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In imagine aspect de la montarea rotorului turbinei nr. 1 și a ro
torului generator al aceleiași tuf bine
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Aniversarea a 150 de ani de teatru romanesc

Mesajul adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Consiliului de Stat,
slujitorilor teatrului din întreaga țară

Stimați tovarăși,

Angaja 
> mcntclc

devin

• DIN DATELE furniza
te de Direcția locală de 
statistică Satu Mare rezul
tă că unitățile industriala 
din județ și-au realizat 
planul anual de producție 
la toți indicatorii cu 11 zile 
înainte de termen. Pro
ducția industrială a înre
gistrat un ritm de creștere 
de 12,5 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut. Valorificarea su
perioară a resurselor na
turale, creșterea gradului 
de prelucrare a materiei 
prime și scăderea cheltuie
lilor materiale au contri
buit la realizarea unei e- 
conomil la prețul de cost 
de 17,5 milioane lei. s-au 
obținut, totodată, beneficii 
suplimentare însumînd 17 
milioane lei, față de 8 mi
lioane lei cit consemna 
angajamentul anual.

Se prelimină ca pînă la 
sfîrșitul anului, sporul pro
ducției suplimentare să fie 
de circa 105 milioane lei. 
reallzîndu-se peste preve
derile planului 1 500 mașini 
de gătit cu gaze, 75 tone 
transportoare, 175 garnituri 
mobilă, peste 500 000 trlco- 
taie, 215 000 confecții, 
50 oo perechi încălțăminte, 
< ne preparate de carne, 
> . tone brînzeturi, 45 tone 
ulei comestibil șl alte pro. 
duse.

• SIMBATA dimineața, 
..zina constructoare de 
autocamioane din Brașov 
și-a îndeplinit planul anual 
de producție. In cursul a- 
cestui an, uzina a produs 
30 550 autocamioane, cu 50 
mai mult față de preve
deri. Trebuie subliniat, de 
asemenea, că în 1989 între
prinderea brașoveană a 
asimilat în fabricație un 
nou tip de camion, avînd 
o sarcină portantă de 7—8 
tone. Potrivit prevederilor, 
în 1970 uzina va produce cu 
6 000 de autocamioane mai 
mult decît în acest an.

Pînă acum au anunțat 
îndeplinirea planului de 
producție pe anul 1969 un 
număr de 25 de întreprin
deri din județul Brașov. 
Printre acestea se află 
Combinatul chimic Făgăraș, 
Trustul 5 construcțli-mon- 
taj, Fabrica de șuruburi 
Brașov șl altele.

• COLECTIVUL
Lupeni, cea mai mare ex
ploatare de cărbune coesi- 
ficabil din țară, a îndepll 
nit cu 13 zile mai devreme 
sarcinile anuale de plan. 
Cu cele 64 000 tone de căr
bune extrase peste preve
derile planului la zi, mi
nerii de la Lupeni au reali
zat de aproape două ori 
prevederile angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă. Succesele înregis
trate sînt rezultatul orga
nizării judicioase a produc
ției și a muncii în subte
ran, precum și mecanizării 
complete a fluxului tehno
logic în cinci abataje fron
tale de mare capacitate, 
măsuri care au dus la creș
terea productivității mun
cii cu aproape 100 kg 
cărbune pe post. A sporit, 
concomitent și eficiența 
economică a producției, 
fapt concretizat în realiza- 
rea a peste 3 milioane lei 

■ ’ economii și beneficii supli- 
' mentare.

• UNITĂȚILE aparținînd 
centralei industriale a gea
murilor și materialelor Izo
latoare cu sediul în Plo
iești și-au realizat sarcinile 
de plan pe anul în curs cu 
15 zile înainte de termen. 
După cum apreciază direc
torul centralei, ing. Vaslle 
Dragoș, pînă la 31 decem
brie se vor realiza sporuri 
de circa 40 milioane lei, la 
producția globală, iar la 
export sporuri de 10 mi
lioane lei. De remarcat că 
in acest an, ca urmare a 
aplicării unor măsuri teh
nice și organizatorice efi
ciente, costurile la 1 000 lei 
producție marfă au coborît 
la nivelul planificat pen
tru anul viitor, obținîn- 
du-se beneficii suplimenta
re de peste 20 milioane lei.
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Tn 1970 cooperativele agricole 
din județul Timiș 
cu legume peste 
tare, o bună parte 
tă suprafață revenind culturilor 
timpurii și extratimpurii. Aceasta 
presupune ca zilele de iarnă să 
fie intens folosite pentru pregă
tirea viitoarelor recolte. Fiindcă 
aceste zile corespund unei peri
oade hotărîtoare asigurării ră
sadurilor, cînd se amenajează ră
sadnițe calde, se asigură cantită
țile de semințe necesare, sînt 
pregătiți oamenii, se amplasează 
culturile și se fertilizează supra
fețele ce vor fi cultivate, am 
căutat răspuns unor întrebări fi
rești : Ce se întreprinde în ju
dețul Timiș acum, pentru pro
ducția de legume a anului vii
tor ? în ce se materializează 
activitatea tinerilor din cadrul 
cooperativelor 
legume ?

La Direcția 
inginer Flaviu 
serviciului hortiviticol, ne spune: 
întregul necesar de prefabricate 
pentru tocurile de răsadnițe a fost 
asigurat. De asemenea au fost 
confecționate mai bine de 60 la 
sută din ramele necesare, iar a- 
provizionarea cu biocombustibil 
și pămînt de țelină este încheia
tă. Acest succes se datorează, în 
bună parte, acțiunilor tinerilor 
care, imediat după încheierea lu
crărilor campaniei de toamnă, 
au lucrat în cadrul „săptămînii 
fertilizării" la transportul gunoiu-

vor cultiva
6 200 hec- 

din aceas-

cultivatoare de

agricolă, tovarășul
Smeianu, . șeful

lui de grajd și a îngrășămintelor 
chimice pe suprafețele prevăzute 
cultivării legumelor.
Cele spuse de tovarășul Smeianu, 
își găsesc acoperirea în ceea ce se 
realizează în aceste zile în marea 
majoritate a cooperativelor agri
cole de producție, unde cultura 
legumelor se află în centrul pre
ocupărilor consiliilor de condu
cere. Pentru asigurarea unor can
tități sporite de roșii în anotim
pul rece, pe lîngă cele 131 hec
tare solarii existente, în primă
vara anului viitor urmează să 
fie construite încă 40 de hecta
re. Materialele au fost deja asi
gurate, circa 60 la sută din su
prafețele care urmează să fie a- 
menajate sînt nivelate, iar spalie- 
rii au fost instalați. Totodată, 
douăzeci de cooperative agricole, 
s-au asociat pentru construirea a 
două complexe de sere, la Lo- 
vrin și la Timișoara, în suprafață 
de 22 hectare care vor fi culti
vate cu roșii.

„întreaga suprafață — ne spu
nea tovarășul inginer Vasile Ni- 
mară, directorul complexului de 
sere intercooperatist de la Timi
șoara—ar fi trebuit dată în ex
ploatare la 30 noiembrie, pentru 
ca ciclul I al producției să poată 
incepe la termenul stabilit. Răsa
duri avem pentru douăsprezece 
hectare, le-am și repicat dar de 
plantat n-avem unde le planta 
pentru că la această dată numai 
pe 4 hectare construcția a fost 
încheiată. Inginerul șef-adjunct

ÎN ÎNTRECEREA CO TIMPUL,

In această iarnă, cea de a 6-a 
a „Porților de Fier", principalele 
obiective se conturează din ce în 
ce mai pregnant. In acest an, o 
adevărată perioadă a marilor re
corduri, succesele au punctat 
precis unele etape importante ale 
graficelor de construcție. Să ne 
amintim numai... la 15 august, cu 
două săptămîni mai devreme, se 
deschidea navigația fluvială — 
ecluza — (inundarea incintei 1 
A, amonte și aval, s-a făcut cu 
mult înaintea termenului stabi
lit). Nici nu trecuse o lună și în
chiderea Dunării (fazele a 11-a șt 
a IlI-a) și zăgăzuirea ei se exe
cutau într-un termen nepre
văzut de redus, ciștigîndu-se 30 
de zile. Aceste avansuri n-au în
semnat pentru constructori nici 
un moment de relaxare. Dimpo
trivă, ele au facilitat grăbirea u- 
nor lucrări precum și predarea

împlinirea unui veac și jumătate de la 
inaugurarea primului teatru în limba ro
mână in capitala țării noastre îmi oferă 
prilejul de a adresa, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al meu personal, 
un călduros salut și sincere felicitări dra
maturgilor, artiștilor și tuturor celor ce 
slujesc cu talent și dăruire arta scenică în 
București și în întreaga țară.

Etapă memorabilă în istoria teatrului 
românesc, anul 1819 semnifică încununa
rea unor vechi și înflăcărate năzuințe ale 
intelectualilor și patrioțiior români și tot
odată un rodnic început pe drumul creării 
unui teatru care să slujească activ la tre
zirea conștiințelor, la educarea poporului 
în spiritul luptei pentru eliberarea na
țională și socială. O trăsătură esențială a 
istoriei teatrului românesc este împletirea 
sa organică și profundă cu însăși istoria 
țării, cu strădania pasionată a cărturarilor 
iubitori de neam pentru cauza luminării 
maselor. Personalități de seamă ale seco
lului trecut. Gh. Asachi. V. Alecsandri, 
Kogălniceanu in Moldova, Gh. Lazăr. 
iancu Văcărescu, Ion Eiiade Rădulescu în 
Muntenia, Timotei Cipariu, Gheorghe Ba- 
rițiu, Iosif Vulcan în Transilvania, au cti
torit teatru în limba română, încredin- 
țindu-i misiunea nobilă de a da „ascuțire 
minții", de a îndrepta „năravuri", de a 
îmbogăți limba românească — cum spu
nea la 1819 poetul Iancu Văcărescu.

Generații de dramaturgi s-au străduit.

altora la montaj. Iar pentru a- A 
ceasta este suficient să amintim 
predarea nișelor pentru montarea 
ghidajelor la turbina 5, cota 46 £ 
cu 25 de zile mai devreme, pre- 
dare.a nișelor pentiu montarea 
ghidajelor de la grătar și vana ® 
rapidă la turbina 4, cota 53, cu 
aproape o lună înainte de terme- — 
nul prevăzut, betonarea rotoarelor W 
de la turbinele 3 și 4 cu 4 zile 
avans. »

Sintetizînd, fără să amintim o ™ 
serie de alte lucrări adiacente, 
planul de producție anual a fost A 
îndeplinit integral încă la data
de 2 decembrie. Constructorii
marelui sistem au realizat peste A 
plan, în cele 11 luni, la princi
palele obiective (centrală, ecluză, 
baraj și avant porturi) circa £ 
32 000 m.c. betoane. în prezent, 
constructorii șantieruui 1 lucrea- • 
ză în ritm susținut la centrala 
propriu-zisă (la turbinele 1 și 2 _ 
se fac finisaje, în stadiu avansat ™ 
aflîndu-se turbinele 3 și 4 iar

alături de artiștii care au dat viață scenică 
operelor lor, să facă din teatrul nostru o 
tribună de ginduri și sentimente înălță
toare.

Condițiile cele mai propice pentru dez
voltarea unei arte teatrale de cea mai 
înaltă măiestrie, care să aparțină cu ade
vărat întregului popor, au fost create in 
țara noastră după eliberarea de sub jugul 
fascist, în epoca edificării societății socia
liste. Teatrele răspîndite astăzi pe întreg 
teritoriul țării sînt angajate în vasta operă 
de construcție a culturii socialiste, de 
transformare a conștiințelor, de educare a 
cetățenilor in spiritul unor idei înaintate, 
al nobilei ideologii marxist-leniniste. In 
procesul amplu de făurire a noii societăți, 
artiștii teatrelor noastre, români, maghiari, 
germani 'și de alte naționalități își aduc 
valoroasa contribuție, muncind neobosit 
pentru desăvirșirea măiestriei artistice, 
pentiu îmbogățirea patrimoniului nostru 
cultural cu noi opere memorabile.

îmi exprim convingerea că dramaturgii, 
artiștii, toți slujitorii scenei din țara noas
tră își vor intensifica eforturile pentru a 
ridica și mai mult nivelul artei teatrale 
românești, vor milita neobosit pentru răs- 
pîndirea în masele largi a valorilor artei 
naționale și universale, pentru lărgirea 
orizontului de cultură al întregului popor.

La aniversarea celor 150 de ani de tea
tru românesc în capitala țării noastre, 
urez tuturor celor ce își dedică talentul 
și energia artei teatrale spor la muncă, noi 
și însemnate biruințe pe calea propășirii 
artei și culturii socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat

A « • • f //pirtiile
VACANTEI

Ce acțiuni recreativ-in- 
structive ii așteaptă 
în cele trei săptămîni 

de odihnă pe elevi ? Ce 
s-a organizat în acest 
sens? De la Comitetul U.T.C. 
al municipiului București ani 
aflat informații In ceea ce-i 
privește pe elevii Capitalei.

Pe tot parcursul vacanței, 
în două etape, se va organiza 
o gală de filme destinate e- 
levilor. Ei vor avea astfel o- 
cazia să vizioneze ecranizări 
după opere celebre, filme cu 
subiecte istorice, pelicule pe 
teme muzicale, științifico- 
fantastice, de actualitate etc. 
Ca un corolar, la sfîrșitul lui 
decembrie la Liceul „Gh. 
Lazăr" vor fi organizate 
„Două zile ale filmului ar
tistic".

Un inedit concurs de mu
zică ușoară — intitulat „No- 
tele-n vacanță" — dotat cu

premii, polarizează de pe a- 
cum atenția. El se va desfă
șura la clubul elevilor cu 
participarea a cite doi repre
zentanți din fiecare sector, 
cîștigători ai fazelor anteri
oare. Concursul va avea _loc 
in ziua de 7 ianuarie urmînd 
să aibă loc tot acolo „concer
tul laureaților", urmat de 
carnaval. Juriul va fi prezidat 
de un tînăr compozitor, pro
babil Florin Bogardo. Conco
mitent, în aceeași sală, se va 
desfășura un concurs fulger 
de caricaturi — bineînțeles, 
pe subiectele de moment, a- 
dică din însăși desfășurarea 
concursului.

Pe teme geografice și lite
rare Modern-Club va găzdui 
un concurs fulger „Cine știe, 
cîștigă". Firește, vor avea 
de „cîștigat" toți participan- 
ții, fiindcă va urma imediat 
o seară de dans.

proiectare a 
întocmit cu 

constructorul 
lor abia la

ELISEI TARȚA

PATINOARELE!
I

oră: gheața IcAbuleaV.

Ipag. a IlI-a)(Continuare în
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al Șantierului 7 instalații-montaj, 
Ion Marghidan motivează întâr
zierile prin nerespectarea terme
nului de predare al proiectelor 
pe care Direcția de sistematiza
re, arhitectură și 
construcțiilor le-a 
mare încetineală, 
intrînd în posesia

(Continuare în pag. a 11-a)

PRIM PLAN
Iarna, cu zăpadă și ger, a 

sosit brusc, deodată cu va
canța. Musafir nepoftit ? 
Dimpotrivă, așteptat.

Anotimpul sporturilor de 
iarnă s-a așezat astfel pe 
tronul lui atotstăpînitor. 
Pentru amatorii de patinaj, 
de săniuș și de schi — alte 
griji, alte preocupări. Oare 
așa să fie ? Dau o raită prin 
oraș. Mă opresc Ia patinoa
rul Floreasca. Zilele tre
cute criticam în ziarul nos
tru faptul că „deschiderea" 
sezonului i-a prins pe admi-

nistratorii gheții artificiale 
cam nepregătiți : un număr 
mic de patine Ia centrul de 
închiriere în raport cu soli- 
citanții, starea proastă și lip
sa mijloacelor de ascuțire a 
acestora... Acum, cînd am 
văzut aglomerația de la in
trare și învălmășeala de pe 
patinoar — se așteaptă 3 
ore ca să-ți poți procura un 
bilet pentru o

Elevii bucureșteni sînt in
vitați la numeroase carnava
luri ce vor avea loc 
in tiecare sector, la 
rea unor spectacole, 
„Othello“, „Liliacul" 
română), la serbări

aproape 
viziona- 
precum 
(Opera 

școlare, 
vernisaje etc. Merită reținut 
și concertul de muzică popu
lară de la Liceul nr. 27 CU 
concursul cunoscutului cin- 
tăreț Emil Gavriș (4 ianua
rie 1970). La nivelul sec
toarelor vor funcționa 
cursuri de arbitri pentru 
elevi, aceștia fiind intro
duși, teoretic, în tainele unor 
sporturi foarte îndrăgite (fot
bal, baschet, handbal, volei 
tenis) și căpătînd totodată cu
noștințe privind judecarea 
jocurilor.

Asta nu înseamnă însă că 
sportul propriu-zis e eludat. 
Dimpotrivă. Numeroase con
cursuri — după starea timpu
lui — de săniuțe, schiuri, pa
tinaj, întîlniri la masa de șah, 
cupa „30 Decembrie" (insti
tuită de Comitetul municipal 
București al U.T.C. la gim
nastică), jocuri dîrze sub pa-

r. bAileșteani 
I. TRONAC

(Continuare în pag. a ,11-a)

In troleibuze, pe stadioane, 
la ghișee, la cinematograf, la 
cofetărie, peste tot unde ano
nimatul e mai mult sau mai 
puțin asigurat, se află, într-o 
formă sau alta, supapele ora
șului.

Un călător întreabă pe în-

Supapele
orașului

ROMULUS RUSAN

casatoare la a cîta stație va 
trebui să coboare, lncasatoa- 
rea răspunde prea încet și 
călătorul repetă sfios întreba
rea. Incasatoarea răspunde 
enervată, abia acum ca lumea. 
Un alt călător ia apărarea că
lătorului ultragiat și o jignește 
pe încasatoare. Un al treilea

(Continuare în pag. a Il-a)
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Cu cîteva zile înainte de sfîrși- 
tul anului Comitetul județean 
Caraș-Severin al U.T.C., împreu
nă cu Consiliul județean al 
sindicatelor și Casa creației 
populare, a invitat pe scena 
Casei de cultură din Reșița, la 
un examen-concurs, formațiile de 
muzică ușoară de pe cuprinsul ju
dețului. Așadar, sîmbătă și dumi
nică, amatorii de muzică ușoară 
reșițeni au avut prilejul să aplau
de sincer sau din politețe truda 
de un an a celor care aspiră la 
primele locuri în ierarhia muzicii 
ușoare.

Majoritatea orchestrelor și a so
liștilor prezenți în concurs au de
monstrat o vizibilă ascensiune ca
litativă dar și tendința imitării 
fără succes a unor vedete. Afir
mația susține și un alt adevăr : 
cu prilejul unor asemenea con
cursuri se produce o firească se
lectare a valorilor din muzica 
noastră ușoară, lucru de care

Debuturi
’69

compozitorii, mai ales, ar trebui 
să tină seama. Un exemplu în a- 
cest sens a fost formația Matador 
de pe lingă clubul C.F.R. din 
Carasebeș. onorată cu premiul I și 
condusă de Peter Oșanltzki.

Au cîștigat sufragiile juriului 
acei soliști care au reușit să de
pășească imitarea vizibilă — la 
unii pină șl în gestică — a mo
delelor consacrate, atrăgînd aten
ția prin aceeași degajare ce înso
țește întotdeauna originalitatea ca 
în cazul Iui Merle Gerhard din 
Caransebeș, cîștigătorul premiului 
I, sau Carmen Covaci, din Oțelul 
Roșu, clasată pe locul al doilea.

Am notat de asemenea lăudabi
la intenție a orchestrei minerilor 
din Anina care prin instrumente
le aduse în scenă au încercat o 
„înțelegere" între ritmica jazu
lui și cea a muzicii beat.

Din păcate ne-a impresionat ne
plăcut vulgarizarea devenită șl 
ea o modă de a broda improviza
ții muzicale folosind pagini din 
Eminescu sau Lenau, spre pildă, 
cu atît mai mult cu cît astfel de 
încercări sînt făcute de tineri 
prea puțin inițiați într-ale muzicii 
sau ale poeziei. Ar trebui ca 
înaintea prezentării unor astfel de 
producții ele să primească avizul 
unor personalități competente.

în încheiere, ca invitată de o- 
noare a concertat formația Casei 
de cultură a tineretului din Cra
iova, deținătoarea premiului I 
„Ghiocelul de aur“ 1969. Cartea de 
vizită prezentată a fost onorată de 
plin și răsplătită cu îndelungi a- 
plauze.

I. D. DANCEA

(Urmare din pag- I)

călător ia apărarea demnită
ții încasatoarei. Treptat, tro
leibuzul devine un teatru de 
luptă. Lupta continuă și după 
cohorîrea tiptilă a călătorului 
ultragiat.

A fost o supapă a orașului.
Pe stadion, cauza poate fi 

temperamentul prea săltăreț, 
la faze, al vecinului din față. 
La ghișeu, temperamentul 
prea moale, la solicitări, al 
funcționarului de pe scaun. 
La cofetărie, faptul că un 
client a întrebat dacă frișca 
„Diplomatului" nu e cumva 
acră. La cinematograf, pofta 
de a savura cu voce tare a 
unui spectator ocrotit de in-

Supapele 
orașului

tuneric. Peste tot, supapele 
orașului funcționează cu străș
nicie.

Cauzele nu sînt nici ,.Di
plomatul", nici acustica ghi- 
șeului, ci sînt cu totul altele. 
Avem concetățeni cărora le 
place să se producă în pu
blic : o soacră prea acră, un 
șef prea autoritar, un fel de 
a fi prea timid al lor înșile îi 
oprește să-și spună părerea și 
să-și ridice glasul acolo unde 
și afund cînd ar trebui. Iar 
oamenii își dau drumul în pu
blic ca niște mari actori ano
nimi care repetă mereu o pie
să niciodată jucabilă. N-au 
nevoie de aplauze, riscă să fie 
chiar fluierați, dar rolul lor 
nu mai încape în ei. Prin su
papele orașului îl repetă pes
te tot cu aceeași pasiune, tot
deauna mtndri, netulburați.

Actori necunoscuți, legiti- 
mați-vă 1 E nevoie de numele 
voastre, care oricum scrijelea
ză invizibil scoarța copacilor, 
betonul monumentelor noastre 
de liniște și civilizație I

FESTIVALUL NAȚIONAL 

DE TEATRU

Ultimele zile - teatrele 
bucureștene in competiție
Ultimele zile ale Festivalului 

național de teatru au angajat in 
marea competiție finală teatrele 
bucureștene : prima scenă a 
țării. Teatrul Național „Ion 
Luca Caragiale" cu trei specta
cole, Teatrul „Bulandra" cu alte 
două. Aceste ultime reprezen
tații au constituit pentru doi 
cunoscuți dramaturgi prilei de 
afirmare în arta regizorală. Paul 
Everac și-a transpus scenic ale 
sale ,,Contrapuncte“, reușind 
cel puțin în „Urme pe zăpadă", 
o omogenitate de ansamblu pe 
filonul temei istorice și ansam
blul din care reținem nuanțata 
interpretare a lui Corneliu Co- 
man.

Am cunoscut, de asemenea, 
versiunea scenică găsită de Au
rel Baranga piesei sale „Tra
vesti". montare care Impune din 
nou personalitatea complexă a 
Marcelei Rusu.

Cu o foarte bogată istorie 
spectaculară intr-un timp re
lativ scurt, piesa lui Lovinescu 
„Al patrulea anotimp" a fost 
preluată și de Mihai Berechet : 
spectacolul fiind în primul rînd 
o suită impunătoare de portrete 
scenice create cu finețe de Na*  
tașa Alexandra, Carmen Stă-

EXPOZIȚIE DE
în sălile Muzeului de artă 

din Craiova s-a deschis o ex
poziție de artă plastică inter
județeană. Artiștii din județe
le Dolj, Mehedinți și Hune
doara, semnează cele 113 lu
crări de pictură și sculptură. 
Majoritatea pieselor expuse 
aparțin unor autori tineri 
membri ai cenaclurilor plasti
ce din dele trei județe. Rețin 
atenția în mod deosebit lucră-

Pe „pîrtiile“ 

vacanței
(Urmare din pag. I)

nou sau la fileu îi așteaptă 
pe elevi. Semnificativ e și 
faptul că deschiderea activi
tăților sportive va avea loc 
festiv, pe stadionul Dinamo 
în ziua de 22 decembrie. 227 
de elevi vor merge în tabere 
de odihnă și instruire (Săccle, 
Odorheiul Secuiesc) iar alții 
(circa 900 înscriși doar pină 
acum) vor poposi pentru cite 
6 zile în taberele O.N.T. de 
la Pîrîul Rece, Bușteni, Rîș- 
nov, Sinaia, Poiana Izvoare
lor. Și, în sfîrșit, numeroși 
elevi vor porni în excursii 
spre Russe, Tîrgoviște, Poia
na Brașov etc.

Firește, fiecare școală și 
fiecare sector și-a propus în 
plus, acțiuni proprii, așa in
cit elevii să poată alege iar 
vacanța să-șl îndeplinească 
cu brio funcțiile sale tonico- 
reconfortante.

Duminică, dimineața. O 
pădure de schiuri — 
Gara de Nord. Sute de 

studenți așteptau îmbarca
rea pentru itinerariile vacan
ței. încotro? întrebarea adre
sată oricăruia dintre inter
locutorii noștri — cîțiva din 
cei 600 studenți ai facultăți
lor bucureștene-care plecau 
în taberele de odihnă — a 
identificat : Predeal, Bușteni, 
tradiționale „orășele univer
sitare" de iarnă, dar și Bor- 
sec, Slănic-Moldova, Călimă- 
nești, Căciulata, Govora, So- 
vata, tacul Roșu tot atîtea 
nume noi în constelația va
canței anotimpului alb. în 
rest, un răspuns Ia unison 
formulat în cîteva cuvinte de 
grupul constituit ,,ad hoc" din 
Elena Tănase, de la Facul
tatea de limbi străine. Eugen 
Taloi, de la Electronică, 
Claudia Voicu, Cecilia Șer- 
bu, Stelian Iorgu, Gabriel 
Istrate, Mircea Vitovschi și 
Gheorghe Pistolu de la In
stitutul de Educație Fizică 
și Sport : ,,Ne ducem să ne 
odihnim în ambianța tonifi
antă a munților, pentru 
excursii, schi, săniuș, bătălii 
cu bulgări de zăpadă, braț la 
braț cu tinerețea".

Din cele 17 centre univer
sitare ale țării, prima oară 
și din Sibiu, cel mai tînăr 
membru al familiei „Alma 
mater", 3 200 studenți. printre 
care și 350 de colegi străini 
care studiază în România, 
vor străbate zilnic, pină la 29 
decembrie „pîrtiile" vacan
ței în tabără.

Pentru recrearea lor cît 
mai plăcută, alături de bucu
riile oferite cu generozitate 
de iarnă, în ambianța mon
tană, organizatorii au pus la 
lucru un întreg arsenal cul- 
tural-distractiv și sportiv 

nescu, Emanoil Petruț și Traian 
Stănescu.

„Transplantarea inimii necu
noscute" ne-a oferit plăcuta re- 
întîlnire cu o tripletă de crea
tori ale căror succese sînt con
sacrate : Al. . Mirodan, Mont 
Ghelerter și Radu Beligan. Un 
spectacol de mare prospețime și 
vervă spirituală, un fascinant 
dialog susținut de acest maestru 
al scenei care e Radu Beligan 
alături de talentul unor inter
pret valoroși : Ileana Predescu, 
Marin Moraru, Florian Pitiș. 
Ultimul cuvînt al festivalului a 
revenit mult cunoscutei „Coana 
Chirița" — în versiunea scenică 
semnată de Horia Popescu, 
spectacol asupra căruia vom 
reveni în cronica teatrală. Iar 
ultima cădere de corțină și ulti
mele aplauze ne lasă în atmo
sfera de așteptare, așteptarea 
verdictului juriului, deci a pre
miilor. care vor încununa cele 
mai interesante creații actori
cești, regizorale, scenografice, 
într-un cuvînt. vor încununa 
cele mai interesante evenimente 
ale artei spectacolului contem
poran ce valorifică dramaturgia 
originală.

LILIANA MOLDOVAN

PLASTICĂ
rile lui SopOv Kole Nicos, Eus- 
tațiu Gregorian, Toma Hittih, 
Viorel Penișoară, Vaslle Buz 
(Craiova), ale soților Ecaterina 
și Victor Sylvester, Elena Bia- 
nu, Iosif Tollman Iosif Ma- 
tyas (Petroșani), Iosif Engel 
(Hunedoara), Kovacs Ernest 
(Deva) și Iile Mucloniu (Tr. 
Severin).

V. R.

destinat audițiilor muzicale, 
concursurilor „Cine știe, cîș- 
tigă", întrecerilor de schi și 
săniuș. Seria surprizelor a 
debutat ieri seară cu „mu
zică, dans, antren", l-a reu
niunile și carnavalurile prile
juite de deschidere. Cunoscu
te orchestre studențești—„A- 
micii", „Academic", „Mefis- 
to“, „Metronom", „Expe
rimental" — vor ritma voia 
bună, la dans și la specta
cole muzical-distractive. Pen
tru colegii din toate tabere
le, formația de estradă a 
Institutului de construcții 
din București a început din 
Valea Prahovei un turneu 
inedit, cu popasuri zilnice i 
„Turul stațiunilor studen
țești".

Un prieten nedespărțit — 
cîntecul de excursie. Pe po
tecile care leagă cabanele, 
iubitorii de drumeție porniți 
din stațiunile de odihnă își 
vor întîlni colegii cu domi
ciliul în „taberele alpine". 
La mare înălțime, în 16 ca
bane, aproape 1 200 studenți 
învață sau își desăvîrșesc, 
după un program intensiv, 
deprinderile de bun schior.

Tuturor, vacanță plăcută I• • • • Q
Porțile

(Urmare din pag. 1) 

celelalte — 5 și 6 — se înca
drează în grafic) la ecluză și la 
stația de transformatoare de 400 
kv și au început lucrările la 
podul de legătură între baraj și 
drumul național (D N 6). în a- 
celași ritm continuă lupta cu 
roca dură de pe fundul albiei 
Dunării, unde va fi pus funda
mentul viitorului baraj. Se pre- 
limină terminarea, pînă la finele 
anului, a excavațiilor grosiere în 
stîncă, și va putea începe tur
narea primelor betoane la baraj. 
Operațiunea va avea un avans de 
peste trei luni și va îngloba un 
volum de muncă și de materiale 
considerabil. Cifric, barajul de- 
versor înseamnă 324 000 m.c. be
ton, 230000 m.c. excavații prin 
explozie, 3500 t. armături și 17 
luni efective de lucru. în 
această luptă cu timpul, con
structorii au ieșit biruitori. Aici, 
la baraj, oamenii maistrului Vass 
Edmond (și notînd acest nume 
nu avem dreptul să-l uităm pe 
cel al șefului de echipă Gavrilă
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PLASTKÂ^

Alături de nume prestigioa
se ale artei noastre plastice, 
aparținînd unor generații 
vîrstnice și mijlocii asupra 
cărora analiza noastră s-a o- 
prit în repetate rînduri, expun 
la Salon și o serie de tineri 
asupra creației cărora ne 
propunem să stăruim în cro
nica noastră. Întreprinderea nu 
este lipsită de riscuri, bineîn
țeles. Nu ne gîndim la ab
sența creației unor tineri de 
talent, ci la ușoara derută pe 
care o poate provoca o altă 
categorie de artiști prezenți 
pe panourile expoziției cu lu
crări ce reprezintă un stadiu 
depășit al propriilor lor cău
tări și, evident, în contradic
ție cu ceea ce au afirmat în 
ultima vreme. Considerațiile 
noastre nu se referă la Valoa
rea propriu-zisă a acestor lu
crări, ci la sensurile pe care 
acestea le propun și care, 
din punctul de vedere abor
dat, devin inoperante. In a- 
ceastă categorie am cita, de 
pildă, picturile lui Horia Ber- 
nea, Barbu Nițescu sau Gil 
Nicolescu, ultimul prezent cu 
două lucrări de o reală vibra
ție poetică pe linia unui 
„realism magic". In ansam
blu nu-mi pot imagina acest 
Salon și nu numai el se în
țelege, fără creația tinerilor 
noștri plasticieni, care, dinco
lo de experiențe mai puțin 
izbutite și pe care le consi
derăm ca inevitabile într-un 
proces de desăvîrșire artistică, 
sînt autori ai unor lucrări de 
o reală valoare artistică, lu
crări în care au înțeles să pă
trundă, să disocieze cu mai 
multă rigoare elementele de 
informație, tot ceea ce le 
propun mentorii spirituali sub 
semnul cărora evoluează nu 
rareori creația unui tînăr plas- 
tician. Relevăm că ei nu s-au 
oprit numai la efecte de lim
baj, ci că în multe cazuri au 
încercat să pătrundă mai a- 
dînc sensul creației ca și 
realitatea pe care au înțeles 
să o așeze la temelia artei lor. 
Creația tinerilor în general 
vădește infinitele nuanțări pe 
care le poate îmbrăca expre

Plute pe Bistrița

de fier
Cașvan, care înseamnă de fapt 
întreaga echipă), care montează 
cele două macarale de betonare, 
de mare tonaj, din cele 8 nece
sare, au deja o substanțială de
pășire de timp. Cum reușesc a- 
ceste performanțe P Explicația 
maiștrilor N. Zbanca și Gavril 
Olah este suficientă și, dincolo 
de simplitatea ei, convingătoare : 
„prin dăruire și disciplină". Și 
spunînd astfel despre oamenii 
maistrului Vass, am înțeles că a- 
ceastă caracterizare succintă se 
referea de fapt și la oamenii din 
subordinea lor. De aceea am in
sistat să aflăm și cîteva nume. 
Buldozeriștii Stoica Ion, Ștefan 
Mihail și Ion Nicolescu, excava- 
toriștii Nicolae Onțanu ji Petre 
Nicolaș sînt doar cîțiva din tine
rii ce deservesc mașinile care de
vorează fundul de piatră al albi
ei fluviului, pregătind leagănul 
de zbor al barajului. Sînt aceiași 
tineri care au participat la lucră
rile de închidere a Dunării. Ei 
vor participa la lucrările barajului 
pînă la cota finală. Pentru ei cît 

sia figurativă, mai ales în 
direcția unei viziuni simboli
ce, fantastice, viziune în care, 
așa cum spuneam, se pot 
recunoaște într-o formă sau 
alta asimilate, în diferite 
trepte, accente suprarealiste, 
expresioniste, cubiste etc., 
dar care în ansamblu nu im
pietează asupra originalității 
exprimării. Am cita, de pildă, 
lucrările Paulei Ribariu și Ca- 
rolinei Iacob ca și pe acelea 
ale Aureliei Matei, evocatoare 
a unui fantastic folcloric de o 
mare densitate poetică și ex
presivitate plastică a simbolu
rilor. In aceeași categorie poa
te fi încadrată și lucrarea lui 
Lucian Ciqată, un tînăr pictor 
de o remarcabilă fervoare, a- 
supra căruia critica s-a oprit 
din păcate mai puțin. Sim
bolurile pe care le oferă pic
tura sa vin parcă dintr-un 
îndepărtat și ancestral fond

Tinerii in salonul de pictură 

și sculptură al municipiului București

(sala DALLES)

popular, arhaic, și puterea lor 
de sugestie stă parcă mai mult 
în vraja incantatorie a gestu
lui decît imaginea propriu- 
zisă. Vrîneanțu completează 
acest univers cu lucrările sale 
în care încearcă să' concilieze 
un spirit rustic românesc cu 
atmosfera de saga breughe- 
liană. Ion Grigore sau Sabin 
Bălașa, ultimul dintr-o altă 
perspectivă clasicizantă am 
zice, cultivă o exactitate de
rutantă a detaliilor pe linia 
unei picturi de sugestie cu un 
rapel evident la simbolul lite
rar. Gabriela Pătulea Drăguț 
încearcă, ca și Georgeta Nă- 
păruș, în relații compo
ziționale cert diferențiate, o 
prezentare caleidoscopică și 
fastuoasă a realității apropia
tă numai ca alfabet pur plas
tic cubismului analitic. Pînze- 
le Luciei loan și ale lui Va- 
sile Celmare se înscriu mai 
degrabă unei viziuni decora
tive în care evident „subiec
tul", rămîne mai mult la sta
diul de „motiv" și nu se rea

și pentru toți ceilalți tineri din 
brigăzile respective (media de 
vîrstă nu trece peste 25 de ani), 
timpul nu a constituit o opre
liște : „La noi nu se ține sea
ma de timp. Se lucrează în trei 
schimburi, ca în uzină, pe orice 
vreme cît rezistă omul. Iar aici, 
omul nu a dat niciodată înapoi".

Doar cîteva momente i-am vă
zut pe constructori într-o pauză 
de odihnă. Dar și atunci erau 
preocupați. Nu-și vorbeau. Aș
teptau ceva. Așteptau să audă 
exploziile pregătite de maistrul 
artificier Ion Coste și Toma 
Bobeșiu în cavitatea de piatră a 
barajului. S-au adăpostit în hala 
de pe platforma de montaj a 
centralei. Și atunci i-am văzut 
atenți și interesați, ca și mine, 
urmărind cu admirație mișcările 
sigure ale montorilor, care exe
cutau, ajutați de poduri rulante 
de 400 ‘tone, asamblarea ulti
mului segment al statorului ge
neratorului de la turbina I. După 
terminarea ecluzei, centrala a fost 
cel dintîi și cel mai însemnai 
front de lucru pentru Întreprinde
rea Energomontaj-Bucurefti. In 
cursul anului următor, conform 
Directivelor Congresului al X- 
lea, primele două grupuri vor in
tra în funcțiune, iar cel de al 
treilea va avea încheiate lucră

lizează decît ca un pretext 
pentru o rafinată rezolvare 
plastică. Din seria picturilor 
care tind spre abstractizare 
remarcăm lucrările lui Toma 
Roată și Mihai Bardac, lucrări 
în care sugestia realității ( a 
unui peisaj fabulos, cosmic) 
ne fac mai circumspecți în a 
le încadra expresiei citate. 
Poate că. singurul artist care 
s-ar înscrie mai ferm acestei 
direcții este Teodor Moraru. 
Tînăra generație de sculptori 
despre care se cuvin rostite 
poate mai multe cuvinte de 
apreciere decît am făcut-o 
pînă acum ni s-a părut mai 
puțin îndepărtată de filonul 
unei tradiții atît prin modul 
de tratare al materiei pro- 
priu-zise fie prin sugestiile 
propriu-zise, Ne gîndim, de 
pildă, la „Himera viatului" a 
lui Mihail Meiu, care, ca și 
Maria Cocea, de altfel, ne a-

mintește de viziunea terifian
tă a unui Paciurea sau la lu
crările lui Nică Petre și Brea- 
zu Cristian, care pornind de 
la evidente sugestii livrești, 
realizează lucrări pline de o- 
riginalitate și expresivitate. 
Am mai remarca în cadrul 
portretisticii, care credem noi 
că abundă în actualul Salon 
în dauna compozițiilor, por
tretul lui „Gheorghe Angliei" 
de Dumitru Pasima, portret 
de o elevată adîncime psiho
logică și subtilitate în trata
re ca și portretul lui „Ion 
Creangă" mai mult cu calități 
decorative, de Alexandru 
Gheorghiță. Fără îndoială, nu 
putem să încheiem aceste rîn
duri fără a evidenția compo
ziția ecvestră „Ștefan cel 
Mare", a lui Paul Vasilescu 
autor care se apleacă cu con
secvență asupra istoriei și 
care realizează lucrări de o 
certă originalitate.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

rile de montaj. Această sarcină I 
va fi realizată ■

In prezent pe platformă la _ 
turbina I se află montat roto- I 
rul generatorului, o piesă de ■ 
„numai" 620 t. și se efectuează _ 
probele de etanșare cu ulei sub I 
presiune. Statorul generatorului ■ 
este în curs de centra/, după Care _ 
se va începe bobinajul. In cursul I 
lunii ianuarie în puțul turbinei, ■ 
vor fi introduse rotorul și lagă- _ 
rul axial. Precizia montajului, I 
precum și gabaritele mari ale a- ” 
gregatelor (unicate prin dimen- _ 
siuni) impun montorilor un grad I 
ridicat de tehnicitate. Iar monto- ■ 
iii s-au dovedit și de astă dată, - 
cum remarca tînărul inginer I 
Claudiu Croitorii, de la „benefi- I 
ciar“, la înălțime. Buna organiza
re a locului de muncă, pregătirea I 
tehnologică a fiecărei operații de 9 
montaj, precum și lucrul în două 
și trei schimburi, încă din faza fl 
de început, sînt factorii impor- ■ 
fanți ai ritmului ridicat de mon- 
taj. I

Constructorii și montorii, în- - 
tr-o încleștare fără precedent în I 
lupta cu timpul pentru respecta- ■ 
rea și devansarea termenelor de _ 
execuție stabilite, dau viață, aici, I 
la Porțile de Fier, dezideratelor I 
majore ale vremurilor noastre _ 
socialiste.

FILARMONICA
VARȘOVIANĂ

în urmă cu cîțiva ani, în
tr-o sală de spectacole de pe 
malurile Vistulei, un obișnuit 
concert al Orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii Naționale 
din Varșovia, ne contura di
mensiunile unui ansamblu cu 
succese unanim recunoscute 
după șase decenii de existen
ță, după sute de concerte sus
ținute în toate marile centre 
artistice ale Europei, Americii 
și Asiei.

Varșovienii sînt indiscutabil,, 
posesorii unei formații de 
înaltă clasă artistică și turneul 
întreprins zilele acestea în țara 
noastră a reliefat valorile deo
sebite ale orchestrei.

Filarmonica varșoviană a 
poposit sub cupola Ateneului, 
după înalte „ridicări ale șta
chetei". Ne mai amintim de vi
zitele lui Ormandy Cu Filarmo- 
nicș din Philadelphia, ale lui 
Karajan în fruntea Filarmo
nicii vieneze, ale lui Zubin 
Mehta în fruntea Orchestrei 
din Los Angeles și, în sfîrșit, 
ale Filarmonicii din Lenin
grad și a marelui ei dirijor 
Evgheni Mravinski.

Și după asemenea înalte 
experiențe artistice varșovie
nii ne-au relevat o formație de 
o perfectă omogenitate, un in
strument muzical minunat sin
cronizat, răspunzînd prompt, 
eficace, sugestiilor unui diri
jor de mare talent (Witold 
Rowicki) — o orchestră avînd 
o frumusețe de ton și o preci
zie de atac de-a dreptul re
marcabile.

Ascultînd Orchestra Națio
nală a Filarmonicii din Var
șovia am fost martorii unor 
acte de creație de înaltă ți
nută profesională, ai unor con- 
certe exemplare, care sînt fă
ră îndoială rodul unor înde
lungate pregătiri, unei perfec
te colaborări între membrii 
formației,

Sub conducerea lui Witold

PE TREAPTA
împlinirea vîrstei de aur a 

fost un prilej de neuitată săr- 
sărbătoare și pentru tinerii din 
localitatea Gurghiu. Cuvintele 
tovarășilor Czlre Dlonisie, se
cretar al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C. șl Leon Truță 
primarul comunei, le-au înfă
țișat drepturile șl îndatoririle, 
responsabilitățile care le revin 
de acum înainte ca cetățeni 
majori al țării. In numele ce
lor 53 de elevi ai Grupului Sil-

Producție suplimentară
(Urmare din pag. I) 

sfîrșitul lunii aprilie. De această 
întîrziere au fost legate alte nea
junsuri în sectorul de aprovizio
nare cu materiale de construcții. 
Acestea trebuiau să fie coman
date cu trei pînă la șase luni 
înainte. Dar din cauza lipsei pro
iectelor necesarul n-a putut fi 
stabilit și de aceea comenzile 
s-au făcut cu întîrziere. Abia la 
sfîrșitul lunii noiembrie pe șan
tier a fost adusă ultima țeava 
pentru centrala termică a sere
lor. Alături de aceste motivări 
tovarășul inginer aduce și altele 
care se referă la lipsa forței de 
muncă calificată (instalatori, ca- 
loriferiști, electricieni etc.), 
la greutățile ivite în organizarea 
șantierului care s-a înființat abia 
în acest an. O situație asemănă
toare o întîlnim și la complexul 
de sere intercooperatist de la 
Lovrin unde din cele zece hec
tare care trebuiau date în folo
sință funcționează numai trei. 
Motivările care explică dar nil 
justifică starea de fapt sînt ace
leași. Deci, o altă Suprafață de 
7 hectare sere așteaptă „acoperi
re". Serele din Arad au fost 
construite tot de întreprinderea 
13 construcții-montaj de care 
aparține șantierul. Existînd ex
periența anterioară, estimarea 
necesarului de materiale era 
o treabă ușoară, aproviziona

O FORMAȚIE

DE CLASĂ:

Rowicki orchestra pulsează 
cu vigoarea unui organism 
perfect „pus la punct". Chiar 
și decalările sonore (au fost 
în tălmăcirea Simfoniei a IV-a 
de Ceaikovschi și a Simfoniei 
concertante de Karol Szyma- 
novschi momente de luxurian
ță sonoră inadecvate poate a- 
custicii Ateneului), par rodul 
unei debordante vitalități.

Din programele prezentata 
ne-au interesat, desigur, în 
mod Special, lucrările ce re
prezentau școala poloneză.

în cele două concerte sus
ținute la București am ascul
tat alături de a 4-a simfonie 
a lui Ceaikovschi, un Concert 
pentru sextet de coarde de 
Rameau și „Petrușka" lui j 
Strawinski. — trei lucrări re
prezentând momente semnifi-. 
cative din istoria creației po
loneze o uvertură de Moniu- 
szko — creatorul operej na
ționale poloneze, Siț^^nia 
concertantă de Karol Szyma- 
novski, — un clasic al creației; 
veacului XX, și Simfonia a 
III-a de Tadeusz Baird, unul 
dintre cei mai tineri ri f-ven- 
tanți ai componisticii polone
ze.

Partitura lui Szymanovski, 
cu gradări sonore apropiate 
marilor valori pianistice post
romantice, ne-a dăruit și po
sibilitatea ascultării unui pia
nist de excelentă tehnică, de 
forță și talent — Tadeusz 
Zmudzinski.

în opusul simfonic semnat 
de T. Baird am întîlnit intere
sante încercări de grefare a 
unor noi elemente de limbaj 
muzica] pe expresii ale crea
ției tradiționale.

Interpretările ambelor pro
grame s-au distins prin virtu
ozitate, perfecte repere stilis
tice. și nebănuite valențe co
lori sti cc.

ÎOSIF SAVA

MAJORATULUI
vie și ai liceului din localita
te care au trecut pragul majo
ratului, tînărul Henter /'jsif a 
rostit angajamentul da’ Xm de 
care vot*  da dovadă șl
maghiari pentru a răs?3 .ti în
crederea acordată tinerii! lor 
de către partid și stat. In în
cheierea festivității a urmat un 
scurt program artistic și o 
seară de dans.

C. POGACEA$*1

rea, de asemenea, astfel ca 
în momentul primirii proiectului, 
construcția pornită, să nu mai e- 
xiste strangulări în ritmul de e- 
xecutare.

Producția de legume din ju
dețul Timiș nu trebuie să rămînă 
nici un moment sub semnul în
trebării. Pentru aceasta, specialiș
tii direcției agricole trebuie să a- 
sigure o îndrumare atentă, con
cretă și eficientă, să intervină o- 
perativ pentru rezolvarea orică
rei probleme de aprovizionare cu 
materiale și semințe, de pregăti
re a cadrelor pentru acest impor
tant sector. O datorie de prim 
ordin revine și organizațiilor 
U.T.C. care trebuie să-și conjuge 
preocupările efortului general 
pentru executarea la timp și de 
bună calitate a tuturor lucrărilor, 
în mod deosebit, în aceste zile, 
prezența tinerilor este așteptată 
pe șantierele serelor din cadrul 
complexelor intercooperatiste de 
la Timișoara și Lovrin, precum 
și în cooperativele agricole unde 
se amenajază cele 40 hectare 
sere-solare. Totodată, dintre cei 
mai harnici tineri se cer reco
mandați aceia care vor lucra în 
legumicultura. în atenția tutu
ror trebuie să stea realizarea ce
lor 108 300 tone legume planifi
cate pentru 1970, crearea bazei 
materiale producerii pe 
timpul anului a legumelor V» 
cantități sporite și la calitatea 
corespunzătoare.

^.PENTRU TIMPUL P vA L I B E R

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Patria (orele 13; 16.30; 20), 
Festival (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21.15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 13.30; 21), Modern (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 13,30; 21).

BĂIEȚI IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15), Victoria (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

GALA FILMULUI PRIETENI 
FARA GRAI : rulează la Republi
ca (ora 20,30).

WINNETOU IN VALEA MORȚII : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), București 
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18: 20.30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30), Feroviar (o- 
rele 9; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

INTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Capitol (orele 9,15—14 în 
continuare; 16.15; 18,45; 21)

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: rulea
ză la Central (orele 9,15; 12; 15; 
18; 20,45), Floreasca (orele 9,30; 

12,15; 18; 20,30), Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30).

TINEREȚE FARA BATRlNEȚE: 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
15,45 în continuare, 18,15; 20,30).

BALADĂ PENTRU MĂRIUCA : 
rulează Ia Doina (orele 18,15;
20,30).

101 DALMAȚIENI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

BLOW UP : rulează la Grivița 
(orele 9; 12; 15; 18; 20,45).

LUPII ALBI : rulează la înfră
țirea (orele 15,15; 17,45; 20).

CĂLDURA: rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18: 20.30).

PĂPUȘA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,15—20 în continuare).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Bu- 
cegi (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20,30),  Pacea (orele 15,45; 18; 20,30).

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

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Lira (ore
le 15,30; 18; 20,30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

CORABIA nebunilor : rulea

ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
19).

MORȚII RAMIN TINERI : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.30)

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT i rulează lâ Volga (ore
le 9—15,45 în continuare; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15—15,45 în 
Continuare; 18,15; 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează 
la Crîngașl (orele 15,35—19).

SA TRĂIM PÎNĂ LUNI: rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 18;
20.30) .

MY FAIR LADY: rtllează la 
Gloria (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

VA PLACE BRAHMS: rulează 
la Miorița (orele 8,30; 11; 13,30:
16; 18.30; 21), Tomls (orele 9—15,45 
îr. continuare; 18,15; 20,30).

SEZON MORT: rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 19).

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

CÎND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 19).

CONTESA COSEL : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 19).

MÎNA CU BRILIANTE : rulează 
la Progresul (orele 15.30; 18: 20,30).

BALTAGUL : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE seria I și 
II : rulează la Vitan (orele 15;
19,30).
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 
Ie“ (Sala Studio): PĂRINȚII TE

RIBILI — ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINU — ora 20; (Sala Studio): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; Teatrul 
Mic : PREȚUL — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Studio): 
DIALOG DESPRE DRAGOSTE — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 10; MUȘCHETARII MĂGĂRI
EI SALE - Oța 16.

LUNI, 22 DECEMBRIE 1969
• 18.00 Deschiderea emisiunii. 

Consultații tehnice • 18,15 Con

fruntări — emisiune pentru tine
ret « 18,50 Un interpret îndrăgit 
al cînteeului bănățean — Achim 
Nica « 19,00 Telejurnalul de seară 
0 19,20 Intermezzo coregrafic
0 19,30 Actualități literare. „Al
manah literar 1970“ 0 19,40 Aripi 
pentru oameni — reportaj despii 
viața și activitatea aviatorilor d« 
la AVIASAN 0 20,00 Reflectol 
0 20.15 între metronom și crono' 
metru — emisiune-concurs. Teme' 
le : „Pictura flamandă" șl „Monu*  
mente si locui! istorice din Ro' 
mânia" 0 21,15 Roman-foileton 
„Bîlciiil deșertăciunilor" (episodul 
III) 0 22.00 Agenda politică 0 22,11 
Telejurnalul de noape 0 22,39 
Scena, A -
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După turneul victorios al handbaliștilor 
noștri peste hotare „Clopoțelula BASCHET

STEAUA DINAMO: 86-84

„GREUL DE-ABIA
acum Începe/"

lui Angelo

Ni cui eseu

a sunat...

ne declară NICOLAE NEDEF,

antrenor la echipa națională de handbal masculin

— Ne aflăm, sau mai de
grabă vă aflați la capătul 
unei etape de pregătire care 
se încheie cu acest turneu 
peste hotare. Ce sublinieri 
puteti face la această oră ?

— Rezultatele bune obținute 
de echipa noastră in ultima 
vreme ne bucură. Cu atit mai 
mult victoriile asupra echipe
lor R.D.G. și R.S. Cehoslova
ce, pe terenul lor, echipe pu
ternice, prima, se pare, neîn- 
frîntă niciodată în fieful ei. 
Turneul, rezultatele ne-au de
monstrat posibilitățile pe care 
le are echipa noastră, între 
care : adaptarea la spiritul de 
joc al adversarului și, în func
ție de acesta, impunerea unei 
linii proprii de evoluție chiar 
în cazul unui partener dificil, 
spiritul de luptă, tineresc, te
nace, optimist. Pentru mine a 
fost o revelație să constat că,

APLAUZE PENTRU
NOSIEVICI

Sîmbătă seara, tîrziu, după o călătorie cu trenul de la 
Praga Ia București, de... 39 de ore, naționala noastră de hand
bal masculin, însoțită de cei trei antrenori, N. Nedef, Oprea 
Vlase și Eugen Trofin, s-a întors dintr-un turneu victorios. 
Așa cum se știe, băieții — care se pregătesc cu asiduitate, 
pentru C. M. din Franța, 26 februarie — 8 martie — au în
vins echipa Elveției, în două partide, la scoruri categorice, 
au obținut victoria în meciul cu echipa R.D.G., și din nou 
victorie, în prima partidă de la Ostrava, cu campionii lumii, 
iar la revanșă după numai o zi, au realizat un draw.

Pe această temă •— turneul, victoriile, comportarea jucă
torilor — am avut, ieri, un dialog cu antrenorul N. NEDEF.

în condițiile grele ale unor 
deplasări lungi, obositoare, pri
mul meci cu campionii lumii 
l-am avut după 24 de ore de 
drum cu trenul — ei au tre
cut cu brio, toți, examenul pu
terii de luptă, al ambiției de 
a se impune în fața unor ad
versari care le-au dat întot
deauna de furcă. Insist asupra 
acestui capitol dintr-o rațiune 
binecunoscută, aceea că, în 
general, sportivii noștri aici 
sînt deficitari. Dar, eu doresc 
să arăt Că evoluția bună în a- 
cest turneu nu 
echipă calmul, 
rea, încrederea 
dimpotrivă! Greul 
acum începe ! Dar băieții, noi 
antrenorii, am văzut, ne-am 
convins că avem de ce și pen
tru ce ne bate.

— Evidențieri ? în presa 
din Cehoslovacia s-au făcut a- 
firmații măgulitoare la adresa

a instalat in 
automulțumi- 
exagerată — 

de-abia

• SELECȚIONATA de rifgbl a României și-a Încheiat turneul 
In Franța, Jucind Ieri la Angoulîme cu formația locală pe care a 
tnvlns-o cu scorul de 11—3 (11—0). Punctele echipei române au fost 
realizate de Nica (două încercări în minutele 19 și 21) și Irlmescu 
(lovitură de pedeapsă șl o transformare la una din încercările lui 
Nica). Pentru gazde a marcat Chauvin (încercare în minutul 47).

• DUPĂ cum s-a anunțat, a 23-a ediție a tradiționalei curse ci
cliste „Cursa Păcii1* va avea loc anul viitor, cu începere de la 12 
mai, pe traseul Praga-Varșovia-Berlin (1978 km). Și-au confirmat 
pînă în prezent participarea echipele U.R.S.S., iugoslaviei, Poloniei. 
Cehoslovaciei șl R. D. Germane. Fiecare echipă va fi alcătuită din 
cîte 7 alergători.

• DIN CAPITALA Mexicului se transmite că în țară au fost in
troduse și puse în vînzare, în mod Ilegal, medalii comemorative ale 
Campionatului mondial de fotbal ediția 1970, fabricate în Italia. 
Camera națională a industriei metalelor prețioase a cerut sistarea 
vînzării acestor medalii, deoarece importul lor aduce prejudicii 
economiei mexicane.

• UN PURTĂTOR de cuvînt al Federației internaționale de fotbal 
a dezmințit știrile parvenite din Mexic, știri PQtrivit cărora s-ar 
cunoaște de pe acum capii de serie ăi celor patru grupe ale cam
pionatului mondial de fotbal ce va avea Ioc între 31 mai și 21 
iunie 1970.

La rîndul sâu, președintele Federației Internaționale de fotbal 
Stanley Rous a dezmințit știrile potrivit cărora Anglia, Mexicul, 
R. F. a Germaniei șl Brazilia ar fi fost alese capi 
urma unei „trageri Ia sorți secrete".

0 ATLETA LIESEL Westermann șl înotătorul Hans 
fost declarați cel mai buni sportivi ai anului 1969 din

de grupă In

Fassnacht au 
_____ _____ ____ _____ ______ __________ ____  ___R. F. a Ger

maniei. Hans Fassnacht, în vîrstă rte 19 ani, este deținătorul re
cordului mondial în proba de 4M m liber cu performanța ele 
4’ 04”. Discobola Llesel Westermann deține recordul mondial cu 
63,96 m.
• ECHIPA DE RUGBI a Angliei a învins cu scorul de 11—8 (3—8) 

selecționata Republicii Sud-Africane, într-un meci disputat pe sta
dionul Twickenham, în fața a 55 ooo de spectatori.

• CONTINUlNDU-ȘI turneul în Canada, selecționata de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a învins cu scorul de 9—3 o selecționată cana
diană. Meciul s-a disputat la Vancouver.

• IN CLASAMENTUL principalelor evenimente ale anului 1969, 
stabilit de agenția americană Associated Press, sportul ocupă locul 
9 șl aceasta numai datorită echipei „Miracle Mets" cîștigătoarea 
campionatului mondial de base-ball 1

a ECHIPA feminină de volei „Penicilina iași" care participă la 
un turneu ce se desfășoară în orașul Baku, a învins cu scorul de 
3—1 (14—16, 15—13, 15—12, 15—9) formația Burevestnik Kiev. Astăzi 
echipa română va întîlni formația Neftcl Baku.

echipei, în special a lui Gruia, 
pe care-1 consideră.unul din
tre cei mai mari handbaliști 
ai tuturor timpurilor !

— Este, indiscutabil, la ora 
aceasta ceea ce numim o su- 
pervaloare. Dacă nu rata, el 
ar fi putut marca nu 9 ci 15 
goluri campionilor lumii. De 
data aceasta poate și pentru 
că era puțin accidentat, — 
paradoxal — a Jucat și în a- 
părare mai bine, a colaborat 
mai mult cu coechipierii, a 
fost mai ponderat, mai cir
cumspect la aruncări. De fapt, 
toți componenții lotului au 
jucat bine în acest turneu: 
Penu, Samungi, Oțelea, < 
ducătorul de joc, Gațu...

— Dar tinerii, cei 
proaspăt promovați ?

— în nota comportării 
la Trofeul „Carpați" de la 
mișoara, adică bine.

— Despre adversari ?
— Elvețienii alcătuiesc 

echipă modestă, în schimb, 
reprezentativa R.D.G. și vechii 
noștri rivali, cehoslovacii, ră
mîn aceleași echipe de matu
ritate și forță, care știu totul 
despre jocul de handbal și 
care, dacă te prind descumpă
nit și greșind, mai ales ulti
mii. nu te iartă, te speculea
ză la maximum, fiind în stare 
să cîștige lupta poate nu l 
datorită atributelor lor de 
cît greșelilor tale...

— Și acum, încotro se 
dreaptă „frontul bătăliei" 
vederea C. M. din Franța ?

— începem antrenamente 
intense. Vă spuneam că greul 
de-abia acuma vine. în pers
pectivă — obiective care ne 
cer tuturor, eforturi și sacri
ficii : îmbunătățirea jocului de 
apărare, perfecționarea con
traatacului, realizarea prin an
trenamente, prin repetări 
unui joc mai precis, mai 
gur în momentele fixe 
rirea eficacității părții 
a atacului — Licu, 
Chicid și Birtolom. 
trebuie să arate mai mult cu
raj în acțiunile ofensive și in 
aruncările la poartă, spre a 
micșora procentul de ocazii 
favorabile nefructificate. Sîn- 
tem — continuăm să fim 
încă deficitari la aruncările 
la 7 m. în ultimul meci 
cehoslovacii, la situația 
egalitate, Guneș și Popescu 
ratat 2 lovituri de pedeapsă. 
De asemenea, pe agenda noa
stră de lucru, a antrenorilor, 
sint înscrise și alte probleme, 
cum ar fi dinamizarea jocului 
în unele momente, exersarea 
unor scheme (tactice !) pe cu
pluri de jucători ca și replie
rea rapidă în apărare 1

con-

mai
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Ti-

o
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Joc
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în

a 
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și mă- 
stîngi 

Guneș, 
Aceștia

de 
cu 
de 
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C. VASILE

Ea ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, vacanța fotbaliștilor din lo
tul reprezentativ al țării s-a ter
minat. Clopoțelul lui Angelo Ni
culescu a sunat azi dimineață la 
Complexul sportiv „23 August" 
din Capitală, unde Răducanu, 
Sătmăreanu, Hălmăgeanu, Dan, 
Deleanu, Radu Nunweiller, Dinu, 
Dobrin, Dumitrache, Lucescu, 
Mocanu, Dumitru, Lupescu, 
Ghergheli, Domide, Neagu și Iu- 
lică Popa vor lua startul pregă
tirilor în vederea participării la 
turneul final al C.M. din Mexic 1 
Primul obiectiv al tricolorilor 
noștri este, după cum am mai a- 
nunțat, turneul de iarnă din A- 
merica de Sud.

După un riguros control me
dical — pe care doctorul Dumi
tru Tomescu îl va efectua azi și 
mîine la centrul de medicină 
sportivă „23 August" — „mexi
canii" încep miercuri antrena
mentele de readaptare a organis
mului la efort și de pregătire fi
zică generală.

Renunțîndu-se la deplasarea

• AZI, LOTUL REPRE
ZENTATIV A FO T RE
UNIT LA BUCUREȘTI
• S-A RENUNȚAT LA 
„ESCALA" DIN AFRICA
• 11 IANUARIE — DATA 
SIGURA A PLECĂRII ÎN 
AMERICA DE SUD 0 AN
GELO NICULESCU NE-A 
FURNIZAT SI O SUR
PRIZA : CHEMAREA TT- 
NARULUI BOTH ÎN LO
TUL „MEXICANILOR" I

într-o stațiune de munte, jucăto
rii rămîn în Capitală pînă la 11 
ianuarie, cînd este prevăzută ple
carea în turneu. Angelo Nicules- 
cu ne-a informat, ieri, că s-a re
nunțat la „escala" din Africa, așa 
incit echipa va „zbura" direct în 
America de Sud. Din păcate, pro
gramul turneului nu a fost defini
tivat nici pînă la această oră.

Și acum, <? veste-surpriză de 
ultimă oră: jucătorul Gavrilă 
Both .(Olimpia Satu Mare — 
Divizia / B) a fost chemat la 
București I Desigur, știrea poate 
provoca senzație și nedumerire în 
rîndul iubitorilor fotbalului, care 
rțu prea au auzit de acest fotba
list. Dar antrenorul federal Gil 
Mărdărescu îi va lămuri (sperăm) 
în rîndurile ce urmează: „Both 
se numără, indiscutabil, printre 
cei mai buni cinci fotbaliști ro
mâni. Face cu mingea driblin
gurile și fentele lui Dobrin, și în 
plus, aleargă din 16 în 16".

Băcăuanii Ghiță și Dembrov- 
schi au fost lăsați la formația de 
club, pentru a fi prezenți la 13 
ianuarie în meciul retur cu Kil
marnock, din cadrul „Cupei eu
ropene a tîrgurilor". Ei vor face 
„joncțiunea" cu tricolorii în Ame
rica de Sud.

DUMITRU VIȘAN

Nosie viei (nr. 6), „pionul" de bază al echipei „Steaua"

Meciul sezonului la baschet 
s-a disputat ieri la Floreasca 
între eternele rivale și preten
dente la titlu, Steaua și Dinamo 
București, formații în care 
activează cei mai valoroși ju
cători din țară, majoritatea 
componenților echipei naționa
le. Derbiul s-a ridicat din toa
te punctele de vedere la înăl
țimea așteptărilor, oferind o 
dispută spectaculoasă și echi
librată, cu multe faze de bas
chet modern, cu momente de 
virtuozitate tehnică, cu o pasio
nantă evoluție a scorului, în- 
vingătoarea fiind cunoscută a- 
bîa după prelungiri. Partida a 
reprezentat și un interesant duel 
tactic între antrenorii Vasile 
Popescu și Dan Niculescu, duel 
încheiat cu victoria primului 
care, însă, a avut un „atu" de 
necombătut în persoana lui 
Dragoș Nosievici, cel mai bun 
jucător de pe teren. După ce 
In prima repriză „Nosi" a dus 
greul atacului, înscriind 23 din 
cele 46 de puncte ale steliștilor, 
in a doua parte a jocului el a 
măcinat încetul cu încetul de
fensiva dinamovistă, 
du-i pe adversari i 
numeroase greșeli personale, 
ceea ce, desigur, 
mult potențiali ’

, obligîn- 
să comită

ceea ce, desigur, Ie-a scăzut 
mult potențialul. în total, No- 
sievici a înscris 32 de puncte, 
fiind factorul decisiv al victo
riei obținute de Steaua iar e- 
voluția sa a reprezentat un 
model de combativitate și dă
ruire în Joc și, în același timp, 
un model de sportivitate, ceea 
ee ne îndeamnă să adăugăm a- 
plauzele noastre... în scris celor
cu care publicul spectator l-a 
gratulat in încheierea meciului. 
Alături de el s-au mai remarcat 
din echipă militară 
p.), Czmor (11 p.), 
(11 p.), precum și 
conducător de joc 
Dinamoviștii, deși lipsiți de a- 
portul Iul Novac, ar fi putut

Tarău (21 
Gheorghe 

excelentul 
Dimancea.

partida dacă 
__ _  _  ___  măi mult a- 
supra jocului și ar fi fost mai 
puțin preocupați de proteste la 
adresa deciziilor arbitrilor. De 
altfel Diaconescu, unul din ele; 
mentele de bază ale formației 
campioane, a părăsit terenul 
încă din prima repriză în urma 
unui gest ireverențios față de 
arbitri, fapt care a contribuit 
mult la înfrîngerea echipei 
sale. La rîndul Iui, maestrul 
sportului Mihai Albu, deși a e- 
voluat excelent, înscriind 26 
puncte, a impresionat neplăcut 
prin protestele pe care, aproa
pe la fiecare fază în care se 
lua o decizie favorabilă adver
sarilor, le adresa arbitrilor. De 
la Dinamo singurul Jucător 
care a corespuns integral a fost 
Dragomirescu (27 p.) care, din 
păcate, s-a accidentat tocmai 
în finalul partidei, atunci cînd 
era mai multă nevoie de el. 
G. Chiraleu și C. Negulescu au 
condus în 
întîlnire dificilă.
meci Steaua a rămas singură 
în postura de lider, urmată de 
Dinamo și „U“ Cluj. în celelal
te partide s-au înregistrat re
zultatele Scontate. Iată-Ie t 
MASCULIN : Poli.-Buc. —
I.C.H.F. : 77—57; Rapid —
I.E.F.S.: 89—66 (după prelun
giri); Comerțul Tg. Mureș — 
Poli. Brașov: 78—77 (după pre
lungiri); Poli. Galați — Voința 
Buc.: 77—75; Univ. Timișoara — 
„U“ Cluj: 77—65; Pe primul loc 
— Steaua cu 20 de puncte apoi 
Dinamo 17 puncte (un meci 
mai puțin) și „U“ Cluj cu 16 
puncte. FEMININ: Poli. Buc. — 
Voința Brașovi 96—69; Rapid — 
Mureșul Tg. Mureș: 70—48; 
Univ. Cluj — I.E.F.S. 1 56—85;
Constructorul — A.S.A. Cluj — 
61—39; Progresul — Crișul Ora

dea 60—61.

totuși să cîștige 
s-ar fi concentrat

general bine această 
ificilă. După acest

ov. PĂUN

STEAUA - DINAMO 3-1

Derbiul de volei, eternul der
bi Steaua—Dinamo, desfășurat 
la Floreasca, sîmbătă seara, n-a 
întrunit sufragiile spectatorilor, 
spectacolul, dacă se poate numi 
așa, a fost, cu indulgență, me
diocru. Au cîștigat steliștii, nu 
pentru că au jucat mai bine, ci 
pentru că au greșit mai mult 
adversarii lor —* dinamoviștii.

Dar meciul ne oferă nu nu
mai prilejul unor considerații 
despre comportarea unei echipe 
sau a alteia, ci mai mult. Dat 
fiind faptul că în cele două 
team-uri au evoluat marea ma
joritate a selecționabililor — 
pare-se, 11 — printr-un reflex 
am putea judecă, dintr-un anu
me unghi, cam cum arată vo
leiul nostru la ora actuală. Drept 
să spunem, după acest derbi, nu 
putem spune că arată prea bine. 
Voleiul pe care l-am văzut nu 
mai e cel de odinioară, cînd 
după serviciu, treceau uneori 
două-trei minute pină cădea 
mingea pe parchet, într-atîta se 
prelungeau fazele, acțiunile la 
fileu. Ce poșae exprima oare 
faptul că un set, primul, între 
două echipe puternice, se ter-

„Cupa U.A.S.R
Pritna ediție a „Cupei U.A.S.R." 

a reunit, pe cele două patru
latere de concurs din sala de 
sport a Institutului politehnic 
bucureștean, 50 de tineri stu- 
denți judoka, reprezentînd cen
trele universitare Brașov, Cluj, 
Craiova, Iași, Ploiești și Bucu
rești (cu 2 echipe).. Absența de 
ultim moment a timișorenilor, 
care se anunțau redutabili, ca 
și prezentarfea la start a unor 
formații incomplete — Clujul, 
de pildă, cu un concurent mai 
puțin — a făcut ca numărul de 
participanți să fie relativ mic. 
Cauzele ? In prag de vacanță

studențească, ar fi o primă ex 
plicație. „Cupa, in ansamblul 
ei, a reușit însă să mobilizeze 
alte sute de studenți care au 
concurat la fazele premergătoa
re finalei pc țară — faza pe in
stitute și faza pe centre univer
sitare — ne relatează profesorul 
Ion Hantău, 
mâi valoroase 
țești de judo, 
cru subliniază
te a acestui sport ,,i 
în facultățile noastre. Și nu nu
mai în facultăți, dacă avem în 
vedere că în momentul de față 
numărul sportivilor legitimați

antrenorul celei 
formații studen-

I.E.F.S. Acest lu-. 
larga popularita- 

,debutant"

REGRETE...
mină în mai puțin de 15 mi
nute ?! De-abia, la sfîrșitul se
tului doi, am văzut 
cată mai mult decît 
cele trei pase de 
plasă. E drept, jocul 
cins începînd din
N-am văzut, decît de două sau 
trei ori, mingi „puse“. în schimb 
am văzut mingi ridicate și tra
se, fără să se înalțe în fața lor 
obișnuitul și elementarul blo
caj ; am văzut mingi căzînd, în
cet, între jucători în 
ei, fiecare aștepta, să 
celălalt. ’ Asemenea 
sînt, să recunoaștem, 
penibile. Nu arareori ,______
fileu, aveau atita precizie îneît... 
adversarul puncta sigur, precis.

O caracteristică, destul de ciu
dată pentru un sport dinamic, 
reliefată în derbiul de volei, a 
fost aceea a lipsei de vitalitate 
— deși nu se poate spune că 
nu s-a luptat mult — de tine
rețe și dîrzenie. 
dar tinerii păreau 
și veteranii erau 
prumutau partidei 
mecul jocului tineresc. Faptul 
merită subliniat și pentru mo-

mingea ju- 
serviciul și 
dincolo de 
s-a mai în- 

setul trei.

vreme ce 
intervină 
momente 

destul de 
pasele la

Paradoxal — 
mai „bătrîni" 
cei care îm- 
ceva din far-

în întreaga țară, la judo, este 
de aproape nouă ori mai mare 
decît cel al... luptătorilor. Cu di
ferența calității desigur, dar nu 
sîntem decît la început. La 
campionatele naționale, printre 
participanți, studenții au alcă
tuit marea majoritate, ceea ce 
este un important punct cîști- 
gat".

Așadar, sportul care a cuce
rit uimitor de repede populari
tate în rîndul studenților, și-a 
desemnat primii cîștigători ai 
„Cupei U'.A.S.R.", pe echipe. 
Aceștia sînt. în ordine : Bucu
rești I, cîștigătoarea trofeului. 
București II, iași. Clujenii, des
pre care aminteam că au concu
rat cu un om mai puțin, au 
ocupat un meritoriu loc IV, 
fiind la un pas de a-i învinge 
pe campioni în întîlnirea direc
tă. Prima echipă a Centrului 
universitar București a fost 
compusă din Bazil Tătărăscu, 
unul dintre cei mai tehnici ju
doka ai turneului, student la 
I.E.F.S. (In fotografie, el execu
tă un spectaculos salt „kani- 
basami". In traducerea, pentru 
neinițiați, „cleștele langustei"). 
G. State, Gr. Cartianu, D. Go- 
ga și S. Alexandrescu. Un alt 
specialist prezent la concurs, 
antrenorul Lucian Ghiță a apre
ciat doOă lucruri esențiale i 
„Nivelul tehnic al întrecerii a 
fost surprinzător de ridicat. Ion 
Csep de Ia Cluj, igșenii M. Pur- 
țuc și Ov. Crețu și, desigur, Tă
tărăscu, sînt sportivi care evo
luează la nivel de lot. în secții
le lor de judo ei nu sînt „unica
te". Arbitrajul, punct nevralgic 
uneori, a fost întrutotul cores
punzător". Iar faptul că judo-ul 
s-a dovedit și cu acest prilej o 
ramură sportivă deosebit de în
drăgită în rîndul studenților, 
am adăuga no!, este cea mai de 
preț concluzie. Să o cultivăm 
cu grijă.

VIOREL RABA

tivul că unii dintre acești ti
neri, aii fost cooptați în lotul 
național. Pe ce criterii ?

Acestea fiind, după opinia 
noastră, „revelațiile" derbiului 
de volei, ne este greu să facem 
evidențieri. Poate Bartha de la 
învingători și Corbeanu, de la 
învinși, cit a jucat, ar merita 
menționați pentru efortul și dă
ruirea din joc. Poate !

încolo, așa cum se întîmplă 
tot mai des, după meciurile de 
volei, cu rare excepții, ne des
părțim de sala Floreasca cu re
grete.

rezultate TEHNICE :

C. V.

MASCULIN : Progresul—Pe
trolul : 3—1 ; Rapid—Viitorul
Bacău : 3—0 ; Polit. Galați—Uni
rea Tricolor Brăila : 3—1 ; Trac
torul Brașov—Minerul Baia 
Mare : 3—1 ; Polit. Timișoara— 
„U“ Crâiova : 3—0. în clasament 
conduce Steaua.

FEMININ : Univ. Timișoara— 
Medicina București : 3—0;
C.S.M. Sibiu—I.E.F.S. : 2—3
Progresul—Dinamo : 0—3 ; Ra
pid—C.P.B. : 3—0; Voința M 
Ciuc—Penicilina Iași : 0—3 ; Fa
rul—Ceahlăul P. Neamț : 3—2
în clasament conduce Rapid.

PATINOARELE!
(Urmare din pag. I)

nici nu se vede, decît
masa de oameni care se miș
că uniform, fără încetare, 
pulverizînd-o pur și simplu 
cu patinele — ne-am dat 
seama că ar trebui să criti
căm faptul că nu-i suficientă 
gheață de... închiriat. A- 
ceasta este, realmente, situa
ția. Bucureștiul, cu o mulți
me de lacuri și alte posibili
tăți — baze sportive nume
roase, ușor adaptabile — nu 
oferă tinerilor îndrăgostiți 
de sportul cu patine spațiul 
necesar. Un calcul estima
tiv pe care l-am făcut cu 
tov. Florin Gămulea, secre
tarul general al Federației 
de patinaj, ne-a relevat că 
în București sînt circa 
40—50 000 de amatori ai a- 
cesțui sport. Și un singur 
patinoar, Floreasca, ce 
poate acoperi, într-o zi pli
nă, maximum 2 000 de cereri. 
Soluția ? Ce spuneam mai 
înainte — amenajările sim
ple. Anul trecut organele ți 
organizațiile U.T.C. din Ca
pitală au amenajat, prin con
tribuția benevolă a tinerilor, 
mai ales a elevilor, cîteva 
zeci de patinoare naturale, 
în curțile școlilor, pe tere
nurile sportive și chiar pe 
unele lacuri, care s-au bucu
rat de o mare afluență de 
tinerețe. O dată o experiență 
dobîndită, mă gindeam, sur
priza inactivității pe această 
linie nu ne mai poale pîndi. 
Acum trei-patru zile, am vi
zitat cîteva școli. Mă uit, în 
dreapta, în stînga prin curți, 
cercetez cu luare aminte te
renurile de sport, gurile de 
apă și nu descopăr nici un 
semn...

Și-atunci, alertă !
La redacție, parcă pentru 

a ne îndepărta îngrijorarea 
primim din partea C.N.E.F.S., 
un plan de măsuri, elaborat 
împreună cu Comitetul' Mu
nicipal București al U.T.C., 
cu alți factori, privind ac
țiunile și activitățile sportive 
din sezonul rece. Lectura Iui 
ne furniza argumentele, ga
ranțiile pentru înfrîngerea 
temerii că se repetă situația 
de anul trecut, adică ne prin
de iarna și se consumă ma
teria primă — gerul, zăpada 
și apa — fără o idee măcar 
despre patinoare. Citim ne
gru pe alb : „în fiecare sec
tor se vor amenaja 3—4 pa
tinoare naturale folosindu-se 
terenurile de sport ale șco
lilor, asociațiilor și cluburi
lor sportive. Patinoarele se

vor întreține permanent 
pentru ca gheața să fie de 
bună calitate. Pe aceste pa
tinoare se vor organiza con
cursuri și demonstrații de 
patinaj viteză, de pati
naj artistic și patinaj dis
tractiv, precum și serbări și 
carnavaluri. Activitatea cea 
mai intensă se va desfășura 
cu osebire în perioada va
canței elevilor. In acest scop 
se vor organiza tonete pen
tru închiriere de ghete și 
patine, precum și tonete de 
alimentație pentru deservi
rea patinatorilor".

Excelent, nu ? Totul e dacă 
proiectele nu rămîn numai 
pe hîrtie. Avem motive să 
credem că nu. Argumente în 
plus :

— Comitetul municipal 
U.T.C. — ne spune tov. Gri- 
gore Robe — de Ia secția 
sport — se va îngriji ca ia 
toate cele 8 cluburi ale ti
neretului de la sectoare să se 
amenajeze cîte u» patinoar. 
Iar cînd timpul va permite, 
vom organiza, pe Capitală, 
un mare concurs popular de 
patinaj la Floreasca...

— în sectorul nostru — ne 
declară tov. Maria Cucu, se
cretară cu problemele de 
școli la sectorul 3 — avem 
deja stabilite locurile pentru 
6 patinoare. Cîteva adrese i 
..Universal-club", Liceul nr. 
38, Liceul „Emil Racoviță", 
Liceul 29...

— Un număr de 6 000—7 000 
de tineri din sectorul nostru 
vor avea unde să patineze — 
ne spune prof. Flaviu Filip, 
șeful secției sport de la sec
torul 5. Pregătirile sînt în- 
tr-atît de avansate, îneît vă 
pot da și adresele celor 8 
patinoare pe care le vom a- 
menaja îndată ce timpul ne 
va permite : Tehnic-club, 
Baza Constructorul, Liceul 
nr. 30, Cartierul Berceni sud, 
între blocuri — 2 patinoare, 
pe magistrala Nord-sud, pe 
un spațiu viran, și un altul 
în parcul din spatele Tribu
nalului. împreună cu Consi
liul popular al sectorului, pe 
lacul din Parcul tineretului 
din vechiul Cocioc, amena
jăm o pistă de viteză...

Sigur, n-avem nici un mo
tiv să ne îndoim că aceste 
entuziaste proiecte vor de
veni faptă. Dar, atenție, sti
mați organizatori ai bucuriei 
tinerilor patinatori : FRIGUL 
A SOSIT !

Vom reveni în 3—4 zile, 
pentru a informa cititorii a- 
supra materializării proiec
telor pe care Ie dorim nu 
proiecte ci... patinoare.

Capitală,



NU NUMAI 
„SATANA".Pentru înfăptuirea 

aspirațiilor poporului 
vietnamez

Miting consacrat aniversării a 9 ani 
de la crearea F. N. E. din Vietnamul de sud

Cu prilejul împlinirii £ nouă 
ani de la crearea Frontului. Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, în zona eliberată, 
de forțele patriotice a avut loc un 
mare miting, la care a participat 
președintele Guvernului revolu
ționar provizoriu, Huynh Tan 
Phat — anunță postul de radio 
Eliberarea.

într-o declarație făcută cu a- 
ceastă ocazie, Huynh Tan Phat a 
evidențiat succesele obținute do 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud și consolidarea continuă a 
organelor puterii revoluționare 
populare. El a subliniat, totodată, 
că guvernul pe care îl prezidea
ză este gata să colaboreze cu 
toate curentele politice care se 
pronunță pentru independența, 
pacea și neutralitatea Vietnamu
lui de sud în scopul creării unui 
guvern de coaliție provizoriu, or
ganizării de alegeri generale li-

Sub semnul
înțelegerii internaționale

Președintele Turciei, Cevdet 
Sunay, și-a încheiat vizita ofi
cială în Etiopia unde a avut con
vorbiri cu împăratul Haile Selas
sie și cu alte oficialități. In 
cursul convorbirilor au fost exa
minate probleme de interes 
comun. aspecte ale situației 
internaționale actuale și evo
luția relațiilor dintre Turcia și 
Etiopia. Cele două țări, se arată 
în comunicatul comun, și-au rea
firmat atașamentul față de cauza 
păcii generale și principiile Cartei

Noi incidente între

Honduras și Salvador
La granița dintre Honduras și Salvador s-au produs noi inci

dente, se anunță într-un comunicat al Ministerului de Externe al 
Hondurasului.

Un grup de salvadorieni înar
mați a pătruns în localitatea de 
graniță Aramecina dar a fost o- 
bligat să se retragă. După acest 
incident a urmat un schimb de 
focuri în mai multe puncte de 
frontieră.

Din El Salvador s-a confir
mat de către ministrul apărării, 
generalul Fidel Torres, produ
cerea acestor incidente. Nu s-au 
semnalat victime. 

R. P. POLONĂ. Oțelăria „Forrum" din Katowice produce conducte pentru transportarea ga
zului metan

bere și democratice. în încheie
rea declarației sale, Huynh Tan 
Phat și-a exprimat convingerea în 
victoria finală a cauzei poporu
lui vietnamez.

• 8 000 DE MILITARI 
AMERICANO — SAIGO- 
NEZI SCOȘI DIN LUPTA 

ÎN NOIEMBRIE

• Potrivit unui bilanț difuzat 
de agenția de presă Eliberarea, 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud, care acționează în partea 
centrală a provinciei Nam Bo, au 
scos din luptă în cursul lunii no
iembrie aproximativ 8 000 de mi
litari americano-saigonezi. în a- 
ceeași perioadă, detașamentele 
patrioților din această regiune au 
distrus 78 de vehicule militare și 
25 de avioane ale forțelor inami
ce — menționează agenția citată.

consolidării

O.N.U. și hotărîrea de a depune 
eforturi pentru consolidarea în
țelegerii internaționale pe baza 
respectării independenței și inte
grității teritoriale, a egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne. Comunicatul sub
liniază necesitatea de a se între
prinde măsuri în vederea înfăp
tuirii dezarmării generale și to
tale. Cele două țări se pronunță 
în favoarea eliminării tuturor for
melor de asuprire colonială și a 
politicii de discriminare rasială.

După cum transmit agențiile 
de presă, între Salvador și Hon
duras există „o stare de război 
nedeclarată“, în ciuda încercări
lor de mediere din partea unei 
comisii speciale a O.S.A. (Or
ganizația Statelor Americane) 
privind reglementarea conflictu
lui dintre aceste două țări mici 
din America Centrală, care a 
culminat cu așa-numitul „război 
al fotbalului" din luna iulie.

Ședința Comitetului 
miniștrilor apărării ai țărilor 

participante la Tratatul
de la varșovia

J

Astăzi, la Moscova, se deschi
de ședința Comitetului miniștri
lor apărării din țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

După cum s-a mai anunțat, în 
cadrul ședinței vor fi analizate

ORIENTUL
Deschiderea conferinței de la Rabat

RABAT 21. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
în capitala Marocului — Rabat, 
s-a deschis duminică cea de-a 
cincea conferință arabă la nivel 
înalt, la care participă șefii de 
state sau reprezentanții acestora 
din 14 țări membre ale Ligii 
Arabe, precum și o delegație a 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei.

Ordinea de zi a conferinței, ale 
cărei lucrări se vor desfășura cu 
ușile închise, nu este cunoscută. 
Se știe însă că în centrul dezba
terilor se vor afla situația din 
Orientul Apropiat, căile și mij
loacele susceptibile să contribuie 
la rezolvarea crizei din această 
regiune.

Ședința inaugurală a conferin
ței a fost deschisă de președintele 
Consiliului Comandamentului Re
voluției Sudaneze, generalul Gaa- 

probleme privind situația arma
telor statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia și măsurile 
referitoare la întărirea apărării 
acestor state.

APROPIAT

far El-Numeiry, care a făcut o 
trecere în revistă a principalelor 
evenimente din zona Orientului 
Apropiat, de la data ultimei con
ferințe arabe la nivel înalt.

La ședința inaugurală au luat 
cuvîntul, de asemenea, suveranul 
țării gazdă, regele Hassan al 
II-lea al Marocului, căruia Gaa- 
far El-Numeiry i-a cedat funcția 
de președinte al acestei confe
rințe, și Abdel-Khalek Hassouna, 
secretarul general al Ligii Arabe.

Reuniunea șefilor de state, 
care a urmat după ședința inau
gurală, a durat numai cîteva mi
nute, ea fiind apoi reluată în 
cursul serii.

Conferința, care va dura două 
sau trei zile, urmează să se des
fășoare în continuare pe comi
sii, șefii de state arabe avînd astfel
posibilitatea de a proceda la con
sultări bilaterale și multilaterale. 
O nouă ședință plenară cu par
ticiparea acestora este prevăzută 
pentru ultima zi a conferinței.

• SENTINȚA ÎN PRO
CESUL PERSOANELOR 
IMPLICATE ÎN COM
PLOTUL DIN IORDANIA

AMMAN. — Tribunalul secu
rității de stat de la Amman a 
pronunțat sentința în procesul 
persoanelor implicate în complo
tul împotriva actualului regim 
din Iordania, dejucat de autori
tăți în cursul lunii mai a.c. În 
fața instanței au compărut mili
tari ai armatei iordaniene și per
soane civile făcînd parte din 
partidul eliberării islamice, in
terzis în Iordania. Pedeapsa cu 
condamnarea la moarte a fost 
pronunțată împotriva a 14 per
soane, între «care se află și Ta- 
kiedinne Nabhane, liderul parti
dului eliberării islamice, judecat 
și condamnat în contumacie.

Hotărîrea tribunalului urmează 
să fie sancționată de regele 
Hussein al Iordaniei.

în timpul unei demon
strații împotriva războiu
lui din Vietnam poli
țiștii din Washington au 
atacat cu brutalitate pe 

tinerii manifestanți

Cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Bălcescu, în orașul 
Gyula din R. P. Ungară, a 
avut loc o adunare festivă 
în cadrul căreia Peter Szi- 
lagy, secretar general al Uni
unii democrate a românilor 
din Ungaria, a vorbit despre 
viața și activitatea Iui Nico
lae Bălcescu.

în aceeași zi, la Liceul 
„Nicolae Bălcescu**  cu limba 
de predare română din locali
tate, a avut loc o festivitate 
consacrată împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea acestui 
liceu.

• POLITIA ITALIANĂ a a- 
restat, in timpul nopții de sâm
bătă spre duminică, doi tineri 
din Torino, în locuinței cărora
au fost găsite aproximativ 15 
kg. de dinamită. 104 detonatoa
re și 138 de fitile de aprindere. 
Nu s-a precizat dacă cele 2 
persoane sînt acuzate de a a-

DECLARAȚIA
PREȘEDINTELUI

BOLIVIEI
Președintele Boliviei, 

generalul Alfredo Ovando 
Candia, a declarat într-o 
cuvîntare ținută la Cocha
bamba, că împotriva gu
vernului său se urzește un 
complot din partea ele
mentelor legate de anu
mite cercuri din străină
tate.

El a vorbit cu acest prilej 
despre „o agresiune imperialistă 
pe plan economic", promovată 
de unele companii străine, în
deosebi cele nord-americane, 
care își văd limitate posibilită
țile de exploatare a resurselor 
naturale ale Boliviei. După cum 
s-a mai anunțat, guvernul bo
livian a procedat, după pre
luarea puterii la 26 septembrie 
anul acesta, la elaborarea unui 
proiect de reforme privind folo
sirea în interesul propriu a bo
gățiilor țării, între care și ex
proprierea instalațiilor societății 
nord-americane „Gnlf Oil".

Remanierea 
Consiliului 

Federal elvețian
După cum se anunță 

din Berna, simbătă a fost 
efectuată o remaniere a 
Consiliului Federal (gu
vernul) elvețian.

în fruntea Departamentului 
politic (Ministerul de Externe) a 
fost numit Pierre Graber, fostul 
primar al orașului Lausane. El 
îl va succeda pe Willy Spiihler, 
care — după cum se știe — se 
retrage din activitatea politică 
din motive de sănătate. Condu
cerea Ministerului Economiei a 
fpst încredințată lui Ernest 
Brugger.

Charles Manson a de

venit o vedetă. încercase, 

înainte, să dobîndească 

celebritatea grafie rock
ului. A eșuat. Crima de la 

Los Angeles i-a adus nu

mele -în titlurile ziarelor 

iar fotografia în paginile 

celor mai citite reviste ale 
Americii. Bărbosul cu o 

privire rece, sfredelitoare, 
a reușit în puține zile să 

se facă mai cunoscut de- 

cît multe dintre' actrițele 
la modă lansate de un 

Hollywood obosit. Dar 

oare Manson a parcurs 

drumul către crimă îm

boldit de dorința proprie 

ratafilor de a obține, cu 

orice preț, o irațională ce

lebritate ? Ar fi o expli

cație simplistă.

Afacerea criminală desfășu
rată în vila Bel Air de pe strada 
Cerului nr. 10050 a consumat 
mulți kilometri hîrtie și tone de 
cerneală. Actul lui Manson și al 
„familiei" sale de hippy a fost 
examinat de juriști, psihologi, 
pedagogi, oameni politici și — 
bineînțeles, ziariști. Manson, 
vechi client al tribunalelor, pare 
un amalgan de demență sadică, 
misticism și desfrîu. Granițele 
sînt greu delimitabile pe acesl 
teren. A ucis ca să jefuiască ? în 
niciun caz. Răzbunare ? Nu 
există certitudini. Crima pare, 
însă, o lege a existenței lui, o 
pornire cultivată cu un îngrozitot 
rafinament.

Se produce un fenomen ne
obișnuit. De obicei, dosarul unei 
crime se încheie o dată cu 
depistarea autorilor ei. Prezența 
în boxa acuzaților este actul fi
nal. De astă dată, cum observa 
revista pariziană L EXPRESS, lu
crurile par a se desfășura alt
fel. Criminalii sînt cunoscuți. Ei 
se găsesc în temniță și, proba
bil, justiția va fi neîndurătoare. 
Dar perspectiva unei sentințe 
care să încheie dosarul nu re
aduce liniștea dinaintea vărsării 
de sînge. Faptul că Manson și 
complicii săi vor ajunge, mai de
vreme sau mai tîrziu, pe un 
scaun electric sau într-o cameră 
de gazare înseamnă prea puțin, 
„îngrijorarea crește în loc să se 
diminueze" — constată L'EX- 
PRESS. Crește îngrijorarea, de
oarece crima de la „Bel Air" (și 
celelalte, deși drama actriței 
Sharon Tate monopolizează 
prim-planul) nu este actul unui 
dezechilibrat mintal care consti
tuie o excepție lesne extirpabilă, 
ci un fenomen ce riscă să capete 
proporții epidemice. Nu mai este 
vorba de stabilirea mobilurilor 
asasinatului, ci de climatul în 
care sămînța crimei a putut să 
încolțească.

Reportajele abundă în detalii 
cutremurătoare. Portretul „fami
liei" lui Manson este recompus 
cu minuțiozitate. Se pătrunde 
grăbit în labirintele unei lumi 
cunoscută, superficial și, de a- 
ceea, privită cu îngăduință. Cri
ma de la ,.Ber Air" devine ea 
însăși un business și nu ne-am 
mira aflînd că Charles Manson 
aflat în celula celor fără spe
ranță, s-a îmbogățit redactîn- 
du-și memoriile. Deocamdată 
sînt suprasolicitați cei ce l-au 
cunoscut întîmplător sau stator
nic. Niște băiețandri cu plete, 
certați cu regulile igienei, sînt vî- 
nați de reporteri, constituind o 
Kradă prețioasă : sînt anturajul 

ii Manson. Iar „filozofia" aces
tor indivizi, deseori în conflict 
cu legea, delincvenți mai mull 
sau mai puțin periculoși, este a- 
fișată public în numele nevoii 
de senzațional.

Un „cunoscut" relatează că 
potrivit lui Manson „viața uma
nă n-are valoare". Urmează pre
cizările : „Dacă ucizi o ființă o- 
menească nu ucizi, de fapt, de
cît o parte din tine însuți. Așo 
că nu-i nimic rău în asta”...

Un confrate semnala complici
tatea celor ce au asistat indi

ferenți la prăbușirea lui Man- 
son în abisul crimei. Lașitate sau 
blazare — gestul are aceeași 
gravitate. Dar acuzîndu-l pe 
Manson se poate face abstracție 
de mediul în care el a trăit ? 
în crimele de la Los Angeles 
sînt implicați mai mulți 
hippy, băieți și fete care 
și-au părăsit familiile pentru a 
vagabonda în numele dorinței 
de a evada dintr-o lume pe 
care o contestă. Hippy a debu
tat ca un refuz al violenței. Ti- 
nerij ofereau flori polițiștilor 
ce încercau să le reprime de
monstrațiile. Flori împotriva 
baștoanelor de cauciuc. Repor
terii descriau extaziați o mișca
re confuză dar pașnică. Anii au 
trecut, hippy s-au înmulțit iar 
din idealurile vagi ale creatori
lor mișcării nu s-a mai păstrat 
aproape nimic. Hippy a deve
nit o etichetă în strînsă legătu
ră cu aspectul exterior — ple
te, neglijența vestimentară — 
și eu un soi de parazitism 
ostentativ. Hippy înseamnă un 
amestec de adolescenți caro 
vor să dărîme zidurile confor
mismului crezînd că dincolo de 
ele vor găsi „eliberarea", ado
lescenți împotmoliți în mlaști
nile plictisului, doritori să eva
deze dintr-o existență stereoti
pă, măruntă, dar care sînt inca
pabili să-și afirme un ideal și 
care simt nevoia să-și confec
ționeze un idol — indiferent 
c“re —' pe care, inconștienți, 
să-l urmeze. Firește, nu orice 
hippy este un asasin, un Man
șon. Aparențele idilice nu pot 
însă ascunde realități dramati-

Manson a devenit un pușcăriaș. Dar dosarul nu poate fi socotit 
închis...

ce. Pribegii cu plete care trîn- 
dăvesc și care s-au transformat 
in robi ai drogurilor nu mai 
f>ot fi deosebiți de exempîare- 
e clasice ale lumii interlope.
Există în America zilelor noas

tre contestaiari veritabili, ti
neri pentru care protestul are o 
bază solidă. Sînt cei care con
damnă războiul vietnamez, care 
acuză segregația rasială, care 
denunță inechitatea socială. Au 
putut fi întîlniți pe străzile New 
Yorkului ca și la Washington, 
în fața Casei Albe, sau lîngă zi
durile reci, de qheață, ale Pen
tagonului. Ei sfidează represiu
nea, ard ordinele de chemare, 
preferă să ajungă în temnițe 
decît să calce îndemnurile con
științei lor.

Asasinii din Valea Morții, 
Manson și compania, se pretind 
contestatari. Insă ei contestă 
umanitatea, predică violența și 
transformă crima într-un ritual 
mistic ce pătrunde în zona a- 
normalului. „Izolarea severă de 
societate, negarea totală a le
gilor, viața neangajată și fără 
ocupație — toate acestea au 
contribuit la apariția unui cli

mat sufletesc al sectonților căro
ra nu le era necesar decit ur> 
mic imbold pentru ca în min
tea lor să încolțească intenții 
asasine" — scria DIE WELT. 
Imboldul a venit fără dificul
tate.

FRANKFURTER RUNDSCHAU 
amintea statisticile unei anchete ■*  
efectuate do o comisie condusă 
de Milton Eisenhower. Numărul 
asasinatelor, de pildă, este în 
S.U.A., de 4—12 ori mai mare 
decît în alte țări capitaliste. In 
ultimii opt ani — ancheta se re
feră la anii 1960—1968 — nu
mărul omorurilor a crescut cu 
36 la sută, cel al violurilor — 
cu 65 la sută, al jafurilor cu 
omucidere sau rănire corporală 
— cu 67 la sută, iar cel al 
jafurilor „simple" cu 119 la 
sută. Alarmant este faptul că 
cel mai numeros contingent de 
delincvenți îl furnizează tinerii 
între 15 și 24 de ani. „Statisti*  
cile privind delincvența juvenilă 
au înregistrat în ultimii ani o 
creștere de nu mai puțin de 300 
la sută" ■— relevă ziarul vest*  
german.

Celebrul reporter parizian 
Raymond Cartier scria în 
PARIS MATCH că piața Times 
Square din New York, poreclită 
„Răscrucea lumii", „este astăzi 
mai primejdioasă decît erau îr» 
trecut localitățile obscure din 
Far West". NEW YORK TIMES 
a efectuat o anchetă printre 
locatarii a două imobile înve
cinate de pe strada a 10-a. 37 
locatari : 25 dintre ei au fost 
victime ale unor jafuri și atacuri 
cu mîna armată.

Violența a devenit o proble
mă acută a Americii contem
porane, o problemă căreia răz
boiul vietnamez i-a conferit noi 
dimensiuni. Asasinii de la Song 
My.nu erau niște hippy ci pur
tau uniformă. Dar sînt produsul 
aceluiași mediu social în care 
buruiana violenței crește ne
stingherită, în care speranțele 
naufragiază la o vîrstă fragedă 
iar dezumanizarea se produce 
sub efectul unei otrăvi inocu
late psihologic.

Ancheta în afacerea „Bel 
Air" continuă fără întrerupere. 
Se adună mărturii, se întoc
mește actul de acuzare, se pre
gătește viitorul proces. „Sata
na" (sau „Isus" cum era denu
mit în funcție de împrejurări) aș
teaptă impasibil întîlnirea cu 
justiția. Dar condamnarea lui 
Charles Manson și a „familiei" 
sale de asasini în glugi negre 
nu va putea reprezenta sfîrșitul 
acestei drame care a cutremu
rat America. Dosarul rămîne 
deschis. Pentru că nu este vor
ba doar de „Satana"..,

M. RAMURA

s o ct r^Ț-t
NAȚIONALIZARE ÎN PERU

• GUVERNUL PERUVIAN a 
anunțat naționalizarea comerțu
lui exterior al tuturor mine
reurilor, inclusiv cuprul, una 
din principalele bogății ale ță
rii. Hotărîrea luată prevede, 
pe lingă faptul că statul devine 
unicul vînzător de minereuri în 
străinătate, crearea unei între
prinderi de stat pentru produc
ția minieră și preluarea de că
tre stat a construcției unei uzi
ne de prelucrare a minereului 
de cupru. 

vea vreo legătură cu atentatele 
de la Milano și Roma.

• UN TRIBUNAL SPECIAL 
de la Dakar a pronunțat sen
tința împotriva a doi ofițeri ai 
armatei senegaleze acuzați de a 
fi pus Ia cale un complot îm
potriva securității interne a 
statului. Inițiatorii acestei ac
țiuni, It. Joseph Coly și Faus- 
tin Pereira, ofițer în retragere, 
au fost condamnați la detențiu
ne pe opt și, respectiv, cinci ani. 
Complotul, care nu a depășit 
stadiul de pregătire, a fost des
coperit în decembrie 1968.

• PORTUL EGIPTEAN ALE
XANDRIA a fost închis sîmbă- 
tă din cauza timpului nefavo
rabil. De două zile vîntul suflă 
cu violență în această zonă, 
formînd valuri uriașe.

• CLAUDIO TORRES, stu
dentul brazilian judecat de un 
tribunal militar sub acuzația 
de a fi participat la răpirea, 
în Urmă cu cîteva luni, a am
basadorului american în Brazi
lia, Charles Burke Elbrick, eli
berat ulterior în schimbul a 
mai multor deținuți politici, a 
fost condamnat la 10 ani în
chisoare. El a fost întemnițat la 
una din cele mai aspre închi
sori din statul Guanabara.

UN VIRUS FOARTE RAR...

•DUPĂ CE A SUGHIȚAT 
fără întrerupere timp de 17 
zile, Hendrik Mulder. în vîrs
tă de 47 de ani, s-a hotărît. în 
sfîrșit, să se adreseze medici
lor. El a declarat că în acest 
interval a slăbit 10 kilograme, 
mai ales datorită faptului că nu 
s-a putut odihni.

Medicii cunoscutului spital 

Groote Schuur din capitala Re
publicii Sud-Africane nu au 
reușit însă să stabilească cau
za acestei „crize". Unul dintre 
ei a apreciat că s-ar putea să 
fie vorba de un virus foarte 
rar, care se localizează în 
creier.

Cazul neobișnuit al lui Mul
der nu este însă unic în Re
publica Sud Africană. Cu puțin 
timp în urmă, în orașul Port 
Elisabeth un bărbat în vîrstă 
de 56 de ani a fost internat. , 
după o săptămînă de sughițat' 
neîntrerupt. Deși supus unui 
tratament special, pacientul, de 
profesie polițist, a reușit doar... 
să sughițe mai rar.

• WALTER CARRINGTON, 
directorul operațiunilor „corpu
lui păcii**  în Africa, a anunțat 
că guvernul somalez a cerut vo
luntarilor americani care acțio
nează în Somalia în cadrul a- 
cestei organizații americane cu 
veleități de ajutorare a eforturi
lor țărilor în curs de dezvolta
re, îndeosebi în domeniul cul
turii, să părăsească țara pînă la 
sfîrșitul anului. In comunicatul 
adresat de ministrul de exter
ne somalez, Onsar Arteh, De

partamentului de Stat se spu
ne : „Deși sintem recunoscă
tori S.U.A. de a ne fi trimis 
voluntari ai „Corpului păcii" 
pentru a ne ajuta în domeniul 
educației. Consiliul revoluționar 
suprem a hotărit că Republica 
Democrată Somalia se poate 
dispensa de serviciile lor".

Tentativă 
de piraterie 

aeriană eșuată
O nouă tentativă de piraterie 

aeriană a eșuat azi la Atena, 
prin arestarea a trei cetățeni 
arabi, în momentul în care 
aceștia erau pe punctul de a se 
îmbarca pe un avion al compa

niei aeriene americane T.W.A.
Citind oficialități ale aeropor

tului din Atena, agenția France 
Presse arată că avionul care ve
nea de Ia Tel Aviv, urma să 

decoleze cn destinația New 
York, cu 35 de pasageri la bord.

Poliția, care supraveghea cu 
atenție toate persoanele suspec
te, a procedat la percheziționa- 
rea bagajelor celor trei arabi, 
descoperind o importantă can
titate de substanțe explozive, 
mai multe grenade de mină și 
arme de foc. Cei trei — doi băr
bați și o femeie — ale căror 
nume nu au fost date publicită
ții, erau posesori ai unor pașa
poarte libaneze, care sînt, se 
pare, false.

POLUAREA AERULUI SI SPEC
TRUL MĂȘTILOR DE GAZE

• „CENTRUL de cercetări a 
atmosferei**  din New York a dat 
publicității un studiu în care a- 
rată că, dacă nu se vor lua 
măsuri eficiente de depoluare a 
aerului, viitoarele generații vor 
fi sortite să poarte măști de 
gaze. Datorită infectării aeru
lui din cauza industriei și a 
creșterii considerabile a numă
rului de automobile, apreciază 
oamenii de știință, în următo
rii 10—15 ani în New York vor 
fi necesare măști pentru a pu
tea respira în „aer liber".

—Mi■EBTWIlWWillMMi

• ÎN GHANA a fost creată 
Liga prieteniei internaționale, 
organizație care are ca scop 
promovarea și stabilirea de re
lații de prietenie între orașele 
ghaneze și cele străine. La con
ferința de constituire, inițiato
rii au făcut cunoscut că scopul 
acestei organizații este de a

Prognoza seismică
este posibilă

MAI MULȚI SAVANTI americani de la Centrul național din 
».U.A. pentru supravegherea geologică și cercetarea cauzelor cu
tremurelor au anunțat că lucrează la elaborarea unui sistem pen- 
tru prevederea și evitarea cutremurelor, care ar putea fi pus 
la punct in următorii zece ani. Un buletin seismic pe o perioadă 
scurtă ar putea prevedea cutremurele cu o eroare de cîteva orc 
sau, Jn cel .mai rău caz, de cîteva zile, prin înregistrarea perma
nentă a activității seismice, tensiunii straturilor geologice din zo
nele seismice și fluctuațiilor timpului magnetic terestru.

Prognoza seismică, elaborată inițial pe o perioadă scurtă, va 
putea prevedep ulterior cutremurele cu mult timp înainte ca 
ele să se producă. Acest lucru poate fi realizat prin studierea 
profundă a straturilor geologice, cunoscindu-se în prezent că 
mișcările seismice sînt rezultatul proceselor care au loc într-o 
zonă cuprinsă între suprafața scoarței terestre și o adincime de 
aproximativ 700 km. Perfecționarea instrumentației tehnice și a 
computerilor va ajuta, de asemenea, seismologia.

dezvolta prietenia, înțelegerea 
reciprocă și colaborarea între 
popoare, fără deosebire de rasă, 
limbă sau sisteme politice. Liga 
va dezvolta contacte în dome
niul culturii, învățămîntului, 
sportului și turismului interna
țional.
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