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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
• CONSTRUCTORII DE PE ȘANTIERELE 

SISTEMULUI HIDROENERGETIC ȘI DE NAVI
GAȚIE DE LA PORȚILE DE FIER și-au îndepli
nit sarcinile de plan pe întregul an. Îmbunătăți
rea organizării și a muncii, creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor și sporirea cu 4,7 la sută 
a productivității se vor concretiza pînă la sfîrșitul 
anului într-o depășire cu circa 10 milioane lei a 
volumului de construcții planificat.

• NUMĂRUL UNITĂȚILOR INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL CLUJ care au anunțat pînă acum 
îndeplinirea înainte de termen a planului anual 
se ridică la 11. Intre acestea se află întreprinde
rea „Victoria Socialistă" din Turda, una din cele 
mai mari fabrici de ciment din țară.
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• PORTUGALIA : DRAMA 
„PRIBEGILOR FĂRĂ VOIE"
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Precizie și forță. Cazangii de la uzina Progresul Brăila fac retușul 
pieselor unui nou escavator

Foto : C. CIOBOATĂ

PE POARTA ȘANTIERULUI

DEROGĂRILE DEVIN
INEVITABILE

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

File din jurnalul uniți activist U. T. C.
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S-a încheiat prima parte
O-

a campionatului

(Continuare în pag. a ll-a)
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CARNET DE REPORTER

de 
ce

Ieri am stat aproape toată 
ziua în sediu și am citit ore 
în șir. Azi n-am trecut pe Ia 
sediu deloc. Ieri am studiat, 
rînd cu rind documente, in-

Și totuși,

0 FABRICĂ

Aici, în această secție a Uzinei 
de fibre sintetice din lași se naște 
„teromul". Un produs tot mai 

cunoscut

UNDE LUCRATORII INTRA ȘI IES DUPĂ CUM VOR

0 FATĂ VISEAZA

RUSALIN MUREȘANU
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Știam că Fabrica de zahăr din 
Corabia trebuia să intre în func
țiune încă de anul trecut și că 
acest eveniment, din păcate nu 
s-a produs încă. Au fost obți
nute derogări, replanificări ale 
datei de intrare în producție pen
tru 21 august, apoi 30 septem
brie a.c. dar fabrica se află încă 
în probe tehnologice, pregătin- 
du-se intrarea în funcțiune spre 
sfîrșitul acestei luni. Ne-am depla
sat la fața locului din dorința sin
ceră de a afla cauzele acestor în- 
tîrzieri și mai ales felul în care 
conducerea fabricii, organizația 
U.T.C. de aici și întregul colec
tiv de muncitori înțeleg să-și a- 
aducă contribuția la lichidarea 
restanțelor și grăbirea intrării în 
funcțiune a fabricii în cele mai 
bune condițiuni. Ne așteptam 
deci să găsim o disciplină exem
plară care să favorizeze derula
rea continuă și eficientă a efor
tului colectiv pentru apropierea 
zilei în care fabrica va începe să 
dea zahăr comerțului de stat. Si
tuația de fapt, ne-a contrazis însă 
aceste speranțe.

Am fost surprinși de exemplu 
de faptul că pe poarta noii fa
brici muncitorii sau străinii pot 
să intre sau să iasă după bunul 
lor plac la orice oră fără să-i 
deranjeze nimeni cu vreo între
bare. Există portar dar se pare 
că nu-și cunoaște încă atribu
țiile. Faptul că în perimetrul fa
bricii se desfășoară încă lucrări 
de șantier nu poate servi drept 
scuză pentru nimeni pentru că 
„toți muncitorii, atît cei de pe 
șantier cît și cei din fabrică po
sedă legitimații" (Constantin Cră
ciun, locțiitorul secretarului 
U.T.C.). Nu le sînt cerute însă de 
nimeni. La poarta fabricii găsești 
în permanență un du-te vino al 
amatorilor plimbăreți care pierd 
timpul degeaba. De altfel indis
ciplina e favorizată și de ine
xistența ceasurilor de pontaj, 
treaba asta cu prezența fiind lă
sată exclusiv pe seama maiștrilor 
care pot fi mai mult sau mai 
puțin subiectivi.

Membrii comitetului U.T.C. pe 
uzină au intrat zilnic pe aceeași 
poartă dar n-au ’ dat atenție a- 
cestor neglijențe în organizarea

funcționării fabricii și în conse
cință n-au luat nici o măsură. 
Conducerea întreprinderii, de a- 
semenea. Aceste amănunte, suge
rează, credem, adevăratele cauze 
ale întîrzierilor în intrarea în 
funcțiune a fabricii, pentru că 
indisciplina și lipsa de organizare 
a muncii pe șantierul de construc
ții al Fabricii de zahăr din Co
rabia nu-i o noutate. Acest ade
văr este menționat de altfel și 
de tov. Constantin Ciortan, acti
vist al comitetului județean Olt 
al U.T.C., care a urmărit modul 
de desfășurare a lucrărilor pe 
șantier în mai multe rînduri. Pă
cat că nu totdeauna sesizările au 
fost urmate de intervenții opera
tive în stare să schimbe ceva. 
Păcat că nici comitetul orășe
nesc U.T.C. Corabia nu a inter

venit cu nimic în consolidarea 
organizației U.T.C. de la Fabri
ca de zahăr care a rămas me
reu în umbră, departe de a mo
biliza tineretul pentru desfășura
rea disciplinată și eficientă a 
muncii pe șantier și în fabrică. 
Concludentă în acest sens este, 
credem, discuția avută cu Con
stantin Crăciun, locțiitorul secre
tarului U.T.C. pe fabrică :

— Prin ce și-a făcut simțită or
ganizația U.T.C. prezența, ce a- 
nume ați făcut pentru întărirea 
disciplinei și asigurarea unei ma
xime eficiențe a muncii tinerilor?

— Nu prea am făcut. E desi
gur și o vină a noastră dar nu
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ORAR 
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VACANȚĂ 
DE IARNĂ

RAPIDUL...
Peste ultima etapă 

a turului a plouat cu 
goluri multe, ca o re
verberare de artificii 
multicolore într-un fi
nal de carnaval. In 
afara egalului de la 
Craiova, rezultatele e- 
tapei au fost, toate, 
cele scontate. Ceea 
ce nu înseamnă, însă, 
că zilei fotbalistice de 
ieri i-au lipsit clipele 
fierbinți. Mă gîndesc 
la deschiderea scoru
lui reușit de tîrgumu- 
reșeni în fața unor 
dinamoviști, se pare, 
mult prea siguri de 
ei în acele momente ; 
la debutul surprinză
tor al minerilor în 
partida de la Cluj ș> 
chiar la încercarea de 
remontare izbutită la 
un moment dat de 
studenții ieșeni la A- 
rad. Și mă gîndesc, 
mai ales, la partida

de la Craiova, unde, 
pe fundalul unui foc 
în general încîlcit — 
colorat cît de cît nu
mai de bîlbîielile in
credibile ale localnici
lor și de rarele mo
mente în care argeșe
nii lăsau să se între
vadă diavoleștile să
geți tactice propuse de 
Teașcă — am asistat 
la două minute (44 și 
90) cum rar se pot 
vedea pe un teren de 
fotbal: două minute 
în care tabela de 
marcaj și-a schimbat 
— de patru ori I — 
atît de fulgerător în
fățișarea și în care 
autogolul lui Olteanu 
a venit ca o „poantă 
finală" atît de năuci
toare încît pe bună 
dreptate un spectator

PETRE DRAGU

(Continuare în 
pag. a lll-a)

CELE ȘAPTE ZILE 
ALE UNEI SĂPTĂMÎNI

Mică secvență oficială: 
strîngeri de mînă, felicitări, 
mulțumiri. Primul secretar al 
județului era și el de față. 
Din momentul acela deveneam 
secretarul comitetului orășe
nesc U.T.C. Situația mă inti
mida într-un fel. Am mai lu
crat doar la U.T.C.: în 1965 
eram instructor la Comitetul 
raional Cîmpina, după doi ani 
eram secretar la Schela Băicoi. 
însă dincolo de aceste asigu
rări pe care mi le dădeam 
mereu, trebuie să recunosc că 
mă nelinișteau cîteva între
bări : „De ce tocmai eu ? Voi 
reuși oare ?" Poate că aceas-
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CLASAMENT
1. RAPID 15 8 4 3 23—14 20
2. DINAMO BUC. 15 9 1 5 30—19 19
3. UNIV. CRAIOVA 15 7 5 3 22—16 19
4. F.C. ARGEȘ 15 7 4 4 31—20 18
5. JIUL 15 7 2 6 21—22 16
6. U.T.A. 15 7 2 6 22—23 16
7. STEAGUL ROȘU 15 8 0 7 23—25 16
8. DINAMO BACAU 15 6 4 5 22—25 16
9. STEAUA 15 6 3 6 37—22 15

10. „U“ CLUJ 15 4 7 4 20—17 15
11. FARUL 15 7 1 7 20—23 15
12. PETROLUL 15 5 4 6 16—18 14
13. CRIȘUL 15 5 2 8 21—30 12
14. C.F.R. CLUJ 15 4 3 8 13—26 11
15. POLITEHNICA 15 4 2 9 16—20 10
16. A.S.A. TG. MUREȘ 15 3 2 10 12—29 8

tă din urmă întrebare mă fă
cuse și mai înainte să nu ac
cept propunerea de a lucra la 
județ, la o comisie oarecare. 
La urma urmei, acum nu sînt 
tot la județ ? Lucrez la Băicoi 
ca activist al județului ! Mun
ca e aceeași, dar mă pot ocu
pa mai direct de totul. Răs
pund de un singur oraș și nu 
risc să mă risipesc în întreg 
județul- Mai ales că și expe
riența pe care o am privește 
tocmai o asemenea muncă, 
mai directă, chiar dacă au 
trecut cîțiva ani de atunci. 
Am urmat între timp și școa
la de maiștri... La schelă a- 
veam pe atunci vreo 300 de 
tineri, acum numai uteciștii 
din tot orașul se ridică pînă 
aproape de 800. Mi-am zis to
tuși că nu depinde decît 
mine pentru a dovedi de 
tocmai eu.

Restul zilei a trecut cu 
bișnuitele formalități de pre- 
dare-primire.

strucțiuni, plenare. Au apărut 
o mulțime de lucruri noi, în
tre timp. Cînd eram eu la 
schelă ne gîndeam la unele 
din ele ca la niște posibilități 
frumoase dar depărtate. Atri
buțiile acordate organizații
lor la Consfătuirea pe țară a 
U.T-C., responsabilitățile fi
nanciare, întocmirea planului 
de venituri și cheltuieli, dato
riile cu privire la pregătirea 
premilitară — și cîte altele. 
Nici nu știu dacă le-am înțe
les bine pe toate. Am mai și 
întrebat despre unele.

Azi însă, spuneam, n-am a- 
vut timp să mai trec pe la se
diu. M-am dus la schelă fiind
că aveam și eu de dat în pri
mire — lucrările de la secția 
cazane, de exemplu. Dar cînd

D. MATALĂ

N. A. — Cel care ar fi 
trebuit să semneze, în 
locul meu, filele jurna
lului de mai sus, mi le-a 
povestit doar. Numele 
său este GHEORGHE 
JIPA. Noul secretar al 
Comitetului orășenesc 
Băicoi al U.T.C.

La Miercurea Ciucam vă
zut prima zăpadă a iernii a- 
cesteia; o zăpadă pură, timi
dă și moale ca puful s-a cer
nut o noapte întreagă peste 
munții Ciucului argintind 
brazii și pinii. Pe străzile în 
pantă ale orașului vîntul 
spulberă stratul nou de ză
padă, lăsînd copiilor un strat 
subțire de gheață, marea lor 
bucurie, iar nouă celor mai in 
vîrstă, avertismentul de a ne 
păzi picioarele. Înfrunt vîntul 
ascuțit urcînd anevoie o stra
dă ce mi se pare fără sfîrșit.

Pretutindeni zăresc doar zi
duri „la roșu", cofraje, cami-, 
oane, autobasculante, tractoare 
și remorci, cărămizi, ciment, 
lemnărie, pachete de geamuri 
și bineînțeles oameni. Sonerii
le de avertisment ale macara
lelor străpung ceața alburie 
la răstimpuri egale, ca un 
puls sonor al șantierului, apoi 
zgomotul motoarelor ambala
te la maximum îmi sugerează 
camioanele și tractoarele în
cărcate de materiale. Pe lin
gă mine trece un tînăr subți
re din silueta căruia nu pot 
apuca decît imaginea căștii de

protecție. 11 strig și el se o- 
prește o clipă.

— Pe unde vine poarta fa
bricii de tricotaje ?

—• Cam pe acolo — arată 
tînărul cu un gest vag — 
care ar putea fi interpretat: 
„deocamdată pe oriunde".

Așa l-am cunoscut pe tînă
rul director al viitoarei fa
brici de tricotaje din Miercu
rea Ciuc, inginerul Nicolaie 
Bursan, al cărui birou direc
torial seamănă deocamdată 
mai degrabă cu o cabină a 
portarului. Un birou mic, în 
care se pare că lucrează ma
joritatea conducerii viitoarei 
fabrici. Și dincolo, la cîțiva 
pași, era ea, fata care visează 
o fabrică. Mi-a prezentat-o 
inginerul Bursan. Irina Csaki 
— secretara organizației de 
bază U.T.C., căci despre ea 
e vorba — m-a invitat, jena
tă puțin, pe un scaun vechi 
și prăfuit.

—• Dacă o să ne vizitați 
peste cîteva luni, ba chiar 
după 30 decembrie, cînd vom 
intra parțial în funcțiune, o
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Barăm la timp
Ristea Vasile n-are lacrimi în 

ochi, n-are regrete. Povestește 
absent cum a fost prins de mili
ție, parcă nu i s-ar fi întîmplai 
lui. în dimineața aceea, da, își 
amintește, a fost la ascunzătoare 
și a luat cîteva obiecte din cele 
furate, să le vîndă. Pe drum, pe 
Șoseaua Pantelimon, s-a întîlnit 
cu milițienii. L-au întrebat ce 
duce în sacoșă, el a aruncat-o 
și a rupt-o la fugă. Apoi l-au 
prins. Ce a urmat ? A mărturisit 
tot, n-avea rost să ascundă ceva. 
Toate cele 16 furturi la care a 
participat, împreună cu cine și 
cînd s-au petrecut. De ce a fu
rat ? E o poveste mai lungă. Fu
gise de acasă împreună cu un 
vecin, Gheorghe Dordea, de-o 
seamă cu el, 17 ani. La început 
au trăit din banii lui Dordea 
care lucrase un timp la o coope
rativă. în ziua cînd nu mai a- 
veau nimic în buzunar și se ho- 
tărîseră că trebuie să facă ceva

calea
infracțiunii ?
au fost la baia centrală și acolo 
l-au întîlnit pe unul Marian. Mai 
mare, sigur, vreo 25 de ani. Și a 
zis să furăm împreună din auto
mobile, ce găsim, aparate de ra
dio, fîșuri, orice. Dacă știa că sîn- 
tem fugiți de acasă ? Sigur, doar 
îi spusesem. Am furat în aceeași 
seară din trei automobile: un 
magnetofon, o haină de piele, 
cîteva cărți și niște diapozitive. 
Cărțile și diapozitivele le-am vîn- 
dut noi. eu și Dordea. Magneto
fonul și haina au rămas la Ma
rian care a intrat într-un bloc pe

o ușă și probabil că a ieșit pe 
alta, că nu l-am mai văzut. Apoi 
am început să furăm noi doi, 
pînă ne-au prins.

...Pațe simplu, a fugit de aca
să, a furat, l-au prins și acum 
așteaptă urmarea. O nouă între
bare îl trezește însă din apatie. 
Da, de cînd stau aici la miliție 
m-a vizitat mama, mi-a adus 
schimburi. Nu, n-am vorbit nimic 
cu ea. Sigur, aveam voie, dar...

Răspunsurile devin greoaie 
Cuvintele se întind mult și apoi 
se-retrag parcă în adîncurile su-

fletului. II întreb din nou de ce 
a furat, de ce avea nevoie de 
bani. Ridică ochii spre mine ru- 
gîndu-mă mut să-l cred. Apoi : 
am vrut să string bani, șapte mii 
să-i dau tatii să plătească amen
da la școala profesională. Eu am 
fugit de la școală, tata m-a bă
tut și a spus să nu mă mai 
prindă pe acasă dacă nu mă duo 
la școală fiindcă el n-are de unde 
să plătească amenda de șapte 
mii.

Acum e trist, aproape plînge, 
îmi vine să-l cred. De fapt și po
vestea dinainte este adevărată. 
, Marian" există, îl cheamă Teo
dor Călin, recidivist, și se află și 
el la miliție. Lucrătorii de la 
serviciul judiciar l-au prins chiar 
a doua zi după ce le-a dat „pla
să puștilor", adică în momentul

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Printre teze, extemporale, 
note mari și note mici, luna 
decembrie aduce elevilor de 
toate vîrstele o bucurie certă : 
vacanța de iarnă. înscrisă cu 
majuscule între primul și al 
doilea trimestru pentru farme
cul său de neegalat, vacanța 
de iarnă își începe „domnia" la 
20 decembrie și stăpînește lu
mea școlară timp de aproape 
trei săptămîni, pînă la 11 ianu
arie. Se consumă în decorul 
feeric al anotimpului de ză
padă, se întretaie cu spectacu
loasele sărbători prilejuite de 
Anul Nou, beneficiază de sezo
nul teatral, concertistic, turistic 
și al sporturilor pe patine, 
schiuri și săniuțe.

între numeroșii invitați și 
în acest an — taberele și ex
cursiile fermecătoare, și în 
ținută de iarnă,' și ospitaliere, 
ca în orice alt anotimp al a- 
nului, localitățile de pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului și alte 
zone turistice, îi așteaptă' pe 
elevi. Biroul de turism pentru 
tineret le mijlocește întîlnirea 
în taberele de la Pîrîul Rece, 
Timiș, Călimănești, Predeal, 
Cabana Diham și Gîrbova.

Alte tabere, cu un program 
special de instruire și odihnă, 
vor găzdui aproximativ 2 500 
de elevi, responsabili ai comi
siilor sportive ale comitetelor 
U.T.C. din școli.

Cei care nu pleacă în tabere 
au la dispoziție autocare, tre
nuri și... drumuri de munte, 
pardosite cu zăpadă, pentru 
excursii. Deținem informații că* 
elevii din București și-au fixav 
itinerarii care îi vor duce pînă 
la hidrocentrala de la Porțile 
de Fier, pe Valea Prahovei și a 
Oltului. Elevii din numeroase 
alte centre ale țării sînt hotă- 
rîți să-și folosească zilele va- 
vanței pentru a cunoaște Ca
pitala. îmbucurător este fap
tul că și în această vacanță ei 
vor face pași însemnați pentru 
cunoașterea propriilor județe, 
a unor obiective social-istorice, 
a marilor centre industriale, a 
unor frumoase trasee turistice.

De cîțiva ani vacanțele au 
consacrat ca loc de întîlnire 
și activitate specifică — clubu
rile’elevilor. Le vom găsi și în 
acest decembrie pulsînd de 
viață, dînd contur celor mai 
neașteptate inițiative. Clubu
rile vor patrona competițiile 
sportive, vor invita în mijlo
cul elevilor personalități ale 
vieții noastre politice, științifi
ce și artistice, îi vor aduna pe 
amatori la serile de poezie, la 
simpozioane și reuniuni. își 
vor începe sau își vor încheia 
activitatea cu tradiționalele 
carnavaluri, petreceri tinerești 
cu o mare căutare în lumea 
elevilor.

Vacanța elevilor își pune 
amprenta și pe repertoriul ci
nematografic și teatral. în nu
meroase județe ale tării se or
ganizează festivalul filmului 
pentru elevi.

Există, deci, toate premisele 
ca elevii să beneficieze pe un 
plan foarte larg de zilele lor 
de odihnă. Depinde de ei în
șiși dar și de organizatori — 
școlile, organizațiile U.T.C., 
instituțiile culturale', oficiile 
de turism, cluburile sportive 
etc. — ca fiecare zi de vacan
ță să fie consumată util și fru
mos, încît trimestrul următor 
de școală să-i găsească pe toți 
elevii reconfortați fizic, mai 
bogați în cunoștințe, apți pen
tru o nouă etapă de-muncă.

MARIETA VIDRAȘCU
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ȘAPTE ZILE

PLASTICA

Tot ceea ce c.cjuză Popa 
Angela Brădean se înscrie 
acelei picturi de bună tra

diție în care accentul cade pe 
valențele afective ale culorii, pe 
dezvăluirea poeziei diurne din- 
tr-un unghi aparent comun. Ar
tista se încorporează fără gesturi 
singularizante unei anume familii 
spirituale, implicit și unei anume 
modalități de exprimare plastică 
care la noi tinde să facă un soi 
de școală. în consecință, nu pre
misele sînt acelea care pot re
ține, ci rezultatul. Pictorița este 
o constructoare care își arhitec- 
turează logic suprafețele de cu
loare, întreaga compoziție, sub
liniind permanent această trăsă
tură prin desenul solid, corect, 
uneori poate prea discursiv. A- 
plicat decis, subliniat unor forme 
perfect comprehensibile privito
rului, acesta deschide posibilita
tea'destrămării potențialului fior 
poetic al realității. Picturile An
gela Popa Brădean rețin prin to
nalitatea în general sobră, prin ri
goarea și claritatea Cu care prind 
contur intențiile sale. Descifrăm 
însă în ceea ce constituie în bună 
parte o calitate și un posibil im
pas, tocmai prin tendința de 
schematizare a motivului și im
plicit a semnificațiilor vizate, prin 
ușoara monotonie izvorîtă din- 
tr-un fel de ritual tehnic, perfect 
stăpînit la ntvelul-ptopus, dar im
penetrabil întrebărilor diverse, tul
burătoare tocmai prin diversitatea 
și alertețea lor.

Rfl Maria Cocea se numără 
printre cei mai interesanți 
artiști ai generației tinere. 

Sculptura sa pornește fără 
îndoială de la sugestii li
vrești, fie ca motiv, fie ca 
atmosferă generală, ca senti
ment, evocîndu-ne grația șerpui-

toare a goticului namooyant. Pe ' 
linia acelorași sugestii artista 
conferă volumelor moliciuni de 
dantelă, fragmentîndu-le, contor- 
Sionîndu-le fantast pînă la limita 
imaterialității. Piatra capătă o 
mișcare proprie, o viață de felul 
celei organice, vegetale, asemă
nătoare unor alge proliferante la 
nesfîrșit. Mărturisesc că urmărind 
detaliile acestor lucrări, care din
colo de compoziția de ansamblu 
invită la o parcurgere, la o „ci
tire" migăloasă, promițătoare de 
subtile satisfacții vizuale, uiți mo
tivul central iar reîntoarcerea la 
el izbește și contrariază spiritul 
dezvăluind „lumi“ conținute unele 
în altele, o savantă polifonie. 
Ritmul volumelor e fascinant, in- 
cantatoriu, parcă dinainte presta
bilit, dar imposibil de intuit și 
exprimat printr-o gîndire mate
matică, riguroasă, deși compozi
țiile stabilesc în ansamblu un re
marcabil echilibru spiritual și 
formal, evident dirijat. Cred că 
din generația tînără, Maria Cocea, 
alături de Paul Vasilescu, este 
una dintre puținii artiști care au 
abordat cu succes spiritul istoric 
în artă. Artista se diferențiază 
net de artistul citat, ca și de alții 
prin viziunea sa heraldică, desco
perind în însemnul istoric o infi
nitate de ipostaze posibile, pe 
care niciodată nu le sugerează 
didactic, nu le exploatează în 
consecință ca pe ilustrație a unor 
idei. De aceea în sculptura sa 
poți să descifrezi în egală mă
sură pasiunea pentru heraldică, ’ 
pentru genealogie atestată și co
dificată sever a unui Matei Cara-

giale, ceva din crepusculul fas- ™ 
tuos al artei brîncovenești, ori nu 
știu ce asceză bizantină. Prin ® 
deschidere în atitudine artista 
se situează pe o poziție esențial 
modernă, detașată. Fiorul roman
tic este amendat de ușorul gro- a 
tesc al fizionomiilor, al întregii 
construcții, parcă pentru a-1 disi- 
mula. Sculptura pe care o întîi- W 
nim astăzi în expoziție exprimă 
sincer lumea agitată a viziunilor ® 
sale, cenzurată discret dar con
secvent în raport cu contempora- a 
neitatea.1 ’ ™
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*)Expoziția de pictură — POPA 
ANGELA 
ziția de 
COCEA, 
Fondului
gheru nr. 20.

BRĂDEAN și expo- 
sculptură — MARIA 
deschise la Galeriile 
Plastic din Bd. Ma
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La aniversarea
unor licee

Liceul din comuna Piatra 
județul Teleorman, a sărbă
torit duminică 100 de ani de 
existență.

La adunarea festivă, prece
dată de vernisajul unei ex
poziții și de dezvelirea unei 
plăci comemorative, profe
sorul Iulian Mardale, direc
torul școlii, a înfățișat activi
tatea nobilă, desfășurată în 
cadrul școlii, pentru lumi
narea oamenilor, drumul 
parcurs de acest lăcaș de 
cultură, de la. încăperea aco
perită cu stuf, care în 1869 
î'și deschidea ușa în fața pri
milor 17 școlari și pînă la li
ceul de astăzi, cu 20 săli de 

^clasă. laboratoare și biblio
tecă, în care învață mai bine 
de 1 200 elevi.

Cu prilejul acestei sărbă
tori au adresat un salut Teo
dor Roman, secretar al Co
mitetului județean de partid 
Teleorman, loan Bîrna in
spector general în Ministerul 
învățămîntului, Nicolae Ro- 
vinaru, prim-secretar al co
mitetului județean U.T.C. a 
înmînat organizației U.T.C. 
din Scoală, diploma de orga
nizație fruntașă pe județ.

Tntr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participan
ts la adunare au adresat o 
telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★

La Constanța s-au încheiat 
duminică manifestările prile
juite de sărbătorirea semi
centenarului liceului nr. 2 
„Mihail Eminescu".

La adunarea festivă prof 
Veta Ionescu. directoarea li
ceului, a relevat drumul as
cendent parcurs în ultimele 
decenii de acest lăcaș de 
cultură. Apoi, tov. Petre Io
nescu. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța 
al P.C.R., a adus un călduros 
salut cadrelor didactice, ab
solvenților și actualilor elevi 
ai liceului. Tn aplauzele ce
lor prezenți, tov. Ion Po
pescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța 
al U.T.C., a înmînat orga
nizației U.T.C. a liceului Dra
pelul propriu al acesteia, 
precum și Diplome de onoare 
ale C.C al U.T.C. și ale Co
mitetului județean U.T.C., u- 
nor elevi uteciști fruntași la 
învățătură

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participan
ts la adunare au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘF.SCU.

■■

In zilele ultimului Festival 
internațional „George Enescu", 

™ concertul Filarmonicii din Cluj 
releva oaspeților străini și melo- 

A manilor bucureșteni nu numai va- 
lorile unui remarcabil ansamblu 
orchestral, ci autentifica și talen- 

A tul cu totul deosebit al unui tî- 
năr dirijor clujean: Emil Simion 
— deținător al unei unice dis- 

A tincții internaționale: Premiul I 
al Concursului internațional al ti
nerilor dirijori de la Besanșon.

© Georges Aurie, Werner Egk, 
Nadia Boulanger (de altfel, unul 
dintre îndrumătorii tînărului șef 
de orchestră român în cadrul u- 
nui curs de specializare de la 
Paris), mi-au vorbit atunci în 
superlative despre valorile cu to
tul deosebite ale dirijorului, — 
tălmăcirea pe care a dat-o Sim
foniei a IlI-a de Honegger soco- 
tind-o o reală versiune de refe
rință.

In persoana sa, Emil Simion 
(format lă Conservatorul din Cluj 
în clasele de compoziție și de di
rijat ale maeștrilor Sigismund To- 
duță și Antonin Ciolan), cumu
lează toate virtuțile care alcătu
iesc personalitatea unui șef de or
chestră.

Capacitatea lui Emil Simion de 
a reda sensurile majore ale par
titurilor, sobrietatea gesticii, a- 
dîncimea pătrunderii mesajului 
sonor au fost de atunci unanim 
cunoscute. Arta tînărului dirijor 
clujean continuă șă se dezvolte 
cu o surprinzătoare maturitate.

Vizitele sale la pupitrul orches
trelor bucureștene sînt în ultimii 
ani prilejuri de îneîntare pentru 
oricare iubitor de muzică.

Spre deosebire de anii trecuți, 
stagiunea actuală se pare că a 
fost mai darnică cu taleniații ti-

neri șefi de orchestră ce activează 
în fruntea ansamblurilor din ce
lelalte centre muzicale ale țării 
(Erich Bergel, Ton Baciu).

Deși i s-au acordat programe 
de mai mică „importanță dirijo
rală" (și concertul Filarmonicii și 
cel al Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii, cuprinde cîte 
două lucrări concertante — trans- 
formîndu-se în simple concerte 
de acompaniament), Emil Simion 
și-a redemonstrat valențele inter
pretative, liniile continuei sale e- 
voluții.

Gestica sa a cîștigat în precizie, 
eleganță, anulînd orice falsă vir
tuozitate. Eficiența indicațiilor 
pare maximă în condițiile în care 
instrumentiștii îi acordă întregul 
sprijin.

Alături de un acompaniament 
bine integrat în atmosfera sti
listică a Concertinoului de Dinu 
Lipatti și a Concertului în Re ma
jor de Mozart, (tălmăcite de pia
nistul Corneliu Gheorghiu la ni
velul aparițiilor sale anterioare), 
Emil Simion ne-a oferit realele 
dimensiuni ale artei sale în „Ibe
rica" lui Debussy în care am gă
sit tumulturile și liniștite, fluxurile 
de lumină, mulțimea culorilor ca
racteristice marelui compozitor 
francez. O vastă gamă de nuanțe 
răsuna ca din instrumentul unui 
singur om...

Interesantă ni s-a părut și tăl
măcirea unei lucrări aparținînd 
unui compozitor mai puțin cu
noscut : Simfonia polifonică de 
Arvo Piart.

Muzicianul estonian făurește o 
construcție severă, demonstrînd 
siguranța mînuirii aparatului or
chestral, capacitatea de a vorbi 
publicului elocvent, deschis.

(Urmare ain pag. I)

am ajuns acolo, am aflat și de 
cei 20 elevi care au venit în 
practică. M-am apucat să stau 
de vorbă cu fiecare din ei. Nu 
știu de ce, dar am simțit deo
dată nevoia să-i cunosc mai 
bine. M-am interesat cum 
muncesc, i-am privit în tim
pul lucrului, i-am întrebat ce 
le lipsește. Am fost și pe la 
dormitoarele lor, la cantină — 
am studiat „condițiile de viață 
și de muncă", așa va trebui 
să spun de acum încolo.

Seara i-am mărturisit so
ției că sînt frînt de obo
seală. Ce dracu’ am făcut toa
tă ziua ?

principiul muncii colective. 
Mai degrabă trebuie să am în 
vedere în aceeași măsură și 
ceilalți membri ai comitetului, 
și Comisiile în care se află 
unii din ei. Greul abia de a- 
cum încolo începe. însă cu 
siguranță că în felul acesta 
îmi va veni ușor mai tîrziu. 
Trebuie să-i obișnuiesc de la 
bun început pe toți cu ideea 
că nu mă pot lipsi de spriji
nul lor.

24 NOIEMBRIE

Contact e necesar să cunoști 
mai întîi activul.

N-aș putea spune însă că 
i-am neglijat total pe elevi- 
Am ținut să particip și la o 
adunare a unei grupe de la 
Clasa a Xll-a. Era o adun£;e 
de discuții pe tema alegerii 
profesiunii^: „Ce voi deveni în 

pe 
co- 
in- 
pe 
în- 
în-

‘ PEHTRU TIMFUt O A LIRE

iSnemu
• VALEA PĂPUȘILOR: rulea

ză la Sala Palatului (orele 17; 
20,15).

a VA PLACE BRAHMS: rulea
ză la Patria (orele 12; 15; 18; 21), 
Central (orele 9; 12; 15; 18; 21), 
Modern (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

B OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN: rulează la Republica (ore
le 8.45; 11,15; 13,45; 16,15), GALA 
FILMULUI ROMANESC (ora 
20,30), Feroviar (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30).

« JOCUL CARE UCIDE: rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; ........ ........ ...........
rele 8,45; 11,15; 
Favorit (orele 
20,30), Melodia 
13,30; 16; 18,30;

• MY FAIR

20.45) , Festival (o-
13,30; 16; 18,30; 21), 
10; 13; 15,30; 18;

(orele 9; 11,15;
20.45) .

_ LADY: rulează la
Capitol (orele 9, 12,30; 16,15; 19,45).

B VINNETOU ÎN VALEA MOR
ȚIU rulează la București (orele 
8,30; 10,30; 12,30, 14,30; 17; 19; 21).

B FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Flamura (orele 9; 12;
17.45; 20,30), Miorița (orele 9,30; 
12; 15; 17,30; 20), Tomis (orele 9— 
15,45 în continuare; 18; 20,15).
• SEZON MORT: rulează la 

Victoria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).
• NOILE AVENTURI ALE

RĂZBUNĂTORILOR: rulează la
Lumina (orele 8,45; 16,15 în con
tinuare; 18,30; 20,45), Grivlța (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
• BLOW-UP: rulează la Doina 

(orele 12; 15,30; 18; 20,30).
« MONDO CANE: rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—19 în contl- 
inuare).
• ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE

ARGINT: rulează la Excelsior
(Orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

B GALILEO GALILEI: rulează 
Ia înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 20).

A A TRĂI PENTRU A TRĂI : 
rulează la Buzești (orele 15.30; 18).
• CIND SE AUD CLOPOTELE: 

rulează la Buzești (ora 20,30).
• MAI PERICULOASE DECÎT 

BĂRBAȚII: rulează la Dacia (o- 
rele 8,30—21 în continuare).

<S BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO: rulează la Bucegi

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

o SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18).
• MORȚII RĂMÎN TINERI: ru

lează la Unirea (ora 20,15).
B PĂPUȘĂ: rulează la Lira

(orele 15.30; 19).
0 TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Drumul 
Sării (orele 
(orele 15,30;
• ANUL 

RIENBAD: 
(ora 20,30).

® LUPII
rentarl (orele 15,30; 18; 20,30)., Ra
hova (orele 15,30; 18) ; Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20,15).
• APELE PRIMĂVERII: rulea

ză la Rahova (ora 20,15).
0 CORABIA NEBUNILOR: 

lează la Giulești (orele 15,30; 
Floreasca (orele 10; 13,30; 17;

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

O FRAȚII KARAMAZOV: 
lează la Volga (orele 10;
18.30) .

B CĂLDURA : rulează la Viito
rul (orele 15,30; 18; 20,30).
• LA NORD PRIN NORD- 

VEST, rulează la Popular (orele 
15,30; 19).

© ÎN UMBRA COLTULUI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

A O CHESTIUNE DE ONOARE: 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 18).

a SĂ TRĂIM PÎNĂ LUNI: ru
lează la Flacăra (ora 20,30).

a ANGELICA ȘI SULTANUL: 
rulează la "" .
20,15).

a omul 
LIARDE : 
(orele 15,30; 18), 
15,30; 18: 20,15).

a CELE TREI NOPȚI ALE U- 
NEI IUBIRI: rulează la Progre
sul (ora 20,15).

a RĂZBOI Și PACE: (seriile I 
șl II): rulează la Cosmos (orele 
15; 19.30).

® BECKET: rulează la Cine
mateca (sala Union) (orele 10; 13).

ru-
19) ,
20) . 
Co-

ru-
14,15:

Vltan (orele 15,30; 18;
CARE VALORA MI- 
rulează la Progresul 

Crlngași (orele

LUNI, 8 DECEMBRIE 1969
Opera Română: DON CARLOS 

— ora 19,30; Teatrul de Comedie:

(Urmare din pag. 1)

să vă primim altfel — se 
scuză ea. Deocamdată trebuie 
să vă mulțumiți cu ceea ce 
vă putem oferi acum. N-a
vem încă mobilier, covoare și 
așa mai departe dar...

— Nu face nimic, îi zîm- 
besc încurajator. Așa sînt în
ceputurile. Sînteți de prin 
partea locului ?

—• Cam de pe-aci. Din co
muna Mădăraș Ciuc. Am mai 
lucrat la Coalea și la Sfîntu 
Gheorghe. La 22 de ani nu 
pot să mă laud cu o auto
biografie prea bogată. Sînt 
normatoare, am terminat nu 
de mult un curs de califica
re la București.

Irina Csaki are ochi mari 
și limpezi, păr șaten pieptă
nat simplu și ai impresia 
cînd o vezi prima oară Că 
tocmai visează la ceva. Poate 
așa și este. Privește din cînd 
în cînd fulgii mărunți ce se 
topesc pe geamul odăii, mi- 
rîndu-se în proaspăta ei tine
rețe de minunile iernii. 
Poate se gîndește acum cînd 
încă îmi răspunde „oficial" 
la întrebări, cît de frumoase

erau iernile copilăriei sale în 
sat la Mădăraș. A muncit în 
sat alături de mama sa în ca
drul cooperativei agricole de 
producție, apoi a luat drumul 
meseriei. Marea ei pasiune a 
fost minunea firului tors. 
Cum se țese o pînză știa, din 
tradițiile satului și ale famili
ei, dar cum se țese o pînză 
la fabrica modernă, cum se 
croșetează automat un pu
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Lucrul cel mai important: 

am trecut pe la cinci din cei 
șapte membri ai biroului. Mă 
interesau îndeosebi, aspecte 
legate de acțiunile de pregă
tire pentru apărarea patriei, 
cu care nu sînt încă familia
rizat- Trebuie să fiu atent însă 
să nu mă ocup numai de la
turile necunoscute mie și să 
le neglijez pe celelalte. S-ar 
putea ca la un moment dat 
tocmai acelea să-mi devină 
necunoscute.

Și încă ceva : n-am fost 
mulțumit de ceea ce îmi pu
teau spune unii din membrii 
biroului. Mi se păreau cam 
străini de propriile lor înda
toriri, cam indiferenți de felul 
cum merge sectorul lor de ac
tivitate. E și acesta un sem
nal de alarmă. De data aceas
ta am fost eu la ei, dar în cel 
mai scurt timp voi începe să-i 
chem eu și să le imprim o- 
bișnuința de a munci cu rit
micitate, cu. continuitate. Nu 
are rost să-mi mai explic mie 
însumi cîtă importanță are

. Primul carnet de membru 
completat de mine. Era pen
tru fata lui nea Cristache din 
Cotoiu, o cunosc, cea de la 
Cercul de croitorie. în primul 
moment nu mi-am putut stă- 
pîni o tresărire : oare cum 
s-o mai fi completînd un car
net? Dar înmînarea, cum se 
mai face ? Apoi mi-am amin
tit, treptat, cuvintele din in
strucțiuni, aproape între ghi
limele : „în ocazii deosebite... 
o sărbătoare pentru întreaga 
organizație". Tresărirea s-a ri
sipit printre bătăile inimii. 
M-am aplecat deasupra car
netului și l-am scris citeț, cu 
litere de tipar. Apoi, acolo 
unde scrie : Secretarul comi
tetului orășenesc, am pus 
semnătura mea.

viitor Era întrebarea 
care și-o punea fiecare, 
municîndu-le și celorlalți 
tențiile sale, o întrebare 
care mi-au pus-o și mie 
tr-un fel. I-o fi interesat 
tr-adevăr ?

Unii se gîndeau însă la alte 
școli decît la facultăți, la șco
lile tehnice postliceale — și 
pe bună dreptate. I-am sfă
tuit și eu la sfirșit să se o- 
rienteze spre. ele. Nu cunoș
teau însă rețeaua acestor 
școli în județul nostru. M-au 
întrebat pe mine și nici eu 
n-o știam. Le-am promis, pe 
cuvînt de onoare, că o să mă 
interesez în amănunt și le voi 
da toate informațiile necesare.

încă un lucru pe care tre
buie să-1 țin minte I
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Azi am umblat numai prin 
școli. La școlile generale din 
Țintea și Liliești, la liceul din 
Băicoi. „Am luat legătura" cu 
comitetele U.T.C., cu birouri 
ale grupelor din clase, cu în
drumătorul de la liceu. Am 
discutat o sumedenie de lu
cruri. Din păcate însă „am 
luat legătura" mai puțin cu 
elevii, cu uteciștii, pur și sim
plu. Deși poate că la primul

IOSIF SAVA

Imagine din Institutul politeh
nic Galați • Viitorii construc
tori de mașini în laboratorul 

de electronică și reglaj

Foto : E. COJOCARU

DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra ■' (Schitu Măgureanu): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA
— ora 20; Teatrul Mic: PREȚUL
— ora 20; Teatrul de Stat din Tg. 
Mureș (în sala Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : DANSUL SERGENTULUI 
MUSGRAVE — ora 19,30.

li-, 17,30; 20), Moșilor 
18).

TRECUT LA MA- 
rulează la Moșilor

ALBI: rulează la Fe-
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• 18.00 Deschiderea emisiunii. 

Consultații tehnice. Tema : Coo
perația. Modul de organizare a u- 
nităților depanatoare TV din țară 
S 18 ,20 Pro sau contra ? Emisiu
ne de dezbatere pentru tineret. 
Clasic și modern în matematică. 
Invățămîntul matematic în insti
tutele tehnice superioare și în 
licee. Participă la dezbatere : 
acad. prof. Gheorghe Mihoc, 
acad. prof. Grigore Moisil, acad, 
prof. Remus Răduleț, acad. prof. 
Nicolae Teodorescu, acad. prof. 
Gheorghe Vrînceanu. prof. univ. 
dr. docent Nicolae Dinculescu, di
rector adjunct științific al In
stitutului de matematică al A- 
cademief, prof. univ. dr. docent 
Marcel Roșculeț, conf. univ. dr. 
Marius Stoka • 19,00 Telejurnalul 
de seară 19,20 Cîntece de sea
ră. Interpretează corul 
blulul artistic al U.T.C.
Reportaj T.V. Vîrsta de 
20.00 Reflector • 20,15
foileton: „Bîlclul deșertăciunilor'1 
(episodul I) >21,00 Scena — emi
siune de actualitate și critică tea
trală • 21,30 Intre metronom șl 
cronometru — emisiune-concurs. 
Temele : „Natura șl dragostea în 
poezia lui Mihail Eminescu" ; „Mi
tologia greacă". Transmisiune din 
Bacău • 22,30 Telejurnalul de 
noapte! • 22,50 Agenda politică • 
23,00 Turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Moscova. 
Aspecte de la meciul U.R.S.S. — 
Suedia. închiderea emisiunii.

Ansam- 
a 19,30 
aur • 
Roman

pentru mine. Dacă toți ne-am 
face ingineri... Știu eu... poa
te mai tîrziu cînd fabrica 
noastră va avea destule ca
dre... Nu aș vrea să credeți că 
mă sacrific pentru fabrică. 
Nu. Dar eu visez mult, și 
n-aș vrea ca visele acestea să 
nu ajute la nimic, acum cînd 
e cea mai mare nevoie de 
mine aici. Deocamdată, fiind
că n-am prea multă treabă,

în

Calea infracțiunii
(Urmare din pag. I)

care încerca să vîndă magne- 
tofoane în pasajul Consignației. 
Ristea a spus tot ceea ce știa. în 
perioada cînd a fost prins cu 0- 
biectele furate, un grup de lu
crători ai miliției municipale 
București organizaseră cîteva ac
țiuni cu caracter preparativ : con
trolul buletinelor la persoanele 
aflate în anumite porțiuni ale o- 
rașului etc. într-o singură zi, de 
pildă, fuseseră găsite 359 persoa
ne fără buletine de identitate, 10 
persoane urmărite, cu mandat de 
arestare, precum și un număr 
important de minori care erau 
fugiți de acasă sau care vagabon
dau la ore tîrzii pe străzile o- 
rașului. Semnificativ este faptul 
că în aceeași zi la secțiile de mi
liție nu se înregistraseră decît 
vreo cîteva redamații ale unor 
părinți privind dispariția copii
lor. La inspectoratul miliției mu
nicipiului l-am întîlnit în biroul 
unui ofițer pe Andrei Biban : un 
băiețel tînăr de vîrsta eroului 
din „Cuore" dar care fugise de 
acasă nu să-și caute mama sau 
tatăl, ci dimpotrivă. Era a țreia 
zi cînd dispăruse de la domici
liu și familia lui nu anunțase 
secția de miliție. Fusese găsit de 
o bătrînă, la ultimul etaj al 
unui bloc, dormind ghemuit în- 
tr-un colț lîngă calorifer. îi dă-

duse o ceașcă de lapte și apoi îl 
dusese de mînă la miliție. Che
mat în biroul ofițerului de mili
ție să-și ia copilul acasă, tatăl 
(Biban Constantin din strada 
Ghirlandelor nr. 9) a ridicat din 
umeri plin de candoare. „Nu, 
n-am anunțat miliția, a mai dis
părut el și a venit acasă cînd 
l-a răzbit foamea. Nu mai știu 
ce să-i fac. Nu vreți' să-1 trimi
teți la școala de corecție ?“ Spu
să cu cel mai autentic sînge rece 
fraza din urmă m-a înmărmurit. 
Andrei n-a furat nimic, n-a dis
trus bunuri obștești, n-a comis 
huliganisme — toate fiind acte 
greu de imaginat la vîrsta de 10 
ani a lui Andrei. Trimiți un mi
nor la un institut de reeducare 
cînd a comis repetate acte anti
sociale, cînd nu are familie sau 
aceasta nu poate răspunde de el. 
în cazul lui Andrei actul dezice
rii din partea tatălui este de un 
egoism crud, calculat. Sigur, este 
vorba de un copil dificil, care 
ridică numeroase probleme de 
comportament, un copil care dă 
dovadă de numeroase acte re
probabile. Iar printre minorii 
fugiți de acasă vor fi mulți 
aceeași situație, și de aici, 
cîțiva ani, vor ajunge u'șor 
drumul lui Ristea și Dordea.

Și în cazul lui Ristea, dincolo 
de răspunderea personală pentru

în 
în
pe

actele comise putem, de aseme
nea, să discutăm despre nepăsa
rea egoistă a părinților, despre o 
asemănătoare lipsă de grijă și a- 
fecțiune. Tatăl, Dumitru Ristea, 
nu părea deloc șocat de cile ce i 
se întîmplaseră fiului. „Avea de 
toate la mine acasă; cred că 
îi lipsea, pușcăria". „Dar 
dumneavoastră nu-i lipsea 
bătaia, este adevărat ?".
l-am bătut (n.a. o vecină, mama 
lui Dordea, declara că a văzut 
cînd Ristea a fost bătut de mai 
multe ori cu o bucată de. lemn). 
Dăr nu ca să-l omor. Nu s-a 
mai dus la școala profesională, 
are contract, dacă pleacă de a- 
colo trebuie să plătesc mii de lei. 
N-am de unde". „Poate băiatul 
vrea să facă altceva, să învețe 
altă meserie sau să meargă la 
liceu". „Nu e în stare de altceva 
și i-am spus-o de mai multe ori 
să-i intre bine în cap".

Redau cu fidelitate âcest dia
log care nu are nevoie de nici un 
comentariu. Nu vrem să luăm 
apărarea unui infractor, dar ră
ceala și detașarea tatălui ne-au 
surprins în egală măsură. 
Ristea Vasile este traumatizat su
fletește și fizic, se hotărăște să-și 
facă o viață a lui, o concepe 
prost, necinstit dar pînă la a co
mite infracțiunea frînele alune
cării se află încă în mîinile pă
rinților.

asta
la 

nici 
„Da

scuturați visător scrumul, nu 
ca acum, pe jos — și iar 
zîmbește. Văd totul. In amă
nunt. Chiar mașinile acelea 
moderne, unele de import, 
mașini de tricotat, de bobi
nat, mașini de cusut, totul mi 
se perindă prin fața ochilor 
în afară de ceva. Și acest 
ceva mă frămîntă.

— Ce anume ?
— Omul. Omul calificat

0 FATĂ VISEAZĂ
lover, o mănușă, un jerseu 
erau pentru ea o enigmă. E- 
nigma asta a vrut s-o dezle
ge, și a reușit.

— După cîte știu, tocmai 
ți-ai luat bacalaureatul. Nu 
vrei să urmezi o facultate ?

M-a privit intrigată.
— Nu cred. Îmi iubesc 

prea mult meseria mea de 
textilistă. Vreau s-o stăpînesc 
cit mai bine, fiindcă o mese
rie mai frumoasă nu există

îmi permit să reflectez în li
niște la sensurile muncii. De 
pildă, de multe ori mă gîn- 
desc, încerc să îmi închipui 
noua noastră fabrică. Văd ha
lele mari, moderne, secțiile 
de tricotaj, de confecții, de 
bobinaj, văd aevea birourile 
moderne, curate, cu mobilier 
plăcut, văd chiar și sediul 
organizației de tineret, unde 
voi lucra o vreme: covor, 
masă de lucru, un telefon 
alb, scrumiere în care o să

pentru noua fabrică. Nu-l ve
deam pînă acum, fiindcă nu-l 
aveamț N-aveam de unde 
să-l pun acolo lingă mașina 
modernă.

— Și acum ?
— Acum îi întrezăresc. 

Sînt încă „la roșu", cum e 
fabrica. Se călesc. Dacă ați 
ști că pînă acum cîteva săp- 
tămîni eram secretară peste... 
șapte uteciști. La ora aceasta 
am șapte grupe toializînd 140 
de membri. Vă întrebați de

ce ? Pînă se va termina con
strucția fabricii vrem să „con
struim" și oamenii adecvați. 
Conducerea fabricii a inițiat 
un curs de calificare cu o 
durată de trei luni. 350 de 
cursante încep de la A califi
carea. Și învață bine. De a- 
ceea, zic că deocamdată să nu 
mă gîndesc la facultate. Și 
așa sîntem puțini. Intr-un fel 
aș dezerta plecînd senină la 
cursuri universitare. Mai tîr
ziu, cînd vom avea oameni, 
va fi altă poveste.

Irina Csaki îmi aduce cata
logul cursurilor. Răsfoim la 
întîmplare filele nou nouțe : 
Viorica Fărcaș — 10, Toader 
Sabina — 10,’Țifrea Elena — 
10, Kovacs Elisabeta — 10, 
Kerekes Tereza — 10, Ghize- 
la Szocs — 10.

— Ghizela Szdcs, e sora 
mea, completează Irina. Am 
convins-o că nu e meserie 
mai frumoasă pe lume ca a- 
ceea de bobinatoare. Și am 
adus-o aici la cursuri. Să fim 
amîndouă. Unde-s doi pu
terea crește.

Irina visează o fabrică. O 
fabrică de tricotaje unde să

muncească tineri calificați. O- 
chii ei căprui privesc la iarna 
picată ca din senin. Pe mine 
parcă nici nu mă mai văd. 
Și fabrica se înalță, oamenii 
se înalță. Peste ani și ani co
pilul o s-o întrebe :

— Ce fabrică este asta ?
— Asta e fabrica de'trico

taje. He, he! lucrez aici de... 
da cînd s-a născut. Tu nici 
nu erai pe lume atunci. 
Chiar, cîți ani ai ?

— Zece.
— Zece ?! se va mira Iri

na. Cum trece timpul! Par
că a fost ieri... Apoi va in
tra liniștită în schimbul ei, 
privind cum trec pe banda 
rulantă sutele de produse ale 
fabricii. Și va fi iarnă peste 
munții Ciucului, ca și acum, 
blîndă, timidă și moale ca 
puful. Și poate va veni cine
va de departe să scrie despre 
fabrică, ca și acum, iar un tî- 
năr îl va conduce la tovarășa 
inginer Irina...

O fată visează o fabrică, și 
visul urcă din ce în ce mai 
distinct spre cer, înfruntînd 
iarna.

27 NOIEMBRIE
Mîine trebuie să mă duc la 

consiliiil popular pentru ana
liza angajamentelor de mun
că patriotică. Stăm destul de 
bine cu ele. La unele obiec
tive ne-am și depășit anga
jamentul. Nu e meritul meu, 
bineînțeles. Am început lu
crul și la un program mai am
plu, privind organizarea unor 
acțiuni de educație politico- 
ideologică a tinerilor, care ur
mărește să li se adreseze in 
mod diferențiat, după specifi
cul muncii lor. Dorința rrt. i 
este destul de ambițioasă și 
nu știu cum o s-o realizez 
pînă la urmă- Noroc că a tre
cut și un tovarăș de la județ 
pe aici și am profitat imediat 
de prezența lui. Norocul ăsta 
n-o să-l am însă mereu.

Acum se apropie sfîrșitul a- 
nului, începe un altul nou. 
Se încheie anumite capitole și 
se deschid altele. Alte progra
me de activități, altă activita
te chiar. Mă gîndesc de pe a- 
cum de unde s-o încep mai 
întîi. Aș fi vrut poate să am 
mai des lîngă mine pe cineva 
de la județ, am vrut uneori 
chiar să pun mîna pe telefon. 
Era mai simplu așa : „Alo! 
Vă rog să mai treceți și pe la 
mine...»

Dar vreau să învăț să merg 
pe picioarele mele.

_ >

Derogările
(Urmare din pag. I)

numai a noastră. Nu sîntem spri
jiniți suficient nici de conducerea 
întreprinderii și nici de maiștri. 
Cei de la județ vin destul de 
rar pe aici și cînd vin constată 
și pleacă. Or, aici sînt foarte 
multe probleme de rezolvat. E 
fabrică nouă și totul trebuie luat 
de la început. Avem nevoie de 
sugestiile lor".

A doua zi aveam să primim r 
la Constantin Crăciun nu maî 
puțin de 15 probleme „care se 
puteau rezolva", dacă organiza
ția U.T.C., comitetul U.T.C. din 
fabrică dădeau dovadă de inițiati
vă și acționau cu fermitate 
în acest sens. Sîntem sur
prinși cum comitetul U.T.C. cu- 
noscînd deci ce avea de făcut nu 
a întreprins totuși nimic. Provoa
că, de asemenea, nedumerire de 
ce conducerea Fabricii de zahăr 
direct interesată și răspunzătoare 
de asigurarea unei derulări efi
ciente a procesului de producție, 
a neglijat luarea celor mai ele
mentare măsuri pentru întărirea 
disciplinei de fabrică și diminua
rea rămînerilor în urmă.

Lichidarea deficiențelor sem
nalate mai sus, se impune de ur
gență cu atît mai mult cu cît, 
fabrica are de recuperat serioase 
rămîneri în urmă, mai ales în 
compartimentele adiacente pro
ducției, în mare parte neglijate.

Lucrările neexecutate la timp, 
se răzbună acum, creînd conside
rabile greutăți în desfășurarea co
respunzătoare a probelor tehno
logice. „Avem nevoie de atelie
rul mecanic, ca de aer, dar nu 
este gata încă. Din această cauză 
ne descurcăm foarte greu cu re
medierile" (ing. Ilie Marin, di
rectorul Fabricii de zahăr).

Era imprevizibil acest neajuns? 
Desigur că nu. Corelarea lucră
rilor a fost planificată just, dar 
nu s-au respectat termenele ini
țiale, insistîndu-se mai mult asu
pra compartimentelor „mai im
portante". Această mentalitate 
greșită este demonstrată cu pri
sosință de simplul fapt că utilaj 
jele necesare pentru atelierul mei-*' 
canic sosiseră în cea mai mare 
parte încă din ianuarie 1968. Stau 
însă de atunci și așteaptă ne
montate 2 strunguri, 2 fierăstraie 
mecanice, o mașină de frezat 
universală, o raboteză, 6 mașini 
de găurit, 5 polizoare, bancuri de 
lucru, menghine etc. Șomajul 
mașinilor a contribuit desigur, și 
încă nu puțin, la diminuarea rea
lizărilor.

Există însă condiții pentru li
chidarea tuturor rămînerilor în 
urmă pînă la sfîrșitul anului și 
crearea premiselor necesare pen
tru finalizarea eficientă a investi
ției pentru care statul a făcut un 
serios efort financiar. Trebuie 
numai ca toți factorii răspunză
tori să pună umărul și să facă a- 
cum tot ceea ce n-au reușit să 
facă la timp.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3
i ACTUALITATEA PENTRU TINERET LUNI 8 DECEMBRIE 1969

• SPORT’SPORT•SPORT•SPORT;

Pîrcălab, după ce a „înnodat" trei apărători de la A.S.A. a centrat din cădere. Radu Nunweiller l-a ghicit și va plonja, cîteva secunde mai tîrziu, marcînd cu 
capul: 3—1 pentru Dinamo !

CAMPIONATUL

Pregătiri 
în Mexic

în capitala Mexicului se fac 
acum pregătiri pentru tragerea 
la sorți a celor patru grupe 
ale turneului final. Modalita 
tea tragerii la sorți și fixarea 
capilor de serie vor fl stabi
lite la 9 ianuarie de către 
delegații F.I.F.A, Tragerea la 
sorți se va efectua la 10 Ia
nuarie, în holul marelui hotel 
Maria Isabel, unde a funcțio
nat și centrul de presă al 
Jocurilor Olimpice. Secretarul 
F.I.F.A., dr. Helmuth Kaiser, 
va scoate din urnă numele e- 
chipelor. La festivitate vor 
asista 1 200 de invitați. în zi
lele următoare delegații țărilor 
participante la turneul final 
vor pleca la Guadalajara, To
luca, Leon și Puebla, orașele 
unde echipele lor vor disputa 
meciurile primei părți a tur
neului final.

Cupa „jules Rimet“, va fi 
adusă în Mexic la 8 ianuarie.
• ECHIPA DE FOTBAL A 

BULGARIEI este cea de-a 15-a 
echipă calificată pentru tur
neul final al celui de-al, 9-lea 
campionat de fotbal. Ea a în
vins cu scorul de 3—1 (2—0) 
selecționata Luxemburgului, în 
ultimul meci al grupei a «-a 
europene.

BASCHET

O etapă
După dușul rece pe care ni 

l-au „servit" săptămîna trecută 
formațiile angrenate în compe
tițiile continentale, etapa de ieri 
a campionatelor naționale ne-a 
oferit multe momente de bas
chet veritabil, dinamic și spec
taculos.

Spre satisfacția noastră cel mai 
bine a evoluat Steaua București 
care a întrecut la scor (92—50) 
o formație < hotărîtă dar. /lipsită 
de experiență — „Comerțul" Tg. 
Mureș. i

Steliștii dovedesc o mare pof
tă de joc, o forță de atac re
marcabilă și multă receptivita
te la indicațiile antrenorului 
Vasile Popescu. Din nou exce
lentă evoluția lui Nosievici 
Iată tot atîtea. elemente care ne. 
argumentează/afirmația că Stea
ua va recupera în mod cert han
dicapul de numai un punct în 
meciul retur din „Cupa cupelor" 
cu echipa vest-germană Giessen.

Și echipa Rapid București a 
jucat bine în compania formației 
A.S.A. Cluj de care a dispus cu 
85—51. Totuși A.S.A. nu e... 
Clermont—Ferrand și ferovia-

dinamică
rele vor trebui să iacă a- 
pel la toate resursele lor 
pentru a realiza în meciul 
retur cu studentele franceze o 
victorie la peste 22 puncte dife
rență, ceea ce le-ar asigura ca
lificarea în etapa următoare a 
„C.C.E." Să sperăm...

în rest, rezultate normale. 
Elevele lui Grigore Costescu au 
maî reușit o victorie la scor, 
deși lipsite de aportul lui Taf- 
lan și Savp (bolnave). Deci Poli- 
tehnica-Mureș : 72—55. Studen
tele de la I.E.F.S. au întrecut 
anevoie pe ambițioasele bas
chetbaliste din Brașov : I.E.F.S.- 
Voința - 63—58 La băieți, Rapi
dul a mai suferit un eșec, de 
data asta în deplasare : 59—64 
cu ..Poli" Brașov iar „U“ Timi
șoara a întrecut comod pe 
I.E.F.S. : 72—55.

Altei rezultat — Masculin : Di- 
namo-l.C.H.F. 83—74 ; Universi
tatea Cluj-„Poli“ Galați 77—69,’ 
„Poli” București-Voința Bucu
rești 73—63. Feminin : „U“ Cluj- 
Crișul Oradea 55—70.

DUPĂ 240 DE MECIURI
VOLEI

Un Drăgan in vervă

DERBY
Ca spectacol, meciul Di

namo—Rapid, n-a întrunit 
sufragiile nici măcar ale 
spectatorilor localnici : evi
dent mulțumiți de rezultat, 
aceștia probabil au făcut u- 
nele derogări de la legile 
frumuseții spectacolului fot
balistic, de la driblingul fin, 
fenta subtilă și șutul impre
vizibil. Pentru că pină in 
minutul 39, cînd Băluță scapă 
de sub supravegherea apără
torilor rapidiști și numai în
gerul păzitor — Răducanu 
(acesta a. avut un inimagina
bil reflex) a făcut ca tabela 
de marcaj să nu sufere 
schimbări — mare lucru nu 
s-a întimplat pe teren. Pină 
aici rapidiștii atacă sporadic, 
și se apără supranumeric, 
cu destul succes. Dar dina- 
moviștii băcăoani știu că, 
după meciul cu Steaua — nu
mai o victorie i-ar mai putea 
scoate în lume. Victoriile 
schimbă uneori pină și gus
tul amar al amintirilor. De 
aceea, renunță la acțiunile 
precipitate, la mingiile înal
te, unde Răducanu. Lupescu, 
Dan cu greu pot fi bătuți și 
incep să construiască, după 
ideile lui Dembrovschi. cu 
mai multă clarviziune. Și 
iată că în min. 44, într-o 
fază extrem de dinamică, Ne- 
delcu prelungește o minge la 
Comănescu, acesta-i pasează 
cu o precizie matematică lui 
Pană care înscrie imparabil 
— 1—0 — sub privirile de 
spectatori ale apărătorilor 
rapidiști. Golul după care au 
jinduit atit de mult vine, de 
fapt. în urma singurei ac
țiuni mai clare desfășurată 
în careul feroviarilor.

Pauza îi trimite in teren 
mai proaspeți și mai deciși, 
tot pe dinamoviști. Chiar în 
primele minute, aceștia ra
tează o dată prin Ene Da
niel și de două ori prin 
Dembrovschi, majorarea sco
rului. Se pare că rapidiștii 
fac tot mai greu față in
cursiunilor indirjite ale gaz
delor. Nu trece mult și Dem
brovschi iși răscumpără... ra
tările la o lovitură liberal din 
apropierea careului : în min. 
54 el ridică scorul la 2—0. în 
min. 53 este eliminat, funda
șul rapidist, Pop, pentru un 
fault de joc. Dar, inferiorita
tea numerică îi ambiționează 
pe rapidiști și în min. 61, 
Neagu primește o minge de 
Ia Năsturescu și înscrie 
spectaculos : 2—1. Se va răz
buna oare soarta ? Nu, pen
tru că localnicii se lasă nu
mai pentru o clipă „dezechi
librați" de golul lui Neagu 
venit pe nepusă masă, apoi 
preiau din nou „ostilitățile" 
și domină, jocul și terenul, 
cu autoritate. în min. 65, 
Dembrovschi scapă singur și 
numai o intervenție temera
ră a lui Răducanu — acesta 
iese departe de poartă — evi
tă golul printr-un fault în 
afara careului. Dar ce-i scris, 
e scris : 3—1, se realizează,
cu 2 minute înainte de fluie
rul final : lansat, Bălăuță îi 
pasează Iui Pană și acesta 
nu-1 iartă pe Tamango. De 
ce să se vorbească numai 
despre portarul secund al 
naționalei, că ■ i-a fost ciu
ruită poarta și nu și despre 
titular ?

învins. neînvins, oricum, 
Rapid, are meritul de a ter
mina primul act al campio
natului, în demna și mult 
invidiata postură de lider. 
Ceea ce nu-i puțin lucru.

V. CĂBULEA

• S-au înscris 349 goluri. în medie, 23 în fiecare etapă și 1,45 în fiecare partidă ® Cea mai eficace 
înaintare : Steaua - 37 goluri marcate © Cea mai slabă înaintare : E.S.S. Tg. Mureș - 12 goluri 
marcate • Apărarea cea mai rezistentă : Rapid - 14 goluri primite © Apărarea cea mai penetra- 
biiă : Crișul - 30 goluri primite.

DIAGRAMA ETAPEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA

— F.C. ARGEȘ : 2—2 (1—1)

Piteștenii au condus de două 
ori, dar de fiecare dată craio- 
venii au egalat imediat. Au în
scris, în ordine ; Nuțu (min. 40). 
Strîmbeanu (min. 41), Jercan 
(min. 89) și Olteanu (min. 90 — 
âutogol!!?)

FARUL — C.F.R. CI.U.I : 4—2 
(2-2)

Petrescu a deschis scorul în 
min. 5, Sasu a egalat (min. 21), 
iar Tufan a adus conducerea 
echipei sale în min. 23. Rezulta
tul primei reprize a fost stabilit 
în minutul 32, cînd Soo a resta
bilit egalitatea pe tabela de mar
caj. în repriza secundă, Sasu 
(min. 58) și Tufan (min., 81) au 
marcat din nou cite un gol în 
partea C.F.R.-ului.

CRIȘUL — STEAUA : 2—1 
(1—0)

Pentru orădeni, au marcat 
fundașul Popovici (min. 4 — din
II metri) și Kassai (min. 78) ; 
pentru bucureșteni t- Dumitriu
III (min. 67).

U.T.A. — POLITEHNICA : 4—2 
(2—0)

După o primă repriză pe care 
a terminat-o în avantaj clar, 
U.T.A. s-a văzut egalată cu 20 
de mipute înainte de final. Bă- 
trînul Lereter a avut, însă, un 
moment de inspirație la trei mi
nute după ce Moldoveanu ega
lase (min. 70) și echipa sa a luat 
conducerea cu 3—2. Celelalte go
luri ale jocului au fost realizate 
de Domide (min. 18 și 83), Flo
rian Dumitrescu (min. 27), res
pectiv, Marica (min. 49).

DINAMO BACAU — RAPID : 
3—1 (1—0)

Vrînd să spele rușinea din 
etapa trecută, dinamoviștii au 
luptat cu toate forțele pentru 
victorie. Sarcina lor a fost ușu
rată de replica palidă a giulește- 
nilor. Au marcat : Pană (miri. 
44 și 88) șî Dembrovschi (min. 
54) pentru Dinamo : Neagu (min. 
61) pentru Rapid. In minutul 58 
rapidistul Pop e eliminat de pe 
teren.

PETROLUL — STEAGUL 
ROȘU : 2—0 (1—0)

Golurile gazdelor au fost rea
lizate de Cotigă (min. 38) și 
Grozea (min. 61 — din 11 me
tri).

DINAMO BUCUREȘTI — A S. 
TG. MUREȘ : 3—1 (1- 0)

Elevii din Nicușor au deschis 
scorul în minutul 34, prin De- 
leanu. care a transformat o lovi
tură liberă de la 22 de metri, 
rmediat după pauză, ex-dinamo- 
vistul Naghi a egalat, dar bucu- 
reștenii și-au asigurat victoria, 
grație punctelor marcate de 
Stoenescu (min. 65 — din 11 me
tri) și Radu Nunweiller (min 
79).

„U“ CLUJ — JIUL : 4—1 (2—1)

_ Studenții au început furtunos 
și, în, minutul 1, Oprea a înscris 
primul pol. Jiul a egalat prin 
Sandu (min. 11), însă Munteanu 
(min. 43) a ridicat scorul la 2—1 
nentrn formația sa. Oprea a mai 
înscris un gol (min. 50). iar Uifă- 
leanu (min. 76) a încheiat suita 
celor cinci goluri din această 
partidă.

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
La terminarea turului, TĂTARI) II (Steaua) și NEAGU 

(Rapid) — ambii cu cite 12 goluri marcate — se află în frun
tea clasamentului celor mai productivi atacanți ai campiona
tului nostru. îi talonează îndeaproape Voinea (Steaua) — cu 
11 goluri și Dumitrache (Dinamo București) — cu 10 goUiri.

Și totuși, 
Rapidul...

(Urmare din pag. I) 

craiovean l-a invocat, 
chiuind pe Hitchock, 
zeul filmelor de groa
ză.

Dar în rîndurile de 
fată se cuvine să spu
nem două vorbe des
pre alt „zeu“ : des
pre Rapid, atotstăpî- 
nitoarea atîtor inimi 
presărate peste tară 
din (Hulești pină la 
Satu Mare și din 
gara Basarab pină 
la halta Soldăneștilor 
de Moldova... Rapi
dul, Rapidulețul (iată 
că pronunț și eu di
minutivul acesta prea

nebărbat care mi-a 
îndepărtat întotdeau
na sufletul de echipa 
gărarilor) va ierna 
sus, pe platforma cla
samentului, de unde 
viața se vede largă și 
frumoasă, ca de pe un 
pod Grant arcuit pes
te întreaga mișcare 
fotbalistică. Este un 
motiv de bucurie 
pentru inimile amin
tite mai sus, pentru 
Tamango — Dan — 
Neagu și ceilalți și. 
deopotrivă, pentru 
antrenorii echipei,
prea dur și prea ne
milos luați în tărbacă 
la un moment dat de

toată lumea. N-am să 
zic că antrenorii res
pectivi și-au schimbat 
valoarea și „fafa“ așa, 
peste noapte, numai 
pentru că le iernează 
echipa în fruntea cla
samentului. Dar parcă, 
parcă, ar trebui de a- 
cum încolo să ne în
dreptăm privirea ceva 
mai atent către solu
țiile de foc propuse 
de cei doi tehnicieni 
— că, vorba aceea, nu 
se știe de unde sare 
iepurele tactic al soc- 
cerului nostru.

In rest, să ne ve
dem cu bine după 
prima etapă a returu
lui.

și o „Stea“ palidă
După două duminici negre, 

giuleștenii parcă au renăscut, și 
In întîlnirea cu campionii au 
demonstrat că... voleibaliștii de 
la Steaua pot intra șl ei în e- 
clipsă, măcar pentru o etapă. Cu 
lin Drăgan ca în zilele lui de 
glorie, — a condus și a realizat 
magistral — „mînjii" Grandului 
au jucat în primele două seturi 
cu dezinvoltură, construindu-și 
ofensiva cu exactitate matema
tică — mingi jucate aproape nu
mai în pase triunghi, și distru- 
gînd consecutiv cu un tir bine 
reglat avanposturile militarilor 
— blocajele la plasă care, parcă 
Ieri, ar fi fost făcute din crengi 
uscate. Dar nici ei n-au fost scu
tiți de greșeli. Lăsîndu-și de cl- 
teva ori colțurile șî mijlocul te
renului nepăzit, au dat emoții 
suporterilor lor, care și-au vă
zut idolii egalați în primul set 
la 8, după ce conduseseră cu 
7—4, și apoi la 13, iar în al doi
lea. amețiți cu 4—1 nu pentru 
mult timp, să-și revină, egalind 
și impunîndu-se pină în finali 
2—0 la seturi pentru Rapid. Ur
mătorul a înghețat Inimile celor 
care au pariat victoria la zero a 
giuleștenilor. Steaua a profitat 
de euforia din terenul advers 
și a punctat fără... să strălu
cească. A fost un moment efe
mer al partidei cu faze fără is
toric, căci imediat, spectacolul a 
fost readus la fileu odată cu al 
patrulea set, cînd sorții victoriei 
s-au plimbat de la o echipă la 
alta, pînă cînd Drăgan cu salturi 
de panteră și Cătălin — un ve
ritabil prestidigitator — au sto
pat cu 3—1 în evoluția „siderală" 
a clasamentului pe Steaua. A 
fost o partidă de zile mari care 
a repus în scenă voleiul de clasă, 
așa cum ne dorim mereu să-1 ve
dem la toate echipele noastre.

Marea surpriză a etapei s-a 
produs la Timișoara. Universita
rele din localitate au învins, ele 
știu cum, cu 3—1 pe dinețmbviste. 
La Galați, Politehnica a topit în 
salba furnalelor cu 3—2 speran-

HALTERE

MERIDIAN
® DESFĂȘURAT la Kassel, al doilea meci de handbal dintre 

echipele feminine ale României și R. F. a Germaniei, s-a în
cheiat cu scorul de 12—7 (6—1) ir. favoarea jucătoarelor românce. 
S-au remarcat din echipa română Simona Arghir, Petruța 
Băicoianu, Elena Dobîrceanu și Rozalia Szocs.

® DUPĂ PATRU RUNDE, în turneul internațional de șah de 
la Vrnjacka Banja (Iugoslavia), conduce maestra maghiară Ma
ria Ivanka — 4 puncte, urmată de 'Lazarevici (Iugoslavia) — 3
puncte și o partidă întreruptă. G aprindașvili (U.R.S.S.) — 3 punc
te, Alexandra Nicolau (România) — 2,5 puncte și o partidă în
treruptă. Margareta Teodorescu, a doua șahistă româncă partici
pantă la turneu, ocupă locul 7 cu 1,5 puncte.

• ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL de hochei pe gheață ce se 
desfășoară în aceste zile la Palatul sporturilor din Moscova, re
prezentativa U.R.S.S. a. întrecut cu scorul de 8—2 selecționata 
Cehoslovaciei.

HALELE PARISULUI — ARENE DE SPORT!

• Clădirile fostelor hale ale Parisului vor deveni centrul acti
vității sportive de iarnă din capitala franceză. într-unul din pa
vilioane a fost deschisă sîmbătă o pîrtie de schi din material 
plastic. Pîrtia măsoară 100 m Iun gime, avînd o diferență de ni
vel de 16 m. La dispoziția amatorilor de sport se află, de ase
menea, un patinoar artificial cu o suprafață de 1500 m.p. Pati
noarul are și o pistă de viteză, precum și posibilități de a se 
transforma în teren de hochei.

• ECHIPA IUGOSLAVĂ de polo pe apă Mladost Zagreb a cîș- 
tigat pentru a treia oară consecutiv Cupa campionilor europeni, 
în primul meci, pe teren propriu, Mladost a învins cu 5—3 for
mația italiană Proreoco Genova, iar în cel de-al doilea a pierdut 
cu 2—3.

• BOXERUL vest-german Peter Weiland a devenit campion 
european la categoria grea, în urma victoriei obținute prin KO, 
în prima repriză, asupra francezului Bernard Thebault. în vîrstă 
de 29 de ani, Weiland are în palmares 21 de victorii (dintre care 
17 înainte de limită), 2 meciuri nule și 4 înfrîngeri.

• CONSILIUL federației italiene de fotbal a acceptat propune
rea ca finala Cupei campionilor europeni ediția 1969/1970 să se 
desfășoare la 6 mai, la Milano. Totodată, consiliul a aprobat 
participarea echipei Italiei la viitorul ■ campionat european de 
fotbal inter-țări.

JOCURILE BALCANICE

Bulgarul Kraicev în luptă cu o bară super-grea : 140,5 kg — nou record mondial de juniori!

Absența de ultim moment a 
Iugoslavilor, cît și sosirea cu în- 
tîrziere a altor delegații, au de
terminat modificarea programului 
de desfășurare a Balcaniadei de 
haltere. Sîmbătă, într-o singură 
zi, cea de-a Il-a ediție a J.B. a 
programat două reuniuni, în sala 
Floreasea, în cadrul a șapte cate
gorii de greutate.

Să începem cu cele mal nota 
bile performanțe : cele trei no* 
recorduri mondiale de juniori ! 
Ele aparțin tinerilor sportivi bul
gari Atanas Șopov care a „îm 
plns" o bară de 140 de kg în ca
drul categoriei mijlocii șl Alexan- 
dr Kraicev, categoria grea, cu

140,5 kg la „smuls" și 187 kg la 
„aruncat".

Reprezentativa română, din rîn
durile căreia n-au lipsit Fiți Ba
laș, Zoro Flat, Vasile Bădescu, 
Dumitru Constantin, Ștefan Plnti- 
lie, Marin Crlstea șl greul Gheor- 
ghe Mincu a reușit să termine pe 
locul secund în clasamentul fi
nal pe națiuni, la două puncte 
în urma Bulgariei cîștigătoarea 
„Cupei Balcanice" — 36 puncte 
față de 38 — șl înaintea Grecie! 
(30 p.) șl Turciei (25 p). Ea dato
rează acest succes în primul rînd 
Iui Bădescu (categ. pană) șl Fiți 
Bala; (la ușoară) care au cucerii 
titlurile de campioni balcanici.

Balaș ne-a privat de satisfacția 
unui record al lumii întrucît la 
cîntar, după ce ridicase bara de
146.5 kg, el depășise categoria sa 
(ușoară, 67,5 kg) cu mai mult de 
1 000 de grame... Acest plus peste 
limita greutății au anulat, din 
păcate, recordul conform regula
mentului internațional. Să-l feli
cităm. deși, la experiența Iul nu-f 
era permis să omită un asemenea 
amănunt... Medaliatul cu argint la 
europene, Zoro Flat, a totalizai
322.5 kg „sosind" al doilea Iar Ma
rin Cristea, la semigrea, de ase
menea pe locul secund deși per
formanța sa maximă însemna n 
bară cu 30 de kg mai gr»?

VIOREL BABA

OV. PĂUN

Setul IV, setul dramatic : blocajul militarilor cedează din nou 
Fotografiile paginii : VIDREI. RABA

țele de oțel aleec/Tipci' Dina irjo, 
probabil într-o dispută drama
tică și de înaltă tensiune.

Alte rezultate : Masculin Pro- 
gresul-Minerul Baia Mare : 3-*-l; 

Tractorul Brașov-Unirea Tri
color Brăila : 3—0 ; Universita
tea Craiova-Petrolul Ploiești : 
3—2 ; „Poli" Timișoara — Viito

rul-,-Bacău 3—0; Feminin 
LE.F.S.-Rapid 0—3 ; Medicir/a- 
C.P.B. 1—3 ; Progresul-Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1 ; Farul Cons- 
■tantâ-Penicilină Iași 1—3; C.S.M. 
Sibiu-Voința Miercurea Ciuo 
3—0;

CORNEL VÂLEANU

în „Cupa orașului București"

GAZDELE P()PK.CM'" ;‘<

VICTORIOASE ÎN
TOATE PROBELE

Arena Voința din Capitală a 
găzduit, vineri, simbătă și dumi
nică, cea de-a treia ediție a „Cu
pei orașului București" la po
pice, competiție la startul cărei» 
s-au aliniat sportivi din Ceho
slovacia, Ungaria R. D. Germa
nă și, din țara noastră

Dintre rezultatele înscrise pe 
foile de concurs — la sfîrșitul 
celor trei zile de întreceri — se 
desprinde cel obținut de Petre 
Purje, care în proba de 200 lo
vituri mixte („pline" și „izola
te"), a doborit 1019 popice... do- 
borind, astfel, vechiul record al 
țării (1013 p.d.).

Dar iată ordinea primilor trei 
clasați în fiecare probă :

JUNIOARE 100 lovituri mixte 
(individual) ; Margareta Bor
dei (Gloria București) 416 p.d., 
Florica Filip (Rapid București) 
405 p.d., Ana Albert (Voința Tg 
Mureș) 404 p.d. :

JUNIORI 200 lovituri mixte 
(individual) : Iosif Fodor (Voin
ța Tg. Mureș) 894 p.d.. Ion Ste- 
fucs (Voința Cluj) , 878 p.d., A- 
lexandru Cătineanu (Gloria 
București) 882 p.d.

SENIOARE 100 lovituri mixte : 
Crista Szocs (România) 466 p.d.. 
Brigitte Uhle (R.D.G.) 444 p.d., 
Vlasta Sîndlerova (Cehoslovacia) 
430 p.d

SENIORI 200 lovituri "mixte : ț 
Petre Purje (România) 1019 p.d., 
Antonin Iaroslav (Cehoslovacia) 
970 p.d., Cristu Vînătoru (Româ
nia) 956 p.d.

veterane 100 lovituri mixte 
(individual) : F'orica Lăpușan 
(Rapid București) 394 p.d , Stela 
Mărgineanu (Metrom Brașov

387 p.d., Marga-eta Kelemen 
(Voința Cluj) 371 p.d

VETERANI 100 lovituri mixte s 
Gheorghe Andrei (Voința Bucu
rești) 417 p.d., losif Pozgai (Glo
ria București) 413. p.d., Ion Di- 
nescu (Rafinăria Teleajen) 
412 p.d.

PERECHI COMBINATE : Pe
tre Purje și Margareta Szemanyi 
1433 p.d., Ion Nicoroiu și Elena 
Trandafir 1425 p.d., Cristu Vînă
toru și Crista Szocs 1370 p.d.

D. VIȘAN

PELE 

PE 

LOCUL III!
Potrivit unei știri publicată 

de ziarele braziliene si pre
luată de presa sportivă euro
peană, recordul mondial ab
solut de «oluri nu ar aparține 
fotbalistului brazilian Pele 
(care a înscris recent a) 
1 000-lea gol) ci unui compa
triot al acestuia (nu mai pu
țin celebru la vremea sa), Ar
turo Friedenreich. un metis 
din Rio, care a marcat în cei 
26 ani de activitate fotbalistică 
1320 goluri. Friedenreich și-a 
încheiat activitatea (în 1925) la 
clubul Fla'mengo și a decedat 

4 cu cîteva luni în urmă, la vîr- 
sta de 77 ani. După Frieden
reich, al doilea golgeter al tu
turor timpurilor ar fi austria
cul Binder (1 006 goluri), Pele 
cu 1 000 goluri venind deocam
dată în poziția a 3-a. Numai 
că Pele mai are timp. Și s-ar 
putea el să privească zarva zia
riștilor drept o provocare.



Vietnamul de sud

Lupte grele la Tay Ninh
Un purător de cuvînt 

al comandamentului a- 
merican a comunicat că 
unități ale corpului ex- 
pediționar sint angajate 
în lupte grele cu forțele 
patriotice in regiunea 
Tay Ninh.

Operațiile militare din ultimele 
24 de ore au fost însă dominate 
de acțiunile artileriei armatei na
ționale de eliberare, care a însu
mat în zorii zilei de duminică 47 
de bombardamente, îndreptate 
împotriva a 17 poziții americano- 
saigoneze și a taberei forțelor spe
ciale de la Duc Lap. In cursul 
napții de sîmbătă spre duminică, 
bombardierele strategice au in
tervenit în sase rînduri în spri
jinul trupelor americano-saigo- 
neze ; două dintre aceste raiduri 
au urmărit îndepărtarea forțelor 
patriotice din apropierea taberei 
de la Duc Lap, supusă perma
nent atacurilor în ultimele zile.

Două mari organizații pacifist» 
din Statele Unite „Coaliția pentru 
prioritățile naționale fi politica

Un critic sever
După scrutinul din Noua Zeelandă

Recenta competiție electorală care s-a încheiat în Noua Zee
landă a fost una dintre cele mai importante din istoria acestei 
țări. Lupta strînsă dintre Partidul național și Partidul laburist 
a reflectat în mare măsură nemulțumirea unei părți a corpului 
electoral față de politica în Asia de sud-est dusă de Partidul 
național. Rezultatul i-a fost acestuia favorabil numai cu o ma
joritate de patru voturi în parlamentul țării, fapt care nu a 
surprins nici pe partizanii cei mai înflăcărați ai Partidului 
național care se așteptau la o scădere de popularitate. Partidul 
premierului Keith Holyoake a obținut 44 din cele 84 de mandate. 
Caracteristic pentru desfășurarea acestor alegeri a fost intere
sul Manifestat de cei aproximativ 1500 000 de alegători a căror 
apatie binecunoscută facea clin alegerile din această țară lin 
fenomen politic lipsit complet de culoare. Activarea vieții poli
tice nu se datorează platformelor politice ale celor două par
tide pe care nu le despart deosebiri fundamenta e de orien
tare ci încercărilor tot mai laborioase din ultimul timp de a se 
da un răspuns acelor probleme care frînează dezvoltarea ar
monioasă a țării, atît pe plan intern cît și pe planul politicii 
externe. In primul rînd, se impune diversificarea economiei 
țării, cerută de necesitatea lărgirii piețelor de desfacere în 
urma pierderii eventuale a celei britanice în cazul acordurilor 
pe care Marea Britanie va fi nevoită să le onoreze odată cu 
aderarea ei la C.E.E., lucru ce va surveni după toate probabili
tățile sugerate de comunicatul „celor șase" de la Ilaga în vara > 
anului viitor. S-ar lichida în acest fel sistemul preferențial al 
schimburilor comerciale ale Marii Britanii cu țările Comruon- 
wealthului, Noii Zeelandc rămînîndu-i de ales între o izolare 
fatală și găsirea unor forme de colaborare economică în cadrul 
zonei geografice din care face parte (in special comerțul cu 
Japonia care a crescut cu 600 la sută in ultimii ani).

In al doilea rînd, angajarea Noii Zeelande în războiul dus de 
S.U.A. in Vietnam a suscitat controversele de opinie ceic mai 
fervente, laburiștii Hlizind considerabil pe acest obiectiv, al 
retragerii soldaților neorzeelandezi dislocați in Vietnam ca 
și pe cererile tot mai dese din ultimul timp de distanțare de 
blocurile militare A.N.Z.U.Ș. și S.E.A.T.O. Unul dintre princi
palele puncte ale campaniei electorale ale partidului laburist a 
constat din promisiunea de a retrage imediat trupele neo-zee- 
landeze care participă alături de forțele militare americane la 
războiul din Vietnam. Această promisiune a avut un larg ecou 
mai ales in rîndurile populației tinere a țării al cărei număr 
este în continuă creștere ceea ce a determinat, de altfel, crea
rea a patru noi circumscripții electorale, de la 80 la 84. Con
cludent pentru starea de spirit a păturilor tinere ale populației 
este următorul bilanț : dacă la alegerile de acum trei ani Par
tidul național deținuse 43 -mandate și laburiștii 36 (unul fusese 
ciștigat de Partidul creditul național), în prezent Partidul la
burist dispune în Parlamentul unicameral ai țării de 40 de 
mandate ceea ce va crea un indiscutabil echilibru parlamentar.

Se apreciază pe bună dreptate că o mutație a fondurilor din 
bugetul militar către ramurile productive ar soluționa în mod 
salutar dificultățile economice care tind să se agraveze în pers
pectivă. O măsură în acest sens ar avea însemnătate pentru 
omul de rînd țâre a suportat consecințele intrării în război •. 
majorarea impozitelor și implicit a costului vieții. în această 
țară s-au spulberat iluziile hrănite de alianța cu S.U.A. după 
ce, contrar tuturor așteptărilor, S.U.A. au instituit restricții la 
mărfurile agricole neo-zeelandeze care reprezentau 15 Ia sută 
din exportul acestei țâri. „Protectorii" tradiționali își mani
festă astfel tot mai deschis dezinteresul față de o sursă de pro
duse agricole ușor de înlocuit cu altele mai apropiate și deci 
mai rentabile. Devine tot mai clar că participarea la războiul 
nepopular din Vietnam creează o stare de tensiune în țară și 
știnjenește dezvoltarea multilaterală, echilibrată a economiei 
naționale. „In aceste condiții remarca „ECONOMIST" — gu
vernului neo-zeelandez îi este tot mai greu să justifice în fața 
poporului alianța cu Statele Unite". Partidul național este con
fruntat acum, mai mult ca oricînd în trecut, de probleme vitale 
pentru progresul țării pentru care tradiționalul imobilism este 
foarte dăunător, ceea ce face ca o reorientare a politicii externe 
și interne să se impună de urgență. De aceea, observatorii poli
tici înclină să creadă că se vor mai auzi critici ca cele aduse 
de premierul Keith Holyoake, administrației de la Washington, 
pentru măsurile sale prohibitive. Este absolut clar, că depă
șirea orientărilor actuale este principala cerință ridicată în ca
drul recentelor alegeri de opinia publică neo-zeelandeză care a 
devenit un critic sever al acestei orientări.

DOINA TOPOR

• FOSTUL ȘEF AL DELE
GAȚIEI S.U.A. LA CONFERIN
ȚA UVADRIPARTITA DE LA 
PARIS, asupra Vietnamului, 
ț-ienry Cabot Lodge, s-a înapoiat 
sîmbătă la Boston. După 
cum se știe, el a demisionat la 
20 noiembrie din funcția sa. 
Cabot Lodge a refuzat să facă 
vreo declarație, precizînd că va 
prezenta mai întîi un raport pre
ședintelui Nixon în cursul săptă- 
mînii viitoare.

• REZULTATELE DEFINI
TIVE ale alegerilor din Hondu
rasul Britanic oferă Partidului 
Popular Unit al premierului 
George Price 17 din cele 18 man
date din Parlamentul local. A- 
cest partid se pronunță pentru 
proclamarea neintîrziată a in
dependenței țării.

• LA TRIPOLI urmează să 
înceapă astăzi convorbiri oficiale 
între Libia și Marea Britanie în 
legătură cu evacuarea bazei 
militare El Adem, precum și a 
tuturor celorlalte instalații mi
litare britanice din Libia. 

militară" și „Comitetul morato- 
riului pentru pace în Vietnam" — 
au hotărît să-și coordoneze activi
tatea în timpul acțiunilor de pro
test ce vor fi organizate în luna 
decembrie împotriva războiului 
din Vietnam.

In cadrul unei conferințe de 
presă, liderii celor două organi
zații, senatorul Joseph Clark și 
Sam Brown, au declarat că, în 
perioada 13—15 decembrie, cînd 
va fi organizat cel de-al treilea 
„Moratoriu pentru pace în Viet
nam", vor avea loc demonstrații 
și mitinguri de protest în 36 de 
orașe americane.

Peste 70 de deputați la
buriști au hotărît să propu
nă Camerei Comunelor a- 
doptarea unei rezoluții ce- 
rînd guvernului britanic să 
se disocieze de războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam. De
putății încearcă să adune în 
jurul proiectului lor de re
zoluție un număr cît mai 
mare de membri ai Parla
mentului.

s Q ti -t
• COMITETUL JURIDIC al 

Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat cu 67 voturi, contra 1 și 
17 abțineri o rezoluție care cere 
tuturor țărilor să înscrie în le
gislația lor măsuri juridice pen
tru a se împiedica deturnarea de 
avioane de Ia rutele lor stabilite. 
Rezoluția cere totodată sta
telor să vegheze ca cei vinovați 
de asemenea deturnări să fie 
trimiși in fața instanțelor ju
diciare.

• NINGE ȘI IN AFRICA. Va
lul de frig care a cuprins mai 
multe regiuni din Europa a a- 
juns și în Tunisia. Aici a fost în
registrată o scădere neobișnuită 
a temperaturii, iar stratul de ză
padă a atins grosimea de 40 cm, 
multe șosele, în special cele din 
zonele de munte ale țării, deve
nind impracticabile.

• IN CADRUL COOPERĂRII 
TEHNICE șj economice dintre 
Uniunea Sovietică și Irak au 
fost încheiate trei acorduri pe
troliere. în baza acestor docu
mente, Uniunea Sovietică va a-

încă o filă ia dosarul acuzării intervenției americane în Vietnam, 
Unul din puținii supraviețuitori ai masacrului de la Song My 
(tînărul din centrul fotografiei) care a rămas schilod pentru tot 

restul vieții

ORIENTUL APROPIAT
• Noul guvern libanez a primit votul de 
investitură • Mediere a R.A.U. in conflictul 

yemenito-saudit ?
BEIRUT. '— în cursul nopții 

de sîmbătă spre duminică, Par
lamentul libanez a acordat votul 
de investitură guvernului prezi
dat de Rachid Karame. Guvernul 
a întrunit 58 de voturi, iar împo
triva sa au votat 30 de deputați. 
Astfel se pune capăt celei mai 
lungi crize ministeriale din istoria 
Libanului. Cele șapte luni de pre
zență a unui guvern demisionar 
la cîrma țării au fost marcate de 
eforturi repetate în vederea ra
lierii principalelor partide politice 
pe o platformă acceptabilă, urmă- 
rindu-se ca viitoarea echipă mi
nisterială să se bucure de stabili
tate și de o majoritate consistentă 
în Camera Deputaților, în con
dițiile cînd Libanul se află în fata 
unor probleme primordiale pentru 
acest stat, printre care prezenta 
și activitatea pe teritoriul său a 
comandourilor palestiniene. E- 
xistența în continuare a unei pu
ternice opoziții, concretizată în 
cele 30 de voturi exprimate îm
potriva. noului guvern, arată însă 
că actuala echipă ministerială nu 
va fi sprijinită de toate grupările 
politice.

CAIRO — Președintele Nasser 
a primit pe Mohamed Saleh 
Aulaqui, membru al Consiliului 
prezidențial și ministru al apărării 
Yemenului de sud — anunță a- 
genția M.E.N. Deși nu s-a co
municat nimic în legătură cu 
conținutul convorbirilor, observa
torii politici apreciăză această în
trevedere ca un prim pas al 
R.A.U. în cadrul unei acțiuni de 
mediere în conflictul armat ce 
opune în prezent, în zona de 
frontieră, Yemenul de sud și Ara
bia Saudită.

BEIRUT. — Aflat în trecere 
prin capitala libaneză, ministrul

Tinerii socialiști 
din R. F. G. cer 

recunoașterea R.D.G.
Participanții la Congrespl 

național al Uniunii Tineretului 
Socialist din R. F. a Germa
niei, care și-a desfășurat lu
crările la Miinchen, au adop
tat cu mare majoritate de vo
turi o rezoluție în care cer gu
vernului de la Bonn să recu
noască Republica Democrată 
Germană, conform dreptului 
internațional. Tinerii socia
liști consideră necesar ca gu
vernul să declare că recu
noaște „fără restricții suvera
nitatea R.D.G. ca stat și inte
gritatea sa teritorială". Tot
odată, ei cer recunoașterea o- 
ficială a liniei Oder-Neisse ca 
frontieră definitivă a Poloniei.

corda un credit de 70 milioane 
de dolari, rambursabili în petrol 
brut, sumă ce va servi la finan
țarea exploatării, prin interme
diul companiei naționale petro
liere irakiene, a rezervelor de- 
țiței din regiunile Runmbilah și 
Ratawi.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că doi cetățeni americani 
— Simeon Bald'wi și Bessie Hope 
Donald — care se aflau în de
tenție în R. P. Chineză, au fost 
eliberați duminică. Ei pătrunse
seră la 16 februarie 1969 la bor
dul unui yaht în apele terito
riale chineze și fuseseră reținuți 
de autorități. 

Universul pare să fie mai mare decît se credea pînă acum, 
consideră astronomii americani după ce au studiat informațiile 
transmise timp de un an de la Observatorul Orbital (OAO-2), 
care a fost lansat la 7 decembrie 1968. Examinarea fotografiilor 
recepționate a demonstrat că numeroasele galaxii emit radiații 
ultraviolete extrem de strălucitoare, deși de pe .Pămint ele par 
de mică intensitate luminoasă. Savanții consideră că aceasta 
dovedește faptul că aceste galaxii sînt foarte îndepărtate, poate 
de trei sau patru ori mai îndepărtate decît se credea pînă acum.

afacerilor externe al Arabiei Sau- 
dite a declarat în cursul unei 
conferințe de presă că „guvernul 
său nu va accepta nici o mediere 
în conflictul cu Yemenul de sud 
dacă o astfel de acțiune ar ur
mări recunoașterea regimului din 
această țară“. în spiritul poziției 
de pînă acum a Arabiei Saudite 
față de Yemenul de sud, după 
obținerea independenței și pro
clamarea republicii, ministrul 
Omar el Sakkaf a declarat că gu
vernul de la Ryad „va combate 
deschis regimul republican din a- 
ceastă țară".

flin viata tineretului Înmii
Copii în afara școlii

Influentul ziar Venezue
lan „El NACIONAL" a 
efectuat recent o anchetă 
privind situația învățămîn- 
tului din această țară. Re
zultatele sînt extrem de 
edificatoare. De altfel cifre
le vorbesc de la sine. In 
momentul de față, în șco
lile publice și particulare 
învață 1580 000 de copii. 
Dar alți. 500 000 de copii 
de vîrstă școlară au rămas 
în afara învățămîntului pri
mar. Aceasta înseamnă că 
la fiecare patru copii ve- 
nezueleni, unul nu are 
posibilitatea să fie alfabe
tizat.

Problema preocupă în cel mai 
înalt grad atît cercurile politice 
cît și organizațiile sociale din 
Venezuela. Ea a format și obiec
tul unui amplu studiu efectuat 
de Comitetul director național 
al Federației profesorilor din a- 
ceastă țară- Piedici de tot felul 
se ridică în ealea copiilor dor
nici de a învăța. Cele mai im
portante sînt lipsa unui număr 
suficient de școli și greutățile 
materiale ale majorității familii
lor venezuelene.

După părerea ziarului citat, 
dificultățile învățămîntului în
cep încă de la sistemul grădini
țelor de copii destinate preșco
larilor. Cele existente în în
treaga țară oferă locuri numai 
pentru 40 000 din cei aproape 
850 000 de copii între 4 și 7 ani. 
Greutățile continuă, pe mai 
multe planuri, și în învățămîn- 
tul primar. Lipsa unui număr 
suficient de școli publice a dus 
la apariția unei puzderii do 
școli particulare. Se asistă însă 
la un paradox. în timp ce șco’ 
Iile publice sînt supraaglome
rate, cele particulare dispun de 
suficiente locuri disponibile. Ele 
nu pot fi însă ocupate pentru 
simplul motiv că părinții trebuie 
să plătească aici importante 
sume de bani sub formă de taxe, 
diverse contribuții, etc. „Pentru 
o familie din clasa mijlocie cu

• INTRE GUVERNUL REPU
BLICII ARABE UNITE și socie
tatea franceză „Socia” a fost 
semnat un acord privind cons
truirea unei conducte petroliere 
care să lege Golful Suez de 
Marea Mediterană, relatează zia
rul „Al Ahram".

• MINISTRUL APĂRĂRII 
AL S.U.A. Melvin- Laird, care se 
află la Paris, a avut sîmbătă 
convorbiri cu colegul său fran
cez Michel Debre. Ei au discu
tat despre probema vietnameză 
și conflictul din Orientul Apro
piat. Convorbirile — a precizat 
Michel Debrd — au constat în
tr-o prezentare a poziției fiecă
rei părți și nu au urmărit des
prinderea unor concluzii.

COMPROMIS 
FRAGIL 

LA EURATOM
Miniștrii pentru cer

cetarea științifică din 
cele șase țări membre 
ale Pieței comune au re
ușit să ajungă sîmbătă 
seara, după tratative la
borioase, la o soluție de 
compromis în problema 
Euratomului.

Ei au hotărît să favorizeze 
transformarea treptată a aces
tei organizații anexă a C.E.E. 
într-un for cu preocupări mai 
largi. în baza acordului reali
zat la Bruxelles, țările mem
bre vor continua timp die un 
an sau doi să furnizeze fondu
rile necesare funcționării Eu
ratomului, această perioadă de 
răgaz fiind folosită pentru ela
borarea unor noi programe 
care ar extinde cercetările, li
mitate pînă acum la energia 
atomică, și la alte domenii ale 
tehnologiei moderne.

Acest acord permite Eurato
mului să supraviețuiască. în 
ultimii doi ani, acest organism 
și-a desfășurat activitatea pe 
o bază provizorie. între cei 
șase nu a existat un punct de 
vedere comun asupra viitoru
lui său. Subsidiile erau insufi
ciente, iar unele state își pier
duseră interesul în programele 
de cercetări. Noul acord de la 
Bruxelles reprezintă un com
promis, dar se pare că el nu 
mulțumește deplin pe nimeni.

doi, trei sau mai mulți copii 
de vîrstă școlară — subliniază 
„El Nacional" — aceste cerințe 
sînt prohibitive în majoritatea 
cazurilor". Cît despre copiii de 
muncitori sau țărani, frecventa
rea școlilor particulare le este 
în mod practic imposibilă.

Un aspect — și nu cel mai pu
țin important — constă în ceea ce 
ziarul numește „dezertarea șco
lară". în prezent, 300 000 de co
pii ajung anual ia vîrstă școlară. 
Dar pe lîngă cei care nici mă
car nu trec pragul școlilor, foarte 
mulți abandonează, pe parcurs, 
învățătura. Potrivit datelor sta
tistice, în anul școlar trecut. 
47 000 de copii au „dezertat" din 
clasa intîja, 20 000 din a doua, 
31 000 din clasa a treia, 25 000 
din a patra, și cite 20 000 din a 
cincea și a șasea.. Totalul copii
lor care au părăsit școlile pri
mare s-a ridicat la 153 000, ceea 
ce reprezintă 10 la sută din cei 
înscriși. Dar pe un întreg ciclu 
de învățămînt primar de șase 
ani,. acest total reprezintă 70 la 
sută, ceea ce înseamnă că la fie
care 10 copii înscriși in clasa în- 
tîia, numai 3 absolvă clasa a 
șasea. Această cifră se referă la 
procentul pe scară națională. In 
mediul rural însă, ea este dublă.

„în țara noastră — scrie zia
rul venezuelean — se manifestă 
un deficit secular în ce privește 
construcțiile școlare ca și dota
rea celor existente cu echipa
ment și material didactic, cum 
sînt pupitre, bănci, laboratoare 
etc." Victor Manuel Orozco, fos
tul președinte al Federației pro
fesorilor din Venezuela a atras 
insă atenția și asupra unui alt 
aspect, și anume, necesitatea Cre
ării, concomitent cu construcția 
de noi școli, și a unui număr su
ficient de noi locuri de muncă 
pentru tineri. După cum a sub
liniat el „pentru zeci de mii de 
familii din întreaga țară există 
probleme ca șomajul, foametea 
și promiscuitatea locuințelor 
care Ie apar mai vitale decît e- 
ducația copiilor".

P. NICOARĂ

GENEVA. — Comitetul inter
național al Crucii Roșii a anun
țat oficial că sub auspiciile sale 
a avut loc în ziua de fi decem
brie un schimb de prizonieri în
tre Republica Arabă Unită și Is
rael. Știrea a fost confirmată la 
Cairo și Tel Aviv. Operațiile de 
schimb au avut loc în zona Ca
nalului Suez, în regiunea El 
Cantara. în prezenta reprezentan
ților C.I.C.R. și a observatorilor 
O.N.U. Doi piloți israelieni au 
fost predați de către misiunea din 
R.A.U. a Crucii Roșii Internațio
nale.

Un student dominican a fost 
ucis de poliție în cursul re
primării unei demonstrații de 
protest împotriva condițiiloi 
grele ale învățămîntului din 
Republica Dominicană. Pe 
de altă parte, poliția a atacat 
un grup de 300 elevi din cla
sele superioare ale liceelor, 
care manifestau în fața clădi
rii Ministerului Educației în 
sprijinul cererilor de îmbună
tățire a sistemului de învăță
mînt din țară.

PORTUGALIA: drama 
„pribegilor fără voieH
• PLAGA ȘOMAJULUI PE MELEAGURILE LUSITANE • UN MILION DE PORTUGHEZI AU 

PĂRĂSIT ȚARA ÎN CĂUTARE DE LUCRU • TRAGEDIA „CELOR 100" DE PE VASUL 

„JOSE ALFREDO" Șl BARĂCILE DE LA LEVERKUSEN

„Săptămînal — notează revista vest-germană DER SPIEGEL într-o corespondență din Lisabona 
— 300 de portughezi își părăsesc patria pentru a căuta, în pofida primejdiilor, a incertitudinilor și a 
dramelor pribegiei o posibilitate de existență în țările vest sau nord-europene, posibilitate pe care nu 
le-o oferă țara lor... Mecanismul care declanșează această tragedie este plaga șomajului care în Portugar 
lia atinge niveluri-record și care aruncă în brațele disperării șute de mii de oameni"»

Potrivit unor date semi-oficia- 
le, șomajul total sau parțial cu
prinde circa 20 la sută din 
populația activă a Portugaliei. 
Sute de mii de țărani și mun
citori rătăcesc din loc în loc în 
căutare de lucru. Lor li se adau
gă mii de oameni cu o califi
care specială. Statistici publi
cate la începutul acestui an in
dicau faptul că peste 8 000 de 
maiștri și tehnicieni din princi
palele ramuri industriale _ nu 
găsesc de lucru. Cifre oficiali
zate recent dezvăluie că aproa
pe jumătate din absolvenții ul
timei promoții universitare nu 
și-au găsit încă un post.

In înghesuiala de corturi și 
barăci din carton de la Quinto 
do Mosquero la periferia Li
sabonei, în cartierul de cocioa
be Ribeira de la marginea ora
șului industrial Porto, ca și în 
micile așezări din provinciile 
nordice întîlnești același tablou 
al mizeriei, o aglomerare de 
mii de oameni în căutarea dis
perată a unui loc de muncă, 
în căutarea unei existențe pen
tru ei și familiile lor.

Din masa acestor deznădăj- 
duiți se recrutează cei, mulți la 
număr, care emigrează în cău
tarea unei iluzorii rezolvări a 
chinuitoarei lor drame : un loc 
de muncă, un minimum de exis
tență asigurat. Din 1955 și pînă 
astăzi, peste un milion de 
portughezi și-au părăsit patria 
în căutare de lucru. Numai în 
1966 și 1967 cifra celor care 
au plecat în Franța, R.F.G, sau 
în unele tari nordice s-a ridicai 
la 200 000.

Fără pașaport, necunoscînd 
altă limbă decît portugheza, ei 
nu pot spera în majoritatea 
zdrobitoare a cazurilor, deci* 
cel mult la o muncă necalifica- 
fă, prost retribuită. împinși de 
coșmarul șomajului, ei sînt gata 
să treacă ilegal mai multe 
frontiere spre a munci pentru 
un salariu al groazei — fiind 
amenințați în permanență de a 
fi descoperiți și exilați. Necesi
tatea de a-și întreține, într-un 
fel, familiile rămase acasă este
atît de mare îneît ei își asumă 
aceste riscuri. Bande organizate 
de afaceriști consideră comer
țul cu emigranți ilegali o sursă 
profitabilă de venituri. Contra 
unei retribuții adecvate, ei ofe
ră celor ce doresc să emigreze

în „cartierul" de cocioabe Ribeira de lingă Porto. Mizeria și șoma
jul declanșează drama „pribegilor fără voie" EM. RUCAR

• Astăzi și mîine are loc la 
Bruxelles o nouă reuniune a 
Consiliului ministerial al Pieței 
comune, cu participarea miniș
trilor de externe, de finanțe și ai 
agriculturii. Observatorii consi
deră că această sesiune este una 
din primele încercări la care 
sînt supuse hotărîrile de prin
cipiu adoptate la recenta confe
rință la nivel înalt de la Haga. 
Miniștrii vor încerca sâ găsească 
modalitățile practice de soluțio
nare a problemelor finanțării 
politicii agricole comune.

• PREȘEDINTELE ALGERIEI, 
Houari Boumediene, a prezidat 
ceremonia oficială de instituire 
a Comisiei naționale însărcinate 
cu reforma învățămîntului. în
tr-o declarație făcută cu această 
ocazie, șeful statului algerian a 
precizat că reforma va fi reali
zată înainte de anul 1973, ultimul 
an al planului cvadrienal de dez
voltare a țării. Referindu-se la 
motivele care au determinat gu
vernul să procedeze la o refonmă 
a învățămîntului, Houari Bou
mediene a arătat că Algeria 
moștenise o școală de tip vechi, 
cu aspecte datînd din epoca co
lonială și că, în actuala conjunc
tură, a fost necesar să se adopte 
toate măsurile pentru’ ca învăță- 
mîntul să fie pus în concordantă 
cu obiectivele primordiale ale 
dezvoltării țării.

o posibilitate de a ajunge în 
țări situate mai la nord, consi
derate de aceștia ca un „Eldo
rado" pentru forța de muncă 
umană. Neavînd pașapoarte, 
nici contracte de muncă, masa 
șomerilor ce-și caută iluzoria 
salvare în emigrare constituie 
o pradă ușoară pentru o seamă 
de indivizi dubioși care, în 
urma unor promisiuni vagi reu
șesc să-i deposedeze pe acești 
nenorociți de ultimele lor eco
nomii.

Soarta acestor „disperați" a 
devenit o poveste atît de obiș
nuită îneît nici nu-și mai găseș
te ecou în presa occidentală 
Excepție fac doar cazurile mai 
„spectaculoase", în care . este 
vorba de grupuri mai mari, așa 
cum s-a întîmplat nu demult cu 
episodul ambarcațiunii „Jose 
Alfredo". Aproape 100 de șo
meri din împrejurimile Lisabo
nei și-au încredințat soarta u- 
nui om pe care nu-l cunoșteau 
măcar pe nume. în schimbul a 
5 000 de escudos acesta le-a 
promis să-i transporte în Franța 
și să le asigure locuri de mun
că. Majoritatea, și-au sfrîns ul
timele economii, și-au vîndut 
puținele bunuri personale ori 
s-au împrumutat cu bani. O zi 
și o noapte, cu bagajele să
răcăcioase, ei au așteptat în
tr-un loc izolat sosirea mijlocu
lui de transport promis. în sfîr- 
șil și-a făcut apariția ambarca
țiunea „Jose Alfredo", o veri 
tabi.lă epavă, fără cabine. Am
barcațiunea greu manevrabilă, 
a ieșit în largul mării. Emigran
tă, claie peste grămadă, își mîn- 
cau pîinea adusă de acasă. Pe 
vas nu era decît o foarte mică 
rezervă de apă potabilă care 
s-a terminat după numai o zi 
iar alimente nu existau deloc. 
E probabil că unii dintre emi
granți mai șubrezi, ar fi murii 
de foame și sete dacă pasaqe- 
rii nu l-ar fi constrîns pe căpi
tan să ceară ajutor primului vas 
ieșit în cale. Echipajului cargou
lui spaniol „Don Quijote" nu 
i-a venit să-și creadă ochilor 
cînd la orizont a apărut o mică 
navă portugheză. Puntea era 
plină de oameni care gesticu
lau și strigau, iar ambarcațiu
nea făcea o impresie atît de 
jalnică îneît -spaniolii crezuseră 
un moment, că au în fața lor 
un vas fantomă. Abia cînd cele 
două vase s-au apropiat unul

« MILIOANE DE TONE DE 
ZAPADA au căzut de vineri di
mineața pînă duminică asupra 
capitalei ungare. In unele re
giuni ale țării au bîntult furtuni 
puternice. Astfel, în regiunea 
Szombathely vîntul a atins vi
teze între 80 și 100 kilometri pe 
oră. Stratul de zăpadă atinge 30

Dezvoltarea comerțului 
anglo-polonez

Obiectul discuțiilor prilejuite 
de vizita în Anglia a delegației 
economice guvernamentale polo
neze, condusă de W. Tramp- 
czynski, prim-vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R. P. Polone, îl constituie înche
ierea unui nou acord comercial 
pe termen lung între cele două 
țări, anunță agenția P.A.P.

Anglia es’.e unul dintre cei 
mai importanți parteneri comer
ciali ai Poloniei dintre țările Eu
ropei occidentale, arată în con
tinuare agenția citată. Faptul că. 
în perioada 1964—1968, valoarea 

de altul, spaniolii și-au dat sea
ma ce vor „fantomele". „Murim 
de sete. Dați-ne apă, dați-ne 
pîine" : strigau emigranții por
tughezi. Spaniolii le-au dat ali
mente și apă iar „vasul fanto
mă" s-â îndepărtat. După vreun 
sfert de oră el a virat însă din 
nou : în corpul ambarcațiunii a- 
păruse o spărtură. Cuprinși de 
panică> emigranții ilegali luptau 
pentru a-și salva viața. Venii 
în ajutor, echipajul de pe „Don 
Quijote" a început operația de 
transbordare. Primirea priete
noasă făcută de pescarii din 
Asturia nu a constituit o prea
mare consolare pentru șomerii- 
emigranți portughezi care și-auemigranți portughezi care și-au 
pierdut ultima lor speranță și 
ultimul lor avut. După cîteva 
ore, autoritățile spaniole i-au 
trimis înapoi spre Portugalia. 
Spre patria lor pe care o pără
siseră de cîteva zile cu iluzia de 
a-și găsi un rost; patria, unda 
îi aștepta, dacă nu o condam
nare pentru „trecerea ilegală a 
frontierei", în orice caz nici o 
perspectivă de a-și găsi de lu
cru, de a-și asigura existența.

Dar dacă cei 100 de pe „Jose 
Alfredo" ar fi ajuns, totuși, la 
destinația prevăzută ? Săptamî- 
nalul lusitan „VIDA MUNDIAL" 
(a cărui apariție a fost, de alt
fel, recent suspendată temporar 
pentru „idei subversive") a efec
tuat Ia începutul acestui an o 
anchetă în rîndul emigranților 
portughezi care trăiesc actual
mente în Franța și R.F.G. La 
Toulouse (Franța) și Leverkusen 
(R.F.G.) reporterii lui „VIDA 
MUNDIAL" au întîlnit, ceea ce 
ei descriu cu amară ironie drept 
„cartiere de barăci, cu un ex
trem de minim confort" undo 
trăiesc înghesuiți cîte 8—10 în
tr-o cameră muncitori portu
ghezi. Mai puțin de 4 la sută 
din emigranți! portughezi din 
Franța și R.F.G. — notează re
vista lusifanp — ocupă posturi 
de muncitori calificați. Restul 
sînt angajați, permanent sau se
zonier la munci necalificate, 
slab retribuite. „Ei — constată 
reporterii lui „VIDA MUNDIAL" 
— duc o viață dură, vecină a- 
desea cu promiscuitatea, de
parte de familiile lor, iar singu
rul lor gînd este să economi
sească pentru a putea să trimi
tă, lunar sau trimestrial, ceva 
bani celor de acasă pentru 
traiul de toate zilele". Efectuînd 
un sondaj în rîndul muncitorilor 
portughezi, reporterii revistei 
citate, au pus unui număr de 
500 de muncitori întrebarea : 
„Intenționați să rămîneți aici ?" 
Absolut toți au răspuns negativ. 
Ei au arătat că sînt nefericiți 
în străinătate, departe de locu
rile lor natale și de ai lor ; ei 
au declarat, fără excepție, că 
s-ar întoarce imediat în patrie 
dacă ar avea posibilitatea de a 
găsi un loc de muncă. Răs
punsul acestor 500 închide în el 
întreaga dramă a celor pes
te un milion de portughezi care 
au fost nevoiți să plece din pa
tria lor. Un milion de pribegi 
fără voie acuză o societate in
capabilă să le asigure dreptul 
elementar la muncă, Ia o exis
tență demnă.

centimetri. în toate localitățile 
au început ample acțiuni de des
zăpezire. Pluguri pentru înlătu
rarea zăpezii și mașini de cură
țat funcționează fără întreru
pere. La Budapesta, mii de oa
meni lucrează la deszăpezirea 
arterelor de circulație.

schimburilor reciproce de mărfuri 
a crescut de la 72 086 000 la 
114119 000 lire sterline, atestă 
existența unui proces permanent 
de creștere. Referindu-se, în con
tinuare, la structura acestoi 
schimburi, agenția reliefează, tot
odată, că, în 1968, din totalul ex
porturilor Poloniei în Anglia, pro
dusele industriale de consum au 
reprezentat numai 7 la sută, iai 
mașinile și utilajele 2,5 la sută. în 
timp ce importurile sale din a- 
ceastă țară au avut o structură 
complet opusă.
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