș a asigurat 
transportul de la 15 km depăr
tare a 102 000 cărămizi pentru 
șantierul dumneavoastră ?

— Da, dar le-am folosit la 
construcția halelor de la U.V.A. 
Știți, acolo era vorba de o lucrare 
mult mai presantă. Acum apelăm 
din nou la contribuția tineretu
lui...

— Sîntem gata să realizăm tot 
ceea ce ne solicitați, vine răs
punsul tovarășului Barabaș. Dar 
spuneți-ne precis ce avem de fă
cut

— Nimic mai mult, 64 000 de 
cărămizi aduse pe șantier.

— Mîine, duminică, noi înce-
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Modemele instalații montate recent ta complexul de xileni de la 
Rafinăria Brazi

!de zece ani
'PE TRACTOR

Pe drumul dinspre costișe 
calul ne ducea la pas, speriat 
parcă și el de liniștea adîncă 
a cimpiei. Departe, confun- 
dindu-se cu perdeaua de plopi 
ce străjuiește orizontul, trei 
tractoare se urmăreau la dis
tanțe egale.

EL e cel din frunte. Nu 
acceptă alt loc în grup decît 
pe acela de deschizător de

drum. Și trage o brazdă 
dreaptă, dreaptă de tot, șnur 
nu altceva. Dreaptă și uni
formă. Iubește meseria cum 
n-am întîlnit pe altcineva. Și 
nu acceptă compromisul. La 
el totul e făcut numai pen
tru calificativul excelent. 
Cînd intră el primul cu 
combina în lanul de grîu 
poți trage cu pușca dintr-un

TINERETUL și CULTURA
De vindecat nu se vindecă dinafară nimic, dar cine suprave

ghează boala de suflet a adolescenților ? Cine poate fi consul
tat în legătură cu asta ?

Să spunem că în școală apropierea dintre profesor și elev e 
mai mare, fiindcă distanța dintre strapontina catedrei șl pri
mul rînd de bănci e mai mică, și fiindcă orele de clasă au o 
frecvență mai mare decît orele de curs, și însăși clasa repre
zintă un spațiu mai intim decît amfiteatrul unei universități.

Presupunem cu toții că depășind examenul de admitere în 
învățămîntul superior, un tînăr dă o probă de maturitate inte
lectuală și așa este; cu siguranță este așa din moment ce 
reușita se obține printr-un concurs cu juriu oficial. O selecție 
de pregătire culturală se face deci. Cei care izbuteso sînt 
cei care dau asigurări certe de inteligență și disciplină a învă-

DAR ASISTENȚA
PSIHOLOGICA ?

țăturii. Putem deci presupune că legătura cu școala nu s-a 
pierdut, ci dimpotrivă, cunoștințele dobîndite acolo au fost ve
rificate și urmează a fi valorificate la un grad mai înalt.

Dar de psihologie cine se interesează ? In facultăți intră 
totuși oameni. In facultăți intră caractere și sensibilități, din
colo de un răspuns exemplar se află o ființă vie. Ce disciplină 
de studiu superioară rezolvă problemele de existență sufle
tească ale unui adolescent ? Cine ia în facultate locul profeso- 
rului-diriginte, dacă și el a existat cîndva ? Cine este con
fesorul sublim care acceptă nu numai întrebarea de speciali
tate dar întrebarea de exigență ?

Arhitectonic, facultatea este compusă din holul cel mare cu 
afișiere și cu casele scărilor care duo la etaj. Din coridoarele 
infinite și din amfiteatrele uriașe cu băncile așezate în pantă 
sau drept. De la un capăt la altul sobrietate și imobil. Nici o 
plantă verde, nici un colț intim, nici o poliță pentru senti
mente, facultatea este locul cel mare de trecere. O gară poate 
sau un aerodrom cu timpul de așteptare prelungit.

Administrativ, facultatea este compusă din decanat și secre
tariat și din corpul profesoral. La decanat se ajunge prin 
audiență în cazuri de excepție. Secretariatul, de ce să nu re
cunoaștem, are caracter strict birocratic deși utilitar. Corpul 
profesoral ? Un profesor universitar comunică nu se întreține, 
profesorul universitar se află le dispoziția studentului în cele 
două ore de curs cînd prelegerea are un caracter oficial obli-
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de SĂNZIANA POP

A telor, trusturilor ți 
w de întreprinderi.

Participanfii la 
au făcut un rodnic

experiență Tn legătură cu ac
tivitatea de început a noilor 
organisme economice, au pro
pus o serie de măsuri privind 
Îierfecționarea organizării și 
uncfionării lor.
în încheierea consfătuirii a luat 

cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Su
bliniind că înființarea noilor 
organisme economice se în
scrie în ansamblul măsurilor 
stabilite de Conferința Națio
nală și Congresul al X-lea al 
P.C.R. pentru perfecționarea 
conducerii, organizării și pla
nificării economiei naționale, 
secretarul general al partidului 
s-a ocupat pe larg de. rolul și 
sarcinile noilor organisme în 
activitatea economică, de atri
buțiile ce le revin în planifica
rea producției, în aproviziona
rea tehnico-materială și desfa
cerea producției întreprinderi
lor, în organizarea mai bună a 
profilării și specializării, a coo
perării cu alte unități economi- 

întărirea sectoarelor de

concepția tehnică ale centrale* 
lor industriale, precum și în 
îmbunătățirea activității de 
comerț exterior. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit 
la activitatea ce trebuie desfă
șurată în continuare pentru de
finitivarea organizării noilor u- 
nități economice, asigurarealor 
cu cadre economice și tehnice, 
precum și la necesitatea elabo
rării de către organele centra- 
le de stat a măsurilor care șă 
fiermită îndeplinirea atribuții- 
or și competențelor lărgite ce 

s-au acordat acestor noi orga
nisme economice prin statutul 
lor de funcționare.

Tovarășul Nicolae Ceauțescu 
a subliniat, sarcinile organizați
ilor economice, ministerelor, 
comitetelor județene și organi
zațiilor de partid în îndeplini
rea planului de stat pe anul în 
curs și necesitatea de a^șe lua 
toate măsurile pregătitoare 
pentru realizarea în bune con
diții, încă din primele zile ale 
anului viitor, a planului pe 
1970 — ultimul an al actualului 
cincinal.

capăt în altul al „pîrtiei" 
deschisă și nu dobori un pai I 
Să nu mai spun de semănă
toare, de disc. E as, e me
seriaș de clasă, simte, cum 
ați zice dumneavoastră, poe- A 
zia meseriei. „650“-ul lui 
merge, merge mereu, fără să 
se oprească din martie și pînă £ 
în decembrie. Stă numai cînd 
Cdieorghe e în concediu sau 
cînd îi umblă la interioare. In 
fiecare iarnă îl ia piesă cu 
piesă și-l analizează cu aten- 
ție de laborant. Nu se gră- Q 
beștp. Niciodată nu se gră
bește. Nici în atelier ți nici 
în brazdă. Are un ritm al lui 
în mișcări. Pe lingă unul mai 
iute, despre Cheorghe ai zice _ 
că e neîndemânatic. Abia cînd V 
tragi linie și aduni rezultatele, 
cînd cîntărești faptele, adică 
ceea ce vorbește convingător W 
despre oameni, subliniindu-le 
trăsăturile, punîndu-le în evi- A 
dență gîndurile intime, deli- 
catețea mîinilor, capacitatea 
de efort, pasiunea, observi că. A 
de fapt, „aparentul neîndemî- 
natlc“ e cel mai bun.

Noi, aici la Potlogi, (jude- Q 
țul Dîmbovița — n.a.) — 
continuă președintele coope-

I

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)
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In plin sezon competițional internațional, rugbiștii noștri au 
realizat o concludentă victorie in compania reprezentativei Ceho
slovaciei : 42—6 (19—3) în cupa F.I.R.A. Următorul

„meciul anului" cu Franța, la Tarbes
obiectiv —

Imagine 
sala tabloului 
general de co
mandă a proce
sului tehnologic 
al stației de fa
bricare, amestec 
și urmărire a 
producției cup-

toarelor de la 
F.A.S. București.

în fotografie, 
inginerul Pe
trescu Ion și 
Crișan Sanda, 
ingineră stagia
ră, urmărind în
registrarea la

mașinile de în
registrare elec
tronică a doza
jului materiilor 
prime ce intră 
in cuptoare.

Foto :
SORIN DAN
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i** vștiințifica

încheie

intre pereții 
birourilor

UN INSTITUT DE CERCE- 

TARI CU O

VTRSTA SUB

MEDIE DE

30 DE ANI.

CONCEPȚII- 

= ECONO-

AFIRMAREA 

LOR PROPRII 

MII DE MILIOANE DE LEI 

Șl SUTE DE 

OȚEL

TONE DE

CERCETAREA 

Șl UN MARE 

MUNCA PE TEREN.

ÎNSEAMNĂ 

VOLUM DE

Cercetarea științifică este în 
domeniul industrial un factor 
de primă importanță în dezvol
tarea economiei naționale. Fina
litatea acestui factor este în 
mod considerabil mărită atunci 
cînd este însoțită de autentica 
pasiune a muncii, de îndrăznea
la și eficiența soluțiilor oferite, 
de rapiditatea aplicării lor. 
Ne-am convins de acest lucru 
vizitînd unul dintre cele mai ti
nere institute de cercetări din 
București : CENTRUL DE CER
CETĂRI ȘI PROIECTĂRI CA
ZANE. Stînd de vorbă cu di
rectorul tehnic, inginerul Con
stantin Valentin, am aflat cîte
va date biografice ale C.C.P.C.- 
ului : înființat în urmă cu a- 
proape trei ani, cu un nucleu 
de ingineri de la uzina „Vul
can", institutul numără astăzi 
aproximativ 300 de ingineri, pro- 
iectanți, tehnicieni și desena
tori cu o medie de vîrstă sub 
30 de ani. Un rol deosebit în 
stabilirea acestei medii l-a avut 
formarea pe parcurs a unor ca
dre necesare profilului de cer
cetare. Permanenta dublare pe 
teren a inginerilor cu experien-

cAlin stAnculescu

CINE BĂRBIEREȘTE I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

UN ARICI... ?
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JUVENTIȘTII

RUGBI : România 
Cehoslovacia 42-6...Adică: cine își poate în

gădui să „pipăie" această e- 
tapă — a 13-a, căreia sub
semnatul îi prevestea năzbî- 
tiile încă din comentariul de 
vinerea trecută — fără să-și fri
gă degetele în țepii surpri
zelor, crescuți obraznic din 
fiecare partidă ca din spi
narea unui arici făcut ghem ?

...Veți zice că rezultatele 
tehnice — mai puțin, poate, 
cel de la Constanța — au 
fost în general cele scontate 
și că, deci, n-avem de ce să 
fluierăm a mirare în fața u- 
nei etape în care, în defini
tiv, din 16 puncte posibile 
gazdele au cîștigat 12 și în 
urma căreia nici în fruntea, 
nici în coada clasamentului 
nu s-au petrecut cine știe ce (Continuare In pag. a IlI-a)

răsturnări spectaculoase. Și 
totuși... Tocmai sub această 
nevinovată înfățișare, arătată 
de cifre ca fiind „normală" 
și „rotundă", se ascund în
tâmplările cele mai insolite, 
cele mai acide din cîte ne-a 
oferit actuala ediție a cam
pionatului, isprăvi demne să 
figureze, cu toatele, într-o is
torie anecdotică a competiției 
în curs.

...Am să încep amintind de 
acordarea, în această etapă, a 
nu mai puțin decît 5 (cinci) 
penalti-uri, căzute, care mai 
de care, tocmai în momente 
psihologice dintre acelea care

• VOLEI : Surpriza 
s-a produs în Giu- 
lești
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CLASAMENT
1. Dinamo București 12 8 1 3 26—13 17
2. Rapid 12 6 4 2 20—11 16
3. Universitatea Craiova 12 6 3 3 19—14 15
4. Dinamo Bacău 13 5 4 4 19—16 14
5. Jiul 13 6 2 5 18—17 14
6. Steagul roșu 13 7 0 6 22—23 14
7. U.T.A. 13 6 2 5 18—20 14
8. F. C. Argeș 12 5 3 4 24—17 13
9. Farul 13 6 1 6 16—20 13

10. Steaua 11 5 2 4 28—19 12
11. Universitatea Cluj 13 3 6 4 16—46 12
12. Petrolul 11 4 3 4 14—14 11
13. Crișul 13 4 2 7 18—27 10
14. C.F.R. Cluj 13 4 2 7 11—22 10
15. Politehnica Iași 13 3 2 8 11—16 8
16. A.S.A. Tg. Mureș 13 3 1 9 11—26 7

BASCHET: Și to
tuși, numai două...

PETRE DRAGU

SCR1MA : Juniorii 
bucureșteni și-au 
desemnat campio
nii

(Continuare în pag. a Il-a) '
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AMBIȚII ONORATE

Cercetarea 
științifica

(Urmare din pag. 1)
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Ni se părea, la aflarea veștii, o ambiție intrucîtva riscantă 
aceea de a transforma un concurs județean al soliștilor amatori 
de muzică ușoară într-un festival interjudețean. lată însă că 
la capătul lui riscurile sînt uitate, ambițiile fiind în cea mai mare 
parte onorate.

Timp de două zile, la Giurgiu, 
am asistat la o competiție de ți- 
nută ta care chiar momentele mai

puțin reușite nu au coborît sub 
nivelul scontat onorabil. Ne-a bu
curat că de data aceasta a fost

Sărbătorirea unor semicentenarii școlare
Cadrele didactice de la Liceul 

pedagogic din Bacău, împreună 
Cu foști și actuali elevi ai școlii, 
au sărbătorit, duminică, împli
nirea unei jumătăți de veac de la 
Înființarea acestui prestigios lă
caș de învățămînt.

în cadrul festivității au fost e- 
vocate momentele importante ale 
drumului parcurs de această 
școală te cei 50 de ani de activi
tate rodnică. Profesorul Gheor- 
ghe Diaconu, directorul școlii 
Sărbătorite, a arătat că liceul este 
astăzi un adevărat complex șco
lar, cuprinzted, pe lingă secția de 
învățători, una de educatoare și 
un institut pedagogie, cu durata 
de doi ani, care numără 1517 
elevi.

Cu ocazia festivităților a fost 
dezvelită o placă comemorativă 
și s-a deschis o interesantă ex
poziție de fotografii, înfățișînd 
activitatea liceului pe parcursul

a 50 de ani. Participanții la ju
bileu au adoptat, apoi, textul u- 
nei telegrame adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se subli
niază, printre altele, că întregul 
corp profesoral și colectivul de e- 
levi fac astăzi legămîntul de a 
participa cu întreaga ființă și pu
tere de muncă la edificarea socie
tății noastre socialiste, de a conti
nua cu forțe sporite activitatea de 
formare a unor învățători și edu
catoare cu o bogată cultură gene
rală, cu o temeinică pregătire de 
specialitate, cu înaltă măiestrie 
pedagogică, de a valorifica minu
natele tradiții ale școlii românești.

O festivitate asemănătoare a 
avut loc la Șimleul Silvaniei cu 
ocazia sărbătoririi semicentenaru
lui liceului din localitate.

(Agerpres)

Zilele folclorului bihorean
între 22 și 24 noiembrie în io. 

calitățile Vașcău, Orașul Dr. 
Petru Groza și Oradea. Casa 
creației populare din județul 
Bihor a reeditat cea de a doua 
ediție a zilelor folclorului biho
rean. Această acțiune, cu carac
ter de masă, unde iau parte 
peste 300 de artiști amatori, e 
încă un prilej de valorificarea 
și scoaterea la lumină a datini
lor uitate de vremi peste care 
s-a așternut vălul uitării. în a- 
teste zile, întreg ținutul Biho
rului e însoțit de cîntecu) și 
joeul bihorean. Corul căminului 
cultural din Ținea, dirijat de 
profesorul Slobodan Pasculo- 
viei, al căminului cultural din 
Vașcău, dirijat de învățătorul 
Gavrilete, corul „Hilaria" al 
Casei de cultură din Oradea, di
rijat de maestrul Miron Rațiu — 
dirijorul Filarmonicii de stat 
din Oradea, precum și corul 
„Lira", al casei de cultură din 
Beiuș, dirijat de profesorul Mi
hai Brukenthal au prezentat trei

lucrări corale din folclorul bi
horean, în prelucrarea lui Bru- 
kenthal și Drăgoi.

Obiceiurile ca : Lioara de la 
Sighiște, Bitușarii de la Vașcău, 
Nevesteașca, Hora din Pietroa
sa, precum și Taraful Casei de 
creație, dirijat de George Mițin 
Vărieșescu fac să îmbogățească 
paleta manifestărilor cu acest 
prilej.

Nici ceramiștn noștri și făuri
torii de sumane din Sîrbești nu 
s-au dat înlături de la această 
acțiune. Ei au deschis o expozi
ție de ceramică la Vașcău și o 
expoziție de sumane și cojoace 
la casa de cultură din Orașul 
Dr Petru GrOza.

Ziua de 24 noiembrie e rezer
vată expoziției de carte cu pu
blicațiile Casei de creație din 
Oradea în legătură cu tot. ce s-a 
scris pînă în prezent despre 
Bihor, proză, poezie, folclor mu
zical și coregrafic.

și Televiziunea de față, pentru că 
acest „portativ al tinereții" a 
confirmat o idee mai de mult 
conturată — anume că resursele 
de viitor ale acestei arte dificile 
care e muzica ușoară. Se află to
tuși în arta amatoare, în tezaurul 
de voci și vocații de gen care 
animă orașele, municipiile și ju
dețele.

Concurenți din 11 județe au 
făcut, prin calitățile lor, nu toc
mai simplă sarcina unui juriu pe 
măsura ambițiilor concursului — 
juriu alcătuit din personalități de 
prim rang ale muzicii noastre 
ușoare, un juriu național am zice, 
avînd în vedere că a reunit nu
me ca ■■ Vasile Veselovschi, Te- 
mistocle Popa, Camelia Dăscăles- 
cu, Dorina Drăghici, Florentin 
Delmar.

Iată și opțiunile sale finale : 
Vasile Călin (Ilfov) premiul I ; 
Jana Bărbulescu (Dolj) premiul 
special al juriului ; Mariana Mi- 
lea (Dîmbovița) premiul II ; Va
leria Constantin (Ilfov) premiul 
III; Ileana Barhălată (Ilfov) pre 
miul de popularitate ; Cvartetul 
l.A.S. Periș. premiul pentru cea 
mai bună formație vocală ; Or
chestra Fabricii de zahăr — 
Giurgiu — Trio vocal din comu
na Ulmi (alcătuită din surorile 
Măria, Camelia Popescu și Chită 
Elena) premiul Comitetului ju
dețean U.T.C. Ilfov.

Rroba de compoziție desfășu
rată în paralel cu concursul de 
interpretare, a fost mai puțin 
elocventă. Explicabil: dacă vocile 
se nasc și se cultivă oricum c'i 
mai puține investiții de compe
tență, vocațiile componistice sînt 
totuși mai pretențioase. Din în
cercările prezentate s-au detașat 
totuși melodiile : „Era nouă" de 
Cici Mayer și „Doar un vis" de 
Madelaine Arnăutu.

Festivalul interjudețean „Porta
tivul tinereții" s-a încheiat du
minică seara pe ospitaliera scenă 
a Casei de cultură din Giurgiu, 
printr-un spectacol de gală care 
a reunit premiații și recitalurile 
cîntăreților profesioniști Mariana 
Negruzzi, Sergiu Cioiu, Nicolae 
Nițescu și artista emerită Dorina 
Drăghici.

La reușita spectacolului de 
gală, ca și a întregului concurs de 
altfel, e contribuția deloc ne
glijabilă a orchestrei Teatrului de 
comedie și revistă „Ion Vasi- 
lescu" dirijată de compozitorul 
Marcel Ionescu,

ALEXANDRU GABRIEL C. BUZDUGAN

ță cu tineri stagiari în cadrul 
asistenței tehnice oferită de in
stitut în sectorul energetic, a 
condus la o rapidă maturizare 
a absolvenților Politehnicii a- 
flați brusc în fața unor dificile 
probleme profesionale. Această 
practică a stimulat și capacită
țile creatoare ale cercetătorîloi1 
și proiectanților care, prin afir
marea unor concepții noi, origi
nale, au adus sectorului energe
tic economii în valoare de mi
lioane de lei și sute de tone de 
oțel Inginerul șef al sectorului 
de proiectare, tovarășul ing. Re
mus Moțoc, argumenta contribu
ția tineretului la asimilarea ce
lor mai noi tehnici in produc
ție, prin pasiunea cu care ingi
nerii Adameșteanu I„ Bălan P„ 
Culea Al.. Ignat Gh. și alții au 
susținut introducerea calcula
toarelor electronice in efectua
rea calculului termic, ceea ce a 
redus timpul de lucru de la 3—4 
săptămîni la 3—4 zile

Pasiunea față de introducerea 
celor mai noi tehnici în cerce
tarea și proiectare, este afirmată 
si de larga participare a tinere
tului la cursurile de perfecțio
nare. la specializările de la cen
tralele nucleare, termice și . în 
laboratoarele I.F.A. în-cadrul a- 
celuiași efort asimilare ance
lor mai noi metode în cercetare. 
și proiectare tinerii ingineri ți 
proiectant! de la CX-P C duc o 
luptă susținută pentru promo
varea concepțiilbt originale, 
care, in afara economiilor de 
valută, aduc industriei naționale 
importante economii de oțel 
Astfel, la insistenta institutului 
s-a renunțat la achiziționarea 
unor licențe străine pentru con
struirea arzătoarelor de uz ge
neral pentru cazane și cuptoare 
și s-a aprobat^ proiectarea a- 
cestora după planurile originale 
efectuate de ing Bogaci M„ ing. 
Ignat Gh și ing. Bălan P, obți- 
nîndu-se economii în valoare de 
4 milioane lei în valută. Opti
mizarea soluțiilor existente în 
sectorul energetic prin reproiec- 
tarea cazanului C.R.-12 va adu
ce degsemenea economii de 10 
tone de oțel la fiecare cazan 
construit

La Rovinari se va instala un 
cazan de mare capacitate pentru 
alimentarea turbinei de 350 de 
megawați, înalt cît un bloc cu 
peste 30 de etaje, cu un consum 
de 1 000 de tone, de combustibil 
inferior pe zi. Prezența pe șan
tier a inginerilor de la C.C.P.O. 
este cerută de asistența tehnică 
a acestei construcții „Adapta
rea fără menajamente la mun
ca pe teren este o școală uneori 
dură insă cțj imense valențe 
formative", ne ‘confirmă tovară
șul ing. C. Catocu. șeful secției 
de cercetare, vblumul mare al 
deplasărilor nu scade eficiența 
cercetării, ei " 
ne neîncetat soluții noi, origi
nale. <f.

I-am întrebat pe inginerii din

secția de cercetare dacă repe
tatele deplasări acționează ne- A 
gativ asupra coerenței muncii " 
lor specifice. Răspunsurile pri
mite au fost elocvente. „Fără 
activitatea depusă pe teren nu 0 
am fi găsit cele mai bune solu
ții pentru planul de cercetare" 
(ing. H. Șiman) „Numai în per- 0 
manentă legătură cu uzinele be- 
neficiare ne putem verifica so
luțiile găsite la planșetă" (ing. A 
Al. Paveleț). „Terenul este o ” 
scoală necesară și noi nu ne pu
tem lipsi de imensele ei avanta- 
je : compararea imediată a teo- W 
riei _ cu practica, randamentul 
mărit al soluțiilor preconizate" — 
(ing. D. Stănciulescu). Toate a- 0 
ceste afirmații le-am notat în
tr-o discuție lipsită de canoane
le interviurilor, de aceea since- 0 
rițătea lor poate constitui un w 
stimulent și pentru cercetătorii 
care își limitează activitatea în- A 
tre pereții birourilor. “

r
PLASTICĂ

*■' ..............«j
*

dimpotrivă imnu-

CĂMINUL
TINERETULUI

(Urmare din pag. I)

zece am pe tractor
(Urmare din pag. I) "Z

rativei, îl considerăm profe
sor in meserie. Ne-a îneîntat 
prin tot ceea ce a făcut. Că 
noi am obținut două mii și 
două sute cincizeci de kilo
grame grîu la hectar și o 
jumătate de vagon de porumb 
îi datorăm lui. Poate n-o să 
mă credeți, dar în toamna și 
primăvara trecută s-a lucrat 
greu. Ca să așezăm neîntîr- 
ziat sămînța în pămînt eram 
gata să cedăm plîngerilor cî
torva tractoriști care susți
neau și căutau să dovedeas
că prin dovezi convingătoa
re că nu se poate mai bine. 
Dar el a fost categoric : nu, 
dom’le, chiar în condițiile a- 
cestea se poate lucra mai 
bine. Un pic mai încet dar tot 
atît de bine ca și atunci cînd 
condițiile ar fi cele mai bune. 
Cum ? am să vă arăt mîine. 
Și, le-a arătat 1 Nimeni n-a 
scos o vorbă. Dacă „profeso
rul" zice că se poate, în- 
seamnă că noi nu ne-am 
străduit îndeajuns — și-au zis 
ceilalți tractoriști ai noș
tri veniți de la l.M.A. Titu. 
Au lucrat excelent. Așa am 
obținut noi producțiile de 
care vă spuneam. Acum, în 
toamnă s-a lucrat și mai greu. 
Dar n-am avut probleme. 
Ne-am bizuit pe oameni si 
mai ales pe băiatul acesta. E 
de-al nostru, de aici din sat 
și cunoaște de mic pămîntul. 
Se adaugă cei zece ani de 
meserie, anii pe care, cu ex
cepția armatei, i-a petrecut 
cu tractorul pe ogorul nos
tru cel mare, devenit mai ro
ditor. A lucrat și la tr'gat, a 
tras prima brazdă și acolo 
unde am înființat grădirui de 
legume, a experimentat cuplul 
de semănători la grîu și a lu
crat în premieră cu S.P.C.-6 și 
cu combina de recoltat po
rumb El este etalon. Se știe, 
dacă Gheorghe a reușit, cît 
le-ar fi de greu celorlalți, tot. 
or să răzbească. A făcut și 
inovații. Zău, e inovator, a luat 
premii de cîteva mii de lei 
pentru niște aparate si dispo
zitive puse la punct de el. 
Judecă profund lucrurile. Nu 
se rOzumă la prima soluție. 
Caută, caută asiduu si altele. 
Așa reușește s-o î 
pe cea mai bună.

...Calul merge la pas, iar 
ceea ce 1a început ne apărea ■ 
la orizont, acum este doar la 
cîteva sute de metri. Mergem 
de-acum printre ogoarele a- 
rate. Brazde adinei, uniforme.

— Aici au lucrat ei. Au fă
cut treabă hună. Unde au lu
crat, ieri le-am recepționat 
arătura cu ,foarte bine". In 
cîteva zile, de altfel, vom în
cheia lucrarea. O treabă hună 
pe care am făcut-o: toată 
suprafața arată din toamnă I

La primăvară va trebui Hoat 
să discuim. Pămîntul va a- 
vea umiditate căci terenul a- 
rat aduce avantajul că se în
carcă de apă. oricît de pu
ține ploi și zăpadă ar fi, 
toată apa în pămînt rămîne. 
Si porumbul simte. Și floarea- 
soarelui simte. Și simțim și noi, 
căci plantele cresc și rodesc 
mai bine și mai mult decît a- 
tunci cînd nu se ară, sau a- 
rătura e proastă. Cite două 
norme pe zi realizează. Se în
trec pe ei pentru că În timp, 
rămîn de dimineață de pe la 
8 și pînă seara către 10. Că
ruța cooperativei le aduce și 
motorina, și fiarele de schimb 
și mîncarea caldă. Sînt ai 
noștri tractoriștii și pentru 
noi lucrează. De aceea, nu-i 
putem uita nici un moment.

Am oprit. Tractorul avea 
mers sigur. In urmă, cele trei 
brăzdate răscoleau adine pă
mîntul. Pe scaun, un băie- 
țandru cu bascul coborît pînă 
la rădăcina nasului, cu miș
cări precise de profesionist, cu 
ochii cînd la direcție, rînd la 
pachetul de brazde.

— El este TON GHEOR- 
GHE, băiatul despre care 
v-am.vorbit1

Ce rost ar mai fi avut dia
logul ? L-am fotografiat și 
am reprodus cele spuse de că
tre președintele cooperativei 
agricole. De fapt, el. preșe
dintele, reprodusese biografia 
profesională a tractoristului 
Ion Gheorghe, unul dintre 
atîția alții...

pem transportul, vine imediat 
răspunsul.

*— Mîine ? I... Dar mîine noi 
nu avem pe nimeni aici. Nu s-ar 
putea luni ? Sau marți ? In ori
care altă zi a săptămînii...

— Atunci tinerii sînt în produc
ție sau la școală... Dar o să ve
dem.

Se deduce cumva din aceste 
discuții că cei din conducerea 
șantierului Arad din cadrul 
I.C.I.M. Brașov sînt preocupați 
să recupereze rămînerile în urmă 
la construcția căminului pentru 
tinerii de la uzinele „Vagonul" 
și „Strungul" ? Nu, sigur că nu I 
Nici din vorbe și mai ales nici 
din fapte I 15 meseriași pe un 
obiectiv ce se realizează din zi
dărie ; cărămidă cu destinație ini
țială : căminul tineretului, ajunsă 
în altă parte . zile întregi de 
relache din simplul motiv că lip
sesc materialele, sau oamenii 
existenți sînt insuficienți pentru 
a pregăti mortarul, a apropia că
rămida, a înălța-o pe schele și a o 
așeza apoi în zid ; un permanent 
reproș celo: care inițial au în- 
tîrziat deschiderea finanțării fără 
a se căuta și pune în valoare 
propriile rezerve, sînt lucruri care 
conving de la sine că, la Arad, 
căminul tineretului nu se află la 
inima constructorului. Dar oricît 
de incomodă li s-ar părea lucra
rea, trebuie să înțeleagă sen
sul efortului făcut de către 
statul nostru pentru a asi- 
gura tineretului muncitor condiții ™ 
cît mai bune de locuit, și, prin- 
tr-o însumare de eforturi, să asi- M 
gure predarea acestui obiectiv so- 
cial Ia termenul stabilit. Reușita, 
așa cum reieșea .din discuțiile S-. 0 
vute aici. depifîde dă. rezolvarea 
cîtorva factori: a) concentrarea 
pe șantier a unui efectiv mai 0 
mare de lucrări; b) aprovi
zionarea ritmică a șantierului cu 
materiale de construcție nece- 0 
sare diferitelor etape de lu
cru ; c) executarea unor munci — 
necalificate de către tineri, prin 0 
acțiunile patriotice organizate de 
către comitetul municipal al a 
U.T.C.; d) organizarea superioară V 
a muncii care să vizeze în primul 
rînd evitarea timpilor morți. a

Totul — posibil de realizat. "

Pentru Ion Nicodim mijloa
cele par să nu mai aibă taine. 
Chinuitorul efort de a supune 
materia intențiilor „artistului 
pare tranșat definitiv în fa
voarea acestuia din urmă. Ar
tistul se exprimă cu ușurință, 
cu degajare, cu eleganță, cu 
dezinvoltură. Liniile delicate, 
capricioase, simulînd perfect 
condiția naivității infantile sus
țin, unifică sau contrazic, pe ge
nerosul spațiu alb ăl pinzei, pe
tele surdinizate de culoare, iz
butind în ansamblu o imagine 
coerentă, logic articulată în 
ciuda hazardului insinuat. 
„Programul" său s-ar reduce 
în linii mari la evocarea sen
zațiilor trăite puternic cînd- 
va și reînviate in sufletul pic
torului prin impulsuri afective 
pe care acesta le cenzurează dis
cret, ordonat, cu vădita intenție 
de a le obiectiva și ,de a se 0- 
biectiva implicit („Amintirea u- 
nei zile de vară", „Plaja", „Zme
ul"). Stăruința sa de a se obiec
tiva pare izvorttă mai mult din 
convingeri exterioare, teoretice 
am spune (este evidentă în pic
tura sa o obsesie a modernismu
lui care merge pînă la cultivarea 
unor modele prestigioase, obse
sie evident polemică cu un mod 
sentimental, „postimpresionist", 
cum spunea artistul, de a înțe
lege pictura), decît dintr-o ema- 
nație proprie structurii sale. 0 Spunem acestea deoarece pictura 
sa, cu aura sa de vis. rămîne to
tuși „frumoasă", vădit lirică, de

Variate, uneori contradictorii, 
drumurile artistice ale lui Aaron 
Copland au fost guvernate de 
dorința de a scrie, cum declara 
încă de la primele încercări 
componistice, o muzică care „să 
poată fi recomandată drept o 
muzică contemporană america
nă". Rezultatul ă fost sub raport 
stilistic un eclectism, dar un 
ecletism echilibrat și de înaltă 
vibrație, care rezumă strădanii
le a citorva generații de muzi
cieni americani pentru făurirea 
unei. literaturi artistice origi
nale*

O Intimă nevoie de simplitate 
(„simplicitatea impusă", cum 
spiuSpa muzici^jiul într-una din 
lucrările sale autobiografice), 
grefate unei excepționale măies
trii componistice este vizibilă 
într-o largă serie de lucrări, în 
care simți nevoia compozitoru
lui de a rosti un mesaj de lar
gă cuprindere, de a vorbi ma
relui public, de a anula com
plexele probleme de limbaj care 
frămîntă lumea muzicală con
temporană. Adinca, nobila sim
plitate a compozitorului Aaron 
Copland este convingătoare

o sensibilitate aproape bolnăvi
cioasă a execuției, de o feminină 
gingășie. Poate că acesta este 
unul dintre singurele „conflicte" 
ale creației sale în această etapă, 
conflict de adîncime și, bănuim 
noi, ireconciliabil. Mihai Rusu a 
optat după o perioadă de cău
tări mai puțin convingătoare 
către o artă de efecte optice, 
care s-ar cere judecată exclusiv 
din acest punct dacă și-ar păstra 
nealterată această opțiune este
tică și stilistică. Descoperi însă 
la Mihai Rusu o dorință evidentă 
de a construi, de a arhitectura 
într-un sens foarte concret, ma
terial, de a inventa la nesfîrșit 
forme a căror expresivitate este

noagă prezintă două viziuni dis
tincte evident condiționate una 
de alta, două viziuni subordonate 
ferm unor principii etice pe li
nia acelei grafici moralizator- 
filozofice pe care i-o cunoșteam. 
In prima viziune aveam de-a 
face cu personaje realizate din
tr-o ciudată împletire de reg
nuri, expresie a unei metamor
foze conținute sau virtuale, tra
tate într-o manieră ușor expre
sionistă, care simbolizează forțe 
malefice acționînd asup ‘ 'exis
tenței sau măcar disputa^lor cu 
altele benefice. Evident, această 
viziune face repeluri frecvente 
la fantasticul de basm („Zmeu" 
„Iasmă"). A doua viziune mar-

SENS Șl

VIRTUOZITATE)
capabilă de penetrații mai a- 
dînci, sustrase simplei sugestii 
optice. Descoperi în culoarea sa 
calități capabile de a stîrni un 
fior liric; Mai descoperi, la o 
analiză atentă, un conflict decis 
al maselor de culoare (prin for
mă și intensitate), o voluptate 
mărturisită în a conduce aceste 
„dialoguri". Pictura sa, ce nu 
contrazice încă condiția șevale- 
tului, vizează, în consecință, —și 
aici ne place să distingem sîm- 
burile originalității sale — un 
anume „conținut", adică acele e- 
lemente care se sustrag simplu
lui joc vizual fiind capabile să 
provoace emoții, impresii mai 
durabile, adică apelul la tot ceea 
ce face posibilă montarea formu
lei și, la un moment dat, chiar 
contrazicerea ei. Marcel Chir-

chează o resurecție a desenului 
minuțios, realist cultivat cu in
tenții metafizice care, prin con- 
trapunere de elemente, contrapu- 
nere voit absurd, caută atmos
fera suprarealistă. Această nouă 
ipostază interesantă, fără îndo
ială, ne apare insuficient decan
tată, insuficient exploatată, ele
mentele neavînd o sudură orga
nică, părînd mai mult studii, idei 
pentru o viitoare realizare. Ima
ginea încărcată, barocă, de o 
mare virtuozitate, nu reușește să 
închege încă un sens decis, uni
tar.

C. R. CONSTANTINESCU
*) Expozițiile de pictură, Ion 

Nicodim și Mihai Rusu, expozi
ție de grafică. Marcel Chirnoagă 
la Galeriile de artă „Apollo" 
din București

&

chiar dacă stă.uneori sub reflec
torul divertismentului, denotă 
o forță de expresie, o ele’vațfe a 
scriiturii de-a dreptul cuceri
toare

Momentul de maxim interes 
al simfonicului dirijat de Aaron 
Copland, joi seara la București, 
a fost întîlnirea. în prima audi
ție. cu două dintre cele mai sem
nificative lucrări ale compozi
torului Aaron Copland : Concer
tul pentru clarinet și orchestră 
de coarde și „Salonul mexican".

instrumentală a clarinetistului 
Aurelian Octav Popa — muzicia
nul american a găsit, desigur, un, 
tălmăcitor" la înălțimea celebru^ 
lui instrumentist american 
Benny Goodman (căruia i-a de
dicat, de altfel, lucrarea).

La pupitru, dirijorul Copland 
rămîne prin gestică, prin fami
liaritatea. spontaneitatea cu care 
își apropie partiturile, purtăto
rul țelurilor care animă compo
zițiile sale, întreaga sa activitate 
artistică.

CONVINGĂTOA
REA SIMPLITATE

în restul programului, Aaron 
Copland a cultivat un afiș de 
concert tipic american, de mare 
accesibilitate (cuprinzind în rîn- 
dul celor șase piese și două pro
funde meditații sonore. Varito- 
țiunile lui Brahms pe o temă de 
Haydn și suita lui Faură „Pel- 
leas și Melisande"). selecțiile din 
program și momentele de maxim 
interes interpretativ demon- 
strînd, fără îndoială, predilecții 
artistice.

me-
1932,.
Me
ci a-

primă călătorie țn
„Concertul pentru 
(indubitabil tina dintre 
lucrări contemporane

IOSIF SAVA

►
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rulează
(orele

1 (orele 
(orele 

rulează
DEPLASARE: 

(orele 15,30;

DOCTORULUI 
la Volga (ore- 

18,15;

Acceptare reciprocă între clasic și modern în vechiul și, to 
tuși, noul oraș Baia Mare

Foto : SZABO FRANCISC
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le“ (Sala Studia) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 19.30; Teatrul de 
Comedie : DISPARIȚIA LUI
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
studio): COMEDIE PE ÎNTUNE
RIC — ora 20; Teatrul Mic : TAN
GO — ora 20.

rulează la 
13,30;
e u, ia,
Gloria (orele 9; 

18,15; 20,30), Mo
li,30; 13,45; 16;

Piesele aparțin unor diferite pe
rioade de creație : „Salonul 
xican" ,a fost conceput în 
după o 
xic, iar 
rinet" 
marile
destinate captivantului instru
ment) în 1947—1948.

: Aaron Copland știe să făureas
că fermecătoare curcubee sono- 
re, pagini de strălucire ritmică, 
momente de reală seducție, tn 
dăruirea și fantastica abilitate

I
I

îmbrățișeze |

VA PLACE BRAHMS ?
la Sala Palatului R.S.R. ____
17,15 ; 21,15), Patria (orele 11,30;
14; 16,30; 19; 21,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (0- 
1-ele 8,45; 11,15; 13,45; 18,15; 
18,45; 21,15), Bl.curești (Orele 8; 
10. 12.15; 14,30; 16.45; 19; 21,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
ceafărul (orele 3. 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,45).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(Orele 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45), Ci
nemateca (Union) (orele 10; 12,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează da Festival (orele 9,15; 12; 
15; 18; 20,30), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

PĂPUȘA : rulează la Victoria 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MORȚII RĂMÎN TINERI î rulea
ză la Central (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

PARIA : rulează la Lumina (o- 
rele 8,45—16,15 în continuare: 
18,30; 20,45).

CĂLDURA : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21' în continuare).

/I 1
■ <5'■
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OIK ASISI[ffl PSIIIOLIIGICA ?
(Urmare din pag. 1)

gatoriu și dnd nu Încap întrebări. Relațiile profesorului 
studentul stnt, fără excepție pro tocolare, amabile dar nu de 
sentiment. Vreau să spun că nuanța psihologică se exclude. 
Și atunci? Ambiția învățăm intului superior este numai aceea de 
a forma cadre de specialitate bine pregătite ? Să se poată 
exclude latura de conștiință, latura de stare sentimentală în- 
tr-atît, că virtuțile unui adolescent să fie in exclusivitate 
măsurate tn cantitatea și calitatea răspunsurilor ?

Iată : foarte mulți tineri se plîng de ambianța din facultate. 
„Nu maf e ca la școală" zic. „E nevoie să te agăți de ceva și 
nu se poate". „Cum era la școală ?“ întreb „Bine". „Și la fa
cultate ?“ „Pustiu". Și dacă mă gîndesc tn urmă, cred că au 
dreptate, fiindcă amintirile formidabile pe care le am sînt din 
școală, fiindcă de atunci mai țin minte cîțiva profesori și-i 
mai iubesc, iar tot ce a urmat după aceea este rece, sterili
zat și neutru, este eminamente profesional și impersonal, 
n-are miros, nici gust, nici culoare, pot să declar că sentimen
tele s-au întrerupt și mi-e dor. mi-e dor chiar numai pentru 
amintire să fie undeva, în timpul acela și-un om, un înțelegător 
înainte de-a fi profesor, un generos înainte de a fi doct.

Dar unde sînt bunii oameni, iluștri, strălucitorii dascăli, dis
ponibili sentimental pentru superba neliniște vie a adolescenți
lor așezați în amfiteatre si bănci ? Unde sint diriginții din fa
cultate ? Unde sînt prietenii mari ? Confesorii ? Idoli, unde sînt?

Și, atenție : cantitățile de entuziasm disponibile la vlrsta 
aceasta pot fi convertite sublim.

L I B E Re,
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împărăția leului
ARGINT : rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11. 13,30; 16; 18,30;
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16- 13,30; 20,45), — • ■ - -
11,15; 13,30; 16;
Cern (orele 9,15; 
18,15; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9,30—15,30 în continuare; 18; 20,15).

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează la Grivița 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Aurora (Orele 9,30; 11,30; 16; 
18,15; 20.30).

AM DOUĂ MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15,15; 17,45; 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18); 
Moșilor (orele 15,30; 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT ! 
rulează la Moșilor (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Dacia (orele 8,15—20 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Bucegi (orele 9,15; 12,30;
16,15; 19,30), Arta (orele 8—16,30 în 
continuare; 19,30).

OMUL CARE VALORA MILI-

ARDE : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18), Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR : rulează 
la Unirea (ora 20,15).

CIND VOI FI MORT SI LIVID : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

BALTAGUL : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20), Glulești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile I și 
II) : ri lează la Cotrocenl (orele 
15; 19,30).

paria rulează la pacea 
15,45; 18; 20,15), Viitorul
15,30; 18).

VIAȚA LUI MATEUS S 1 
la Viitorul (oră 20,30).

BĂRBAȚI IN------ '
rulează la Crîngași 
18; 20,15).

TESTAMENTUL
MABUSE : rulează ___
le 9,30—16 în continuare ;
20,30).

VIRIDIANA : rulează la Miori
ța (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18; 
20,45).

LUPII ALBI : rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

VARĂ CAPRICIOASĂ : rulează 
la Popular (ora 20,30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Cosmos (Orele 15,30; 19).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 13; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează Ia Vițan (orele 15,30; 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Rahovâ (orele 18; 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

tinerețe fără bătrînețE: 
rulează la Rahova (ora 15,30).

MICA ROMANȚĂ DE VARA : 
rulează la Progresul (ora 20,30).

YO-YO — rulează la Buzești 
(ora 20,30).

LUNI, 24 NOIEMBRIE 1969

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice. Tema : Regia 
de program și controlul general
• 18,20 Pro sau contra ? Tema : 
„Clasic și modern" în matemati
că • 18,50 Miniaturi folclorice
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 Agenda politică • 19,36 
Emisiune economică : Cu o lună 
înaintea noului an • 20,00 Homan- 
foileton — La răscruce de vîn- 
turi. Episodul III — „Răpirea"
• 20,50 Handbal masculin : Ro
mânia — Danemarca — repriza a 
Il-a. Transmisiune de la Timișoa
ra ; Desene animate • 21,30 Re
flector • 21,40 Între metro
nom si cronometru — emi- 
siune-concurs. Transmisiune de 
la Timișoara • 22,10 Telejur
nalul de noapte • 22,45 Scena — 
emisiune de actualitate si critică 
teatrală : A Teatre cu profil sta
bil • Festivalul național al tea
trelor — etapa din Craiova.
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FOTBAL • FOTBAL

GNE BĂRBIEREȘTE

• HANDBAL

UN ARICI... ?
I)

Fază din întîlnirea Dinamo Bucu rești — C.F.R. Cluj cu un Pîrcălab lansat ca „pe vremuri .

Trofeul „Carpați"

(Urmare din pag.

fac să sară seîntei din 
ne ca dintr-un „Pacifii 
gat în viteză. Dar să zicem 
că ploi de penalty-uri ați mai 
văzut. La fel cum, probabil, 
veți afirma că și cu grindi
na de goluri sînteți familia
rizați... Totuși, să nu-mi spu
neți că isprava băcăuanului 
Kiss — ispravă din care a 
rezultat un punct nesperat 
pentru mineri și o îngenun
chere a lui Ghiță în propriul 
fief — n-a avut darul să vă 
toarne sare în cafeluțele sor
bite lîngă aparatele de vă
zut și auzit, că nu vă cred ! 
Și să nu-mi spuneți că auto
golul bătrînului feroviar Soos 
(ieri un fel de acar Păun 1) 
v-a lăsat indiferenți. Căci, la 
urma urmelor, fie vorba-ntre 
noi, la partida dinamoviștilor 
cu C.F.R.-ul vă pregătiserăți 
să vedeți un masacru, nu o 
sinucidere !... Dar să mergem 
mai departe. Ce ziceți de fap
tul că în aceeași etapă în 
care un demn și inimos ve
teran își duce, fără voia lui 
desigur, echipa spre prăbnși- 
re, un alt bătrîn lup al are- 
n i (l-am numit pe Lereter) 
se -înfurie ca un Pardaillan a- 
dolescent și realizează cel 
mai nonșalant hat-trick cu 
putință, scoțîndu-și astfel 
team-ul din văgăunile dispe
rării și făcîndu-1 să străpun
gă un zid din al cărui beton 
ricoșată, mai deunăzi, proiec
tilele bateriei cu piese de 
faimă numite Voinea și Tă
tara... Adică (ca să vedeți că 
n-am mîncat mătrăgună cînd 
zic ce zic), aceiași Voinea și 
Tătara care ieri, în etapa a 
13-a, pe litoral, din numai 
trei focuri au doborît două 
ținte, pe cînd adversarii lor, 
deși au dezlănțuit o adevă
rată canonadă, n-au atins nici 
măcar un „semn"... Dar să nu 
ne oprim aici. Ce ziceți, de 
pildă, despre sinusoida ciuda
tă cu care s-a scris, la lași, 
scorul etapei ? Sau de fur
tuna de la Cluj, prăbușită za
darnic cu toate tunetele și 
fulgerele peste paratraznetnl 
marca Dan Coe—Răducanu ? 
Sau de minutul 87, al pe
troliștilor, cînd Grozea s-a 
înălțat în lumina ploieșteană 
ca un al doilea Candiano Po- 

jpescu cel pomenit de Cara- 
Jgiale într-o filă eroică ?... Dar, 
cum ziceam, să convenim că 
pe microbiștii cu state vechi, 
trecuți prin întîmplări și mai 
și, toate acestea i-au lăsat in
diferenți — chiar dacă ele 
s-au adunat, drăcește, în spa
țiul unei singure etape... Cum 
rămîne însă, cu întîmplarea

de la Brașov (capotare oltea
nă în minutul 50), al cărei 
erou principal este, după cîte 
auzim, tocmai unul din „oa
menii de gol“ ai campiona
tului, adică Oblemenco, adi
că „tunarul"... Să nu-mi spu
neți că vi se-ntîmplă să ve
deți în fiecare duminică gol- 
geteri creînd faze de gol pen
tru adversar, să nu mai spu
neți așa ceva că... îmi iau ju
căriile și mă mut la rubrica 
de popice !

...Așadar, cum spuneam Ia 
început, înainte de a trage 
concluziile la etapa a 13-a 
vin și vă întreb : Cine băr
bierește un arici ?

Ăla : eu 1 ăla : eu !...

TIMIȘOARA (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Sub auspicii bune, sîmbătă 
după amiază, a început, la Ti
mișoara, Turneul internațional 
de handbal masculin, dotat cu 
trofeul „Carpați".

Actuala ediție, a zecea — ju
biliară — se bucură de un nu
măr record de echipe participan
te șl de prezența unor specia
liști în materie, veniți de peste 
hotare.

Lucrul e explicabil : întrece
rea a cucerit, an de an, prețui
rea acestora și stima amatori
lor de handbal din țara noastră, 
ea constituie o rampă de lansare 
a viitoarelor valori și, în ace
lași timp, este importantă, pen
tru faptul că are loc în perioada 
pregătirilor febrile pentru tur
neul C.M. din Franța, tn acest 
fel se poate aprecia că turneul 
de la Timișoara, reunind echipe 
puternice, se oferă ca un prilej 
extrem de util acțiunilor de se
lecționare și pregătire a loturi
lor reprezentative, acțiuni care-i 
preocupă, la ora actuală în prin
cipal, pe toți antrenorii.

Turneul a debutat prin dte- 
va partide de mare atracție. 
Programul primei zile a adus 
pe parchetul verde caligrafiat cu 
linii albe și galbene, echipa 
României B și o reprezentativă 
a Iugoslaviei, de fapt formația 
secundă a țării vecine. Meciul a 
fost pasionant mai ales pentru 
faptul că victoria a stat multă 
vreme sub semnul incertitudinii, 
fiecare formație conducînd și 
cedînd conducerea fără a se pu
tea desprinde printr-un număr 
mai mare de unul sau două go
luri. Pină la urmă au invins re
prezentanții noștri, grație unui 
consum mai mare de energie și 
a unor acțiuni mai clare și mai 
rapide pe semicerc, soldate cu 
aruncări puternice Și 
spectaculoase. Scor final 
(6-5).

în ultima partidă a 
zile 
zat, 
joc 
vel

ETAPA VIITOARE
(30 noiembrie)

STEAUA — DINAMO BA- 
CAU ; JIUL — CRIȘUL ; RA
PID — FARUL ; C.F R. — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA ; 
POLITEHNICA - DINAMO 
BUCUREȘTI : A.S.A. — UNI

VERSITATEA CLUJ ; F.C. AR
GEȘ — PETROLUL ; STEA
GUL ROȘU — U.T.A.

• VOLEI

S-A PRODUS
Deoarece, ieri, Bucureștiul a 

fost gazda a nu mai puțin de 6 
partide de divizia A, programate 
cîte două în sălile Progresul, 
Dinamo și Giulești și cam la 
aceleași ore, practic un iubitor 
al sportului la fileu a avut de 
optat intr-o singură direcție. în 
sala din strada Dr. Staicovici, 
Penicilina Iași evolua, în acest 
campionat, în premieră bucu- 
reșteană. avînd ca adversară e- 
chipa Progresul. Net superioa
re la toate capitolele, oaspetele 
au obținut victoria cu 3—0. jo
cul constituind pentru ieșence 
mai mult o repetiție înaintea me
ciului de marți cu Dinamo. Am 
remarcat de la învingătoare pen
tru clarviziunea în joc și forța 
șutului lor, pe Căunei, Itu și 
Dobrescu. în aceeași sală, timp 
de două ore și jumătate — în- 
tr-o partidă mediocră s-au chi
nuit pentru două puncte jucă
torii Progresului și cei de la U- 
nirea Tricolor Brăila. Mulți su
porteri ai echipei gazdă sperau 
îr.tr-o victorie, mai ales că la 
un moment dat Progresul con
ducea la seturi cu 2—1 și aveau 
avantaj — 13—7 — și în al trei
lea. Dar greșelile comise de a- 
ceastă echipă care n-a gustat 
încă victoria și revenirea pu
ternică a brăilenilor, a spulberat 
speranțele optimiștilor și bucu- 
reștenii au părăsit din nou te
renul învinși cu 3—2. Eîngă Po
dul Grant, rapidiștii au... de
raiat. Eșecul cu 3—1 în fața Po
litehnicii Galați constituie sur
priza etapei și pînă în prezent, 
a campionatului.

Săptămtna aceasta, respectiv 
mîine, miercuri și joi elita vo
leiului feminin Rapid, Penicili
na șl Dinamo la care se mai a- 
daugă echipa Berlinului, de fapt

Pentru că nu 
ne-am mai intilnit 
cam de multișor la 
această rubrică am 
avea o sumedenie 
de probleme juven- 
tiste asupra cărora 
să discutăm astăzi, 
dar — în același 
timp — pentru că 
focul răspindit in 
prea multe seîntei 
nu încălzește 
stărui numai 
pra cîtorva. 
deosebite.

Clasamentul 
deților este 
in ce mai 
bulversat, 
incit, încet, 
el își conturează o 
osatură care, cre
dem. nu va per

vom 
asu
mai
ca- 

din ce 
puțin 
astfel 
încet,

dio care, restrîngîn- 
du-și transmisiile 
la trei meciuri (nu 
știm din ce mo
tive ? !), văduvesc 
implicit și competi
ția juventistă 
interesul pe 
începuseră să 
acorde.

De altfel, consta
tăm cu o satisfacție 
lesne de înțeles că 
tinerele speranțe 
ale sportului rese 
se bucură de o a- 
tenție sporită și de 
un sprijin real în 
tot mai multe țări 
și chiar pe plan eu
ropean — exemplul 
cel mai elocvent, in 
acest sens, oferin- 
du-1 U E.F.A.. care a

vor 
co- 

care
de 

care
i-l

cheierea turului, 
lotul olimpic și Io
tul de tineret 
face pregătiri 
mune, după
olimpicii vor efec
tua un turneu in 
Australia (19 ianua- 
rie-5 februarie), iar 
tinerii vor susține, 
ceva mai tirziu, o 
partidă în Anglia. 
In vederea turneu
lui balcanic pentru 
tineret (programat 
la Sofia, Ia circa 2 
săptămîni după în
cheierea mondiale
lor din Mexic) 
contează, 
dată. pe 
Lenghel, 
Decu,
Crîngașu. Popa. Po-

se
deocam- 

Oprea. 
Chefan, 

Cristache

JUV
mite decît mici și 
neimportante grefe. 
Adică: putem vorbi 
deja de un pluton 
fruntaș — Crișul 
(care are deja un 
avantaj greu insur
montabil de către 
urmăritoare), 
namo Bacău 
team puternic
omogen),- Dinamo 
București (cu un 
atac deosebit de 
prodigios) și Steaua 

formație pe cit 
talentată, pe a- 
de capricioasă) : 
asemenea, 

vorbi de

Di- 
<un

Și

(o 
de 
tit 
de 
tem 
pluton codaș 
șenii, oltenii, cefe
riștii clujeni, piteș- 
tenii și rapnîiștii — 
din care cu greu se 
va putea desprinde 
cineva | 
sări spre 
de rangul 
III.

Noi vom 
să urmărim 
aproape întrecerile 
echipelor de tine
ret. vom reflecta 
ierarhia lor și vom 
dezbate problemele 
lor stringente, în 
ciuda „inovației" 
colegilor de la Ra-

pu
ii o
ie-

pentru a 
fotoliile 

t. II sau
contmua 

inde-

hotărit zilele aces
tea instituirea unui 
campionat conti
nental rezervat na
ționalelor juveo- 
tiste, după modelul 
campionatului eu
ropean al primelor 
garnituri

Tocmai in pers
pectiva participării 
la această compe
tiție de anvergură, 
la Campionatul 
balcanic de tineret 
și la alte confrun
tări rezervate fot
baliștilor care n-au 
trecut de 23 de ani 
ne interesează pre
gătirile și calenda
rul 
al 
noștri.
federal Virgil Măr- 
dărescu ne-a spus 
ieri, dintr-o 
fiare, tot ce 
interesa Din 
40 de tineri 
baliști pe care 
are sub permanen
tă observație. 6 au 
jucat în tnate cele 
trei meciuri inter- 
naținnale de pină 
acum, 4 in 
meciuri și. restul în 
cite unul. După in-

competiționa) 
juventișlilor 

Antrenorul

su
ne 
cei 

fot- 
ii

două

povici, Mușat, Con
stantin Ion (fundaș 
de la Moroni), Du
mitru, Duțan. Ște- 
fânescu, Naom. Ca- 
niaro, Lucaci, Kun 
II. Turcu și cine o 
mai... „răsări" De 
asemenea, in vede
rea susținerii ali- 
ficărilor pentru^ O Ș 
limpiadă, se • con- Ș; 
tea/ă și pe un * alt 
lot de tineri ,.<)•. 
limpici — alcătuit 
aproape numai din 
jucători de J: ; i- 
..A".

înțelegem, 
urmare, că 
noștri fotbaliști vor 
fi înconjurați cu 
tot mai multă dra
goste și atenție. 
Ceea ce ne bucură! 
Nai prea înțelegem 
noi de ce este ne
voie de două loturi 
tinere sau dacă 
este nevoie de ce 
nu se pregătesc se
parat, fiecare cu 
cîte un 
Ceea 
chiar 
că — 
poate 
vom înțelege.

GHEORGHE 
MITROI

divizia
prin 

tinerii

fiecare 
antrenor 

ce însă nu-i 
grav pentru 

cine știe ? — 
cu timpul

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA : 0—2

de 
i-au

FARUL 
(0-1)

Jocului bun practicat 
bucureșteni, constănțenii 
răspuns printr-o replică palidă,
neconvingătoare. Golurile învin
gătorilor au fost realizate de 
Voinea în minutul 16, cînd a re
luat cu capul la un corner exe-

cutat de Creiniceanu, și de Tă- 
taru în minutul 76, printr-un șut 
de la 16 m.

UNIVERSITATEA CLUJ 
RAPID : 0—0.

în ciuda unei dominări insis
tente a universitarilor, scorul a

DIVIZIA B

0 SERIA I Sportul Studențesc — Progresul Brăila : 3—1 ; 
Progresul București — Dunărea Giurgiu 3—9 : Știința Bacău 
— Metalul Tirgoviște 3—1 : Metrom Brașov — Portul Constanța 
1—0 : Politehnica Galați — Flacăra Moroni 2—1 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț — Gloria Birlad 2—2 ; Poiana Cîmpina — Oțelul 
Galați 1—0 : Chimia Suceava — Metalul București 1—0. Pe pri
mul loc se află formația Progresul București cu 20 puncte ur
mată de Metalul București cu 17 puncte.

® SERIA A Il-a. Ripensia Timișoara — C.S.M. Sibiu 4—1 : 
Chimia Rm. Vîlcea — Vagonul Arad 1—0 ; Metalurgistul Cugir 
— Minerul Anina 1—0 : Gaz Metan Mediaș — Metalul Hune
doara 1—0 : Electroputere Craiova — C.F.R Timișoara 0—0 ; 
Metalul Turnu Severin — Olimpia Oradea I—0 : O impia Satu 
Mare — C.S.M. Reșița 2—0 : C.F.R. Arad — Minerul Baia 
Mare 1—0 : în clasament pe primu! loc a trecut Ripensia Timi
șoara cu 17 puncte urmată de C.S.M. Sibiu cu același număr de 
puncte, dar cu un golaveraj ,mai slab.

• SCRIMĂ
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SURPRIZA

IN GIULEȘTI
reprezentativa R.D.G., se va în
trece în sala Dinamo într-un 
turneu care are ca scop tn pri
mul rînd selecția jucătoarelor 
apte pentru lotul național.

REZULTATE TEHNICE. Mas
culin : Politehnica Timișoara — 
Steaua 1—3 ; Tractorul Brașov 
— Dinamo 0—3 ; Minerul Baia 
Mare — Petrolul Ploiești 3—0.

Feminin : Medicina — I.E.F.S 
3—0 | Rapid — Voința Miercurea 
Ciuo 3—0 ; Dinamo — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—0; Universita
tea Timișoara — C.P.B. 3—2 | 
Farul Constanța — C.S.M. Sibiu 
3—1.

CORNEL VĂLEANU

JUNIORII

S’-AU DESEMNAT CAMPIONII
Disputat în sala Facultății de 

drept, campionatul de floretă (bă
ieți și fete) al Capitalei, s-a în
cheiat aseară, după un turneu 
maraton, situație cauzată atît de 
marele număr de participanți 
(peste 30 de fiecare armă) cît șl 
datorită revenirii la vechea for
mulă de disputare — sistem tur
neu. Dar îmbucurător este faptul 
că tn aceste condiții am urmărit 
dispute dîrze, dinamice — și de 
ce să n-o recunoaștem — șl de un 
bun nivel tehnic. Valoarea apro
piată a primilor 8—10 trăgători a 
făcut ca disputa să fie captivan
tă, iar cîștigătorul să fie desemnat 
abia tn ultimul moment. Astfel 
băieții au trebuit să-șl desemneze 
campionul după un asalt de baraj 
susținut de către Mlcloș — Uni
versitatea București șl Stefan — 
I.E.F.S. București, pe care l-a cîș
tigat primul. Dar în imediata lor 
apropiere s-au situat Dinu — Pro
gresul, Logan — Viitorul și Co- 
man — Steaua, care le-au fost

adversari redutabili și învinși 
merituoși.

Fetele, și ele Ih număr foarte 
mare, și-au disputat cu șl mal 
mare ardoare Intîietatea, aici a- 
propicrea valorică fiind și mai 
sensibilă decît la băieți. Totuși, 
peste nivelul celorlalte competi
toare s-a ridicat Viorica Draga de 
la S.S.E., nr. 1, cu 4 victorii. Eleva 
profesorului C. Pelmuș ctștigă 
astfel consecutiv al treilea con
curs disputat în Capitală In com
pania adversarelor de vtrsta el. 
Faptul că nu mal puțin de trei 
concurente : Ștefănescu — I.E.F.S., 
Gtrbea — Progresul șl Bartoș — 
Viitorul au urmat-o tn ordine cu 
același număr de victorii — cîte 
trei — întărește afirmația de mal 
sus șl ne face să așteptăm cu in
teres, In luna decembrie, disputa 
cu provincia, dispută 
reia se vor decerna 
campioni naționali.

tn urma că- 
titlurlle de

J. GLIȘCA

Inversarea rolurilor: a început urcușul, ți o dată cu el, roțile se 
. odihnesc

• Crosul cu bicicleta
Ciclocrosul, unul din copiii 

vitregi ai sportului nostru, 
și-a desemnat ieri campionii 
pe clasicul traseu de la Pan- 
telimon. De ce „vitreg" ? Pen
tru că de-a lungul unui întreg 
sezon campionatul național 
reprezintă singura competiție 
a acestei discipline. Deși, se 
știe bine, marile „pedale" 
gen Merrckx, Anquetil sau 
Poulidor n-au ocolit niciodată 
crosul cu bicicleta ba, mai 
mult l-au considerat o exce
lentă școală de pregătire pen
tru cursele de șosea. Ediția 
din acest an a însemnat un 
net succes pentru clubul 
Steaua : toate cele trei titluri 
puse în joo au revenit mili-

tarilor. S-a alergat pe un te
ren deosebit de accidentat, pe 
porțiunile cunoscutului traseu 
de motocros- Dacă la juniori 
mici, unde au fost acoperite 
doar patru ture, ne-a impre
sionat tenacitatea tinerilor 
alergători în ciuda lipsei lor 
de experiență și în special 
maniera de alergare a cam
pionului Ferfelea la seniori, 
cursa a fost de-a dreptul epui
zantă. Numerosul public, spe
cialiștii prezenți, anticipau un 
duel Steaua-Dinamo Dar, la 
scurt timp după start, princi
palii protagoniști, dinamoviș- 
tii Selejan și Ionită, căzuți 
într-o busculadă, au rămas în 
afara luptei care avea să de-

cidă pe purtătorul tricoului 
de campion. Excelent pe por
țiunile de urcuș, atacînd e- 
conomic virajele în plină co- 
borîre , George Negoescu de 
la Steaua a acoperit constant 
fiecare din cele 10 ture ale 
traseului (care au totalizat 
peste 22 de km) cîștigînd, pe 
merit, titlul. Judecind după 
afluența de concurenți, re
prezentanți ai cluburilor cu 
secții de ciclism din întreaga- 
țară, se poate spune că acest 
spectaculos sport merită cu 
mult mai multă atenție și 
răspîndire. Lucru care ar tre
bui să se reflecte, pentru vii
torul sezon, mai întîi în pro
gramul competițional.

R. VIOREL

0 PE RINGUL SĂLII 
sport dn localitatea bretonă 
Saint Brieuc, in fața a 2 50# de 
spectatori, echipa de box a 
României (cu 4 campioni euro
peni In formație) a obținut o 
victorie clară cu scorul de 8—2 
tn compania reprezentativei 
Franței. Iată rezultatele tehni
ce ale galei, tn ordinea celor 
10 categorii : ciucă-Kaloufl 
meci nul; A. Dumitrescu-Co
sentino meci nul ; Gîju bate 
la puncte pe Remond ; Dobres- 
cu învinge la puncte pe Bel- 
lantonio ; Cuțov bate la punc
te pe Petit ; Silberman bate la 
puncte pe Ruocco ; Covaci 
bate prin KO pe Le Guern ; 
Chivăr pierde prin abandon la 
Tonna j Monea bate la puncte 
pe Moreau ; Alexe bate lă 
puncte pe Alain Victor.

0 BOXERUL ITALIAN NI
NO BENVENUTI șl-a păstrat 
titlul de campion mondial la 
categoria mijlocie, învlngînd 
prin KO, In repriza a 11-a, pe 
Luis Manuel Rodrlguez 
(S.U.A.).

tn cadrul aceleiași reuniuni, 
pugilistul spaniol de categoria 
grea, Jose Manuel Urtain șl-a 
înscris in palmares a 22-a vic
torie prin KO, învingîndu-1, 
după numai 1’40” de la înce
perea luptei, pe americanul 
George Holden.

e SELECȚIONATELE DE 
HOCHEI pe gheață ale Româ
niei și Norvegiei s-au întîlnit 
la Sarpsborg într-un meci a- 
mical cîștigat de data aceasta 
de formația gazdă cu scorul 
de 5—3 (4—0, 0—0, 1—3). Pri
ma tnttlnlre revenise echipei 
române cu scorul de 3—2.

0 SCRIMERII ROMANI con
tinuă să domine campionatele 
balcanice de la Zagreb. După 
victoriile obținute In probele 
individuale, reprezentanții țării 
noastre s-au impus și în con
cursurile pe echipe. Reprezen
tativa masculină a României a 
cîștigat neînvinsă proba de flo
retă, fiind urmată de Bulgaria, 
Turcia, Iugoslavia și Grecia. In 
proba de sabie, selecționata 
română a ocupat locul 1 cu 4 
victorii, urmată de Bulgaria — 
3 victorii, Iugoslavia — 2 vic
torii, Grecia — i victorie. Tur
cia — 0 victorii.

binațiile rapide pe semicerc s-a« 
soldat mai toate cu goluri pb ’ 
care le-au semnat Guneș (6), 
Gruia (5), apoi Oțelea, Ghicfc 
etc. Scor final : 23—16 (12—8).

Danemarca — Franța : 23—81 
(13—13). O partidă viu disputa
tă, cu un Început bun al fran
cezilor, care au atacat și com
binat în mare vervă. Avirid tn 
Renâ Ricard um excelent coor
donator și un realizator cu ctf 
mai original stil de a marca 
turneului — prin întoarcere 
echipa Franței a reușit, chiar 
repriza secundă, să conducă 
mâi multe rînduri, o dată chiar 
la două puncte, dar tenacele 
Heinemann și Palie Nlelteen — 
adulat de tribune pentru șutai 
său necruțător — au refăcut
handicapul, punctând penăm
victorie.

Polonia — Iugoslavia : 16—XT 
(9—12). Meciul a lăsat impresia 
unui echilibru de forță destul 
de stabil. Spre final ritmul de 
joc a mai scăzut, mai obosiți de 
eforturile depuse fiind handba- 
liștii iugoslavi 
adversarilor să 
nul pierdut, și 
clus, fără cele 
vorbim acum de un meci egal 
sau chiar de o victorie a... în
vinșilor. Alte rezultate : Sue
dia—România B 17—11 (7—6) ; 
România A — Ungaria : 18—9 
(7-3).

I
I

VASILE CĂBULEAI
I Șl TOTUȘI• BASCHET
I
I
I
I
I

JIUL :

OV. PĂUN

goluri
10—9

rămas alb. Feroviarii au contra
atacat periculos.

turneu- 
handba- 
marcînd 
un tur-

care au permit 
recupereze tere- 
n-ar fi fost ex- 
cîteva ratări, să

primei 
furni-

rece. Jucînd | 
au dispus la 
prin golurile i

NUMAI DOUA...

I

Dispută aprigă pentru balonul oval

• RUGBI ÎN CUPA F.I.R.A.

U.T.A. — F. C. ARGEȘ : 3-0 
(2—0)

în revenire de formă, arădanii 
au obținut o victorie concluden
tă. Golurile au fost înscrise de 
Lereter (min 41. 43, 79).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
CRIȘUL ORADEA : 2—1 (1—0)

Scorul a fost deschis de Mo- 
canu (min. 14), La 16 minute 
după reluare, Cociș aduce ega- 
larea. Victoria, obținută cu greu 
de petroliști, e semnată de Gro- 
zea (penalti, min 87).

POLITEHNICA IAȘI — A.S.A. 
TG. MUREȘ : 4—1 (2—0)

Au înscris Cuperman (min. 21, 
79 și 87) și Moldoveanu (min. 51) 
pentru ieșeni și Trăsnea (min. 
68) pentru A.S.A. Tg. Mureș. De 
remarcat că la scorul de 2—0 
Ciutac a ratat un penalti.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA :UNIVERSITATEA
3—0 (0—0)

Una caldă, una 
acasă, brașovenii 
scor de craioveni .__  ______
realizate de Florescu (min. 50, 
cînd a urmărit o minge trimisă 
acasă de..,. Oblemenco), Ivănces- 
cu (min. .5*7) și Gydrfi (min. 66*L

DINAM» MBI
C.F.R CLUJ 3—1 yr;

Au înscris Sons (min. -20.-auto-' 
gol). D’irnJthafhe. (min. .54 și' 79» 
pentru Dinamo 'șt.Soo 'ipitiX'SS, 
Bin 11 m) pentru ceferiștii clu
jeni. t '

DINAMO BACĂU
1—1 (1—0)

A înscris-; Ene Daniel,, cu. capul 
(mini 33) pe ' 
(min. 51, au

„tricolorii" noștri au 
în compania francezilor, un 
spectaculos, de un bun ni- 
tehnic, care a ridicat în-

trucîtva ștacheta valorii 
lui. Școala franceză a 
lului face pași repezi, 
progrese evidente de la
neu la altul, vrînd probabil ca 
în confruntarea elitei mondiale, 
confruntare ce va avea Ioc în 
Franța, să facă o figură cit mai 
frumoasă. Dar francezii n-au 
rezistat decît 10 minute, cînd pe 
tabela de marcaj și pe teren a 
existat un anumit echilibru. A- 
poi colegii lui Oțelea și Gruia 
au luat un avans substanțial din 
toate punctele de vedere, dove
dind o netă superioritate. Com-

După debutul furtunos al actualei ediții a campionatelor naționale, 
debut care anunța o echilibrare a valorilor în primul eșalon al 
baschetului nostru și participarea unui număr sporit de echipe la 
lupta penjru titlu, apele s-au liniștit și favoritele, marile favorite 
din anii trecuți au arătat că rămîn încă suverane incontestabile.

La aceasta contribtie și faptul că, în timp ce Steaua și Dinamo 
la băieți, Politehnica și Rapid la fete și-au îmbunătățit, mai mult- 
sau mai puțin loturile, celelalte echipe au pierdut prin transfer, unii 
din jucătorii cei mai valoroși (exemple — echipele masculine Poli
tehnica Galați și Politehnica București) sau at rămas cu vechile 
garnituri. Dintre jucătorii debutanți puțini se dovedesc valori cer
te și constante. Așadar, baschetul nostru continuă să se bazeze, atît 
la băiețl cît și. la fete, pe cîte două echipe foarte bune. Prea puțin 
pentru a-i ridica valoarea pe plan internațional.

Dar, să trecem în revistă rezi ltatele etapei a V-a, etapă condi
mentată de cîteva surprize. Astfel, la Brașov,' Politehnica din lo
calitate a întrecut cu 65—61 (38—33) pe Politehnic»* București. Stu
dentele de la „U" Cluj au qgtfat acasă,,la>»fel-de surprinzător, mai 
ales prin proporția sțbsuiw,«Gonstructoral București : 40—69 (16—40). 
La Tg. Mțireș, proaspăt» •ptbțjiovată, Cpm^rțul.' a- fost depășită în 
prelungiri de elevii luF wGhai Nedef : Comerțul ,I.E.F.S. 61—62 (31— 
26), (54—54). Meciul masculin Dlnamo-Râpld, g. ridicat oarecarl pro
bleme campionilor care s-au detașat abia în final, ■ prin descalifi
carea celor mai valoroși-dintre adversari : 88^-77 (36-ț-34). Mașina de 
coșuri a sțeliștilor începe sfipfuncționeze tot mal bine. Ieri Noslevlci 
„et. comp“. au dispus’de „Poli" Galați care, fără Chivulesci, șl-a 
pierdut toată vlaga : 113—87 (6rc—S3).

Celelalte rezultate : masculin : ,,U“ Cluj — Voința București :
77—61 ; „U“ Timișoara — I.C.H.F. : 93—65 ; feminin : Politehnica 
București — A.S.A. Cluj : 97—59 ; Rapid — Progresul : 69—30 :
I.E.F.S. — Crișul 61—51.

România -Cehoslovacia 42-6 (19-3)
După ce în primele 5 minute 

scorul trecuse de la 3—0 la 3—3 
dînd impresia numerosului pu
blic prezent ieri în Parcul co
pilului că vor asista la o dis
pută echilibrată, ceea ce dealt
fel s-a și întîmplat timp de 30 
de minute, îndată după aceea 
echipa României a trecut la 
„măsuri energice" și în urmă
toarele 10 minute a înscris nu 
mai Duțin de 16 puncte. După 
pauză, seria încercărilor este 
deschisă de Nica, urmat îndată 
de Nicolaescu, Ciobănel, din nou 
Nica, Rășcanu și, în sfîrșit, Ma
rinescu, Scor final : 42—6.

Desfășurată sub semnul autori
tarei dominări pe care echipa 
noastră a exercitat-o, mai ales 
în repriza secundă cînd, trecînd 
la o tactică mai rațională, bazată 
pe atacuri și contraatacuri de la 
mare distanță, a obținut puncte 
realizate pe acțiuni de mare 
spectacol, partida România-Ce- 
hoslovacia a atins din plin sco
purile propuse.

Astfel, realizînd o prețioasă 
victorie la un, scor, ce va conta 
desigur în clasament, mai ales 
în ipoteza unui meci egal contra 
Franței, selecționata A a Româ
niei și-a verificat potențialul de 
joc, la 3 săptămîni înaintea par
tidei decisive ce va avea loc la 
14 decembrie la Tarbes (Franța). 
S-a putut astfel observa o ex
celentă pregătire fizică și o bună 
omogenitate tehnico-tactică, deși 
din formație lipseau doi impor
tanți piloni ai echipei: Demian 
și wusek. De asemenea, a contat 
greu în balanță și indisponibili
tatea parțială a lui Dragomirescu 
și Țuțuianu. în general titularii 
au corespuns, în schimb numai 
o parte dintre jucătorii promo
vați cu această ocazie au dat sa
tisfacție. Astfel ni s-a părut in
suficientă evoluția lui Nicolescu, 
Daraban și Drăgulescu.'

în orice caz așa cum s-au des- 
. fășurat lucrurile — și ținînd sea-

ma de valoarea adversarilor 
rezultatul meciului de ieri 
trebuie să creeze o mulțumire 
exagerată, ci dimpotrivă, să dea 
de gîndit antrenorilor care, cre
dem. pînă la meciul cu Franța 
mai au încă multe de făcut. De 
pildă, ni se pare util a se căuta 
o formulă mai bună pentru mij
locașul la deschidere, pentru tră-' 
gător și pentru fundaș. De ase
menea, va trebui lucrat serios la 
pregătirea momentelor de atao 
decisiv din zonele indicate pen
tru aceasta. în sfîrșit, se pare că 
problema majoră a meciului cu 
Franța trebuie să rămină apăra
rea care, mai ales la nivelul 
centrelor, n-a corespuns în me
ciul cu Cehoslovacia.

Am remarcat din echipa Ro
mâniei pe Dinu, Rășcanu și Suciu, 
iar de la adversari pe Kourek și , 
Vrzal. Bun arbitrajul lui Filiatre 
(Franța).

D. MANOILEANU



OPȚIUNI 
INDIENE

Urmările 
unei 

demisii
La Saigon s-a vorbit des

pre „o puternică surprin
dere". La Washington co
mentariile au vizat mai ales 
perspectivele politicii viet
nameze a Casei Albe. Ori
cum, demisia lui Cabot Lod
ge din funcția de șef al de
legației S.U.A. la confe
rința cvadripartită de Ia Pa
ris în problema Vietnamului 
a reanimat o dezbatere de 
prim plan în viața politică 
americană.

„N-aș putea dori nicio
dată un reprezentant mai 
bun decîț dumneavoastră" — 
îi scria președintele lui Ca
bot Lodge. Dar demisia a 
fost acceptată fără ca un 
succesor al lui Lodge să fie 
de îndată numit. Dună cum 
menționa U.P.I., Philip C. 
Habib „membru de rangul 
trei al delegației americane 
și un diplomat de carieră, va 
vorbi deocamdată pentru Sț'a- 

' tele Unite". Comentatorii 
și-au exprimat neliniștea în 
legătură cu implicațiile asu
pra conferinței de la Paris. 
Desigur, mulți au încercat 
să descifreze cauzele demi
siei. Cercurile oficiale asi
gură că nu este vorba de un 
dezacord cu politica pre
ședintelui. Cum trebuie, însă, 
interpretată reacția oficială 
a Washingtonului la demisia 
lui Cabot Lodge? Este a- 
ceasta un indiciu al reducerii 
interesului S.U.A. față de 
tratative? FRANCE PRESSF 
afirmă că „la Saigon există 
impresia că convorbirile de 
la Paris vor cunoaște o pe
rioadă do stagnare și că se 
va da prioritate «vietnamiză- 
rii» războiului". NEW YORK 
TIMES scria despre „indicii 
îngrijorătoare care lasă să 
se creadă că Administrația 
se gîndește să renunțe Ia a 
considera convorbirile ca o 
etapă pentru a pune capăt 
războiului". Același lucru îl 
sublinia și INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE: 
„Dacă americanii reduc im
portanța delegației lor la 
Paris, mulți ar putea să 
tragă concluzia că ei au a- 
bandonat căutarea unei so
luții de compromis".

Sursele oficiale au negat 
faptul că Washingtonul s-ar 
„dezinteresa" de tratativele 
de la Paris. „Diversele ca
nale sînt deschise pentru 
continuarea negocierilor de 
la Paris" — a declarat un 
purtător de cuvînt american. 
Asigurările trebuie să dobîn- 
dească acoperirea faptelor. 
Este, în fond, ceea ce cerea 
NEW YORK TIMES atunci 
cînd scria : „Căutarea unei 
soluții pașnice trebuie să 
continue cu o echipă de ne
gociatori de prim rang, care 
au imaginație și hotărîre". 
Destui comentatori adaugă 
că nu este vorba doar de 
persoane, ci de politica pe 
care ele o promovează, de 
măsura in care au o atitu
dine constructivă.

Puternicele demonstrații 
de masă din ultimele săptă- 
mîni au relevat, clar, poziția 
opiniei publice americane in 
privința războiului din Viet
nam. Glasurile realiste au ră
sunat cu o forță pe care nu 
o poate diminua îndemnul 
belicos al generalului West
moreland la continuarea in
tervenției americane. Gene
ralul înfrînt pe cîmpurile de 
luptă vietnameze s-a făcut 
ecoul acelor forțe reacționare 
ce vor să prelungească sîn- 
geroasa aventură din Viet
nam.

„Poporul cere încetarea 
războiului" — remarca sena
torul Mike Mansfield după 
ultimele demonstrații popu
lare. Scopul acestor demon
strații a fost, după părerea 
ziarului NEW YORK POST, 
„de a convinge Administra
ția că majoritatea covîrși- 
toare a poporului american 
vrea ca războiului din Viet
nam să i se pună capăt ime
diat".

M. R.

Congresul P. C. din Chile
SOSIREA DELEGAȚIEI C. C. AL P. C. R

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — Duminică ■ au 
început la Santiago de Chile 
lucrările 
Congres 
nist din 
examina 
Central, 
gram și 
tul partidului și va alege noul 
Comitet Central al partidu
lui.

Secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Chile, Luis Cor- 
valan, a prezentat raportul

celui de-al XIV-lea 
al Partidului Comu- 
Chile. CongresuJ va. 
raportul Comitetului 

proiectul noului pro- 
modificări în statu-

ATACURI
ALE PATRIOȚILOR
SUD-VIETNAMEZI
în noaptea de sîmbătă spre 

duminică, forțele patriotice ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au continuat 
bombardamentele de hărțuire 
asupra unor puncte fortifica
te americano-saigotjeze, , si
tuate în apropiere de Bu 
Prang, principala localitate 
din districtul Bo-Duc, de la 
Bu Dop și Bean Luc. La nord 
de Saigon, între Phuoc Binh 
și Song Be, forțele patriotice 
au atacat, de asemenea, un 
convoi milțtar american, pro- 
ducîndu-i importante pierderi 
în oameni și materiale de 
luptă. Au fost, totodată, an
gajate lupte în apropiere de 
Pleiku, în zona Platourilor 
înalte.

Pentru a-și degaja trupele 
speciale, avioane americane 
„B—52“ au efectuat misiuni de 
bombardament în zona de 
Duc Lap.

1

Orientul
Apropiat

POZIȚIA TUNISIEI 
FATA DE VIITOAREA ÎNTILNIRE 

ARABĂ LA NIVEL ÎNALT

• TUNISIA este în principiu 
de acord să participe la con
ferința arabă la nivel înalt, 
programată pentru luna de
cembrie în capitala marocană, 
Rabat, au anunțat surse ofi
ciale tunisiene citate de agen
ția Reuter.

In legătură cu aceasta s-a 
menționat că guvernul tuni
sian urmează să inițieze o serie 
de contacte diplomatice cu ță
rile interesate în vederea e- 
xaminării unor probleme pri
vitoare la ordinea de zi a aces
tei conferințe.
• UN PURTĂTOR de cuvînt 

al „Frontului Popular pentru E- 
liberarea Palestinei" (F.P.L.P.) a 
dezmințit știrile potrivit că
rora organizația sa ar fi decis 
să recunoască acordul interve
nit la Cairo la începutul lunii 
noiembrie între autoritățile li
baneze și organizațiile palesti
niene de rezistență aflate pe te
ritoriul Libanului. Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei, 
al cărui lider este Georges Ha
mache, este singura organizație 
palestiniană de rezistență care 
nu face parte din Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

• COTIDIANUL egiptean 
„Rosse El-Yossef“ informează 
că miniștrii arabi ai afacerilor 
externe se vor întruni la 18 de
cembrie pentru a pregăti or
dinea de zi a reuniunii la ni
vel înalt a țărilor arabe. Reuni
unea șefilor de state arabe, 
convocată de Consiliul Apărării 
al Ligii Arabe, urmează să se 
întrunească la 20 decembrie în 
capitala marocană.

CONFERINȚA
Echipajul lui „Apollo-12“

„Puterea populară, singura al
ternativă patriotică și revolu
ționară".

La lucrările congresului 
participă delegații ale parti
delor comuniste și muncito
rești din mai multe țări. Din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
participă o delegație condusă 
de tovarășul Dumitru Popes- 

Comitetului 
al C.C. al

cu, membru _ al 
Executiv, secretar 
P.C.R.

CHILE 23SANTIAGO DE
(Agerpres). — Delegația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, formată 
din tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șei; de secție la 
C.C. al P.C.R., care la invita
ția P.C. din Chile va participa 
la lucrările celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului, a 
sosit la Santiago de Chile.

La aeroport, delegația C.C. 
al P.C.R. a fost întîmpinată de 
Orlando Millas și Manuel Can- 
tero, membri ai Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. din Chile, 
de deputați în parlamentul 
chilian.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Chile, Vasile Dumitrescu, 
precum și membri ai ambasa-

PENTRU
DREPTURILE
COPILULUI

BUDAPESTA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: Duminică, Ia Budapes
ta și-a încheiat lucrările confe
rința internațională pentru drep
turile copilului, organizată de Co
mitetul internațional .al mișcării 
de copii si adolescenți de pe lin
gă F.M.T.D. cu prilejul împlini
rii a 10 ani de la adoptarea de 
către O.N.U a declarației drep
turilor copilului. Conferința a 
dezbătut unele dintre cele mai 
importante aspecte ale probleme
lor ce trebuie să se. afle în aten
ția organizatorilor, organismelor 
și forțelor ce militează pe plan 
internațional pentru asigurarea u- 
nui viitor fericit, liber si prosper 
al generațiilor tinere. Conferința 
a adbptat în acest sens un apel 
chemînd Ia respectarea principii
lor cartei drepturilor copilului. 
Conferința a primit cu deosebit 
interes 'inițiativa Consiliului Na
țional al organizațiilor pionierilor 
din România de a organiza în 
anul viitor la București, sub 
auspiciile C.I.M.E.A., o conferin
ță și expoziție internațională pe 
tema : „Copilul în fața dezvoltării 
tehnicii contemporane".

se reîntoarce azi pe Terra
Duminică la ora 18 și 45 de minute (ora Bucureștiului), nava 

spațială „Apollo-12“ se afla Ia 222 511 km de Pămint. Viteza 
navei spre Terra era de 5 027 kilometri pe oră.

Duminică dimineața, în jurul 
orei 10 (ora Bucureștiului), cei 
trei astronauți ai navei spațiale 
„Apollo-12“ și-au întrerupt re
pausul de somn. în afara pro
gramului de activitate, prevăzut 
pentru această zi, constînd din 
cîteva experiențe de navigație și 
operațiuni de observație, ei s-au 
ocupat de „treburi gospodărești" 
în’ interiorul cabinei : înlăturarea 
pulberei lunare care, după cum 
s-a anunțat, a inundat interiorul 
cabinei, provocînd diferite incon
veniente astron auților, precum și 
a apei formate probabil printr-ur> 
proces de condensare.

După cum se știe, cabina na
vei spațiale „Apollo-12“ urmează 
să ămerizeze luni seara, în. Ocea
nul- Pacific.

Contrar așteptărilor, cutre
murul artificial provocat de că
derea etajului superior al mo
dulului luna,r pe suprafața Lu
nii ,a ridicat noi semne de între
bare în legătură, cu compoziția 
„astrului nopții". Spre surpriza 
cercetătorilor de la Houston, 
seismometrul instalat de Char
les Conrad și Alan Bean în O- 
ceanul Furtunilor a transmis 
fără întrerupere, timp de 55 de 
minute, vibrațiile produse de 
căderea modulului. Durata ne
obișnuită a vibrațiilor, care con
trazice toate cunoștințele de 
pînă acum ale savanților despre 
cutremurele terestre, ascunde 
una din tainele încă nedezle-

IMAGINI LONDONEZE

Criza din partidul guvernamental indian a evoluat poirMl 
pronosticurilor. Prăpastia care separa pe Indira Gafttmi ah 
adversarii ei era prea mare pentru a putea îngădui o recQțț» 
ciliere. Împăcarea celor două tendințe devenise o imposibili
tate din momentul în care dreapta din Congresul Național In
dian, grupată în jurul președintelui partidului Nijalingappa^ Kp- 
tărise să blocheze politica de prefaceri sociale a Indirei Gandfti, 
Nu era vorba de astă dată de jocul obișnuit 1n jurul distri
buției funcțiilor oficiale, ci de o bătălie aprigă pe terenul opfiu«bufiei funcțiilor oficiale, ci de o bâtâlie aprigă pe terenul 
nilor fundamentale. îngustarea sferei de influență a Coni

Două imagini din Lon
dra, metropolă în care 
trăiesc 8 din cele 53 de 
milioane de locuitori ai 
Marii Britanii. Un clișeu 
înfățișează o secvență de 
pe Tamisa, fluviul ce și-a 
împletit istoria sa multi
seculară cu cea a mare
lui oraș. Cealaltă imagi
ne, un contrast, devenit 
simbolic: alături de ve
chile construcții au apă
rut altele noi, expresie a 
neîntreruptelor eforturi 
de modernizare a mare
lui oraș.

gate ale Lunii. în cursul unei 
conferințe de presă improvi
zate, dr. Gady Lathman, princi
palul responsabil al experiențe
lor seismice lunare, și-a expri
mat părerea că undele înregis
trate ar fi numai de suprafață, 
ceea ce ar demonstra faptul că 
structura Lunii este deosebit de 
instabilă și presupune existența 
unei mase interne semi-solidi- 
ficate. Această experiență, a 
declarat un alt cercetător, 
Maurice Ewing, ar putea să 
ducă la descoperiri neașteptate 
în legătură cu constituția masei 
lunare.

Savanții trebuie să se mulțu
mească deocamdată numai cu 
constatarea acestui fapt, și să 
spere că viitoarele experiențe 
.,Apollo" vor reuși să dezlege 
enigma. La Centrul Spațial de 
la Houston s-a anunțat că s-a 
luat în considerare instalarea, 
în cadrul viitoarelor misiuni 
„Apollo", a mai multor seismo- 
metre, astfel îneît datele trans
mise să poată fi confruntate 
pentru a stabili dacă nu este 
vorba de o eroare. Se va încer
ca, de asemenea, ca a treia 
treaptă a rachetei Saturn să 
nu mai fie plasată pe orbită- 
solară, ci transportată pînă la 
Lună, pentru a fi izbită de su
prafața acesteia în scopul creă
rii unui șoc seismic mult mai 
puternic decît cel produs de că
derea etajului superior al mo
dulului. Abia după repetarea 
de cîteva ori a aoestei experi
ențe, astronomii 
trage concluzii în 
faptul dacă Luna 
tură asemănătoare
mîntului sau una cu totul deo
sebită de a acestuia.

vor putea 
legătură cu 
are o struc- 
cu cea a Pă-

• COMUNICATUL comun 
publicat la Washington după 
vizita premierului japonez, 
Eisaku Sato, în Statele U- 
nlte, a provocat în capitala 
Insulei Okinawa nemulțu
mirea populației. In cadrul u- 
nui mare miting organizat 
la Naha, numeroși vorbitori 
s-au pronunțat pentru rea- 
lipirea necondiționată a O- 
kinawei la Japonia. Comite
tul pentru retrocedarea O- 
kinawei a anunțat că la 26 
noiembrie, cînd premierul 
japonez, Eisaku Sato, se va în
toarce la Tokio, vor fi organi
zate manifestații de protest 
împotriva actualelor rezul
tate ale vizitei în problema 
Okinawei.

Ofensiva zîmbete- 
lor la Madrid". Re
marca aparține cores
pondentului lui LE 
FIGARO în capitala 
spaniolă și ea se re
feră la atenția foarte 
insistentă pe care li
nele cercuri ale 
N.A.T.O. o acordă în 
ultimele săptămîni 
Spaniei. Intr-adevăr, 
„sondajele" unor per
sonalități civile șl mi
litare din N.A.T.O. au 
devenit mai frecvente 
ca oricînd la palatul 
Pardo.

In urmă cu cîteva 
zile, două influente o- 
ficialități americane, 
ministrul marinei al 
S.U.A., Chafee și șeful 
statului major al lui 
U.S. Air Force, gene
ralul Ryan, au făcut o 
„vizită de lucru" la 
Madrid însoțiți de un 
grup de ofițeri și spe
cialiști americani care 
activează în „apara
tul militar" al SHAPE 
și în comandamentul 
forțelor atlantice din 
zona Mediteranei. Vi
zita înaltelor oficia
lități militare ameri- 
cane și convorbirile cu 
autoritățile spaniole 
desfășurate, în secretul 
cel mai strict, sînt in
terpretate în presa a- 
mericană ca un prelu
diu la reluarea nego
cierilor hispano-ameri- 
cane în problema sta
tutului bazelor militare 
ale S.U.A. de pe terito
riul spaniol. Referin- 
du-se la declarațiile 
ambasadorului ameri
can la Madrid, Robert 
Chill, care a relevat că 
negocierile în chestiu-

lui Național Indian a fost atribuită de Indira Gandhi unui’irrfq- 
bilism ce trebuia depășit, înlăturîndu-se obstrucfionismul aripei 
exponentă a oligarhiei financiare. Premierul explica într-un - 
terviu acordat revistei „DER SPIEGEL" : „Guvernul indian a ta>' 
cut o deplasare spre stingă nu mai mult decît trebuia. Se poate 
vorbi despre o deplasare nu prea mare și nu de o cotitură 
serioasă în politică. Toate aceste probleme au fost discutate 
în sinul partidului timp de mulți ani. Trebuia să acționăm, tn- 
trucît ultimele alegeri generale, în urma cărora în numeroase 
state partidul Congresului a pierdut controlul, au demonstrat'că 
autoritatea partidului în rîndul maselor populare a devenit mai 
puțin trainică decît înainte". A.ctul naționalizării principalelor 
bănci a conferit dimensiuni noi unei confruntări care păstrase 
aparențele unei dispute „în familie". Primul ministru releva 
în același interviu că naționalizarea bancară a devenit o nece
sitate deoarece „un grup de oameni a obținut o putere econo
mică colosală, ceea ce a generat greutăți politice și economice 
serioase". Indira Gandhi adăuga : „Tindem spre progres eco
nomic, dar în nici un caz nu în dauna stabilității politice. în 
cadrul sistemului care a existat pînă acum se aducea prejudicii 
echității sociale, era necesară o restabilire a echilibrului1.

Punctul dincolo de care reconcilierea trecea în domeniul Im
posibilului a fost atins prin „excluderea* Indirei Gandhi din 
Congresul Național Indian. Liderii de dreapta (cu o majoritate 
de... un vot în Comitetul Executiv) încercaseră să se răfuiască 
cu premierul. Ei calculaseră, însă, greșit raportul real de forțe 
din partid și din țară. Grupul parlamentar al partidului, cu a 
majoritate covîrșitoare, a considerat măsura „nevalidata și ile
gală'. Sciziunea a devenit oficială prin crearea unui alt „partid 
al Congresului", opoziționist. cu 65 deputați avînd drept pre
ședinte pe Desai. Moțiunea de neîncredere în guvern a putut 
fi respinsă prin votul deputafilor fideli Indirei Gandhi și al 
deputaților grupărilor de stingă — comuniști, socialiști etc. 
Bătălia parlamentară cîștigată de Indira Gandhi nu înseamnă, 
totuși, finalul înfruntării.

Comitetul pe întreaga Indie al Congresului Național Indian 
(cu 440 delegați prezent; dințr-un total de 705) a eliminat din 
funcția de președinte al partidului pe Nijalingappa. Demarca
rea politică între dreapta și forțele din iurul premierului În
găduie în prezent partidului guvernamental să-și contureze mai 
exact pozițiile în problemele esențiale. Acest partid a fost vre
me îndelungată o grupare eterogenă în care au coexistat ten
dințe contradictorii, exponente ale unor categorii sociale din 
cele mai diferite. India acestui sfîrșit de an, cu multiplele sale >4 
probleme, obligă la opțiuni clare. în aceste condiții, echivocul,. > 
ambiguitățile trebuiau să cedeze terenul unor atitudini nete, 
clare.

Știrile transmise duminică seara de agențiile de presă arată 
că într-o rezoluție, Comitetul a confirmat pe Indira Gandhi în 
calitatea de președinte al grupului parlamentar al partidului 
Congresul Național Indian și, totodată, a hotărît excluderea 
lui Nijalingappa și a 10 din sprijinitorii săi din Comitetul Exe- 
cutiv. în locul liderilor de dreapta eliminați, C. Subramaniam, 
ales în ziua precedentă în funcția de președinte ad-interim al 
partidului, a numit 10 din oamenii politici care au o atitudine 
pozitivă față de primul ministru.

Dreapta din Congresul Național Indian a suferit o înfrîngere. 
Dar conservatorii ce refuză înnoiri în peisajul social al indiei 
nu se vor resemna cu insuccesul. Ei dispun de suficientă forță 
și influență pentru a hărțui majoritatea guvernamentală. Deo
camdată, parlamentul nu este cîmpul de luptă pe care se pot 
angaja cu șanse de reușită. Mai de grabă, vor încerca să se
mene neîncrederea, să zdruncine unitatea forțelor pe care gu
vernul se bazează.

Evoluția evenimentelor arată că Indira Gandhi se bucură de 
sprijinul opiniei publice. Puternicele demonstrații în favoarea 
programului guvernamental, reacția străzii, a omului' de rînd, 
sînt un indiciu concludent al adevăratului raport de forțe din 
această țară de dimensiunile unui continent care încearcă să 
găsească răspuns problemelor atît de complicate ale dezvol
tării ei.

E. O.

nea bazelor vor fi re
luate la începutul anu
lui viitor, observatorii 
politici din Washington 
remarcă „insistența cu 
care partea americană 
presează pentru urgen
tarea tratativelor, mult 
mai devreme decît 
se prevăzuse la ulti
ma rundă, soldată cu 
un compromis-tempo- 
rizare" (NEW YORK 
TIMES). Insistența a-

al S.U.A, se manifestă 
satisfacție în urma nu
mirii noului ministru 
de externe spaniol (Lo
pez Bravo) considerat 
ca „o personalitate cu 
multă bunăvoință față 
de Statele Unite" 
(NEW YORK TIMES).

In cercurile diploma
tice din capitala spa
niolă circulă, însă, li
nele versiuni care par 
să indice șl alte coor-

„Ofensiva
zîmbetelor"

ceasta este explicată de 
comentatorii americani 
prin doi factori, Este 
vorba, în primul rînd, 
de importanța mai 
mare pe care o capătă 
cele patru baze de pe 
teritoriul spaniol ca 
urmare a cererii nou
lui guvern 
a 
le 
(inclusiv 
din 
totodată, ceea ce NEW 
YORK TIMES numește 
„un moment favorabil 
în configurația diplo
mației Madridului". 
Mai precis, unele 
cercuri ziaristice de la 
Washington se lansea
ză în speculații că la 
Departamentul de Stat

libian de 
se retrage baze- 

militare străine 
americane) 

Libia. Se evocă,

donate ale „vizitei de 
lucru" în Spania a ce
lor două personalități 
militare americane, în- 

. sdțite de experți ame
ricani din N.A.T.O. Se 
vorbește, astfel, de fap
tul că vizitatorii ameri
cani nu s-ar fi mărgi
nit să relanseze discu
ția asupra bazelor 
S.U.A. pe teritoriul 
spaniol. Potrivit unor 
surse, ei ar fi propus 
un gen de „package 
deal" — plan pachet 
care ar implica adera
rea Spaniei la N.A.T.O. 
și rezolvarea pe aceas
tă bază (evident, în 
favoarea N.A.T.O. și în 
principal a S.U.A.) a 
disputei Gibraltarului 
și a problemei viitoru-

Iui bazelor 
ero-navale 
în Spania.

Cum va reacționa e- 
chipa ministerială spa
niolă la „ofensiva far
mecelor" americane e 
greu de prevăzut. Este 
interesant de semnalat, 
însă, că influentul co
tidian catolic „Ya“ le
gat de grupul „Opus 
Dei", care și-a întărit 
pozițiile după recenta 
remaniere guverna
mentală, scria săptămî- 
na trecută că „apare 
inacceptabil ca Spania 
să fie privită ca punct 
strategic, teritoriu de 
trecere sau hinterland 
european pentru meca
nismul N.A.T.O/*, a- 
dăugînd că „logica șl 
interesele vitale cer ca 
țara să nu tolereze an
gajamente sau conven
ții care să sporească 
mai degrabă decît să 
diminueze pericolele 
pentru securitatea ei“ 
(aluzie destul de stră
vezie la pericolele an
grenării în N.A.T.O. și 
la primejdiile create 
prin prezența bazelor 
militare străine). Ceea 
ce subliniază majorita
tea corespondenților de 
presă din Capitala spa
niolă este faptul că în 
ultimii ani se semna
lează o creștere conti
nuă, masivă, a curen
tului de opinie pentru 
lichidarea bazelor mili
tare străine și pentru 
evitarea angajării în 
N.A.T.O., chiar în 
cercuri politice și eco
nomice dintre cele mai 
influente.

militare a- / 
americane

EM. RUCAR
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• LA K1O DE JANEIRO a so

sit o delegație comercială so
vietică, condusă de V. Alhimoi, 
locțiitor al ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S., pentru 
a purta convorbiri cu privire la 
extinderea legăturilor comer
ciale și economice uintre cele 
două țări. Agenția TASS infor
mează că V. AIhimov a fost pri
mit de ministrul afacerilor ex
terne al Braziliei, Alves Bar
bosa.

• LA 23 NOIEMBRIE s-au dat 
publicității premiile acordate la 
cea de-a 12-a ediție a festivalu
lui filmului documentar și de 
scurt metraj de la Leipzig. Prin
tre filmele premiate se afla și 
filmul românesc de desene ani

mate „Sărutul" care a obținut 
„Porumbelul de argint".

• MINISTERUL de Externe al 
Purcfei a anunțat sîmbătă că pri
mul ministru Suleyman Demirel 
va face. în luna martie a anului 
viitor, o vizită oficială în Statele 
Unite la invitația președintelui 
Richard Nixon. Premierul turc 
va fi însoțit de ministrul său de
xterne, Ihsan Sabri Cagiayan

ul.
ALEGERI ÎN INDONEZIA

• PARLAMENTUL indone
zian a aprobat două proiecte 
de lege, privind organizarea și 
desfășurarea alegerilor gene
rale, în luna iulie 1971. Potrivit

unei declarații a guvernului de 
la Djakarta, relatează agenția 
Reuter, pregătirea alegerilor în 
Indonezia necesită o perioadă de 
cel puțin un an și jumătate, da
torită dificultăților comunicații
lor de lanțul insulelor indonezi
ene, care se întinde pe o lun
gime de 4 800 de kilometri.

După cum se știe, alegerile ge
nerale urmau să aibă Ioc în anul 
1968. Ultimele alegeri generale 
din Indonezia au avut loc in a- 
nul 1955, dar parlamentul a fost 
dizolvat cu patru ani mai tîrziu 
de fostul președinte Sukarno. De 
atunci, deputății erau numiți di
rect de către guvern.
• UN GRUP de cercetători 

de la Facultatea de medicină

a Universității Harvard, con
dusă de dr. Jonathan Backwith, 
a reușit pentru prima oară să 
izoleze gena — element chi
mic de bază al eredității — de 
un organism, anunță ziarul 
„The New York Times”. Reu
șita acestei experiențe, începută 
cu două luni în urmă, relevă 
ziarul, este considerată de 
cercurile științifice drept o rea
lizare foarte importantă, „deoa
rece deschide calea unor studii 
detaliate, și eventual unul con
trol asupra procesului complex 
și încă neeluci'dat prin care ge
nele determină anumite carac
teristici ale vieții".

REUNIUNE DEMOCRAT- 
CREȘTINA LA ROMA

• LA ROMA a avut loc pri
ma reuniune a Direcțiunii Par
tidului democrat-creștin Italian 
după alegerea lui Arnaldo For
lani în funcția de secretar na
țional al acestui partid. Luînd 
cuvintul, în cadrul ședinței, Ar

naldo Forlani a insistat asupra 
necesității de a se ajunge cît 
mai curînd posibil la o regru
pare a partidelor fostei coaliții 
de centru-stînga. Secretarul na
țional al P.D.C. a relevat că 
sarcina actualului guvern, con
dus de premierul Mariano Ru
mor, este de a depune toate e- 
forturile în vederea soluționă
rii rapide a problemelor ridi
cate de sindicate.

• IN ARGENTINA continuă 
de cîteva săptămîni acțiunile 
revendicative ale învățătorilor 
care cer majorarea salariilor. O 
grevă de 24 de ore a avut loc 
în trei provincii argentiniene — 
Mendoza, San Luis și Tucuman. 
În provincia San Luis s-au pro
dus și incidente între greviști și 
poliție. Acțiuni ale învățătorilor 
s-au semnalat și la Buenos Ai
res și Cordoba.
• UN NUMĂR de nouă țări 

au prezentat Comitetului Poli
tic al Adunării Generale a

O.N.U. un proiect de rezoluție 
în care se cere statelor ce de
țin arma nucleară să înceteze 
experiențele atomice în toate 
mediile. Coautorii proiectului 
recomandă Comitetului Politic 
să depună în continuare efor
turi pentru a se ajunge Ia în
cetarea experiențelor nucleare 
subterane și să prezinte la 15 
iulie 1970 Adunării Generale un 
raport privind rezultatele activi
tății sale în această problemă.

PROIECT DE LEGE 
LA LUSAKA

• LA LUSAKA a fost dat pu
blicității un proiect de lege care 
să confere guvernului Zambiei 
posibilitatea de a confisca unele 
terenuri agricole și alte proprie
tăți în vederea redistribuirii a- 
cestora, anunță agenția Associa
ted Press. Un purtător de cuvînt 
oficial a declarat că proiectul de 
lege va fi prezentat luna viitoare 
în parlament.

Intenția autorităților de la Lu
saka de a adopta măsuri care să 
înlesnească controlul de stat a- 
supra proprietăților funciare și 
să contribuie la dezvoltarea agri
culturii a fost exprimată de pre
ședintele Kenneth Kaunda în cu- 
vîntarea rostită la 11 august în 
fața liderilor Partidului u- 
nit al independenței naționale 
(U.N.I.P.). Cu această ocazie, șe
ful statului a prezentat un pro
gram de. reforme economice și 
constituționale a căror aplicare 
contribuie, după opinia autorită
ților de la Lusaka, la reușita e- 
forturilor de a desprinde econo
mia națională de sub domina
ția monopolurilor și capitaluri
lor străine.

• „FRANȚA este gata să dis
cute în mod serios intrarea Ma
rii Britanii în Piața comună”, 
a deolarat cancelarul R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt, în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Observer”.

Willy Brandt a subliniat că

data începerii negocierilor pri
vind aderarea Angliei la C.E.E. 
nu este problema cea mai im
portantă, „ceea ce contează este 
de a se hotărî începerea acestor 
discuții”.

• UN GRAV accident aerian 
a fost evitat în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă în Austria. 
Un avion de tipul „Dc-8”, închi
riat de compania țferticulară 
vest-germană „Atlantis”, avînd 
la bord 103 pasageri, în cea mai 
mare parte muncitori turci care 
lucrează în R. F. a Germaniei, și 
care se îndrepta spre Istanbul, a 
trebuit să facă, la scurt timp 
după decolare, o aterizare for
țată. în timp ce avionul „Dc-8“ 
zbura deasupra capitalei Aus
triei, pilotul avionului a avut 
un atac de cord. Datorită pre
zenței de spirit a copilotului, 
care a preluat imediat comanda, 
avionul a reușit să aterizeze pe 
aeroportul internațional din 
Viena.
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