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ÎN OBIECTIV: îndeplinirea
planului anual

RESTANȚELE VOR
FI RECUPERATE

Deși la sfîrșitul celor zece luni 
de activitate Uzina mecanică din 
Buzău raportează îndeplinirea 
în proporție de 101 Ia sută și, 
respectiv, 100,4 la sută a produc
ției globale și a producției marfă, 
temuși aceste rezultate nu pot fi 
ci ‘derate drept satisfăcătoare 
întrucît nivelul planificat al pro
ductivității muncii nu a fost rea
lizat decît în procent de 98,7. 
Lg prearea acestei stări de lucruri

au contribuit, în afara celor 1808 
ore-om întârzieri și 44 056 ore-om 
absențe nemotivate, asimilarea 
greoaie a unor produse noi cum 
ar fi, de pildă, tampoanele pentru 
vagoane și penele pentru tractoa-

ÎN EFORTUL COMUN
PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII, 
ORGANIZAȚIA U T.C.

RĂSPUNDE:

PREZENT!
rele S-1300 precum și o seamă 
de deficiențe ținînd de buna or
ganizare a producției și a 
muncii.

Pînă la sfîrșitul anului au mai 
rămas doar cîteva săptămîni. Va 
fi posibilă, în acest interval, recu
perarea restanțelor semnalate la 
capitolul productivității muncii ? 
întrebarea adresată mai multor 
factori de răspundere din condu
cerea uzinei capătă un răspuns 
afirmativ. Ce argumente pledează

în favoarea lui ? Care sînt căile 
pe care se va acționa în acest 
sens ? Ce modalități vor fi folo
site pentru ca randamentul mun
citorilor și al utilajelor să ajungă 
la valoarea ' stabilită prin plan ?

Iată răspunsuri pe oare le-am 
căutat în compania interlocutori
lor noștri.

— Una din principalele pîrghii 
pe care o folosim și pe care o 
vom utiliza în continuare — ne 
informează tovarășul inginer 
Petre Druiu, șeful serviciului or
ganizare științifică — este locali
zată în secția cale. Ne preocupă 
eliminarea grupelor de utilaje 
strangulate și reorganizarea linii
lor în flux tehnologic. în 
acest fel, față de cele 20 000 tone 
aparate cale obținute anul trecut, 
pînă la 31 decembrie a.c. vom 
obține 25.500 tone, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului viitor să 
atingem o capacitate de 30 000 
tone.
\In același context al măsurilor 
luate în vederea atingerii nivelu
lui planificat al productivității 
muncii și recuperarea restanțelor 
existente la acest indicator reți
nem : pe aceea privind extinderea 
prin lucrări de mică mecanizare 
a spațiului productiv din fabri-

GH. GHIDRIGAN

NICOLAE CEAUSESCU
Teatrului Național și Operei Române din Cluj

Stimați tovarăși,

Vaslui. Vechi tîrgușor mol
dav, azi centru județean a- 
flat în impetuoasă construc
ție, mîndru de cele două pu
ternice întreprinderi moder
ne cu care a fost dotat în 
ultimii ani — Fabrica de mo
bilă și Fabrica de confecții 
—, mîndru de împlinirile 
certe pe care i le rezervă

(Continuare în pag. a IlI-a)

LA EXECUTAREA 
ARĂTURILOR DE TOAMNĂ

UN OM, 
O FAPTĂ,

O IDEE
viitorul apropiat — o „re
considerare" urbanistică a- 
proape integrală, aflată în 
faza incipientă — și, de ase
menea, mîndru de trecutul 
său cultural din galeria că
ruia nu lipsesc însemnate fi
guri de cărturari și artiști, 
aceștia din urmă fiind ilus
trați, în primul rînd, prin 
profilul legendar al celui 
care a fost părintele teatru
lui românesc de revistă, 
Cyrano-ul scenei noastre, pe 
scurt, vasluianul Constantin 
Tănase.

Chipul bonom al artistului, 
dăltuit cu onestitate în pia
tra unui monument omagial 
amplasat pe artera principa-

PANAIT MICU

(Continuare în pag. a Il-a)

Pentru lucrătorii ogoarelor 
bănățene, cea mai importantă 
lucrare care se execută în a- 
ceste zile este arătura adîncă 
de toamnă. La Direcția agrico
lă a județului Timiș, tovară
șul inginer Bucur Andrei, di
rector adjunct cu problemele 
de mecanizare, ne-a prezentat 
situația din ultimele zile : „Din 
totalul de 144 753 hecțare s-au 
arat 132 016 hectare, ceea ce 
reprezintă 92 la sută. Peste 1 500 
de tractoare lucrează pe ogoa
rele cooperativelor agricole. In 
săptămîna care a trecut viteza 
zilnică de lucru planificată de
3 460 hectare a fost depășită in 
ultimele zile realizîndu-se peste
4 800 hectare. Incepînd de luni 
viteza zilnică a început să sca
dă din cauza precipitațiilor a- 
bundente care au căzut în u- 
nele zone ale județului. Totuși 
ea se menține deasupra celei 
planificate".

O serie de cooperative agri
cole au terminat încă de acum 
două săptămîni arăturile de 
toamnă, tractoarele ce le deser-

veau au fost repartizate pe te
renurile unităților rămase în 
urmă. Cooperatorii și mecani
zatorii permanentizați la Șat

Ch privire ia apropiata întîlnire 
a conducătorilor de partid și de stat 
ai R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace,

R. 0. Germane, R. P. Polone, 
Republicii Socialiste România, 

R. P. Ungare și U. R. S. S.
în conformitate cu înțelegerea realizată, la începutul lunii 

decembrie a.c. va avea loc la Moscova întâlnirea conducătorilor 
de partid și de stat ai Republicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în 
vederea unui schimb de păreri cu privire la probleme interna
ționale actuale.

împlinirea a 50 de ani de la înființarea Tea
trului Național și a Operei Române din Cluj, 
îmi oferă plăcutul prilej de a adresa pe aceas
tă cale, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și al meu personal, un cald salut și cor
diale felicitări actorilor, regizorilor și tuturor 
celorlalți membri ai celor două instituții de 
cultură care, prin talentul și strădania lor, 
contribuie activ Ia înflorirea artei teatrale 
și muzicale românești, ia dezvoltarea conti
nuă a culturii noastre socialiste.

Crearea Teatrului Național și a Operei Ro
mâne din Cluj — rod al eforturilor pasionate 
depuse de-a lungul multor ani de mari căr
turari și patrioți — a însemnat un moment 
de seamă în afirmarea vieții spirituale a po
porului nostru. Vreme de o jumătate de se
col, Teatrul Național și Opera Română din 
Cluj au militat pentru idealurile luminoase 
ale umanismului, ilustrînd cu strălucire vir
tuțile creatoare ale poporului, aspirațiile sale 
spre frumos și cultură.

Continuînd tradiția activității unor persona
lități de prestigiu ale culturii progresiste româ
nești — Gheorghe Barițiu, Iosif Vulcan, Zaha- 
ria Bîrsan, Gheorghe bima. Iacob Mureșianu, 
Tiberiu Brediceanu — Teatrul Național și Ope
ra Română din Cluj și-au îndeplinit cu cinste, 
în condițiile nou create după 23 August 1944, 
misiunea de propagatori ai artei socialiste 
înaintate, aducînd o prețioasă contribuție Ia 
cultivarea idealurilor noii noastre societăți, a 
dragostei de patrie, a prieteniei între oamenii 
muncii români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, Ia strîngerea legăturilor lor fră
țești în munca comună pentru progresul și 
prosperitatea României socialiste. In această 
nobilă activitate, numeroase generații de ar
tiști s-au dedicat cu înflăcărare și devota
ment ridicării prestigiului celor două institu
ții clujene, dînd viață, într-o deosebită măies
trie artistică, unor opere din dramaturgia 
națională și universală, care au avut un a- 
dînc ecou și au făcut să vibreze inimile mii
lor de spectatori.

Incadrîndu-se efortului general al întregu
lui popor călăuzit de partid pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
slujitorii Teatrului Național și Operei Româ
ne din Cluj, împreună cu ai celorlalte lăca
șuri de cultură au datoria să-și închine în și 
mai mare măsură talentul și capacitatea crea
toare înfloririi artei noastre socialiste, reali
zării unor spectacole tot mai valoroase care 
să dea o înaltă expresie artistică vieții noi a 
poporului nostru, momentelor glorioase din 
istoria sa, idealurilor sale de pace, luptei po
poarelor pentru libertate socială ș.i națională, 
pentru independență, suveranitate și progres 
social; prin întreaga lor activitate să contri
buie la dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, la lărgirea orizontului lor de cultură 
și formarea sensibilității estetice. Ia educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
idei ale marxism-Ieninismului, 
mului și internaționalismului, 
unității trainice dintre poporul 
ționalitățile conlocuitoare, ale 
înțelegerii între popoare.

îmi exprim convingerea că, alături de cei
lalți oameni de cultură și artă, dezvoltând și 
întărind colaborarea cu colegii lor de artă 
maghiari, colectivele Teatrului Național și 
Operei Române din Cluj vor ști să fie la înăl
țimea marii lor misiuni, vor continua cu ace
eași dăruire valoroasele tradiții ale înainta
șilor ridicînd pe noi culmi arta teatrală și 
muzicală românească, sporind tezaurul cultu
ral național și renumele patriei noastre — 
Republica Socialistă România.

In încheiere, doresc să adresez tuturor oa
menilor de cultură din Cluj — români, ma
ghiari și de alte naționalități — urarea caldă 
de a obține noi și însemnate succese în ac
tivitatea de mare frumusețe și nobilă răspun
dere socială căreia i s-au consacrat, de a da 
noi străluciri culturii noastre socialiste.

luminoaselor 
ale patriotis- 
ale frăției și 
român și na- 
prieteniei și

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general / 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ion Gheorghe Maurer

PE ELE!MELE

pe 131 de hectare cocenii în cîmp 
— din peste 1 300. Ne bazăm, în 
special pe munca uteciștilor 
Viorel Ditovichi, loan Lingu-

Martiniuc Lorica — bobinatoare.

Încheierea vizitei in Marea Britanic 
a președintelui Consiliului de Miniștri,

RAID ÎN JUDEȚELE 
TIMIȘ Șl DÎMBOVIȚA

Chinez lucrează de dimineață 
pînă seara în cîmp. Cele 50 de 
tractoare sînt concentrate la 
executarea arăturii adînci pe 
ultimele 500 de hectar.e. în față, 
depun eforturi țăranii coope
ratori la eliberatul terenurilor 
de coceni. Recoltele, peste 
așteptări, ce le-au obținut la 
culturile tîrzii le-au creat pro
bleme dintre cele mai comple
xe îndeosebi la transporturi, 
„încă din octombrie, ne spu
nea tovarășul Vasile Iutchin, 
președintele cooperativei agrico
le, se lucrează în schimburi pre
lungite. Acum, mai avem doar

raru, Ene Marin, Ioan Siler, 
Ioan Heidi, conducători de ate
laje care lucrează intens în 
schimburi prelungite la trans
portul cocenilor, eliberînd ra
pid suprafețele brigăzilor

care au fost repartizați, 
târziu pe data de 5 decembrie, 
întreaga suprafață de teren va 
fi arată. Este un lucru la care 
ținem".

La arat, pe ogoarele coopera
tivei agricole din Variaș, 28 de 
tractoare lucrau grupate. Ju
mătate dintre ele erau concen
trate aici abia de cîteva zile. 
Veniseră de la Sînpetru Mare... 
„r.e-au venit în ajutor vecinii 
noștri, ne dă unele amănunte in
ginerul Ion Corciu. Ei au ispră
vit lucrarea mai devreme, noi 

I 
GHICA SASU 
ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a Ul-a)

Sîmbătă Ia amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de 
la Londra, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, înso
țit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită oficială In Ma
rea Britanie, la invitația pri
mului ministru Harold Wilson.

La sosire, pa aeroportul Baneasa

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, se aflau tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgănescu, (Tanos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Petre Blajovicl, Ion 
Iliescu, Ion loniță, Ion Stă- 
neacu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

Era prezent M. S. Roit, tnsăr» 
cinatul cu afaceri ad-interim 
al Marii Britanii la București,

In ziarele de dumi
nică puteți elfi Comu
nicatul comun și Con
ferința de presă a 
președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

CUM NE CREAM CLASAMENT

PE NOI ÎNȘINE
„A crea"... Există un verb mai 

măreț ? De cînd lumea, „crea
tor" a fost atributul omenesc 
cel mai înalt. Religioșii au de
numit astfel „ființa supremă" ; 
istoria culturii și artei se con
fundă cu aceea a creatorilor de 
valori spirituale; progresele u- 
riașe ale științei și tehnicii sînt 
marcate cu numele celor care 
au creat o teorie, o formulă, un 
aparat; zidarul privește cu mîn- 
drie casa creată de el ; profe
sorul spune de elevul său cel 
mai bun : „e creația mea".

N-am întîlnit pe nimeni, ori- 
cît ar fi de „sceptic" sau „bla
zat", care să n-aibă, sub o for
mă sau alta, respect pentru

creație. Unii, e drept, șl-1 disi
mulează, dintr-un fel de invi
die, căci, de !, „nu oricine poate 
fi creator"... Așa să fie ? Oare, 
intr-adevăr nu oricine poate fi 
creator ?...

Să-1 ascultăm pe un reputat 
psiholog, academicianul profe
sor Al. Roșea : „Creatoare, în 
sens individual-psihologic poate 
fi și gîndirea unei persoane care 
ajunge „să descopere" lucruri 
deja cunoscute pentru știință, 
dar pe care le dobîndește pe o 
cale independentă"... Idee expli
cită și generoasă, ducînd, firesc, 
la concluzia că orice muncă în
seamnă creație ! O spun și alții, 
pe alte meridiane : „Munca este

un ochi care vede, un creier 
care gîndește, un mușchi care A 
acționează" (Albert Ducrocq). 
„Omul este făcut pentru a gîndl 
și pentru a crea și numai în mă- A 
sura în care gîndește și creează ” 
se poate considera pe deplin 
uman" (P. Jardillier).

Nu intenționez să adaug, în 
aceste rînduri, o strofă în plus 
la imnul de slavă al muncii. Ar 
fi inutil. Dar dacă voi încerca _ 
să arăt, în cîteva articole, ce 
favorizează și ce împiedică for
marea acestei a doua naturi u-

IONEL HRISTEA
(Continuare în pag. a Il-a)

SÂ DISCUTĂM DESPRE ■ TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

1. Rapid
2. Dinamo Buc.
3. „u* Craiova
4. Jiul
3. Steagul Roșn
6. Steaua
7. F.C. Argey
5. V.T.A.
9. Dlnamo Bac.

10. „U« Cluj
11. Farul
12. Petrolul
13. C.F.R. Cluj
14. Politehnica
18. Cri șui
16. A.S. Armata

ULTIMA
(duminică 1

13 7 4 2 21—11
13 8 1 4 24—14
13 4 4 3 14—14
14 7 2 S 20—ÎS
14 4 0 4 23—23
13 4 3 4 34—13
13 4 3 4 24—17
14 4 2 4 13—31
14 5 4 S 14-24
14 3 T 4 14—14
14 4 1 7 14—21
13 4 4 5 14—17
14 4 3 7 11—22
14 4 2 8 14—14
14 4 2 8 14—29
14 3 2 9 11—28

ETAPĂ
decembrie)

v • Univ Craiova — F. C. Argeș
6 Farul — C.F.R. Cluj • Crlșul 

A — Steaua • U.T.A. — Folltehnl- 
v ca • Dlnamo Bacău — Rapid • 

Petrolul — Steagul Roșu • Dlna- 
A mo București — A.S.A. Tg. Mu

re» « „XJU Cluj — Jiul.

Stele
Aceasta este realitatea prin

cipală a celei de a 14-a etape : 
a plouat cu stele verzi. Tonul 
l-a dat Steaua, făcînd să dan
seze pe retina băcăoanilor în
mărmuriți cinci pușcași de 
fosfor, dintre care doi (Tătaru 
și Voinea) posesori ai unor 
arme cu repetiție. Au văzut 
stele verzi băcăoanii, dar cu a- 
cest prilej o viziune similară 
vor fi avut-o și Dumitrache, O- 
blemenco șl ceilalți candidați 
la golgeterat, ajunși din urmă 
și întrecuți de' un... Tătar (Ti
mur al II-lea 1) ieri mai crud 
decît aceia din eartea de isto
rie veche.

De un verde venlniu au fost 
și stelele aprinse în Copoul 
ieșit din molcomie, tocmai în 
ceasul al 14-lea, anume spre 
a-1 seca la lingurea pe liderul 
de pînă ieri și a-1 face să-și 
plece ochii învățați numai cu 
văzduhul înălțimilor. Dar parcă 
liderul de azj n-a văzut stele 
verzi ? Să pună Răducanu 
mîna-n foc, ca Mucius, și să 
jure că n-a văzut țîșnind stropi 
de verde de Paris din bara tor
pilată de unul din marinari, 
ieri, sărmanii, eu norocul.., o-

verzi!
log. Stele verzi 4-au văzut Ieri 
și la Cluj : trei scăpărări de 
bară, ale oltenilor, au modifi
cat în așa fel optica celor 22 
de combatanți îneît, la sfîrșit, 
oaspeții și-au privit cruciș 
punctul dobîndit în deplasare,
pe cînd gazdele s-au uitat ca 
la soare la nulul cenușiu cîști- 
gat pe propriul teren... Și tot 
o constelație înțepătoare, de a- 
ceeași culoare, a țîșnit, la 
Tîrgu- Mureș, din Înfruntarea 
„clasicilor în viață" Steinbach- 
Cîrjan, fiecare dintre ei fiind, 
pentru celălalt, și cremene șl 
iască. Stele verzi ! Ea Petro
șani, upercutat în primele 
clipe ale luptei, Ozon a văzut 
dansîndu-i prin fața ochilor 
roiuri de lămpașe funeste. A- 
celeași lămpașe care aveau să 
se perinde, pînă la sfîrșit, de 
două ori pe retina orădenilor 
care, după ce-1 ținuseră timp 
de 42 de minute pe Dumnezeu 
de picior, s-au văzut prăbușiți 
spre raza de mic infern a lan
ternei... La fel lingă crtngul din

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Semicentenarul Teatrului Național 
și al Operei Române din Cluj

ta Cluj au început, sîmbătă, 
festivitățile consacrate aniver
sării unei jumătăți de secol de 
la înființarea Teatrului Național 
și a Operei Române, instituții 
de frunte ale culturii românești.

Sîmbătă, la amiază, în sala 
consiliului popular județean, 
a _ avut loo solemnitatea în- 
mînării unor ordine și me
dalii acordate cu acest pri- 
lej_ de Consiliul de Stat unui nu
măr de 81 de actori, cîntăreți, 
regizori și alți lucrători din ca
drul celor două instituții sărbă
torite. Au fost de față tovarășii 
Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular 
județean, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. acad. 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, acad. Con
stantin Daicoviciu, membru al

• CENTENARUL LICfULUI „PETRU RARE$“ DIN PIATRA NEAMȚ
Un cor de inimi, de glasuri a 

înălțat tm om-ci-i cu pio
șenie și recunc ă, de-a lun
gul întîlnirii l. caldă evocare 
pe care a prilejuit-o centenarul 
celui mai vechi liceu din Piatra 
Neamț.

Timp de 10 decenii, de la a- 
cest izvor de cultură și vatră 
de civilizație românească ! Mai 
mult de 5 000 de absolvenți au 
plecat către torte zările țării, 
purtînd cu ei învățătura și în
vățămintele dobîndite de la das
căli eminenți, flacăra dragostei 
pentru țară, pentru poporul din 
rîndurile căruia s-au ridicat.

S-a pornit de la clasa cu 23 
de elevi și doi profesori prin 
care debuta în 1869, ca gimna
ziu cu numeroase greutăți ma
teriale. S-a ajuns la cei 1 860 de 
elevi de astăzi, pentru pregăti
rea cărora lucrează cu abnega
ție și dăruire 64 de profesori, 
într-un local cu zeci de clase, 
bine înzestrat cu tot ceea ce 
este necesar desfășurării optime 
a procesului instructiv-educativ.

între acești parametri, expo
ziția deschisă în localul școlii, 
cuvîntările rostite la adunarea 
jubiliară din sala Teatrului Ti
neretului ca și emoționantul și ION TRONAC

• CENTENARUL LICEULUI DIN VĂLENI-DÎMBOVITA
Ieri, s-au sărbătorit la Vă

leni, pe malul drept al Ialomi- 
ței, la 20 km de vechea cetate 
de scaun a Țării Românești, 100 
de ani de la înființarea liceului 
din localitate. La festivitate au 
participat reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat, absol
venți, profesori, elevi, Invitați. 
Din partea foștilor elevi au ros- 

Consiliului de Start, și alte per
soane oficiale. In numele celor 
decorați au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate ar
tiștii Ion Fărăianu, Silvia Ghe- 
lan, Stela Simoneti, Constantin 
Ursulescu și regizorul Ilie Ba- 
lea.

In prezența reprezentanților 
organelor locale de partid și de 
stat, a unor oaspeți din Capitală 
și djn alte orașe ale patriei, 
după-amiază, a avut loc aduna
rea jubiliară ' consacrată semi
centenarului. Făcînd un scurt 
istoric al preocupărilor de tea
tru românesc din Transilvania, 
tovarășul Vlad Mugur, directo
rul Teatrului Național și conf. 
univ. Gheorghe Merișescu, au 
relevat continuarea și consoli
darea tradiției dramatice, evi
dențiind succesele celor două 
prestigioase instituții de artă în 
oondițiile noii ambianțe cultu
rale a României socialiste.

Cu . puternice aplauze a fost 
primit tov. Aurel Duca, prim-se- 
eretar al Comitetului județean 

atît de expresivul spectacol fes
tiv prezentat de elevi, sute de 
secvențe au evidențiat de-a 
lungul drumului prin veac al 
Liceului „Petru Rareș" efortu
rile neîntrerupte ale generații
lor pentru ridicarea nivelului de 
cultură al fiilor tării. împletit 
cu o bună parte din istoria în- 
vățămîntului românesc. acest 
drum în timp este însă încunu
nat de împlinirea vechilor nă
zuințe, abia în anii construcției 
socialiste a României. De aceea, 
în mod firesc, manifestările ju
biliare ale centenarului au în
semnat o înaltă cinstire pentru 
tot ce a fost valoros în acest 
veac de existență a liceului, un 
omagiu de caldă și fierbinte pre
țuire a ceea ce este școala în 
prezent, dar și angajamentul — 
formulat de la tribuna adu
nării, în scrisoarea adresa
tă C.C. al P.C.R.. personal 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu — că profe
sorii vor munci pe măsura vii
torului țării, așa cum a fost 
prefigurat în documentele celui 
de-al X-lea Congres al Partidu
lui.

tit cuvîntări omagiale prof. La- 
zăr Dinescu, și conf, dr. Vla
dimir Diculescu. Cu acest prilej, 
a fost înminată organizației li
ceului diploma de onoare a C.C. 
al U.T.C. La sfîrșitul festivității 
adunarea jubiliară a trimis o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

M. V. 

Cluj al P.C.R., care a dat citir» 
mesajului de salut adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu co
lectivului Teatrului Național și 
OpereijRomâne din Cluj cu o- 
cazia jubileului. Cuvintele calde, 
adresate de secretarul general 
al partidului, artiștilor clujeni 
au fost primite de participa nții 
la adunare cu un mare entu
ziasm. în continuare au salutat 
evenimentul Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai unor teatre și opere 
din țară. A fost, apoi, dezvelită 
o placă comemorativă și s-a vi
zitat expoziția documentară din 
holul clădirii. In aceeași seară, 
a avut loc un spectacol de gală 
cu „Săptămîna patimilor" de 
Paul Anghel. Duminică, Teatrul 
Național a prezentat spectacolul 
„Caligula” iar Opera Română 
„Aida". >

Participanții la adunarea ju
biliară au adresat, într-o atmos
feră entuziastă, Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă în care se spune :

La aniversarea celor 50 de ani 
de existență a Teatrului Națio
nal și Operei Române din Cluj, 
în clipe de solemnă sărbătoare 
și emoționant bilanț, interprețiif 
regizorii și tehnicienii — toți cei 
care nrin muncă își îndeplinesc 
chemarea și talentul pe scena 
astăzi semicentenare — pătrunși 
de semnificațiile multiple ale 
activității și menirii artei noas
tre, ne îndreptăm cu adîncă re
cunoștință si mulțumiri «îndu
ri Ie și sentimentele cele mai 
alese, strădaniile și năzuințele 
către Comitetul Centra! al Par
tidului Comunist Român, către 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. făgăduin- 
du-vă că vom contribui rți pa
siune și dăruire la înălțarea 
marelui edificiu al culturii so
cialiste.

Urările și felicitările pe care 
ni le-ați adresat, fiecare cuvînt 
al generosului și caldului dv. 
salut înseamnă pentru noi adîn
că și profundă prețuire, o do
vadă a sprijinului, a cinstirii de 
care se bucură în România so
cialistă arta și slujitorii ei.

în încheieri. în telegramă se 
spune : Ne angajăm să slujim 
cu toată energia și însuflețirea 
politica marxist-leninistă a Par
tidului Comunist Român : vă a- 
sigurăm de permanenta străda
nie în promovarea unui reperto
riu valoros de înaltă ținută ideo
logică și artistică, prin a cărei 
interpretare să cucerim zi de zi 
noi trente si taine ale măiestriei, 
să participăm cu dăruire deplină 
la îmbogățirea universului spi
ritual al poporului, la eferves
cența constructivă și> creatoare 
a întregii țări.

I. RUS

PRIN GALERIILE /II MM Bl/Cl/RLȘTLNL
• Pictura Letiției Bucur expri

mă o necesitate structurală de ri
goare, de ordine aplicată strict 
sieși. Formele ce închipuie fan
tastice aparate de zbor ori apa
rate radar caută un echilibru 
ferm, evident în simetria elemen
telor componente, implicit în re
dundanța lor. Echilibrul nu tin
de să sublimeze o materialitate, 
o concretețe ci mai degrabă ra
porturile posibile ale acesteia cu 
spațiile infinite, incerte în infi
nitatea lor. Contrazicînd legile fi
zice artista suspendă aceste „o- 
biecte" într-un spațiu vid parcă, 
în oare acestea încearcă atracția 
zborurilor năseînde, în care tân
jesc după plutiri. Pictorița nu 
exaltă industria, ci evocă poezia 
ei, în concordanță cu sensibilita
tea contemporană, implicit poezia 
formelor precise, a raporturilor 
matematice, a liniilor angulare 
lipsite de orice echivoc. Sublinia
ză- de fapt un sentiment de certi
tudine, de stabilitate cerebrală. 
Pictura ține prin mijloacele de

CLASICII VEACULUI...
Anatemizată ani in șir, 

„noua școală vieneză" conti
nuă să-și făurească drumuri 
largi spre conștiința contem
poranilor. Nici unul dintre 
drumurile muzicii contempora
ne nu poate fi înțeles fără 
creațiile celor trei mari repre
zentanți ai Vienei muzicale a 
veacului XX: Arnold Schon
berg, Alhan Berg, Anton We
bern.

Continuind experimentele 
wagneriene pînă la ultimele 
lor consecințe, A. Schiinberg 
distruge multiseculara existen
ță a tonalității, făurind o mu
zică în care intuim un sensibil 
seismograf al veacului, o mu
zică de o profundă raționalita
te care nu solicită extazul au
ditoriului ci meditația sa, o 

realizare de condiția șevaletului 
ori, prin viziunea abordată, cre
dem că aceasta reclamă alte ma
teriale, implicit o evoluție a în
tregii expresii către o formă pro 
prie lipsită de un convenționalism 
formal, vizibil încă. (Ateneul ti
neretului).

® Nicolae Sava se situează 
i formal la granița destul de ambi- 
1 guă dintre figurativ și abstract. 
Resortul picturii sale rămîne evi
dent unul figurativ, abstractizat 
însă pînă la acel prag extrem 
dincolo de care asociațiile nu 
s-ar mai putea înscrie sensului 
căutat. Aproape toate lucrările 
traduc o stare de imponderabilă 
poezie ; ele transpun stări sufle
tești încercate în fața unor mo
tive din realitate și în consecință 
nu conturul fizic al acestora tre
buie căutat, ci spiritul lor. Artis
tul vădește fără îndoială o înzes
trare plastică deosebită cultivînd 
transparențele, sensibilizînd su
prafețele prin migăloase și atente 
reveniri. Se pierde uneori însă în

muzică ale cărei frumuseți ni 
se relevează după reflecții în
delungate, profunde.

Pornind de la un sistem u- 
nic de coordonate, cei trei 
mari reprezentanți ai noii 
școli vieneze au făurit o suită 
de opusuri care concentrează, 
cu toată diversitatea lor sti
listică, întreaga evoluție a a- 
cestui secol muzical. Pe bună 
dreptate în toate centrele 
muzicale ale lumii, „reprezen
tanții noii școli vieneze" — 
clasicii veacului XX — își o- 
cupă locul meritat pe afișele 
de concert. Organizatorii vie
ții concertistice își dau tot mai 
mult seama că numai progra- 
piînd cu seriozitate lucrările 
școlii lui Schonberg, pot crea 
climatul necesar înțelegerii tu

jocul acestor „finisări" care dimi
nuează calitatea și densitatea 
impulsului liric inițial provocînd 
o nedorită monotonie, o indecizie, 
mărturisind totodată din unghiul 
aplicației critice și lipsa unei

conștiințe estetice clare (sala Ka- 
linderu, strada Dr. Sion nr. 2).

® Principalul cîștig al sculpta- 
Țiței Adina Țuculescu în această 
etapă îl descifrăm mai ales în ola- 
rifioarea unui registru de forme 
care tinde să-i fie propriu, să o 
definească mai pregnant sub ra
portul intențiilor și să o diferen

turor celorlalte mari creații ale 
veacului, înțelegerii marilor 
seisme care continuă să tecto- 
nizeze limbajul muzical con
temporan.

Promotor al literaturii vea

cului (și meritele ansamblului 
în cultivarea noilor valori mu
zicale naționale și universale 
nu va putea fi nicicînd su
bestimat), „Musica nova" ne-a 

țieze într-un plan strict plastic. 
Artista caută raporturile subtile 
dintre ansamblul formei generale 
și formele posibile conținute de 
aceasta, forme pe care uneori le 
impune cu pregnanță în corpul a- 
cesteia ori numai le sugerează în 
dorința de a surprinde mișcarea 
incipientă materiei. Formele ova
le (reluate pînă la saturare, ca 
un laitmotiv cși în desene) subli
niază acest caracter germinativ, 
această stare de primordialitate pe 
care o insinuează artista în fie
care lucrare a sa (Galeriile de 
artă din strada Mihai Vodă nr. 2).

• Ceramica lui Dimitrie Voicu 
vădește un remarcabil bun gust, 
rafinament, o perfectă adecvare 
a formelor artistice funcționalită
ții. Pe un registru de volume 
redus dar îndelung căutat, în 
general extrem de simplu (parcă 
tocmai pentru a lumina mai dar 
expresivitatea compozițională), 
culoarea întrebuințată nu are 
nimic contrafăcut, ea fiind în ge
neral aceea a materiei. Tot ceea 

oferit în această săptâmînă, 
într-un concert special, cîteva 
dintre cele mai reprezentative 
lucrări ale noii școli vieneze : 
„Patru piese pentru clarinet și 
pian" de Alban Berg, „Trio 
pentru vioară, violă și violon
cel", „Trei piese pentru vio
loncel și pian" și „Cvartet 
pentru vioară, clarinet, saxo
fon și pian" de Anton Webern 
și Suita op. 29 de Arnold 
Schonberg (ultimele patru lu
crări în primă audiție româ
nească).

Lucrările au fost concepute 
într-o îndelungată perioadă 
istorică — de la 1913 (Piesele 
lui A. Berg) — la 1926 (piesa 
lui Schonberg), — aparținînd 
unor etape distincte din evo
luția compozitorilor.

Concertul de miercuri seara 
a concentrat toate forțele an
samblului, punctînd omogeni
tatea sa, muzicalitatea, cultura 
stilistică, seducătorul simț pen
tru calitatea sunetului a fiecă

ce ipotetic această ceramică 
„pierde" prin firescul ei, prin 
„tradiționalismul" ei în raport cu 
alte forme modeme, supuse goa
nei după insolit, suferind de o 
veșnică foame de invenție, cîști- 
gă în autenticitate, (Sala Kalin- 
deru, str. Dr. Sion nr. 2).

• Ceramica lui Constantin Nir- 
că o putem înscrie aceleiași ca
tegorii, artistul creând obiecte de 
utilitate cotidiană destinate evi
dent interioarelor modeme (cea
suri, platouri, plăci decorative, fi
gurine, vase pentru flori etc.). De 
un temperament liric mai avântat, 
mai exuberant Nircă împodobește 
ceramica sa cu expresive desene 
practioate direct pe volum, cu un 
gust pentru fastuos și luxuriant. 
De unde și senzația de explozie 
florală. In ceramica sa artistul fo
losește nu rare ori sugestii ale 
artei populare evidente mai mult 
în motive (intens prelucrate) de- 
cît în șpirit. (Galeriile de Artă 
din Calea Victoriei 132).

C. R. CONSTANTINESCU

ruia dintre membrii săi. Am 
regăsit în interpretările ansam
blului (care s-a bucurat de 
astă dată de colaborarea unor 
prestigioși muzicieni — diri
jorul Aurel Niculescu, flautis- j,-' 
tul Virgil Frâncu, fagotistul • • 
Mihai Tănăsilă, saxofonistul 
Ilie Ștefănescu), seriozitatea, 
înalta temperatură interpreta
tivă caracteristică fiecăruia țL 
dintre evoluțiile sale anterioare? . 
în care a atacat cu curaj li
nele din cele mai dificile lu
crări ale repertoriului con
temporan.

Lărgindu-și repertoriul spre 
izvoarele muzicii secolului, 
ansamblul „Musica nova" 
continuă (paralel cu progra
marea prioritară a lucrărilot 
românești pe scenele din țară 
și din străinătate) o operă de 
profundă culturalizare care 
trebuie fierbinte salutată.

IOSIF SAVA

(Urmare din pag. I)

mane în viața tineretului nos
tru, va fi din convingerea că 
munca merită mai mult decît un 
simplu elogiu. Ea pretinde, cred, 
o examinare lucidă a mentali
tăților și situațiilor care, une
ori, creează un nedorit contrast 
între frumusețea teoriei și rea
litatea practicii...
„NU-MI PLACE SA MUNCESC"

Am publicat zilele trecute în 
acest ziar două articole, ai că
ror „eroi" erau tineri delicvent!. 
Cazurile lor nu se arătau foar
te grave și duceau, cert, la diag
nosticul : „recuperabil". Ambii 
însă erau victimele altor tineri, 
delicvenți inveterați, a căror re- 
cuperabilitate se arăta a fi cel 
puțin îndoielnică. Deosebirile 
nu țineau Insă doar de gravita
tea culpei. Să fi fost o simplă 
coincidență în faptul că vino
vății secundari (portretizați în 
articole) cunoșteau totuși mun
ca și aveau chiar unele perspec
tive de dezvoltare profesională, 
pe cînd vinovății principali ie
șiseră de mult din circuitul pro
ductiv, sau nici măcar nu 1 se 
integraseră vreodată ?... Pe a- 
ceștia din urmă i-am cunoscut 
numai indirect, din dosarele pe
nale și din descrierea celor din
ții. De fiecare dată se spunea 
despre ei: „nu le plăcea mun
ca"... Normai 1 Dar celor pe ca- 
re-i atrăgeau în plasa influen
ței lor nefaste — le plăcea mun
ca ? Cred că răspunsul cel mai 
exact ar fi : da și nu. Da — 
fiindcă ea le oferise (în cazul 
lor, insuficient) acea demnitate, 
acea satisfacție creatoare la care 
m-am referit. Fiindcă prin mun
că se simțiseră (îi citez pe a- 
mîndoi) : „în rîndul oamenilor"... 
Nu — fiindcă munca le cerea 
efort, privațiuni de „libertate", 
disciplină deci, fiindcă, vezi 
bine, era incomodă...

Muncă comodă ? Cine a maî 
auzit de așa ceva ? (Exclud fi
rește falsa muncă, adică... chiu
lul). Muncă lipsită de factorul 
suferință, de o anume autocon- 
strîngei e ? Ar fi să idealizăm. 
Și s-a idealizat nu o dată, afir- 
mîndu-se simplist că bucuria 
muncii ar însemna un fel de 
euforie continuă. Departe de 
asta !... Oare școlarul oare se 
bucură că vine vacanța e un 
„leneș" ? Dar muncitorul care e 
bucuros că a sunat sfîrșitul 
schimbului, că se va duce în 
fine să se odihnească ?... Pro
blema — cred — se pune altfel. 
Din noțiunea de muncă nu se 
poate exclude elementul datorie, 
față de alții și față de tine în
suți. Există o etapă în viață (sau 
mai multe) în care activitatea 
ți se impune, pînă cînd ajunge 
să devină o deprindere, o nece
sitate interioară.

Teorii, în privința asta, des
tule !... E de'ajuns să-l citez pe 
Mac Gregor care vorbește des
pre două concepții opuse — 
„munca repugnă omului" și 
„munca e inerentă omului". So
cietatea noastră, desigur, acțio
nează în numele celei de-a doua 
concepții. Omul social din zilele 
noastre este cel care nu poate 
trăi fără muncă, nu numai din 
punct ’de vedere material, dar și 
moral. Și totuși, poate că în 
biografia fiecăruia dintre noi 
putem identifica o clipă cînd 
am simțit pentru muncă o aver
siune. Dacă clipa ar fi persistat, 
dacă impasul, s-ar fi permanen
tizat, am fi ajuns fiecare să 
șpunem că „nu ne place mun-

Imagine din Satu Mare,

ca"... Și atunci am fl fost desti
nați fie delicventei, fie parazi
tismului, fie acelei torturi per
manente numită „munca în silă". 
Din fericire, clipa a fost depă
șită. Dar cum ?...

DE CE MUNCIM?

„Atitudinea față de muncă 
este aspectul cel mai important 
al personalității omului — îmi 
spunea cercetătorul in psiholo
gia muncii Constantin Botez, 
aoctoț în științe psihologice. Cei 
trei factori care o impulsionea
ză se numesc motivație, interes, 
aptitudine"...

Așadar, motivația... Cei mai

CUM NE CREĂM
PE NOI INȘIHE

mulți, întrebați în grabă, afirmă 
că muncesc ca să se poată în
treține, ei și familiile lor. Evi
dent !... Dar foarte rar, aproape 
niciodată, acesta nu e mobilul 
unic. Am cunoscut un tînăr care, 
din motive de boală, fusese pen
sionat temporar. Renunțînd la 
activitate cheltuia mai puțin și 
pensia primită îi ajungea cît și 
salariul pe care-1 avusese. Dar 
tînărul suferea, pe plan mo
ral !... O funcționară, victimă 
a... dezorganizării din serviciul 
unde lucra, ajunsese într-o vre
me să nu facă aproape nimic, 
primind salariul, după propria-i 
mărturisire, degeaba... Acestei 
femei îi plăcea foarte mult va
canțele, cînd avea posibilitatea 
să colinde întreaga țară ; dar, 
înainte de „vacanța" care urma - 
acestei inactivități a ei de un an 
întreg, îmi spunea jenată : „de 
data asta destinderea nu mai 
are pentru mine nici un gust. 
Să mă relaxez... după ce?"... Am 

vorbit cu destui psihiatri care 
aveau în îngrijirea lor bolnavi 
de astenie ; cei mai mulți din
tre astenici nu se plîngeau în 
primul rînd că munca lor e grea, 
ci că nu le dă satisfacție. Și 
mărturiseau deschis că în pe
rioada în care munciseră mai 
intens decît atunci, dar mai cu 
spor, nu aveau nici o astenie... 
Iată și o realitate din teatre : 
actorii .care joacă rar sau deloc 
se simt mai „asteniați" decît cei 
care joacă mult, uneori în fie
care seară...

In nici unul din exemplele a- 
lese nu e vorba, deci, de imbol
durile „necesității materiale", 
veniturile lor sînt identice sau 

aproape identice cu ale colegi
lor mai solicitați. Suferința mo
rală, cu toate consecințele ei, 
are deci o altă cauză... Care ? 
Nu cumva tocmai absența sen
zației că creează și, deci, nepu
tința de a se crea, prin muncă, 
pe ei înșiși ?

UN NEVĂZUT SISTEM DE 
CANALE

Am stat de vorbă, la Procu
ratura Municipiului București, 
cu un tînăr delicvent despre care 
n-am scris pînă acum. Atacase 
o femeie în plină stradă și în
cercase să-i fure ceasul pentru 
că, se spunea în anchetă, „avea 
nevoie de bani". L-am întrebat 
cît cîștiga pe lună. El cînta prin 
restaurante, serile, apoi făcea 
chetă. Rare ori realiza sub 3 000 
de lei lunar. Uneori ajungea 
chiar și la... dublu ! Nevoie de 
bani ? Oricine poate avea ne
voie de bani mai mulți, dar în 

acel caz nu mi se părea că a- 
cesta e mobilul dereglării gra
ve de caracter. Am insistat, și 
iată o mărturisire : „toți din fa
milia mea sîntem muzicanți, dar 
tatăl și frații mei lucrează ca 
muncitori în întreprinderi, cîști- 
gînd mai puțin decît mine, de 
cintat cîntă doar în ansamblu
rile de amatori ale uzinei... Toți 
sînt oameni așezați la casele lor, 
nici unul n-a făcut vreodată 
ce-am făcut eu“... Ah, desigur, 
eroul meu era un „artist" — 
departe de mine ideea că arta 
nu-i o muncă, și încă foarte 
grea, că nu-ți dă satisfacție din 
celezmai mari. Dar felul cum 
„muncea" el, dezorganizat, de- 
pinzînd de „generozitatea" chef
liilor, ÎI „jignise" (cuvîntul ii a- 
parține, deși nu strălucește prin 
demnitate) și îl împinsese trep
tat la o viață huliganică. Are 18 
ani... Toți specialiștii sînt de a- 
cord că, de obicei, pînă la a- 
ceastă vîrstă, sistemul nevăzut 
de canale care alimentează dra
gostea de muncă, nevoia de ac
tivitate, ar fi trebuit să se for
meze integral. E destul de greu 
(dar, evident, nu imposibil) să-1 
formezi de acum înainte : a tre
cut primul prilej — cei „7 ani 
de acasă" ; al doilea prilej — 
primul contact cu școala ; al 
treilea prilej — influența pri
mului cerc de prieteni care să-1 
stimuleze (și eventual, efectul, 
fie foarte stimulator, fie... dim
potrivă, al primei dragoste) ; al 
patrulea prilej — orientarea 
profesională — identificarea pa
siunilor. aptitudinilor, indicarea 
domeniilor în care acestea pot 
fi cel mai bine împlinite... Desi
gur cazul tînărului muzicant 
care, din toate, n-a găsit mai 
bun de făcut decît să cînte prin 
crîșme este „la limită", la peri
feria problematicii. Dar în atâ
tea alte oazuri, defecțiunea unuia 
sau altuia dintre aceste canale 
creează obstacole nu mai puțin 
dificile !... E vina tînărului ? E 
vina celor din jurul lui ? Mai 
sînt defecțiuni în sistemul nos
tru de detectare și stimulare a 
capacităților reale existente în 
aproape fiecare tînăr ? •

Este ceea ce voi încerca să 
arăt — prezentînd diferite ca
zuri și referindu-mă la păreri 
dintre cele mai competente — 
în articolele următoare.

(Urmare din pag. I) 
lă a orașului, de care vor
bim, a fost, în ultimele săp- 
tămîni, martorul unor eveni
mente artistice (și, după cum 
se va vedea, nu numai artis
tice) pe care, desigur, cro
nica scrisă a urbei (ziarul 
local) și deopotrivă cea ne
scrisă nu le vor lăsa necon
semnate. Evenimente al că
ror personaj central este un 
om foarte tînăr — eleva Mo- 
roșanu Doina, din clasa a 
XI- C a Liceului Mihail Ko- 
gălniceanu" din localitate — 
și ale căror semnificații, de
pășind prin valoarea lor 
exemplară perimetrul strict 
local, pot interesa, credem, 
o arie largă de cititori tineri 
(și, după cum se va vedea, 
nu numai tineri).

Despre ce este vorba ? Do
tată cu remarcabile calități 
vocale demonstrate, încă de 
pe cînd purta cravata de 
pionier, pe diverse scene ale 
Moldovei, în concerte de mu
zică populară și ușoară, ele
va Moroșanu Doina și-a vă
zut, nu de mult, la nici 17 
ani, încununată cu un suc
ces de prestigiu, o „carieră" 
solistică punctată pînă acum 
cu medalii, plachete și di
plome cîștigate la diverse 
concursuri județene sau in- 
terjudețene dedicate muzicii 
ușoare. Ea a participat la 
prima fază a concursului 
Steaua fără nume, organizat 
de Televiziune, și a „con
vins" exigentul juriu să-i a- 
corde punctajul necesar ad
miterii în etapa următoare. 
Cum s-ar spune, tînăra stu
dioasă dotată cu haruri vo

VA PLACE BRAHMS? rulează 
la Patria (orele 12; 15; 18; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45: 21,15), 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18.45; 21), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45) ; Festival (orele
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

BLOW-UP: rulează la Capitol 
(orele 9,45; 12,30; 16), Cinemateca 
Union (orele 9,45; 12; 14).

SA TRĂIM PlNA LUNI : rulea
ză la Capitol (orele 18,30; 20,45). >

CÎND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Central (orele 10,30; 15; 19,30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
mina (orele 8,45; 16,15 în conti
nuare ; 18,30; 20,45) ; Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Doina (orele 11,15; 14,15;
17,15; 20,15). Program pentru copil 
(orele 9—10) ; Dacia (orele 8—19,45 
în continuare). 

cale și interpretative, telege
nică și bine pregătită sub 
raport teoretic, s-a impus pe 
plan central, lucru nu lipsit 
de reală însemnătate atît 
pentru eleva vasluiancă, cît 
și pentru orășelul natal.

Dar, mai departe, eveni
mentele ni se înfățișază ca 
r.vînd două fețe — ca să fo
losim o comparație adecvată 
vom spune că ele poartă pe 
un obraz masca comediei și 
pe celălalt simbolul teatru
lui tragic — și tocmai de 
aceea socotim util să spu
nem lucrurilor pe nume : 
tinăra performeră a micului 
ecran, bine notată in fișele

INTRE METRONOM Șl...
concursului artistic, a primit, 
vai, în catalogul școlar, 
pentru prima dată in carie
ra ei de elevă, nota 4 ! A 
primit-o așa, simplu, și, 
după cum singură ne-a măr
turisit, nu fără tristețea de 
rigoare, a primit-o pe bună 
dreptate : n-a știut la chi
mie și „domnu’ Zincu", profe
sorul, a procedat în conse
cință. Veți spune că nu este 
nimic ieșit din comun în a- 
ceastă întîmplare — o elevă 
care n-a știut, a luat nota 4 ; 
un fapt banal — și, pîăă la 
un punct, vom fi de acord cu 
dumneavoastră. Dar...

Dar notorietatea, o dată 
cîștigată, rămîne notorietate 
— și tocmai aceasta este

MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ î ru
lează la Feroviar (orele 9; 12; 15; 
17,45; 20,30), Excelsior (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Gloria (orele 
9,15; 12; 15; 18; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Au
rora (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SOARELE VAGABONZILOR î 
rulează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Bucegi (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18).

NOAPTEA : rulează la Unirea 
(ora 20,15).

LUPII ALBI î rulează la Lira 
(orele 15,30; 18), Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30), Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS î ru
lează la Lira (ora 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE (seria I și II) : 
rulează la Drumul Sării (orele 15;
19.30) .

MORȚII RĂMIN TINERI : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15), Popular (orele 15,30; 18;
20.30) .

CĂLDURĂ : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,30).

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

GALILEO GALILEI : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15). 

ideea la care vrem să ajun
gem. Căci, iată, acest insuc
ces școlar al Doinei nu i-a 
lăsat indiferenți pe vasluie
nii cei atît de mîndri de 
performanța ei artistică... în 
ziua cînd am vizitat Vasluiul 
afișe mari anunțau, în orga
nizarea comitetului județean 
U.T.C., un apropiat concurs 
de muzică ușoară intitulat 
sugestiv „Constelația necu
noscută" și prevăzînd, în în
cheiere, un recital al „stelei 
fără nume". La Casa de cul
tură, orchestra „Metronom" 
repeta de zor cu soliștii ; Ia 
Comitetul U.T.C. se studia 
problema decorurilor și cos-

tumelor iar în urbe, așa cum 
se cuvine, se fredona pe di
ferite tonuri refrenul „N-a- 
veti un bilet în plus ?“ Dar 
și un alt refren, unul rostit 
cu tristețe și puțind fi sin
tetizat în propozițiunea sim
plă „Doina a luat nota 4“. 
Am auzit rostind această 
propozițiune, cînd a venit 
vorba despre valorile artisti
ce ale Vasluiului, oameni 
foarte diverși : inginerul Ion 
Popescu de la Fabrica de 
mobilă, metodistul Gheor
ghe Stoian de la Casa de 
creație, Constantin Holercă, 
de la comitetul orășenesc 
U.T.C., Dumitru Stana, zi
dar pe șantierul noului res
taurant și chiar una din fe

FAMILIA NOĂSTRA TRĂSNI
TĂ : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15)

LA NORD PRIN NORD-VEST î 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare ; 19,30).

TIGRUL : rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18).

TOTUL DE VINZARE î rulează 
la Viitorul (ora 20,30).

BALTAGUL : rulează la Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,30).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18: 
20,15).

MAI PERICULOASE DEClT 
BĂRBAȚII : rulează la Tomis 
(orele 9,30—15,30 în continuare; 
18: 20.15).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 19), Pro
gresul (orele 15,30; 19).

PĂPUȘA : rulează la Arta (ore
le 10—16 în continuare ; 19,30).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15:
20,30).

PARIA : rulează la Tîahova 
(orele 15.30; 18).

OAMENI ÎMPIETRIȚI : rulează 
la Rahova (ora 20,15).
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Teatrul Național ,,1. L. Cara- 
giale“ (Sala Studio): PĂRINȚII 

tele de la cantină... Ne-a im
presionat această grijă a în
tregului orășel față de un 
tînăr talent și am înțeles 
foarte bine de ce atît profe
soara: dirigintă Maria Pencu 
cît și profesorul îndrumător' 
Gheorghe Moraru erau atît 
de siguri că Doina își va îh-i' 
drepta cît de curînd, prin 
muncă, nota proastă din ca
talog. „In general, ni s-a 
spus, se vorbește despre mi
cile orașe de provineie mai > 
mult la modul peiorativ (nai
vitate, bîrfă etc) uitîndu-se 
să se amintească și valorile 
etice reale generate de a- 
semenea medii. Căci, prin — ‘ 
dimensiunile lor reduse, prin 'im
posibilitatea ca, aici toată 
lumea să cunoască pe toată 
lumea, orășelele de provincie 
se prezintă, de fapt, ca niș
te mari familii ale căror ri
gori nu îngăduie membrilor 
lor — și mai cu seamă celor 
cu notorietate — să comită 
fapte inconforme cu bunul 
simț sau să persiste în a le 
comite. Este un adevăr ilus
trat, printre altele, de gri
ja părintească a concetățe
nilor noștri față de situația 
școlară a talentatei Doina 
Moroșanu, elevă despre care 
întreg Vasluiul știe că aspi
ră să urmeze, după liceu, 
cursurile conservatorului — 
și căruia nu-i este indiferent 
cum se va prezenta ea la a- 
cest visat concurs".

...Un adevăr, vom conchide 
noi, în virtutea căruia aceas
tă rubrică a sublinierilor 
laudative s-ar fi putut inti
tula, azi : „Un oraș, o faptă, 
o idee".

TERIBILI — ora 19,30; Teatrul 
Mic: TANGO — ora 20; Teatrul 
,.C. I. Nottara“ (Sala Studid) : 
CIND LUNA E ALBASTRA — QXW 
20; Teatrul de Comedie Constan
ța (la Teatrul de Comedie): IN
VITAȚIE LA CASTEL — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
VARIETĂȚI ’69 — ora 19,30: (Ca
lea Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30.

LUNI 1 DECEMBRIE 1969 

PROGRAMUL I

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice © 18,20 Pro sau 
contra ? Emisiune de dezbateri 
pentru tineret. Clasic și modern 
în învățămîntul matematic (II) q 

18,50 Un interpret îndrăgit al cîn- 
tecului maramureșean <— Nicolae 
Sabău. Acompaniază orchestra 
condusă de Nelu Stan ® 19,00 Te
lejurnalul de seară., Agenda poli
tică © 19,30 Actualitatea economi
că © 20,00 Roman foileton „La 
răscruce de vînturi“ (IV). „Ulti
ma răzbunare" (sfîrșitul serialu
lui) 0 20,45 Enigma statuii o 21,30 
Reflector — telefoileton cotidian
® 21,40 „Steaua fără nume" — e- 
misiune-concurs de muzică ușoa
ră © 22,30 Telejurnalul de noap
te © 22,45 Scena. Emisiune de ac^ 
tualitate șl critică teatrală @ 23,If 
închiderea emisiunii,
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FOTBAL XIV: Steaua și... Tătaru golgeteri absoluți I A DOUA DERAIERE A RAPIDULUI

DERBY
Dacă n-ar fi fost golul, din 

partida Rapid—Farul n-ai fi 
putut alege mare lucru. Golul 
pentru că. teoretic, el a deter
minat schimbarea liderului : e- 
chipa Dinamo, învinsă în Copou 
fără drept de apel a cedat lo
cul Rapidului care cu vreo două 
etape în urmă, o învinsese în 
propriul fief. De-abia de la gol, 
jocul găzduit pe Giulești s-a 
mai reanimat. Pînă atunci, poa
te mai puțin oaspeții și mai 
mult gazdele, au jucat parcă în 
silă, mingile trimise pe sus sau 
pe jos, dar la întîmplare, acțiu
nile pornite cu atît de puțină 
convingere și cu atît de mio 
efort pentru spectacol, au făcut 
din meciul de ieri, considerat 
drept derby numai prin previ
ziunea schimbării șefiei clasa
mentului, o partidă oarecare. 
Ar fi greu să departajăm lucru
rile, să acordăm la nota slabă 
plusuri sau minusuri pentru 
fiecare jucător. Dar s-o facem,

DIAGRAMA ETAPEI
• JIUL-CKIȘUL : 2—1 (0—1) 

Evoluție pasionantă a scorului. 
Scorul a fost deschis de oas-

F peți prin Cociș în minutul 10. 
-După pauză Jiul atacă pericu
los și reușește să înscrie de 
două ori prin Peronescu în mi
nutul 52 și Tonca în min. 56.

• C.F.R. CLUJ-UNIV. CRA- 
XJVA : 0—0. în ciuda nume
roaselor ocazii de gol create de 
ambele echipe, scorul a rămas 
alb. De remarcat faptul că în 
prima repriză oltenii au avut 
nu mai puțin de trei bare.

e A.S.A. TG. MUREȘ-,,U” 
Cluj : 0—0. Joc egal, rezultat 
echitabil.

• F. C. ARGEȘ-PETROLUL : 
3—0 (1—0). Victorie lejeră. Au 
marcat Cîrciumărescu în mi
nutul 3, Crîngașu (autogol), 
min. 54, Nuțu min. 66.

® STEAUA-DINAMO BA
CĂU : 8—0 (2—0) — Au înscris 
Sătmăreanu min. 18 Tătaru II 
de trei ori, min. 31, 46. 58. — 
el devine, astfel, hat-trick-ul 
Campionatului — Negrea min. 
68, Voinea de două ori, min. 
79 și 90 și Manea în minu
tul 80.

totuși, pentru că sînt puțini 
candidați : Dumitru, Ștefan, An- 
gelescu, Petreanu — cit a jucat
— de la feroviari, portarul Ște
fănescu, Koszka, Antonescu, 
Mareș, Tănase, — acesta din 
urmă a ratat vreo 2—3 ocazii 
bune de gol — de la oonstăn- 
țeni e tot ce ne iese la înde- 
mînă. Mai fideli misiunii și 
ideii tactice preconizate ni 
s-au părut elevii lui Bazil Ma
rian : ei n-au venit la București
— chiar dacă duminică, au gus
tat acasă, dintr-o cupă amară — 
să îndeplinească actul unei sim
ple formalități. în mai multe 
rînduri au risipit cu ușurință și 
calm atacurile rapidiștilor, trans- 
formîndu-le apoi, la mijlocul te
renului, prin pase precise, în 
acțiuni dinamice, extrem de pe
riculoase. Replica dîrză a Faru
lui își are explicațiile ei dacă ne 
gîndim că Bazil Marian cunoaș
te bine nu numai stadionul de 
dincolo de Podul Grant. Cu 
toate acestea, în minutul 56, 
dintr-un corner trimis de Pe
treanu, Neagu realizează mo- 
mentul-cheie al meciului șutind 
imparabil : 1—0 pentru rapidiști. 
Urmează o perioadă de domi
nare a constănțenilor care ies la 
atac invitați mai mult parcă de 
spectrul înfrîngerii. Cu toate 
eforturile, ei nu reușesc decît, 
spre final, un singur șut, ce le 
putea da satisfacții dar care 
deși trece de Răducanu... întîl- 
nește băfra.

Meciul în sine, prin factura 
lui, alăturat celorlalte „întîm- 
plări" de pe stadioanele acestei 
duminici fotbalistice, una peste 
alta, ne vorbesc parcă de o în
cheiere obosită a acestui sezon. 
Ar fi motive dar parcă nu-i un 
final cum ar trebui și cum ne-ar 
place în campionatul celei de-a 
douăsprezecea țări calificate 
pentru Mexic.

v. cAbulea

Dacă scotul în partida Rapid—Farul nu a luat proporții, aceasta 
se datorește și portarului constănțean Ștefănescu (in imagine), care 

a apărat remarcabil.
Foto : V. RARA

Etapa de ieri a campionatu
lui masculin a fost așteptată 
de bucureșteni cu un1 legitim 
interes deoarece programa pri
ma confruntare dintre două e- 
chipe aspirante la Primul foto
liu al clasamentului : Dinamo 
și Rapid. Acest derbi a avut loc 
în sala Floreasca, care a găzduit 
astfel în acest sezon, întîiul cu
plaj voleibalistic. Prima par
tidă de „A“ a opus la fileu li
derei clasamentului și campioa
nei ediției precedente Steaua pe 
Tractorul Brașov. Echipa bucu- 
reșteană, favorită incontesta
bilă, a cîștigat cu 3—1. Dar e- 
voluția ei a fost inegală.

Jocul vedetă a satisfăcut 
doar în primul și ultimul set. 
Dlnamovîștii după un start bun 
se lasă egalați de rapidiști la 
5, care mai siguri în apărare și

în atac punctează decisiv și 
cîștigă setul. Avansul luat de 
Drăgan et comp, se spulberă 
imediat. Tîrlici și pros, în for
mă excelentă, finalizează în 
canonadă de artilerie aproape 
toate combinațiile de la fileu. 
Apărarea feroviarilor nu mai 
funcționează bine și este dis
trusă, iar jucătorii se mișcă 
în teren ca niște soldați de 
plumb. Adjudecîndu-și setu
rile doi și trei Dinamo con
duce cu 2—1. Al patrulea însă 
răstoarnă calculul dinamovist. 
Rapid renaște din propria-i ce
nușă și jucătorii de la Dinamo 
sînt acum ei soldați de plumb, 
egalarea se produce din nou pe 
tabela de marcaj : 2-r-2. Al cin
cilea act al meciului a răsplă
tit din plin pe spectatori. Da

torită importanței sale pentru 
victorie șl urmăririi la puncte, 
se creează o tensiune maximă 
în teren și jocul excelează în 
faze de înaltă clasă. Rapidiști! 
care aveau la un moment 
dat conducerea cu 7—2 sînt e- 
galați la 10, apoi ia 11, și... e- 
pilogul le consemnează a doua 
înfrîngere consecutivă. Jucăto
rii din Ștefan. cel Mare au de
pășit cu brio momentele difi
cile ale setului și s-au impus 
magistral în final prin Cor- 
beanu. Victoria dinamoviștilor 
este pe deplin meritată. Din 
păcate, partida a fost viciată 
de unele decizii eronate ale ar
bitrului secund V. Diimitru.

La Iași. în derbiul feminin, 
Penicilina a învins cu 3—1 e- 
chipa Rapid. După opt etape la 
masculin conduce Steaua eu

16 puncte, Iar la feminin Df- 
namo cu 14 puncte.

Rezultatele tehnice ale 
etapei :

MASCULIN : Viitorul 
Bacău-Progresul 3—1 ; 
Unirea Tricolor Brăila- 
Politehnica Timișoara 
3—1 ; Petrolul Ploiești- 
Politehnica Galați 1—3. 
Minerul Baia-Mare-„U" 
Craiova 3—0 :

FEMININ : I.E.F.S.-
Progresul 3-0 ; C.P.B.—
Dinamo 8-3 ; Ceahlăul-P. 
Neamț — Medicina 2-3 ; 
C.S.M. Sibiu—U. Timi
șoara 0-3 și Voința Mier
curea Ciuc—Farul Con
stanța 0-3.

CORNEL VALEANU

PALME ȘL
„U“ Cluj și Rapid au oferit 

derbiul etapei de ieri a campio
natului național de baschet mas
culin. Meciul, disputat în sala 
Giulești, a ridicat deseori publi
cul în picioare prin spectaculo
zitatea fazelor create, prin al
ternanța pasionantă a scprului. 
Spre dezamăgirea suporterilor 
rapidiști (la fel de indisciplinați 
ca de obicei), clujenii, cu De-

HOCHEI

• POLITEHNICA IAȘI-DI- 
NAMO BUCUREȘTI : 3—0
(1—0). Echipa oaspete nepu- 
tînd alinia formația de bază 
(Coman de negăsit în ultimele 
3 zile) nu a putut face față jo
cului bun, poate cel mai bun 
în acest sezon al studenților 
ieșeni. Contardo in min. 8 cu 
un șut de la distantă reușește 
să deschidă scorul. După pau
ză, aspectul jocului rămine a- 
celași, adică dominarea efi
cientă a gazdelor și în min 73 
fostul jucător dinamovîst, Ma- 
rica, execută o lovitură de la 
16 metri cu efect în zid, mingea 
revine la Moldoveanu și acesta 
înscrie. în min. 87 Pirvu. vrînd 
să degajeze, înscrie imparabil în 
propria-i poartă sentnînd în 
felul acesta victoria pe deplin 
meritată a studenților ieșeni.

O dată cu cei 
mari, ținînd pasul 
cu ei sau chiar de- 
pășindu-i uneori, 
am trecut și noi, 
juventiștii, de ulti
ma turnantă și, 
iată, am intrat în 
„linia dreaptă". O 
etapă s-a consumat 
ieri, alta urmează, 
mai . așteptăm cî- 
teva restanțe și... 
gata. Vom intra in 
pauza și în vacanța 
de iarnă.

Tinerii de pe 
Criș vor ierna, nu 
se îndoiește nimeni, 
instalați comod în 
căldurosul fotoliu 
de rangul I, pentru 
că numai o minune 
ar mai putea face 
ca băcăuanii sau 
plăieșii din Ștefan 
cel Mare să țîș- 
îească în ultima 
clipă în cîștigători

cu ceară. Cine știe 
cîți tineri au fost 
transferați anul a- 
cesta de la Rapid 
(la Dunărea Giur
giu, la „Spor
tul Studențesc", la 
C.F.R.Cluj etc), sau 
ciți cădeți a pro
movat Rapidul în 
prima garnitură 
(Ștefan, Mușat, Ma
rin Stelian, Petrea- 
m ș.a.) nu poate să 
reproșeze antreno
rilor Bărbuiescu și 
Cristescu locul 16 
din clasamentul ju- 
ventist. Dar cine 
vede că, de cîtva 
timp, Rapidul apare 
pe teren tot cu un- 
sprezecele de acum 
unul, doi sau trei 
ani se întreabă, pe 
bună dreptate, cui 
folosește o aseme
nea cvasi — pro
movare. A fost o 
vreme cînd pușta-

să nu joace. N-au 
loc la echipa I, nu 
mai vor antrenorii 
să-i utilizeze la e- 
chipa 1, nu-i nimic, 
dar lăsați-i, frate, 
să joace la tineret.

Acum am dori să 
tragem un semnal 
pentru . specialiștii 
cu normă întreagă 
de la Federație. 
Vedem, . peste tot, 
că se manifestă o 
mare atenție față 
de competițiile fot
balistice ale anului 
1970 : Mondialele
din Mexic. întrece
rile tinerilor ■ din 
Balcani, Campiona
tul european pen
tru jucătorii pînă 
la 23 de ani, cali
ficările pentru O- 
limpiadă. Aplau- 
dînd acest interes 
— îndreptățit de 
însemnătatea com
petițiilor — consta-

Stele
(Urmare din pag. I)

Trivale, nu Teașcă și nu Cîr
ciumărescu sau Nuțu l-au mal
tratat cel mai taie pe Cernă- 
ianu, ci Crîngașu, izbindu-și e- 
chipa cu leuca unui autogol toc
mai cînd petroliștii se încăpă
țînat! mai abitir să foreze în 
zăcămîntul numit speranță... 
Dar chiar și U.T.A. a văzut 
stele verzi, căci pentru ea în- 
frîngerea la limită de ieri în
seamnă mai mult decît o în- 
frîngere: înseamnă un nou 
semn de întrebare pe calea u- 
nei redresări ce părea, după 
etapa trecută ireversibilă.

Oricît de „urîtă" ar fi, sub 
raport tehnic această perioadă 
a campionatului, competiția 
fotbalistică în curs își merita to
tuși mai mult decît un dram 
de simpatie din partea noastră, 
pentru că nu e lipsit de eve
nimente insolite mai gustate de 
omul din tribună chiar decît 
fazele de joc în sinea lor.

Simbătă și duminică s-a des
fășurat, aici la Poiana Brașov, 
dubla întîlnire amicală dintre 
reprezentativele României și 
Iugoslaviei. In primul meci, 

după două reprize echilibrate, 
jucătorii noștri, în cea de-a 
treia, mai bine pregătiți fizic, 
s-au dezlănțuit și au cîștigat 
partida cu scorul de 6—3 (2—1, 
1—1, 3—1).

Pe o temperatură de —6° și 
un inceput de viscol s-a dispu
tat, duminică seara, revanșa. 
Jucînd mult mai bine oaspeții 
au opus o dîrză rezistență. La 
aceasta s-a adăugat și intenția 
antrenorilor de a roda loturile 
complete pentru a se putea con
tura viitoarele linii. După o pri
mă repriză egală, in cea de a 
doua, apărările sînt la post și 
se amină pentru repriza a, treia 
tranșarea victoriei. în repriza 
a treia, ambele echipe vădit in
comodate de viscol, caută în-- 
tr-un fel sau altul să ia avan
tajul hecesar. Szabo Iuliu. din
tr-o excelentă pasă a lui Huțan, 
și Pană ridică scorul la 3—1 
pentru echipa noastră. Iugo
slavii revin și . reușesc prin 
Smoley II să reducă din han
dicap.

I. CORNEL

SĂRUTĂRI
mian în mare formă (38 p. !) 
s-au detașat în finalul partidei 
datorită, în mare măsură, ner
vozității cu care au evoluat Pre- 
dulea, Tursugian, Popescu și cei
lalți „bătrîni" pe care antreno
rul Rapidului Avachian, se în- 
căpăținează să-i utilizeze, deși 
are eîteva rezerve de valoare. 
Predulea și Tursugian au avut 
chiar eîteva ieșiri nesportive 
care au umbrit întreaga parti
dă. E drept că, la sfîrșit, el 
și-au sărutat adversarii, felici- 
tîndu-i, ceea ce nu le poate 
scuza de fel atitudinea din 
timpul meciului. La rîndul lor 
arbitrii Berger și Chiraleu s-au 
dovedit destul de timizi, accep- 
tînd ieșirile jucătorilor, cum, de 
altfel, procedează cum des în 
ultima vreme arbitrii noștri de 
baschet. Este o mare greșeală, 
ale cărei repercusiuni apar cu 
ocazia meciurilor internaționale, 
în cere manifestările nesportive
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BASCHET
sînt sancționate extrem de se
ver, și aceasta, așa cum ne spu
nea și antrenorul federal Al. 
Popescu „a pus de multe ori în 
inferioritate echipele noastre, 
obișnuite să se poarte ca... a- 
casă".

REZULTATELE : mas
culin : Rapid — „U“ Cluj: 
78—85 ; Voința — „Poli" 
Brașov : 69—74 ; Steaua — 
I.C.H.F. : 109—77 ; I.E.F.S. 
— Politehnica : 65—54 ; 
„Poli" Galați — Dinamo : 
71—73 ; Comerțul Tg. Mu
reș — „U“ Timișoara :
77—78 : feminin : Rapid — 
Constructorul : 51—37 ; 
Crișul — Politehnica : 
52—79 ; Voința Brașov — 
Progresul : 57—51 ; Mu
reșul — I.E.F.S. : 50—51 ;
A.S.A. Cluj — „U“ Cluj : 
60—53.

OVIDIU pAun

DIÂN

• RAPID-FARUL : 1—0 (0—0) 
— A înscris Neagu cu un șut 
spectaculos sub bară în min. 
56.

• STEAGUL ROȘU BRA- 
ȘOV-U.T.A. : 1—0 (0—0) Echipa 
arădană confirmînd revenirea
de formă din ultimele etape a
realizat, la 
destul de 
48 Pescaru

Brașov, un meci 
bun. în minutul 

lansează în adîn-
cime pe Gdrfi Birău ezită în 
faza decisivă și atacantul bra
șovean intră nestingherit în ca
reu, plasînd balonul în stingă
porții apărată de Gornea. Le- 
reter, echilibrează jocul și nu
mai intervenția senzațională a 
portarului Adamache, care
scoate un „cap" al lui Domide, 
în minutul 74, face ca tabela 
de marcaj să rămină în con
tinuare 1—0.

CORNEL IONESCU

de toamnă. Va fi, 
credem, unica bu
curie a miilor de 
microbiști din a- 
ceastă mare cetate 
dintotdeauna a fot
balului românesc — 
ce se numește Ora
dea. Antrenorul 
Vlad, care nu prea 
are parte de bucu
rii de cînd a trecut 
de la tineret la ti
mona marii nave, 
va avea astfel sin
gura satisfacție pro
fesională persona
lă. Să nu miniem 
pe Dumnezeu, dar 
merită din plin !

Mai puține satis
facții vor avea, din 
acest punct de ve
dere, antrenorii 
Bărbuiescu și Cris
tescu. Nu, este de
parte de noi inten
ția de a-i blasfemia 
pentru că mînj'ii 
lor au apucat in 
mină lanterna roșie 
a clasamentului ju- 
ventist și n-o mai 
lasă nici să-i pici

nilor, li s-a acordat 
încredere și Rapi
dul mergea bine; 
au urmat însă cîte- 
va înfringeri — 
explicate și prin 
greșelile tinerilor 
dar și prin lipsa de 
înțelegere a „bâtla
nilor" — și cei 3—4 
promovați au în
ceput să umple tot 
mai des rubricile 
rezervelor în foile 
de arbitraj. Este a- 
devărat, Rapidul 
merge și acum bine 
— cu foțmația de 
altădată — de aceea 
nu ne permitem 
noi să cerem rein
troducerea lui Mu- 

^șat și a lui Marin
Stelian sau folosi
rea mai consecven
tă a lui Petreanu. 
Dar, în același 
timp, considerăm 
că nu este bine nici 
pentru acești topii, 
nicj^ pentru Rapid 
și • nici pentru 
fotbalul nostru ca 
asemenea juventiști

tăm insă, cu regret, 
că tronează o neli
niștitoare liniște în 
jurul unei alte mari 
confruntări la care 
vor fi chemați și 
reprezentanții noș
tri : Campionatul
european studen
țesc de fotbal 
(16—26 iulie, în Iu
goslavia). Se fac 
tot. felul de planuri 
și de proiecte, an
trenorii loturilor își 
împart jucătorii, 
dar despre națio
nala universitară 
nu se suflă încă 
nici un cuvînt. Cre
dem că este deja 
timpul să ne gîn
dim și la ea. A- 
ceasta dacă nu 
vrem să ne pre
zentăm — ca la edi
ția trecută, din 
Spania — cu un 
unsprezece hibrid, 
eterogen și obosit. 
Și, probabil, că nu 
vrem

GHEORGHE 
MITROI

DIVIZIA „B“
e SERIA 1

Metalul Tîrgoviște — Progresul 
București 1—0; Gloria Bîrlad — 
Sportul Studențesc 2—2; Progresul 
Brăila — Metrom Brașov 1—0; Me
talul București — Politehnica Ga
lați 1—2; Dunărea Giurgiu — Ști
ința Bacău 1—0; Oțelul Galați — 
Ceahlăul P. Neamț 2—1; Flacăra 
Moreni — Chimia Suceava 2—0; 
Portul Constanta — Poiana Cîm- 
pina 6—3.

Progresul București, în
trunind, la sfîrșitul primei 
părți a camp-ionatului, 20 
de puncte devine campioa
nă de toamnă. O urmează 
Politehnica Galați cu 18 
puncte și Metalul București 
eu 17 puncte.

• SERIA A II-A
Minerul Anina — Ripensia Ti

mișoara 3—2; Minerul Baia Mare 
— Chimia R. Vîlcea 4—0; C.S.M. 
Sibiu — C.F.R. Arad 2—0; C.S.M. 
Reșița — Gaz Metan Mediaș 2—0; 
Vagonul Arad — Metalul Tr Se
verin 4—0; C.F.R. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir 2—0; Olimpia 
Oradea — Electroputere Craiova 
5—0; Metalul Hunedoara — Olim
pia Satu Mare 2—0.

Locul întîi în această se
rie îl ocupă C.S.M. Sibiu 
cu 19 puncte — campioană 
de toamnă — urmată de 
C.F.R. Timișoara și Vago
nul Arad cu cîte 18 puncte.• ••••••••••••••••

RESTANȚELE
(Urmare din pag. I) 

cația stingătoarelor pentru incen
diu, operație care va atrage după 
sine o creștere a productivității 
muncii eu 4,1 la sută ; organi- 

e zarea pe linie de flux a producerii 
penelor de tractor.

Acestui măsuri, incluse în aria 
largă a eforturilor menite ca în- 
tr-un timp scurt să fie obținute 
cit mai multe produse, i se adau
gă, în mod firesh, organizarea mai 
bună a locujui de muncă, opti
mizarea aprovizionării cu mate
riale și piese de schimb, întărirea 
disciplinei în muncă, utilizarea la 
maximum a timpului de lucru. 
Cadrul oferă multiple posibilități 
de intervenție organizației U T.C., 
comitetului ei coordonator. Este 
necesar credem, să spunem că 
ultima lună a marcat în activi
tatea lor un reviriment care se 
lăsase cam mult timp așteptat. 
S-a depășit în sfîrșit faza expec
tativei, pasarea responsabilităților, 
lipsa continuității în acțiune de 
care aminteam într-unul din arti
colele noastre precedente, s-a pus 
cum se zice piciorul în prag, s-au 
luat în serios atribuțiile. Faptul 
pra obligatoriu avînd în vedere

că din totalul celoi. 44 056 ore- 
om absențe nemotivate tinerilor 
li se datorau 19 200 ore-om, că 
cele mai multe cazuri de părăsi
re a mașinilor, lucrări de proastă 
calitate, acte de indisciplină erau 
efectuate de către aceștia.

— întrucît oricît am fi de ac
tivi noi, membrii biroului — ne 
spune tovarășul Vasile Plîngeanu 
secretarul ’ comitetului U.T.C. 
coordonator — tot n-am putea 
interveni prompt și eficace ori 
de cîte ori faptele o cer, am cău
tat să întărim răspunderile ce re
vin fiecăreia din cele 13 organi
zații, fiecăruia din cei 475 ute- 
ciști cîți lucrează în uzină. în- 
cepînd cu discuțiile individuale 
sau prin punerea cazului în fața 
grupei din care face parte sau 
dezbătîndu-1 în cadrul comitetu
lui coordonator, în fața tinerilor, 
am urmărit în permanență pro
blemele legate de disciplină, mo
dul de folosire intensivă și exten
sivă, a timpului de lucru și a 
mașinilor. Ele ne stau în atenție, 
ne concentrează preocupările.

Putem afirma acum că urmări
le pozitive nu s-au lăsat aștepta
te. Tot mai rar tinerii sînt citați 
ca exemple negative și acest lu-

oru contribuie nemijlocit la creș
terea randamentului fiecărui ute- 
cist. Este îmbucurător să con
semnăm, de pildă, că trei din 
inovațiile care se experimentea
ză în întreprindere și care vizea
ză direct atingerea nivelului pla
nificat al productivității muncii 
aparțin tinerilor Stelian Bledea — 
cuptor rotativ cu fontă, Gheorghe 
Botireanu — matrițarea închisă 
a cleștilor de la traversele meca
nice, Guzu Tudor — instalație 
pentru turnarea penelor în cochi- 
le. Să consemnăm, în acest sens, 
că numai inovația tînărului Tu- 
doi Guzu va atrage după sine re
ducerea adausului de turnare, a 
amestecului de formare, creșterea 
productivității muncii prin elimi
narea muncitorilor în operația de 
formare-miezuri, utilizarea mai 
rațională a spațiului productiv.

Merită, de asemenea reținută 
inițiativa comitetului U.T.C. co
ordonator de a mări contribuția 
ucenicilor de la locul de muncă 
în realizarea sarcinilor de plan. 
Aproape toți lectorii de la cursu
rile de calificare la locul de 
muncă — ni se spune — sînt ti
neri. în acest fel, s-a creat posibi
litatea ca fiecare dintre ei să aibe 
în atenție un număr de ucenici, 
să se intereseze ce și cum lucrea
ză, dacă are scule și materiale. 
Evident, în aceste condiții reali

zarea sarcinilor ce li se încredin
țează, părți integrante din planul 
de producție este facilitată, 
timpul necesar integrării lor pro
fesionale se scurtează.

Remarcam la începutul artico
lului nostru că fără nici o excep
ție interlocutorii noștri sînt în a- 
qord cu faptul că recuperarea

Numeroși spectatori au urmărit duminică la Stockholm iinala 
probei de simplu masculin din cadrul turneului internațional de 
tenis „O.P.E.N." pe teren acoperit. Lupta pentru victorie, care a 
avut loc între iugoslavul Pilici și românul Ilie Năstase a fost 
pasionantă șd de bună valoare tehnică. în primul set, Pilici care 
a trecut de mulți ani în rîndul profesioniștilor, a cîștigat cu 6—4. 
Tn continuare Năstase a atacat cu multă fantezie la fileu și a cîș
tigat setul cu 6—4, egaiînd situația. în setul decisiv experiența 
lui Pilici și-a spus cuvîntul și campionul iugoslav și-a adjude
cat setul cu 6—2. Cîștigînd meciul final cu 2—1 (6—4, 4—6, G—2), 
Pilici a intrat în posesia premiului competiției. Marea revelație a 
turneului a constituit-o însă tenismanul român Ilie Năstase care 
a repurtat o serie de victorii remarcabile, printre învinșii săi fi- 
gurînd chiar și celebrul australian, Tony Roche.

Duminică la Gori, în preliminariile turneului de fotbal U.E.F.A. 
s-au întîlnit echipele de juniori ale U.R.S.S. și României. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0.

\
La Sofia s-a disputat întâlnirea internațională de hochei pe ghea

ță dintre echipele de tineret ale Bulgariei și României. Hocheiștil 
români au obținut victoria cu scorul de 9—0.

Cea de a treia reuniune a „Cupei Olimpia“ dis
putată sîmbătă seara în sala Casei de Cultură a 
Sectorului V, a oferit numeroase reprize de box 
autentic. Cei mai tineri elevi ai unor reputați 
antrenori ca Șerbu Neacșu, Luca Romano, An
ton au făcut o izbutită demonstrație. Lupta pen
tru calificarea în etapele superioare ale competi
ției n-a purtat numai amprenta ambiției pentru 
„victoria cu orice preț“. Nume deloc sonore, 
aflate în pragul afirmării — Costel Nedea de la 
Constructorul, stelistul Gabriel Ștefănescu, Viorel 
Neagu de la Dinamo, Daniel Frîncu de la Olim
pia sau, mai ales, „mijlociul mic" Wiliam Arță-

reanu de la Rapid — au constituit revelații, pen
tru, oficiali și asistență practicînd un, box curat, 
mobil, folosind o gamă variată de procedee 
tehnice.

„Cupa Olimpia" se dovedește astfel o competiție 
utilă, mai ales pentru juniorii noștri pe care îl 
așteaptă, la începutul anului viitor, un sezon în
cărcat: „naționalele" și Campionatele europene.

Miercuri și sîmbătă, pe același ring, competiția 
programează alte două reuniuni.

Fototext: VIOREL KABA

restanțelor la capitolul producti
vității muncii este posibilă. Aco
perirea în fapte a acestor angaja
mente, sîntem siguri, nu va în- 
tîrzia, garanție fiind preocupările 
existente aici în această direcție, 
și sîntem bucuroși să notăm că 
la eforturile care se fac organi
zația U.T.C. participă din plin.

PE ULTIMELE 
SUPRAFEȚE
(Urmare din pag. I)

mai avem vreo 200 de hectare, 
în 3—4 zile vom termina". Se 
lucrează intens. Mîncarea pen
tru tractoriști se aduce în 
cîmp, atelierul de reparații se 
află la capătul tarlalei, la coo
perativa agricolă se asigură 
ascuțitul fiarelor de plug. Toa
te acestea concură'la susținerea 
unui ritm bun; garanție că lu
crarea va fi încheiată în limi
te de timp stabilită.

La polul opus se află situa
țiile întîlnite în alte cooperati
ve agricole. La C.A.P. din Pe- 
sac, de pildă, mai sînt de arat 
300 de hectare. Dar lucrarea nu 
poate fi executată, oricîtă bună-

voință ar avea mecanizatorii, 
pentru că nici un hectar nu 
este eliberat de coceni. Așa se 
face că cele 26 de tractoare 
ale secției ară acum în grădi
nile membrilor cooperatori, 
peste o zi sau două fiind pro
gramate de către Conducerea 
întreprinderii pentru mecani
zarea agriculturii Variaș să se 
deplaseze la C.A.P. din Periam, 
unde vor avea cîmp de lucru 
asigurat. Am căutat explicația 
acestei situații la consiliul de 
conducere al cooperativei. Toa
te strădaniile au rămas în van. 
Nimeni nu știa nimic, nici pre
ședintele, nici inginerul agro
nom și nici altcineva nu mai 
fusese în cîmp de o săptămî-

nă. Orice fomentariu e de pri
sos. Asemănător stau lucrurile 
la cooperativele agricole de 
producție din Jebel.Giroc, Di- 
niaș, -Sînpetru Mic și Orțișoa- 
ra unde, pe ogoare, cocenii ne- 
tăiați stau în calea tractoarelor.

Dezinteres pentru executarea 
la timp a arăturilor de toam
nă, am întîlnit și în majorita
tea cooperativelor agricole vi
zitate zilele acestea în județul 
Dîmbovița. Insuficienta folosire 
a tractoarelor, întîrzierile cu 
totul nefirești la eliberatul te
renurilor de coceni care deter
mină în cooperativele agrico
le din județul Dîmbovița un 
ritm de lucru cu mult sub po
sibilități și în aceste zile după 
ce precipitațiile căzute au îmJ 
bunătățft simțitor condițiile. Și, 
la toate acestea se adaugă o 
crasă neglijență din partea 
conducerilor unor întreprinderi 
pentru mecanizare în ce priveș
te repartizarea judicioasă,a ma
șinilor ; faptul că din cele 50 
de tractoare noi cu care au 
fost dotate unitățile jumătate 
nu, funcționează din cauza lip
sei de... pluguri. La cooperati
va agricolă din Dărmănesti mai 
era d° eliberat (de coceni) o su
prafață de 250 hectare, la cea 
din Potlogi 200 hectare, la Bă- 
leni — Sîrhi 150. la Contești 
125 ha. la Cornățel 300, la Do
bra 200 hectare, la Prărlnlesti 
200 hectare. Pentru a grăbi a- 
ceastă lucrare au fost trimise 
spre aceste cooperative agrico
le 42 tractoare și combine. Deci
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încă 42 de tractoare care ar fi 
putut ara în aceste zile. Este 
lăudabil sprijinul acordat de 
către I.M.A. cooperativelor a- 
gricole respective. în același 
timp, însă, vine ', să sublinieze 
munca insuficientă depusă de 
consiliile de conducere și de ce 
să n-o spunem, indiferența U- 
niunii județene a C.A.P., care 
dacă intervenea la timp, putea 
înlătura această situație.

La efortul general de termi
nare la timp a arăturilor de 
toamnă tinerii mecanizatori își 
aduc un aport diferit.

Dimineața zilei de 27 noiem
brie. în curtea secției de me
canizare Comișani a întreprin
derii cu același nume, se aflau 
4 tractoare deși era ora cînd 
trebuia să fie de mult pe cîmp. 
Unde erau tractoriștii ? Tova
rășul Gheorghe Baltă. econo
mistul secției, spunea cam fără 
prea multă siguranță că sînt 
chemați la județ.

Ora 12.30, în continuarea rai
dului nostru am ajuns la secția 
de mecanizare Băleni. 7 tractoa
re așteaptă ca cineva să se o- 
cupe de ele. Economistul secți
ei. Ion Apostol, ne spune că 
sînt defecte. De acord, dar de 
ce tractoriștii respectivi nu se 
ocupă de ele ? Nu este de da
toria lor ? Culcat sub un trac
tor, l-am găsit pe secretarul 
organizației U.T.C. din secție, 
tovarășul Vasile Simionescu. 
care își repara tractorul. Nici 
el nu știa unde se află ceilalți

GIMNASTICA
Cîteva din componentele ansam

blului român care a participat în 
această toamnă la cea de a IV-a 
ediție a C.M. de -gimnastică mo
dernă de la Varna au evoluat ieri, 
în sala de la Institutul Pedagogic, 
apărînd culorile clubului bucu- 
reștean Universitatea in compania 
gimnastelor de la Slavia Sofia. 
După un spectacol sportiv exce
lent în care s-au îmbinat perfect 
elementele de gimnastică sporti
vă, balet șl dans, ilustrate de cî
teva partituri pianistice de mare 
reputație juriul concursului in
ternațional a alcătuit clasamentul 
celor mai bune cinci note la in
dividual compus (exerciții fără o- 
biedt și exerciții cu obiect) șl pe 
echipe. La' individual pe primul 
loc s-a clasat sportiva bulgară 
Snejana Decieva — nota 19,00 ur
mată, la egalitate, de româncele 
Cristina Hurezeanu și Elena Ki- 
colae, ambele cu nota 18,90 și Bo- 
rislava Chniciucova, cu 13,80. Pe 
echipe, grație unei diferente de 
numai 25 de sutimi, gimnastele de 
la Slavia au fost mai bune : 
punctaj general — 92,75 la 92,50.

R. V.

Intr-adevăr curajul, noncon- 
formismul unor jucători a 
scos din anonimat această fi
nală a naționalelor dc șah, des
pre care mulți - auzind că 
participă și marele maestru FI. 
Gheorghiu — credeau că e gata 
jucată. Iată însă că s-au găsit 
cîțiva ..curajoși" care nu ’ s-au 
împăcat cu ideea „învingătoru
lui dinainte cunoscut".
Iuliu Szabo, capriciosul jucător 

din Satu Mare. în formă exce
lentă, și-a asumat ..sarcina" de 
lider. El e urmat de Ciocî’tea 
care pare să fi revenit la am
bițiile de altădată.

In runda de aseară Gheor
ghiu a trebuit să se mulțu
mească doar cu o jumătate de 
punct în fața lui Ghițescu, 
ceea ce i-a anulat aproape si
gur orice șanse la titlu.

P. OVIDIU

mecanizatori ale căror tractoa
re erau defecte.

Comitetul județean U.T.Ci 
Dîmbovița ar trebui să intervi
nă cu mai multă promptitudi
ne, să îndrume activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din unitățile 
I.M.A. Cu atît mai mult se im
pune acest lucru dacă avem în 
vedere faptul că în luna'decem
brie cazurile de indisciplină în 
întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii din județ au fost 
destul de mari. La I.M.A. Cîm- 
puri au fost aplicate sancțiuni, 
începînd de la mustrare și pînă 
la desfacerea contractului de 
muncă, la 20 de tineri, la I.M.A. 
Titu aceeași situație pentru 18 
tineri. Totodată, se cere amintit 
faptul că în întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii din 
județ întîlnim o fluctuație des
tul de mare a forței de mun
că. Ș-ar fi putut în vreun fel 
să fie redusă amplitudinea ei ?

— Da, ne răspunde tovarășul 
Gheorghe Stanică, activist al 
Comitetului județean U.T.C. A- 
ceasta însă implică o strînsă co
laborare care de fapt nu exis
tă între conducerile întreprin
derilor și organizațiile U.T.C. 
în cazuri de angajare, de indis
ciplină, de desfacere a contrac
tului de munbă organizația 
U.T.C. nu este consultată. Ade
vărul este că nici organizația 
U.T.C. nu manifestă inițiativă, 
de multe ori trec chiar trei săp- 
tămîni pînă cînd un tînăr an
gajat este luat în evidență.

Măsurile concrete, însă, sa 
lasă așteptate...



Haga :

Momentul
confruntărilor

La Haga începe astăzi Conferința la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Comunității Economice Europene (Belgia, Franța, Italia, 
Luxemburg, Olanda și R. F. a Germaniei), eveniment unic în 
istoria de 12 ani a acestui organism. Motivul principal al acestei 
conferințe extraordinare îl constituie găsirea dc comun acord a 
mijloacelor de a scoate din impas organizația. Iau parte primii 
miniștri și miniștrii de externe iar din partea Franței asistă, nu 
întimplător, președintele Pompidou. Cu această ocazie va fi a- 
bordată și problema aderării Angliei la C.E.E. (în perspectivă se 
anunță candidaturile Danemarcei, Norvegiei și Irlandei). Momen
tul marchează confruntări de poziții cunoscute dar mizînd deci
zii importante pentru existența acestui organism. Conferința de 
două zile va fi chemată să facă și bilanțul celor 12 ani de acti
vitate comună sub zodiile Tratatului de Ia Roma la capătul așa 
zisei „perioade de tranziție".

Primul punct al ordinei de zi neoficiale, impasul actual al po
liticii agrare a C.E.E. este cel mai nevralgic, cu implicații mul
tiple și diverse de la țară la țară. De cîteva greutăți majore se 
plîng toate țările membre: stocurile mari de. unt nevîndut 
(459 000 tone) din cauza prețurilor, exportul a milioane tone de 
grîu subvenționat de state în condiții neavantaioase (3 miliarde 
dolari), acordarea de subvenții substanțiale fermierilor din R.F.G. 
și Franța (2,6 miliarde dolari), adaptarea prețurilor din cele 
două țări la nivelul general după schimbarea în sensuri opuse a 
parității monedelor naționale, în timp ce numai patru sute mili
oane dolari sînt alocați pentru îmbunătățirea structurilor agri
cole. Experții din cele două țări cred că transferarea pe o peri
oadă de 5 ani a două sute milioane de dolari anual, din sumele 
alocate încurajării exporturilor agricole, ar putea aduce îmbună
tățirile scontate. Vom vedea dacă Conferința Ia nivel înalt va 
putea da vreun răspuns acestui plan în condițiile în care reeva
luarea mărcii implică acordarea unor subvenții suplimentare fer
mierilor vest-germani.

La punctul doi, admiterea în organizație a altor țări, se aș
teaptă un răspuns măcar în ceea ce privește termenul și moda
litatea începerii negocierilor cu Marea Britanie, care nu mai ma
nifestă aceeași nerăbdare ca acum cîțiva ani, solicitînd cu insis
tență garanții (este dificil de acceptat în Anglia ideea de a plăti 
anual cinci sute milioane lire pentru a susține politica agrară a 
C.E.E.). Marea Britanie și-a păstrat în esență tradiționalii su
porteri : Olanda, R. F. a Germaniei, Italia care au încercat în 
cursul recentelor întilniri și consultări (Brandt — Stewart; Luns

LONDRA. Aspect din timpul unei recente demonstrații împotriva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnamul de Sud.
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cursul recentelor întilniri și consultări (Brandt — Stewart; Luns
— Scheel; Schumann — Moro) să prezinte ca fundamentală 
realizarea concomitentă a „tripticului" de inspirație franceză: 
„desăvirșirea, întărirea și lărgirea" C.E.E., deși Franța este încă, 
cu nuanțele cerute de conjunctură, adepta pentru prezent a pri
melor două obiective. Amînarea primirii Angliei a fost întotdea
una generată de neconvergența pozițiilor Franței și partenerilor 
ei față de cererile franceze privind apărarea intereselor 
agriculturii sale în cadrul reglementărilor financiare care 
ar trebui să se încheie la 31 decembrie 1969, ceea ce 
pentru ceilalți reprezintă doar o scadență rigidă și incomodă. 
„Ideea care va guverna poziția Franței față de primirea Angliei
— declara ministrul de externe francez — este cea comunitară. 
Trebuie deci ca înainte de a se proceda la primirea de noi mem
bri Piața Comună să se prezinte unită în această privință". Dar 
cum evenimentele care au condus la organizarea acestei confe
rințe au dovedit lipsa de unitate, Marca Britanie trebuie, pe
semne, să aștepte realizarea acestei unități.

Cit privește bilanțul celor 12 ani de colaborare, observatorii 
politici înclină să considere că dintre toate prevederile stabilite 
în 1957—1958 singurele care păreau să se fi materializat în 
ciuda greutăților care persistă sînt uniunea vamală și politica 
agricolă comună, și, totuși, contrar așteptărilor, tocmai pe acest 
plan a izbucnit criza din prezent a „comunității". Pe de altă 
parte, politica comercială comună, cea industrială, armonizarea 
fiscală, integrarea piețelor financiare, au rămas în stadiul unor 
proiecte unilaterale care se găsesc, deseori în conflict cu intere
sele particulare ale membrilor C.E.E.

Sigur, cele două zile de confruntări directe pe marginea aces
tor probleme nu vor îngădui analize profunde și este cu atît 
mai greu de imaginat, afirmă observatori avizați, ca reuniunea 
de Ia Haga să se transforme intr-un for al rezolvării tuturor a- 
cestor probleme și luării unor decizii fundamentale. Este, de 
asemenea, puțin probabil ca dosarele bine pregătite ale pârtiei- 
panților la intilnirea la nivel inalt de Ia Haga să ofere surprize 
spectaculoase sau „rezolvări miraculoase". Ceea ce i-ar putea 
mulțumi pe toți partieipanții ar fi depășirea actualei crize prin 
„relansarea" pentru încă doi ani a perioadei de tranziție care ar 
trebui să se încheie anul acesta — o soluție de compromis care 
ar indica dimensiunile exacte ale actualului impas din C.E.E.

DOINA TOPOR

CAIRO. — O companie a 
forțelor armate egiptene a tra
versat în noaptea de sîmbătă 
spre duminică Canalul de 
Suez și a atacat o poziție is- 
raeliană fortificată în sectorul 
meridional al acestuia, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt 
al armatei R.A.U. în cursul 
unor ciocniri puternice, care 
au durat peste două ore, forțe
le egiptene au distrus două ve
hicule blindate israeliene, două 
mortiere și două tunuri; de 
asemenea, au fost uciși și ră
niți mai mulți militari israe- 
lieni, a menționat purtătorul 
de cuvînt.

Trupele egiptene s-au reîn
tors, fără a suferi pierderi, pe 
malul occidental al Canalului, 
a adăugat el.

TEL AVIV. — In noaptea 
de sîmbătă spre duminică, for
țe egiptene au traversat Cana
lul de Suez, încercînd să ata
ce o poziție îsraeliană, dar au 
fost respinse, a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei 
israeliene, citat de agenția 
France Presse.

Se precizează că trupele is
raeliene n-au înregistrat nici 
un fel de pierderi umane sau 
materiale. Totodată, se men
ționează că cinci militari egip
teni au fost uciși.

ADEN. — Trupele Arabiei 
Saudite au lansat un nou atac 
împotriva sectorului Wadiah, 
aparținînd Republicii Populare 
a Yemenului de Sud. a decla
rat, în cadrul unei conferințe 
de presă, Salem Aii Rabya, 
președinte al Consiliului pre
zidențial sud-yemenit. în pre
zent. a menționat el. luptele 
continuă în această regiune.

Sectorul Wadiah este reven
dicat de Arabia Saudită, în 
special în urma descoperirii 
recente de bogate rezerve pe
trolifere. Ciocnirile dintre for
țele armate ale celor două țări 
au reînceput, după o pauză 
de aproape un an, în cursul 
acestei luni.

• O NOUA ACUZARE 
DE ASASINAT ADUSA 
LOCOTENEN TULUI 

CALLEY. • DEZVĂLUI
REA UNUI ALT MASA
CRU COMIS DE TRUPE

LE AMERICANE.
• MINISTERUL Forțelor Ar

mate ale S.U.A. a anunțat că a 
fost adusă o nouă acuzare de

Preocupări 
în Republica

Africa
Centrală

prima zi a lui decem- 
Republica Africa Cen- 

sărbătorește împlinirea 
ani dc la dobîndirea in- 

ce

asasinat locotenentului William 
Calley, trimis deja în fața unei 
Curți Marțiale sub învinuirea de
a fi ordonat uciderea a 109 ci
vili sud-vietnamezi în satul 
Song My. în comunicatul difuzat 
se arată că ancheta întreprinsă 
de autorități a dus la descope
rirea faptului că locotenentul 
Calley a ucis un civil sud-viet- 
namez în provincia Quang Ngai, 
cu șase săptămîni înaintea ma
sacrului de la Song My

800 000 000 oameni tră
iesc în afara secolului. 
Unde? Chiar pe planeta 
noastră în care ciberne
tica, investigațiile cosmi
ce și experiențele în do
meniul nuclear au deve
nit obișnuințe. Privim, de
seori, doar vitrinele stră
lucitoare ale Terrei ui- 
tind restul. Și totuși 
800 000 000 de oameni 
sînt nefericiți prizonieri ai 
neștiinței de carte.

La Sao Paulo a avut loc o 
reuniune extraordinară a re
prezentanților a 48 de asocia
ții și sindicate ale funcționa
rilor din Brazilia. Principala 
revendicare prezentată de 
participanți la această re
uniune a fost majorarea sa
lariilor funcționarilor de 
stat. Delegații la reuniune, 
organizată de Confederația 
funcționarilor de stat din 
Brazilia, au cerut, de aseme
nea, abrogarea unor articole 
de lege privind drepturile 
funcționarilor.

Peste 80 la sută din această 
categorie de salariați, a de
clarat președintele sindicatu
lui funcționarilor de stat, Pe
reira da Silva, primesc un 
salariu atît de mic incit nu 
pot face față cheltuelilor mi
nime. EI a subliniat, de ase
menea, că în ultima vreme 
chiriile au crescut de peste 
trei ori

Conflictul nigerian in pragul

celui de al treilea an
Ce semnificații ar putea avea 
■centa intensificare a operații- 

" ' ’ "mpotriva
recenta intensificare a operații
lor militare federale împotriva 
Biafrei, dacă se ține seama că, 
începînd cu ultimele două luni, 
au loc delicate tranzacții pentru 
a se ajunge la negocieri în pro
blema nigeriana ? Aceasta este 
cea mai frecventă întrebare 
pusă în cercurile politice și di
plomatice din capitala etiopiana, 
Addis Abeba, sediul Organizației 
Unității Africane și implicit al 
Comitetului O.U.A. pentru Ni
geria.

Este vorba de un ultim efort 
al autorităților federale care în
cearcă să-și asigure cea mai a- 
vantajoasă poziție posibilă în 
ajunul unor eventuale tratative

de pace ? Istoria acestui conflict 
are însă prea multe contradicții 
ca să permită orice ipoteză.

Se pare, totuși, apreciază co
respondentul agenției FRANCE 
PRESSE, că, în afara intensifi
cării operațiunilor militare,. to
tul ar evolua spre negocieri, 
grație efortului susținut depus 
în acest sens de diplomația afri
cană, Îndeosebi de la încheierea 
lucrărilor conferinței O.U.A. din 
luna septembrie.

„în aer arde ceva", se afirmă 
la Addis Abeba ; e poate „scîn- 
teia“ ce va duce la tratativele de 
pace care să pună capăt unui 
război ce amenință să împlineas
că curînd al treilea an de exis
tență.

în 
brie, 
trală 
a 11 
dependenței. Acest stat 
se întinde pe un teritoriu de 
620 000 de km. p. și numără 
mai puțin de două milioane 
locuitori este cunoscut prin 
bogățiile naturale de care 
dispune. In subsolul său se 
găsesc zăcăminte de aur, dia
mante, uraniu, fier, cupru și 
cărbune. Firește, aceste re
surse permiteau dezvoltarea 
unei industrii extractive și 
de prelucrare, însă moșteni
rea lăsată de perioada colo
nială se exprimă prin îna
poiere economică. în prezent, 
diamantele dețin 55 la 
sută din exportul țării, iar 
agricultura și exploatările 
forestiere absorb cea mai 
mare parte a forței de mun
că activă. Republica Africa 
Centrală este preocupată de 
consolidarea independenței ei 
economice și de asigurarea 
unei dezvoltări armonioase. 
Guvernul a luat o serie de 
măsuri printre care închide
rea oficiilor comerciale ale 
companiilor străine care ex
ploatează zăcămintele dia- 
mantifere, deoarece acestea 
au creat dificultăți econo
miei naționale sustrăgindu-se 
de la plata redevențelor.

Președintele Republicii A- 
frica Centrală a 
cent că politica 
țării sale este 
de interesele 
păcii, apărării 
popoarelor la 
nare, luptei împotriva tutu
ror formelor de segregație, 
împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului. Scoțînd în evidență 
faptul că Republica Africa 
Centrală respectă suverani
tatea statelor și se călăuzeș
te potrivit principiilor nea
mestecului în treburile in
terne ale altor state, preșe
dintele a relevat că țara sa 
se pronunță pentru dezvolta
rea cooperării cu toate po
poarele indiferent de orîn- 
duirea socială în care ele 
trăiesc.

între România și Republica 
Africa Centrală se dezvoltă 
relații dc prietenie și coope
rare. Cu ocazia zilei indepen
denței naționale, transmitem 
poporului acestei republici 
urarea de a obține noi suc
cese, pe calea progresului, a 
dezvoltării multilaterale.

• FUNDAȚIA pen
tru pace din America — 
Bertrand Russel" a anuqțpt că 
a început audieri pe scară națio
nală pentru a permite militari
lor americani ce au Servit în 
Vietnam să relateze despre atro
citățile întreprinse împotriva 
populației civile sud-vietnameze. 
Primul audiat a fost militarul 
demobilizat Terry Reid, care a 
descris un masacru petrecut în 
regiunea Chu Lai, în cursul că
ruia trupele americane au asa
sinat peste 100 de civili.

• ESTE CONDAMNATA 
ATITUDINEA OFICIALI
TĂȚILOR SAIGONEZE.
• SENATORUL E. MUS- 
KIE : „SA AFLĂM CINE 
SÎNT RĂSPUNZĂTORI..."

CONCOMITENT cu valul 
de proteste stîrnit în America și 
in alte țări ale lumii de masa
crul de Ia Song My, vestea asa
sinatelor comise de militarii a- 
mericani intr-un sat sud-viet- 
namez a provocat Ia Saigon re
voltă și emoție. „Este cu adevă
rat josnică atitudinea pe care a 
adoptat-o 
președintele Nguyen Van 
ca și celelalte oficialități 
neze", a menționat liderul 
TIuyen Quang,

în această privință 
Thieu 
saigo- 
budist

Parti-

subliniat re- 
cxternă a 
determinată 

menținerii 
drepturilor 

autodetermi-

P. N.

• FOSTUL candidat al _ . 
dului democrat la vicepreședin- 
ția S.U.A., senatorul Edmund 
Muskie, a declarat într-o confe
rință de presă ținută la Londra 
că a sosit momentul să fie crea
tă o comisie specială care să an
cheteze împrejurările ce au dus 
la atrocitățile întreprinse de 
trupele americane împotriva 
populației civile din Vietnamul 
de sud. „Trebuie să știm mai 
multe despre aceste masacre — 
a spus el. Trebuie să știm dacă 
ele au fost ascunse și să aflăm 
cine sînt răspunzători pentru a- 
cest fapt".

încordare
la Gibraltar

GIBRALTAR. — Uni
tăți ale marinei militare 
spaniole au aruncat sîm
bătă ancora în Golful 
Algeciras, situat în fața 
Gibraltarului, în cadrul 

* unei acțiuni care mar
chează o nouă inrăutăți- 
țire a relațiilor dintre 
Spania și Marea Brita
nic.

Potrivit agenției U.P.I., flo
ta spaniolă se compune din- 
tr-un. crucișător, trei distrugă
toare, trei fregate și cinci nave 
de debarcare. Concomitent, opt 
nave militare britanice, inclu- 
zînd două portavioane, au pă
truns în Golful Algeciras.

O cuvîntare pe care Ren6 
Maheu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., a rostit-o la un 
dejun oferit de „Asociația pen
tru informațiile de presă pentru 
tineret*, a readus tn actualitate 
o problemă pe care mulți sînt 
tentați să o ignoreze : analfa
betismul. Statisticile optimiste 
au diminuat interesul în legătu
ră cu soarta a sute de milioa
ne de oameni pentru care ști
ința de carte rămîne încă o 
speranță nerealizată și nereali- 
zabilă.Cifrele care vorbesc des
pre progresele școlarizării în 
țările bîntuite de analfabetism 
(progrese care, sînt reale) nu 
trebuie să elimine din atenția 
noastră alte cifre, zguduitoare, 
care demonstrează că această 
problemă nu și-a pierdut acui
tatea și că, dimpotrivă, a do- 
bîndit noi dimensiuni, agra-* 
vante.

Statistici optimiste
Pe bună dreptate, dl. Renă 

Maheu sublinia că alfabetiza
rea este sarcina cea mai deli
cată care revine U.N.E.S.C.O. 
1970 a fost proclamat „an in
ternațional al educației* și sub 
egida U.N.E.S.C.O. se preconi
zează o serie de acțiuni cpre 
să dea un nou impuls eforturilor 
pentru eliminarea definitivă a 
acestui flagel incompatibil cu 
secolul nostru de uimitor pro
gres științific și tehnic. Nu este 
vorba doar de îndemnuri sau 
de ajutoare simbolice, ci de 
ceea ce directorul general al 
U.N.E.S.C.O. caracteriza ca 
fiind „strategia dezvoltării și e- 
ducației", deoarece dezvoltarea 
economică și educația sînt 
două procese interdependente, 
care se stimulează reciproc. 
Problemele școlarizării a mili
oane de oameni de diferite vîr- 
ste sînt de neconceput în afa
ra strădaniei de a da o nouă 
fizionomie economiei unor țări 
ce au moștenit de la colonia
lism structuri anacronice.

„Raportul Pearson", care și-a 
propus să studieze stadiul ac
tual al sub-dezvoltării și să de
finească căile depășirii lui, a 
relevat că între 1950 și 1965 e- 
fectivele globale ale școlilor și 
universităților din „lumea a 
treia* aproape s-au triplat. 
Cele mai spectaculoase progre
se au fost înregistrate în școli
le de primul grad (elementare) 
ale căror porți s-au deschis 
larg pentru milioane de copii. 
De asemenea, ciclurile superi
oare (învâfămîntul general, teh
nic și pedagogic) au cunoscut 
un ritm de dezvoltare rapid. De
sigur, progresele sînt legate di
rect de sumele alocate școlii în 
bugetele naționale. 10 țări con
sacră educației peste 25 la sută 
din cheltuielile bugetare. în me
die, însă, nivelul sumelor pen
tru întreținerea învățămîntului 
se ridică la 16 la sută din bu
get. Pe lista priorităților națio

nale școala a dobîndit, deci, 
un Ioc fruntaș. Popoarele unor 
țări sărace în resurse au con
simțit la sacrificii pentru ca noi
le generații să fie eliberate de 
povara analfabetismului. Este 
semnificativ că între 1960 și 
1965, alocațiile destinate educa
ției au crescut cu 13 la sută în 
Asia, 16 la «ută în Africa și 
peste 20 la sută în America 
Latină. După părerea comisiei 
Pearson „în cursul următoarelor 
două decenii această investiție 
va începe să dea roade*.

Cel 800000000
Dar optimismul tinde să dis

pară atunci cînd privim* mai de
parte de aceste tablouri colora
te în roz. Ziaristul vest-german 
Claus Jacobi analizînd datele 
„raportului Pearson" a scris sub 
titlul „Mareea umană" („Die 
Menschliche Springflut") un do
cument răscolitor despre pro
blemele „lumii a treia". Desi
gur, destule din concluziile sale 
impregnate de un pesimism de
zarmant, ni se par contestabile. 
Dar, oricum, elementele faptice 
evocate sînt indiscutabile. Or, 
tocmai aceste realități ar tre
bui să preocupe umanitara.

sînt necesari cel puțin patru ani 
de studii pentru ca alfabetiza
rea să fie definitivă și că din 
cei 5 350 000 copii în vîrstă de 
6 ani care în 1960 au început 
școala doar 1 235 000 au intrat 
în clasa a patra, se poate apre
cia, potrivit revistei, că în pre
zent în Africa se găsesc cel pu
țin 4115000 analfabefi avînd 
vîrstă de 15 ani.

Lupta contra analfabetismu- 
lui este mai dificilă tn acele fărl 
tn care marea majoritate a 
populației este analfabetă. A* 
ceste țări sînt, de obicei, cu 
posibilități mai reduse de a 
face față unor campanii de 
țnasă, ceea ce are drept con
secință înmulțirea analfabeților. 
Se observă, de asemenea, că 
este mai mare numărul băieți
lor alfabetizați decît cel al fe
telor, fapt care desigur trebuie 
corelat cu prejudecățile ți dis
criminările ce domnesc în ’ 
colectivități umane organizate 
încă după structuri ce- aparțin 
altor epoci istorice.

Necesitățile dezvoltării eco
nomice obligă unele state să 
procedeze la alfabetizare „se
lectivă și funcțională" (Jeune 
Afrique). Practic, aceasta în- >• 
seamnă a renunța la ambiția

Intr-un sat african : alfabetizare

Oamenii explorează Luna, in
vestighează cu generozitate 
spațiile extraterestre, pătrund în 
universul ciberneticii și inven
tează arme cu o forță de dis
trugere inimaginabilă’. Dar pe 
aceeași planetă trăiesc peste 
800 000 000 oameni care nu știu 
să țină în mînâ un creion, nu 
știu să se semneze, nu știu să 
silabisească cîteva cuvinte din- 
tr-un ziar sau dintr-o carte. 60 
la sută din adulții țărilor „lu
mii a treia" sînt analfabefi. în 
America Latină din 100 de per
soane care au împlinit 15 ani 
30 nu știu nici să scrie, nici să 
citească. în Asia, la aceeași ca
tegorie de vîrstă, la 100 de per
soane, întîlnim 60 de analfabefi 
iar în Africa — 80. După cum 
releva JEUNE AFRIQUE, deși 
nivelul general al analfabetis
mului a scăzut după 1960 cu 4,5 
la sută (potrivit unor evaluări 
oficiale), numărul analfabeților 
în cifre absolute a crescut cu 
70 de milioane. Revista africa
nă releva că acest paradox este 
rezultatul unei creșteri demo
grafice care a anihilat efectele 
practice ale progreselor din ul
timul deceniu. Problema dobîn- 
dește aspecte neliniștitoare mai 
ales în perspectiva viitorului.

Jeune Afrique constată că 
statisticile școlarității exprimînd 
mereu, creșteri n-au ținut seama 
de cei ce abandonează cursu
rile școlare înainte de a le 
termina, ceea ce în cazul Afri
cii vizează 68 la sută dip elevi. 
Pornind de ia constatarea că

alfabetizării întregii populații 
îndreptînd eforturile spre acele 
sectoare importante pentru reu
șita programelor de progres 
economic. Se realizează astfel, 
concomitent, o alfabetizare și o 
calificare profesională, cu re
zultate rapide. în Africa, pro
blema înlăturării neștiinței de 
carte este legată și de cea a 
limbii vorbite. Tribalismul a 
dus la multiplicarea dialectelor 
locale, ceea ce obligă, deseori, 
la folosirea francezei sau en
glezei pentru a evita conflicte 
între diferitele grupuri etnice, 
în unele state (Etiopia, Tanza
nia, Sudan) se învață în limba 
locală predominantă. în schimb, 
în Guineea, Ghana și Kenya se 
folosesc cinci-șase dialecte în 
funcție de provincie și de sus
ceptibilitățile tribale.

Rene Maheu spunea că 1970 
„va fi un an de reflecții asu
pra problemelor tineretului și 
ale educației". Omenirea care 
privește îndrăzneț spre anul 
2000, anticipîndu-i progresele, 
nu poate fi indiferentă la soar
ta celor 800 000 000 oameni pri
zonieri ai analfabetismului. A- 
cești 800 000 000 trăiesc pe 
Terra, pe această planetă am
bițioasă și zbuciumată și viito
rul lor trebuie să preocupe u- 
manitatea cel puțin în aceeași 
măsură ca și deslușirea enig
melor cosmice.

EUGENIU OBREA

s o uc -t
• ÎN PERIOADA 20—30 no

iembrie a.c„ o delegație a Co
mitetului pentru energia nuclea
ră din Republica Socialistă 
România, condusă de loan 
Ursu, a vizitat India, la invita
ția guvernului indian. Delegația 
a vizitat institute de cercetări și 
alte obiective din domeniul folo
sirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice. S-au purtat discuții cu 
președintele Comisiei indiene 
pentru energia atomică, dr. V. 
Sarabhai, directorul general al 
Centrului de cercetări nucleare 
Bombay, dr. II. Sehna și cu alți 
specialiști și oficialități indiene.

• PESTE 1 200 de mineri din 
Asturia au declarat grevă. Ei 
protestează împotriva lipsei unei 
tehnici elemeutare de securitate 
la minele companiei „UNOSA" 
din regiunea Milleresa. Ca ur
mare a acestei stări de lucruri, 
datorită unui accident petrecut 

la una din galerii, un miner 
și-a pierdut viața.

LIBIA — UN REZERVOR URIAȘ 
DE PETROL

• ZIARUL guvernamental 
„Al Thawra", care apare la 
Tripoli, apreciază că Libia po
sedă rezerve uriașe de petrol, 
care o vor plasa anul viitor pe 
locul doi în lumea capitalistă, 
după Statele Unite în ceea ce 
privește producția petroliferă 
în anul 1968, Libia avea o pro
ducție zilnică de 2 600 000 ba
rili, în timp ce Venezuela rea
liza 3 060 000 barili. In primele 
3 luni ale acestui an, produc
ția sa de petrol a crescut la 
3 172 600 barili, în timp ce 
producția Venezuelei a scăzut 
la 3 045 700 barili.

• LA UNIVERSITATEA 
populară „Djuro Djakovici" 

din Saraievo a avut loc dumi
nică dimineața ședința festivă 
a Academiei de științe și arte 
a R. S. Bosnia și Herțegovina, 
în cadrul căreia s-a înmînat 
diploma de membru de onoare 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito.

MITING DE SPRIJIN PENTRU 
POLITICA GUVERNULUI 

INDIAN

• DUMINICA a avut Ioc în 
fața reședinței primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, 
un miting de sprijin pentru po
litica promovată de guvern. 
Luînd cuvîntul în cadrul acestei 
manifestări, primul ministru in
dian a adresat un apel popu
lației de a întreprinde acțiuni 
împotriva încercărilor unor oa- 
meni politici de a prezenta eve
nimentele „într-o formă erona

tă". Ea a subliniat că aceste ac
țiuni dăunează realizării progra
mului guvernamental.

PROIECT PENTRU SALVAREA 
VENEȚIEI

• ARHITECTUL Pietro Gaz- 
zola a schițat un proiect curajos 
pentru salvarea de la scufunda
re o orașului Veneția. El a pro
pus construirea unui baraj de-a 
lungul strîmtorii Gibraltar, care 
are o lățime de 14 km și o- adîn- 
cime de 350 metri. Astfel nivelul 
apelor din Marea Mediterană ar 
putea, potrivit părerii sale, să 
scadă cu 30—50 cm față de ni
velul Atlanticului. Navigația 
prin strîmtoare s-ar face prin- 
tr-un sistem de ecluze. Gazzola 
crede că această soluție ar fi a- 
vantajoasă și pentru alte orașe 
de coastă din zona Mării Medi- 
terane

• AGENȚIA LAOȚIANA DE 
presă „Kaosan Patet Lao” in
formează că avioane ameri
cane au bombardat o localitate 
din Provincia Xieng Queng în 
timpul atacului, 53 de locuitori 
au fost uciși sau răniți. Bom

bardamentul a provocat daune 
materiale populației.
• DUPĂ CUM anunță agen

ția M.E.N., fostul ministru al 
comunicațiilor din Sudan, Naar 
Eddin El-Sayed, a fost arestat 
pe aeroportul din Khartum. El 
se întorcea dintr-o vizită între
prinsă în mai multe țări africa
ne, începută înaintea loviturii 
de stat din Sudan.

Pe de altă parte, aceeași a- 
genție anunță că în fața unui 
tribunal de la Khartum a com
părut fostul ministru al sănătă
ții, Ahmed Zein Al Aldin, acu
zat că, în timpul exercitării func
țiilor sale, și-a însușit o sumă 
însemnată de bani și s-a dedat 
la trafic de influență.

CONVORBIRI
ITALO—AUSTRIECE PRIVIND 

TYROLUL DE SUD
• LA COPENHAGA au în

ceput duminică o serie de con
vorbiri între miniștrii afacerilor 
externe ai Austriei și Italiei cu 
privire la situația din Tyrolul 
de sud.

Tyrolul de sud a fost în ulti

mul timp scena unor ciocniri 
violente între populația italiană 
și minoritatea de limbă germa
nă. Acest teritoriu a fost cedat 
Italiei după primul război mon
dial, după dezmembrarea impe
riului austro-ungar.

• TRIBUNALUL militar 
din Saigon care a judecat, 
începînd de vineri, procesul 
„de spionaj" în care au fost 
implicate 45 de persoane, a 
pronunțat sîmbătă sentințele. 
Patru dintre inculpați, între 
care Huynh Van Trong, fost 
consilier special al șe
fului administrației saigo- 
neze Thieu, au fost condam
nați la închisoare pe viață. 
Alte 37 de persoane au fost 
condamnate la 20 de ani 
muncă silnică sau la deten
țiune pe termene mai scurte, 
pentru „trădare" sau „tulbu
rarea securității naționale". 
Dintre cei 43 de acuzați, care 
au compărut în fața comple
tului de judecată, numai doi, 
de profesiune ziariști, au fost 
eliberați provizoriu,

• ALAIN DELON va fi in
terogat din nou în legătură cu 
asasinarea tiparului Ștefan 
Marcovici, eare făcea parte din 
anturajul său, a declarat Renă 
Patard, judecătorul de instruc
ție însărcinat cu acest caz.

în cursul celor doi ani de 
cercetări, pînă acum fără re
zultat, în legătură cu „Aface
rea Marcovici", cunoscutul ac
tor francez a fost deseori inte

„Operațiunea" Alcatraz
Liderul coloniei indiene stabilite la 20 noiembrie pe insula 

nelocuită Alcatraz, situată în golful San Francisco, Rich Cakes, 
a lansat un apel tuturor conducătorilor de triburi să vină pe 
insulă pentru a participa Ia o întrevedere cu ministrul de interne, 
al S.U.A., Walter Hickel. El a precizat că în cazul in care Hickel 
va refuza să participe la această întîlnire, indienii nu vor ac
cepta prezența nici unui intermediar guvernamental, urmînd ca 
invitația să fie adresată direct președintelui S.U.A.

Walter Hickel a declarat că este de acord să participe Ia a- 
ceastă întîlnire a indienilor dacă aceștia nu pun condiții.

Autoritățile locale au încercat prin diferite mijloace să de
termine pe indieni să părăsească insula, instituind chiar o 
blocadă, pentru a împiedica aprovizionarea lor. Datorită acțiu
nilor de solidaritate cu revendicările indienilor, ale populației 
din San Francisco, inclusiv transportarea de provizii de ali
mente și apă pe insulă, aceste amenințări nu și-au atins scopul.

rogat, deoarece s-a presupus că 
ar putea fi implicat.
• DOMNIȘOARA Penelopa 

Athanasopoulou, o grecoaică de 
38 de ani, a fost aleasă ca mem
bru al Consiliului de Stat din 
Grecia, organul jurisdicțiOnal 
constituțional. Este pentru pri
ma dată în istoria țării cînd o 
femeie pătrunde în acest orga
nism, închistat în tradiții con
servatoare
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