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Galați, întreprinderea 7 construc- 
ții-montaj cunoaște o rază mare 
de acțiune privind construcția 
unor importante obiective in
dustriale răspîndite în nu mai 
puțin de 5 județe. Rezultă do 
aici că amintita unitate are un 
cuvînt important de spus în bi
lanțul economic de sfîrșit de an 
ai slor 5 județe. Aceasta este, 
de altfel, și primul din motivele 
alegerii sale ca perimetru al in
vestigației noastre, al doilea fi
ind faptul că în urmă cu două 
luni constatam aici serioase ră- 
mîneri în urmă. Au fost ele re
cuperate ? Ce măsuri s-au luat 
în ultimul timp pentru atinge
rea acestui scop ? Organizațiile 
U.T.C. pe șantiere au reușit 
să-și mobilizeze forțele pe măsu
ra cerințelor acestei perioade ?

Deși este foarte ocupat, ingine
rul Paul Popa, directorul între
prinderii, răspunde solicitării 
noastre pentru a trece în revis
tă realizările de pînă acum, 
pentru a aproxima situația unită
ții din seara zilei de 31 decem
brie, ultima zi a anului.

— Cu toate greutățile întîm- 
pinate, ne declară tovarășul direc
tor, noi sperăm că vom îndeplini 
totuși planul pe anul în curs. Pe 
toate șantierele noastre se depun 
acum mari eforturi, la principa
lele obiective au fost concentrate 
forțe deosebite așa că sîntem în 
dreptățiți să credem că ultimele 
restanțe vor fi recuperate în a- 
ceste zile.

Sîntem nevoiți, analizînd de
clarația tovarășului director, să 
constatăm că o ceață a incerti
tudinii încă mai plutește asupra 
îndeplinirii planului anual al în
treprinderii 7 construcții-montaj 
Galați. Faptul nu ne miră. A- 
ceastă incertitudine noi o pre
vedeam din luna august, cînd u- 
nitatea s-a prezentat cu numeroa
se nerealizări în majoritatea lor 
datorate șantierului 703 din Foe
s': Intre timp s-au mai adăugat 
și aitele. La Rîmnicu Sărat, de 
pildă, au început lucrările de con
strucții a fabricii de garnituri de 
frînă de etanșare, în luna octom
brie în loc de august. Motivul ? 
Lipsa documentației- Dar pentm 
recuperarea producției ce s-ar fi 
putut realiza în cele 3 luni 
pierdute, au fost necesare efor
turi deosebite în următoarele 3 
luni, adică în ultimul trimestru 
al acestui an. Greutăți asemănă
toare au fost întîmpinate și la un 
alt obiectiv, la Combinatul pen
tru industrializarea cărnii din Ga
lați. Aici documentația a întîrziat 
cu jumătate de an. Dar nu nu
mai de acest ordin au fost cau
zele înregistrării restanțelor la în
treprinderea 7 contrucții-montaj. 
Unitatea respectivă a fost defi
citară în ce privește folosirea 
forței de muncă, aplicarea unor 
procedee tehnice care să asigura 
o productivitate ridicată. Astfel, 
nu trebuie să uităm că pe unele 
șantiere productivitatea muncii 
s-a învîrtit în jurul cifrei de 55 
la sută ceea Ce înseamnă foarte 
puțin, că nu s-au luat măsuri la 
timpul oportun ca tinerii con
structori să-și ridice calificarea, 
ca tinerele cadre tehnice și ingi
nerești să poată să-și îndepli- 
n. scă atribuțiile, sarcinile lor 
procesionale.

Reflectînd acum asupra activi
tății, asupra eforturilor care au 
loc în perimetrul întreprinderii 
arhintite, nu putem să evităm 
concluzia că eforturile din aceste 
zile de la unitatea respectivă, e- 
moțiile datorate incertitudinii 
sînt în bună parte urmările fi- 
i ți logice ale îngăduinței cu 
care a fost abordată problema 
îndeplinirii planului pe decade, 
luni sau trimestre, de-a lungul 
anului. Admirînd aceste eforturi 
deosebite nu putem totuși uita 
faptul că ele ar fi putut să nu 
fie necesare. Ceea ce era de do
rit.

— Pentru noi, pentru condu
cerea întreprinderii, ne declara 
tov. director Paul Popa, reiese 
clar din experiența anului 1969 
că 
ție 
tei

va trebui să acordăm o aten- 
mult mai mare folosirii for- 
de muncă, ajutorului pe care

I. CHIRIC
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ANGAJAMENTELE

• JUDEȚUL BRAȘOV
In telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R. tovarășului 

CEAUȘESCU, Comitetul județean de partid Brașov, raportează 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe ansamblul industriei cu 7 cile înainta de 
încheierea anului 1969.

însuflețiți de politica profund științifică și realistă a partidului nostru, 
de manie sarcini puse în fața întregii economii de către conducerea supe
rioară a partidului» — se arată în telegramă — comuniștii» toți oamenii mun
cii din județul Brașov iși sporesc eforturile în aceste zile pentru a adăuga 
la bilanțul realizărilor de pînă acum noi și importante depășiri ale prevede
rilor penultimului an al cincinalului.

Raportăm» de asemenea» că programul de investiții va fi realizat integral 
și că un număr de 35 din cele 53 de noi obiective industriale și social-cul- 
turale date în folosință în acest an au fost terminate înainte de vreme.

• JUDEȚUL VRANCEA
In telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 

N1COLAE CEAUȘESCU, de către Organizația județeană de partid Vrancea, 
se arată :

Animați de dorința de a transpune în viață hotărîrile Congresului a) 
X-lea al partidului vă raportăm că datorită muncii pline de abnegație a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile industriale ale 
județului, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a măsurilor 
luate pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, planul produc
ției industriale globale pe întregul an a fost îndeplinit cu 4 zile mai devreme

• JUDEȚUL GALAȚI
Oamenii muncii din industria județului Galați au realizat sarcinile anuale 

la producția globală și marfă vindută și încasată. Se apreciază că, pînă la 
sfirșitul anului, colectivele de muncă vor da o producție globală suplimen
tară în valoare de peste 100 milioane lei și o producție marfă vîndută și în
casată insumind circa 150 milioane lei, depășindu-se astfel angajamentele 
luate.

A DOUA
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Slujitor devotat al școlii, ca 
ascăl și autor de manuale, de

venit mai apoi autor care se stu
diază în clasă, i-a fost dat lui 
Creangă să aibă destinul, atît an
tum cît și postum, legat de școa
lă. La rîndul ei școala româneas
că este atît de strins legată de 
Creangă îneît nu ne putem închi
pui destinul ei în afara marelui 
numuleștean. Se produce însă, nu 
pentru prima dată, paradoxul că 
popularitatea unui scriitor devine 
un handicap în înțelegerea ope
rei. Căci, toată lumea fiind încre
dințată, aproape aprioric, că-1 
cunoaște și-l pricepe, mulți știin- 
du-i chiar pe dinafară (am cu
noscut un învățător care știa A- 
mintirile din copilărie de la în
ceput pînă la sfîrșit și le repro
ducea cu neasemuit talent), pu
țini simt obligația eforturilor 
de pătrundere în adîncimile o- 
perei curiozitatea mereu cres- 
cîndă de a găsi sensuri și nuan
țe inedite, rîvna descoperirii 
de către fiecare generație a unoi 
laturi și înțelesuri. Spiritul nostru 
comod refuză de obicei să adîn- 
cească ceea ce pare de ordinul 
evidenței.

Gloria lui Creangă, iată un a- 
devăr incontestabil de mai multă 
vreme, intrat în conștiința noas
tră ca un veritabil reflex. Dar 
tocmai acest adevăr poartă în

sine o sugestie de comoditate In
telectuală, cu atît mal mult cu 
cît autorul Amintirilor din copi
lărie face parte din familia ace
lor spirite care știu să întindă o 
cursă oricărui cititor, lăsînd im
presia că opera sa, o dată par
cursă, se dezvăluie de la sine, 
integral. Falsă impresie ! Ca și 
cea lăsată de unii dintre eroii 
operei sale ce ne apar, la început, 
într-un anume fel pentru ca, pe 
măsură ce ne apropiem mai mult 
de ei, imaginea să devină aproa
pe de nerecunoscut. De unde la 
început ni se părea simplă de 
tot, impresia finală o îmbogățește 
uimitor de mult dîndu-i aproape 
o nouă fizionomie. Privit superfi
cial, Creangă pare, într-adevăr, 
un autor „popular", „accesibil", 
„simplu", ba chiar, așa cum îl 
prezintă atîtea colecții ale editu
rilor de specialitate, un autor 
„pentru copii". Manualele de 
școală își pot revendica „meri
tul" de a-1 fi creat faima unui 
autor a cărui operă răspunde în 
cel mai înalt grad necesităților 
didactice, fie prin tematica ado
lescenței din Amintiri, fie prin 
capacitățile narative din basme 
și povestiri. Am constatat, cu pri
lejul unor examene do bacalau
reat, do admitere în facultate și

(Continuare in pag. a 11-a)

Dimensiuni moderne in peisajul 
dustrial al Craiovei: Combinatul chi

mic de la Ișalnița.
Foto : ION CUCU

INSTITUTUL
un „editor11 îndatorat

FORȚA A BĂRĂGANULUI
Azi, în gări mai întîi, iar 

apoi pe șantierele cu rază de 
activitate socotită în mii de ki
lometri patrați, materiale și u- 
tilaje valorînd circa două mi
liarde lei sînt așezate drept te
melie la ceea ce va ti Bărăga
nul. Jegălia, Pietroiu. Ștefan 
cel Mare, Gălățui, Călărași, Tu
dor Vladimirescu reprezintă, pe 
hărțile ce redau suprafețele a- 
menajate pentru irigații, „cote
le delimitatoare" ale celor pa
tru mari sisteme în suprafață de 
aproape două sute douăzeci de 
mii de hectare. Ele reprezintă 
pentru agricultură ceea ce în
seamnă Valea Jiului pentru căr
bunele românesc sau Hunedoa
ra. Reșița și Galați pentru oțel.

Și, între canalele și conducte
le acestor imense sisteme, pen
tru ca nici o palmă de pămînt 
să nu rămînă nefolosită la pa
rametrii maximi, oamenii, pe 
„buzunarele lor", adică al coope
rativelor agricole, dar după o 
gospodărească chibzuială, pun la 
punct alte forme de aducere a 
apei în zona mereu însetată de 
la rădăcinile plantelor. Sînt 
forate puțuri și de la zece, cinci
sprezece, douăzeci și chiar patru
zeci de metri adîncime apa este 
adusă în firișoare subțiri la su
prafață. Am întîlnit în Bărăga
nul aflat între granițele jude
țului Ialomița puțuri forate cu 
densitatea și. oarecum aspectul, 
parcurilor petroliere de pe Valea 
Prahovei, Videle sau din alte 
recunoscute zone de țiței. La Co- 
cora, țăranii cooperatori au per
forat de zece ori scoarța teres
tră, pînă la pînza freatică și, cu 
posibilități locale au irigat o 
sută de hectare. La Grindu. coo
peratorii, care în 1969 s-au situat 
pe locul trei pe țară la cultura 
griului cu aproape patru mii de 
kilograme la hectar, și-au mărit 
șansele pentru un loc fruntaș și 
la cultura porumbului irigînd 
136 hectare prin intermediul a 
nu mai puțin de cincizeci de pu
țuri Și tot astfel la cooperative
le agricole din Sălcioara, Scîn- 
teia, Munteni-Buzău, Buliga, 
Gheorghe Doja, Dragoș Vodă, 
Bordușelu, Colilia, Amara. 3 230 
de hectare au fost astfel ame
najate pentru irigații în 1969 da

către cooperatorii din județul 
Ialomița. Efortul lor constituie, 
după cum remarca tovarășul 
Marin Vasile, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
un răspuns concret dat de către 
harnicii locuitori ai Ialomiției 
chemării partidului de a se iri
ga suprafețe cît mai mari, fo- 
losindu-se și cea mai neînsem
nată resursă de apă. Cistigul 
este de partea unităților, a fie
căruia în parte > numai această 
suprafață a adus un plus de re
coltă de 7 800 tone cereale. A- 
dăugată (această cantitate) spo
rului realizat prin folosirea unor 
cantități mai mari de îngrășă
minte, sau ca urmare a acțiunii 
altor factori economici, obținem 
cele peste 30 000 tone produse 
agricole pe care agricultorii din 
Bărăgan le-au valorificat supli
mentar la contracte în anul pe 
care îl încheiem peste cîteva zi
le.

Un succes autentic datorat în 
bună parte și tineretului, celor 
peste douăzeci de mii de uteciști 
care, începînd din martie, opt 
luni din acest an au lucrat fie

în brigăzile patriotice de pe cele 
două șantiere naționale ale ti
neretului, de la Ștefan cel Mare 
și Dragalina, fie că și-au mate
rializat efortul în amenajările 
locale. Din discuția cu tovarășul 
Gheorghe Ichim, primul secre
tar al Comitetului județean 
U.T.C., reținem o cifră : 500.
Ea reprezintă suprafața de te
ren amenajată exclusiv de către 
tinerii județului. Cifra înseam
nă suma realizărilor din mai 
multe unități i cinci hectare la 
Vlădeni, optsprezece hectare la 
Făcăieșu. opt hectare la Gura 
Ialomiței, patru hectare la Giur- 
geni, douăsprezece hectare la 
Bordușani, alte trei la Grădiș
tea... Teren amenajat la casma 
și lopată ; un efort greu de ima
ginat. Acum, în momentul bilan-

țului numai reporterul a fost 
cel care a adus în discuție efor
tul din primăvară și din lunile 
verii, pentru că altfel ceea 
constituie 
erau numai 
obținute de

... 1959 — 
agricultura 
ce poate deveni. 1970 
hotărîtor în bătălia ce se dă ca 
o parte cît mai mare din supra
fața județului să fie irigată. 
Ce-și propune tineretul ? Pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C. răspunde direct i 
să înmulțim cu doi realizările a- 
cestui an !

Este un angajament...

GH. FECIORU

ce 
subiect de discuție 
recoltele 

pe aceste 
o treaptă 
Ialomiței

mai mari 
suprafețe, 
urcată de 
spre ceea 
este anul

studenților
Deprinderea studenților cu 

munca individuală, independentă 
este esențial condiționată de exis
tența manualelor, a unui bogat 
material documentar: tratate, 
monografii, periodice științifice. 
S-au făcut, de aceea, în ultimii ani 
importante eforturi materiale și 
organizatorice, concretizate în 
sute de apariții editoriale, pentru 
a pune la îndemîna studenților 
cursurile și manualele necesare- 
ca puncte de reper fundamenta
le în studiul specialității. Pentru 
satisfacerea mai promptă a aces
tor trebuințe au fost atent ierar
hizate urgențele, sînt întocmite 
în fiecare institut de învățămînt 
superior planificări anuale cu 
perspectiva unei activități eșalo-

nate pînă în 1971. In baza unei 
dotări permanent perfecționată 
cu utilaje tipografice de randa
ment superior pentru care s-au 
făcut și substanțiale cheltuieli va
lutare, centrele înființate în in
stitute au editat — 350 titluri în 
anul 1967 și alte 478 în anul 1968 
— cursuri de mai mică extinde
re ca volum și tiraj, culegeri de 
probleme, antologii de texte, în
drumătoare pentru ore de labo
rator și proiecte. în paralel, Edi
tura didactică și pedagogică a 
tipărit în special tratate și ma
nuale de mare tiraj. Totuși, ceea

, ION TRONAC
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NEAZĂ-TE, 
MOȘ 

OERILĂ!

OLIMPIADA DE IARNĂ

A
Zăpada, gheața și gerul, toate 

laolaltă, exercită asupra tinerilor 
și chiar mai vîrstnicilor, o atrac
ție fascinantă. Scenele cu pati
nele, cu. sania și cu schiurile ne 
sînt, tuturor familiare. Jocul a- 
cesta pasionant, desfășurat pe 
arenele de zăpadă și gheață, pla
sat adesea pe un fond de basm 
și poezie, face cuceriri statornice 
mai ales în rîndurile celor mai 
tineri pasionați ai sporturilor 
albe.

Aceasta a fost și rațiunea pen
tru care C.C. al U.T.C., a insti
tuit, tncepînd cu anotimpul rece 
o nouă competiție sportivă de

ELEVILOR
masă: Olimpiada de iarnă a ele
vilor.

Noua competiție este, de fapt, 
urmarea firească a reușitei unei 
întreceri ce și-a semnat iarna 
trecută actul de naștere — care, 
la fel, se adresa numai elevilor 
— dotată cu trofeul „Săniuța de 
argint", care a demonstrat că 
sporturile albe au o largă au
diență la tinerii din școli.

Competiția în sine își propu
ne, așa cum se poate afla din 
lectura prologului la Regulament, 
ca prin angrenarea unui număr 
mare de elevi la întreceri, să im
pulsioneze practicarea de către

aceștia, într-o proporție de masă, 
a sporturilor de iarnă, discipline 
tonifiante, cu o influență pozi
tivă deosebită asupra organismu
lui uman. Pe de altă parte, com
petiția vine să umple un gol în 
activitatea sportivă din aer liber 
a elevilor pe timp de iarnă și să 
contribuie la lărgirea considera
bilă a bazei de masă a unor ra
muri de sport olimpice — încă 
deficitare la noi — cum sînt 
schiul, săniuța și patinajul.

Iată și cîteva amănunte ce țin
VASILE CABULEA

(Continuare In pag. a IlI-a)

de OCTAV 
PANCU-IAȘI

Aș putea să mai cred în 
Moș Gerilă, cu condiția ca 
și pe el să-1 emoționeze, mă
car cît de cît, naivitatea mea.

In ce mă privește sînt ga
ta să nu-i contest în nici un 
fel existența, să mă prefac 
că nu-i observ barba de vată, 
ridurile desenate cu creionul 
de machiaj, praful de nafta
lină de pe umerii mantiei, 
numărul de inventar de pe 
carimbii cizmelor. Din pă
cate, însă, ar fi să fac un 
gest gratuit. Naivitatea mea, 
sfînta sau mimata mea naivi
tate, îl Iasă rece. Să nu se 
supere, dar dintr-un mit, bă- 
trînul a devenit un funcțio
nar insensibil.

Pensionează-te, Moș Gerl- 
lă ! Lasă locul altuia !

Recunosc, franchețea aces
tui sfat e brutală, dar, cre- 
de-mă, e pe deplin justifi
cată de comportarea ta față 
de mine.

M-am hotărît, ieri, să te 
refntilnesc. Evident, nu mă

(Continuare in pag. a Il-a)
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STILISMULUI ■>
în sculptura lui Mihail Meiu 

se pot descoperi o multitudine 
de sugestii exterioare pe care și 
le apropie sau le abandonează 
succesiv cu dezinvoltură. Recu
noști fără eforturi — căci artis
tul nu face sau nu dorește să 
facă efortul de a-și disimula 
„sursele" — atitudini comune 
cu Modigliani (în sculptură bine 
înțeles) cu Moore sau chiar cu 
Rodin printr-un anume mod im
presionist de a trata materia. 
Mâi sînt vizibile anumite accen
te arhaice care îl pot apropia 
de sculptura civilizațiilor antice 
sau de a popoarelor primitive, 
după cum se pot recunoaște și 
similitudini cu viziunea agitată, 
fantastă a unui Paciurea (mai 
ales într-o lucrare ca ,,Himera . 
vîntului“ pe care artistul o expu
ne concomitent la salonul de 
pictură și sculptură al Munici
piului București). Ni se pare di
ficil și poate impropriu de a 
căuta un patronaj spiritual în 
toate asocierile pe care sculptu
ra sa le face posibile fără echi- 
vocuri. De aceea, credem că se 
poate vorbi mai .degrabă nu de 
afinități, cj de un sistem de afi
nități, numai aparent contradic
torii dacă le faportăm structurii 
sale, un sistem de afinități în 
care artistul se dezvăluie destul 
de unitar prin gustul său pentru 
asceză și hieratism, pentru fan
tastic, pentru modelarea sensibi
lă a volumelor și a suprafețelor, 
pentru dezvăluirea unor detalii 
expresive, implicit opțiunea pen
tru o sculptură _ căreia credem 
noi că îi este mai propice lumina 
voalată și difuză a interiorului. 
Evident, ' dintr-un anumit punct 
de vedere, nu poți scăpa de ob
sesia că toate lucrările în an
samblu constituie exerciții stilis
tice, că ne aflăm în fața unui 
univers încă într-un proces de 
cristalizare, dar tot atît de ade
vărat este și faptul că tînărul 
sculptor se definește mai ales 
ca o structură tipică, capabilă 
de variate disponibilități spiritua
le, și că judecate izolat lucrările 
vădesc rotunjime, o rezolvare 
plastică adecvată și mai ales o 
capacitate deosebită de a se
duce afectiv, de a exprima o 
inefabilă candoare și poezie.

JUBILEU 
LA DĂIȘOARA 

Ieri a avut lac, în comuna 
Dăișoara, județul Brașov,"ani
versar ea a 50' de ani de la 
înființarea echipei de dansuri 
populare românești din loca
litate, alcătuită în mare parte 
din tineri cooperatori. Lau
reată de două ori la compe
tițiile pe țară ale formațiilor 
de amatori (deținătoare și a 
unui premiu I la un concurs 
internațional din Gyulâ — 
R.P. Ungară), echipa de dan
suri „Ca la Dăișoara" a des
fășurat în acest interval da 
timp o activitate bogată, în
scriind în palmaresul său ct- 
teva sute de spectacole. La 
jubileu au ținut să participa 
toți intelectualii ridicați din 
comună în anii socialismului 
— profesori, ingineri, doctori, 
elevi și studenți, sosiți din di
verse locuri de muncă din 
țară.

I. BUTNARU

Ni se pare falsă disocierea pe 
etape de creație distincte împăr
țite între figurativ și nonfigura
tiv, mai ales pentru o natură ca 
a sa, susceptibilă de reveniri 
neașteptate de la o ipostază la 
alta, conform interesului plastic 
momentan, sau unei logici 
strict formale, tot așa cum dezin
volt modelează sau cioplește 
direct materialul, fără să opteze 
(și deci să epuizeze pentru sine) 
o modalitate sau alta. Cu atît 
mai impropriu ni se pare de a 
vorbi despre un univers articu
lat. Limitele mai mult sau mai 
puțin ferme în care evoluează 
sculptura sa, nu pot fi conside
rate edificatoare în acest sens și 
deci cu atît mai mult nu se pot 
substitui acestuia. Am vrea să 
relevăm însă una dintre constan
tele caracteristice ale creației 
sale. Aceasta este istoria, sau 
mai bine zis spiritul istoric pe 
care îl cultivă prin rapeluri evi
dente la fresca votivă sau la 
broderia românească veche. Din
colo de acestea, artistul ni se 
pare capabil să impună semnele 
unei originalități pe care o des
cifrăm în delicatețea, în fragili
tatea, în spiritualitatea abstrasă 
a acestor lucrări. Ne aflăm, fără 
îndoială, în fața unui creator de 
talent care în timp își va defini 
inevitabil universul, își va de
canta opțiunile stilistice.

C. R. CONSTANTINESCU

°) Expoziția de sculptură — 
Mibail Meiu — Galeriile de 
Artă din B-duI Magheru nr. 23, 
București.

Doream să înserez acum, spre 
sfîrșitul anului în aceste săptă- 
mînale însemnări cîteva rînduri 
despre semnificațiile anului mu
zical 1969.

Am ascultat însă vineri seara 
sub cupola Ateneului o lucrare 
care merită în aceste zile toate 
gîndurile noastre, nu numai pen
tru că reprezintă unul dintre 
piscurile creației artistice româ
nești din ultimii ani ci pentru 
că sintetizează totodată căutările 
cîtorva decenii ale școlii muzi
cale românești: Triplul concert 
pentru vioară, violoncel, pian și 
orchestră de Paul Constantinescu.

„Clipă de triumf — cum îl de
finea Geo Bogza — a geniului 
creator al poporului nostru, un 
mare și definitiv triumf al unui 
artist inspirat din comoara Sim
țirii și expresiei populare" — 
Triplul concert al lui Paul Con
stantinescu atinge nivelurile su
preme ale artei noastre, luind de 
la prima sa audiție locul în rîn- 
durile valorilor permanente ale 
istoriei muzicii românești.

Triplul concert este ultima lu
crare a unui compozitor care a 
încercat timp de decenii să scrie 
o muzică de autentică vibrație, 
reprezintă sinteza unor neconte
nite căutări în care regăsim tot 
patosul oratoriilor pe teme bizan
tine, adîncimea umorului din 0- 
pera „O noapte furtunoasă", tu
multul paginilor corale, eferves
cența ciclului „Din ulița noastră".

Inedite sînt valorile de arhitec-

IMAQINEA

M1HAIL MEIU: „Aducere aminte" — piatră

PERMANENTA
MARILOR 

MEDITAȚII
tură șt limbaj ale lucrării. Așa 
Cum s-a observat, Triplul con
cert se ■ afirmă pe plan național 
și universal ca semnificativ pen
tru Viabilitatea genului concertis- 
tic în Zilele noastre, prin sinteza 
înnoitoare a scrisului, prin îm
prospătarea dialogului solist-or- 
chestră cu procedee izvorîte din 
Substanța întineritoare a melosu
lui popular, din subtilitățile artei 
instrumentale populare, fecunda
te cu marile cuceriri de limbaj 
ale artei contemporane.

S-ar putea scrie zeci de pagini 
despre forța, pilonilor arhitecto
nici ai Triplului concert, despre 
logica care guvernează înlănțui
rile tematice, despre reperele sti
listice perfect autentice ale lucră
rii, despre farmecul irizărilor mo
dale din paginile celor trei miș
cări ale opusului, despre fantezia 
Cu care sînt potențate valorile 
temelor, despre originalitatea mo
dului de integrare a soliștilor în 
ansamblul orchestral...

Cu greu se vor găsi însă cu
vintele capabile să surprindă tu
multul, efervescența, adînca me
ditație pe care Triplul concert o 
trezește în fiecare dintre acei 
care se apropie de opera de ma
turitate a unuia dintre cei mai 
înzestrați reprezentanți ai artei 
naționale.

„Era pe vremuri o tradiție — 
scria Geo Bogza într-un articol 
omagial dedicat lui Paul Constan
tinescu — și nu știu de ce a fost 
întreruptă, ca în ultima dumini

că a anului si răsune sub bolta 
Ateneului, viorile și vocile ome
nești ale Simfoniei a IX-a. Ea va 
putea fi reluată sau nu, dar în 
amintirea lui Paul Constantines
cu, în amintirea morții lui tragi
ce și a triumfului pe care l-a 
constituit prima audiție a Triplu
lui său concert, eu îmi îngădui 
să propun ca de acum înainte a- 
cest concert să fie executat în 
ultima duminică a fiecărui an, an 
de an, cit timp va mai fi Ateneul 
și muzica românească".

Nu știu dacă programînd acea
stă lucrare organizatorii concer
telor Filarmonicii s-au gîndit la 
Cuvintele acestea. Indiscutabil 
programarea acum spre sfîrșitul 
acestui an a Triplului concert de 
Paul Constantinescu reprezintă 
nu numai un omagiu adus com
pozitorului — uitat din păcate în 
ultimul timp de unele formații 
și soliști — ci una din marile 
bucurii oferite iubitorilor artei.

Valorile celor trei prestigioși 
soliști români care și-au adus 
concursul la prima audiție și la 
audițiile ulterioare ale Triplului 
concert sînt cunoscute. De astă 
dată în locul lui Radu Aldules- 
cu, plecat în turneu peste ho
tare, l-am ascultat alături de 
frații Ștefan și Valentin Gheor
ghiu, pe tînărul violoncelist Că
tălin Ilea, care a dăruit partiturii 
un ton cald, pătrunzător, o teh
nică precisă, o vibrație plină de 
inefabil.

IOSIF SAVA

LUI CREANGĂ
(Urmare din pag. I)

chiar de licență, că atunci cînd 
era vorba de Creangă, mai toți 
candidații, evident în grade dife
rite, își axau răspunsurile pe re
producerea acțiunii din opera sa, 
Creangă devenind pentru mulți, 
un autor, pur și simplu, compor- 
tamentist. Surprinzător, pentru 
alții el apare ca un scriitor liric, 
evocator nostalgic al copilăriei 
ferice, ilustrînd o psihologie de 
neadaptat la mediul citadin. O 
vreme devenise exclusiv autor so
cial care critica școala, biserica, 
armata vremii sale etc. Și, fiindcă 
se știe, oricum, că tăria artei lui 
Creangă stă, între altele, în lim
bajul scriitorului, se înșiră zeci 
și zeci de cuvinte din „dulcea 
limbă moldovenească", se extra
ge o bogată paremiologie, se e- 
numeră onomatopeele, se clasi
fică procedeele stilistice, se fac 
observații privitoare la numele 
proprii, la numele comune, se 
stabilește frecvența unor cuvinte 
din fondul principal, etc. și cine 
ar spune că asemenea operații 
sînt inutile ? Dimpotrivă, tot
deauna ele vor binemerita oma
giul nostru. Cu o singură condi
ție, anume aceea de a nu ne 
iluziona asupra eficacității lor es
tetice totale. Creangă, a fost, în- 
tr-adevăr, un meșter genial al cu- 
vîntului românesc, meșteșugul 
său este desăvîrșit, și imaginea 
extrem de inspirată a lui Călines- 
cu, „un Flaubert al Humulești- 
lor" este nu numai seducătoare 
ci și profund adevărată. Dar 
meșteșugul, chiar de atinge per
fecțiunea, nu trezește, de la sine 
senzația de viață pe câre o de
gajă opera lui Creangă. Virtu
tea estetică s-a altoit deci pe 
o nouă capacitate de a crea 
senzația de viață autentică, ne
elaborată, necontrafăcută. Eroii 
lui Creangă par rupți din lu
mea în care viețuim (depărta
rea istorică nu contează în acest 
caz) ,deși opera nu abundă nici 
în scene dramatice, nici în sonda
je psihologice. Neavînd însă ni
mic fastidios sau prolix, ea pare 
desprinsă din natura umană ele
mentară și deci totdeauna viabilă 
artisticește. Așa se explică, cre
dem, receptarea lui în alte limbi. 
Exclusivismul lingvistic ce i se a- 
tribuie l-ar fi menținut între 
granițele limbii natale. Universa-

EFORTUL 
UNUI 

AN ÎNTREG 
(Urmai e <lm pag. I) 

ni-1 pot acorda organizațiile de 
masă în îndeplinirea sarciniloi 
întreprinderii. Sînt însă nevoit să 
afirm că nici pentru 1970 nu în
trevăd o situație prea roză în ce 
privește îndeplinirea sarcinilor 
noastre. De ce ? De pe 5 ianua
rie ar trebui să începem lucrările 
la Combinatul avicol Galați. Dar 
la ora actuală n-a fost abordat 
nici studiul tehnico-economic. La 
alte 4 obiective industriale noi 
situația este asemănătoare. Cum 
să ne desfășurăm activitatea în 
mod normal, cînd la ora actuală, 
deci cu cîteva zile înainte de 1 
ianuarie, documentația ne-a sosit 
doar în proporție de 28,5 la sută? 
Cu alte cuvinte se cer eforturi nu 
numai din partea noastră ci și a 
întreprinderilor beneficiare, a 
ministerelor care ne tutelează.

Sperăm că apelul directorului 
întreprinderii 7 construcții-mon- 
taj Galați va fi auzit. Sperăm, de 
asemenea, că peste un an nu vă 
mai pluti aceeași ceață a incerti
tudinii peste îndeplinirea anuală 
a sarcinilor ce revin întreprinde
rii 7 construcții-montaj. Repeta
rea situației anulează astfel ex
periența acumulată.

••••••

țffnema
LUNI, 29 DECEMBRIE 1969

BĂTĂLIA PENTRU ROMA 
(două serii) : rulează la Patria (o- 
rele 13; 16.30; 20), București (orele 
9; 12,30; 16; 19,30).

Prieteni fără grai : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15).

VÎNATORUL de căprioare : 
rulează la Republica (orele 13,30; 
16; 18,30; 21).

TAINA LEULUI : rulează la 
Melodia (orele 9; 12.15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ÎNTR-0 SEARA, UN TREN : 
rulează la Capitol (Orele 9,15; 14; 
16,15; 18,45; 21).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

IUBIRE STRICT OPRITA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 16,30; 20,45).

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI 1 
rulează . la Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST I 
rulează la Lumina * (orele 8,45;— 
18,45 în continuare ; 19,45).

VIRIDIANA : rulează la Doina 
(orele 18,15; 20.30). Program pen
tru copii (orele 9—16 în conti
nuare).

101 dalmațieni : rulează 1* 
Timpuri Noi (orele 15,15—21). Pro
gram de filme documentare de li 
orele 9—15.

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Feroviar (oreie 9; 11,30; 14,90; 
17,30; 20,30), Tomis (orele 9,30; 
14,30; 17,20), Flamura (Orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ții : rulează la Excelsior (orale 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,36), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Grlvlța (orele 9; 12,30; 16,15; 19,48).

BECKET (două serii) : rulează 
la Miorița (orele 0,45; 13; 16,30; 20).

CĂLDURĂ : rulează la Înfrăți
rea (orele 15,15; 17,45; 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ S tu. 
lează la Buzești (orele 15,80; 18;
20.30) .

BERU ȘI COMISARUL SAN AN
TONIO : rulează la Dacia (orele 
8—20,45 în continuare).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Bucegl (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Floreasca (O-

rile 9; 11,15; 13.45; 16; 18,15; 20,30).'
BALADA PENTRU MĂRIUCA : 

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

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lira 
(Orele 15,30; 18; 20,15), Vitan (orele 
15.30; 18; 20,15).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20).

MÎNA CU BRILIANTE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Glulești (o- 
reia 15,30; 18; 20,30).Galileo GALILEI: rulează 1» 
Cotroceni (Orele 15,30; 18; 20,30).

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

LUPn ALBI : rulează la Crtn- 
gașl (orele 15,30; 18; 20,30).

BLAW-UP : rulează la Volga 
(Orele 10—15 în continuare ; 17,45; 
20,15).

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

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 19).

AMERICA, AMERICA : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

CÎND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30).

MORȚII RAMÎN TINERI : ru

lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,30).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulea
ză la Arta (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,30).

SEZON MORT : rulează la Ra
hova (ora 15,30).

• 22,30 Telejurnalul de noapte
• 22,50 Scena — emisiune de ac
tualitate șl critică teatrală • 23,25 
Închiderea emisiunii.

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

LUNI, 29 DECEMBRIE 1969
• 18,00 Consultații tehnice

• 18,20 Confruntări — emisiune 
pentru tineret. Un an din viață
• 18,50 Folclor și plastică roma
nească • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19.30 Intermezzo coregra
fic e 19,40 Pagini alese din poezia 
anului 1969 • 20,00 Letopiseț „Mir
cea cel Bătrîn" • 20,20 Anunțuri 
— Publicitate • 20.25 Roman foi
leton „Bîlclul deșertăciunilor" (TV)
• 21,10 Utimul pasager In prima 
cursă — reportaj e 21,25 Steaua 
fără nume • 22,20 Agenda politică

LUNI, Zi DECEMBRIE 1989
Opera Română : DON PASQUA. 

LE — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiaie" (Sala Comedia) : 
COANA CHIRIȚA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — Ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — Ora 
20 ; (Sala Studio) : VIRAJ PERI
CULOS — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PREȚUL - ora 20 ; Teatrul „C. î. 
Nottara" (B-duI Magheru) : CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 19.30; 
Teatrul „ion vasilescu" : TREI 
FETE DE MĂRITAT - premieră 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE — ora 10 ; UMBRA DOCTO
RULUI NAGVAN — ora 16 ; Tea
trul „C. Tănase" (Cal. Victoriei) : 
nicuta... la tănase — or» 
19,30 ; Circul de Stat : RAPSODIA 
SUEDEZĂ — ora 19,30.

80 DI ANI
DI LA MOARTE

Timpul nu este solidar cu 
moartea artiștilor. N-o înțe
lege și n-o acceptă. Căci, ab
sorbită în operă, viața capă
tă vîrsta acesteia. Iar moar
tea rămîne doar un detaliu al 
biografiei.

La 80 de ani de la refu
giul, în univers și în univer
salitate, al lui Ion Creangă, 
nu putem crede în dispariția 
lui. Creangă n-a dispărut, ari
cite documente ar încerca să 
ateste această iluzie. Geniul 

"•din Humulești este o prezență 
continuă în sufletul poporu
lui care l-a produs. De aceea, 
el nu trebuie evocat, ci re
cunoscut necontenit: în ini
ma fiecărui copil și în înțelep
ciunea cuvîntului bătrîn ; în 
moliciunea graiului moldove
nesc și în rafinamentul „de
ghizărilor" comedia grafice ; în 
erudiția proverbului românesc 
și în rama fermecătoare a 
basmului. In prietenia lui 
Eminescu și, mai ales, în rîsul 
contagios al copiilor. Căci, 
dincolo de litera oricărei exe
geze, — trebuie s-o spunem 
— Creangă ne-a redescoperit, 
în chip genial, copilăria și 
rîsul.

lizarea operei lui Creangă, deja 
începută, este un indiciu perem
ptoriu că tăria sa nu constă nu
mai în arta verbală. Secretul tre
buie căutat altundeva, și, în ce 
ne privește, îl vedem tocmai în 
darul de â evoca oameni, locuri 
și întîmplări de o autenticitate 
halucinantă prin marea ei simpli
tate și limpezime. Nu este vor
ba deci numai de meșteșug ci de 
geniu.

Mai mult decît în cazul orică
rui autor român, opera lui Crean
gă se refuză unei analize comu
ne, făcută conform canoanelor di
dactice. Ea nu se dezvăluie in
tegral la o primă lectură și 
Cine-și închipuie că i-a depistat 
„particularitățile" printr-un stu
diu exhaurient sau printr-o teză

doctorală va constata, degrabă, 
precaritatea demonstrației. Crean
gă nu este un autor care se e- 
puizează prin analiză căci el este 
un autor „de căpătîi" care, adică, 
cere o lectură permanentă, de 
fiecare dată oferindu-ți voluptăți 
spirituale neistovite. înainte de 
a-1 analiza, elevii sau studenții 
trebuie învățați să-l citească, a- 
dică să-i pătrundă sensurile fun
damentale. Și atunci toate clari
ficările didactice, pe criterii de 
conținut sau de limbă, se vor 
desprinde firesc ca dintr-un ghem 
miraculos al vieții veșnice din 
care ne desprindem cu toții, co
pii, tineri sau vîrstnici, așa cum 
sînt toți eroii lui Creangă, așa 
cum este Creangă însuși.

Ciudată este cetatea literelor I 
Autori mărunți dar excentrici sau 
zurbagii, reușesc să capteze, de 
atîtea ori, energia, fatal limitată, 
a criticii care, ocupată pînă peste 
cap cu cazurile ieșite din comun 
în acest mod nefericit, nu mai 
are răgazul să zăbovească toc
mai asupra marilor modele, ce re
prezintă chintesența spiritului u- 
man. Dacă răsfoim presa vremii, 
despre Creangă nu aflăm mai ni
mic, în schimb vom găsi nenu
mărate pagini despre un Dimitrie 
Petrino, să spunem, autor medio
cru dar turbulent, os de boier, 
care dacă n-avea talent poseda, 
în schimb, darul de a atrage a- 
tenția în jurul său. Pentru un 
scurt timp. Fiul lui Ștefan a Pe
trei din Humulești însă, în hai
nele sale de șiac și cu căciula pe 
o ureche, aruncînd asupra lumii 
o privire mirată sau o maliție as
cunsă a supraviețuit sutelor de 
contemporani aroganți și spilcuiți, 
dar sterili. Este victoria spiritu-. 
lui asupra blazonului. A murit 
Creangă acum 80 de ani ? Iată 
o întrebare care continuă să ne 
tulbure.

CALENDAR 
DE VACANTĂ

Vacanța școlară a debutat 
cu numeroase activități al că
ror conținut a fost fin măsură 
să atragă sute de elevi. Clu
burile din licee dotate cu^~'- 
levizoare, radiouri, mese se 
tenis, biblioteci au oferit sedii 
zilnice pentru cei care doreau 
să se recreeze cîteva ore. Clu
jenii au participat în urmă cu 
cîteva zile la medalionul „Ca
ragiaie" organizat de comite
tul municipal al U.T.C. cu 
sprijinul unor critici literari 
din localitate. La cinematogra
ful „Timpuri noi", iubitorii 
celei de a șaptea arte s-au 
întîlnit cu debutanți clujeni 
în filme românești. Una din 
acțiunile care a întrunit o 
largă participare a elevilor 
din municipiile Cluj și Turda 
este Festivalul filmului pen
tru elevi, în cadrul căruia se 
prezintă producții cinemato
grafice care tratează proble
me ale tineretului.

Sportul este o altă îndelet
nicire de bază a vacanței de 
iarnă. Cîteva inițiative ale co
mitetului județean U.T.C. 
răspund unor preferințe și 
gusturi variate. Sporturile de 
iarnă, reprezentate major prin 
cursuri și concursuri de schi, 
patinaj și săniuțe, excursii 
și-au găsit o completare, feri
cită prin inițierea unor cercuri 
de învățare a înotului la care 
participă cîteva sute de elevi. 
Tabloul general al vacanței va 
fi completat de revelioanele și 
carnavalurile care sînt progra
mate să aibă loc la Cluj, 
Gherla, Dej, Turda, în virtu
tea unei mai vechi tradiții. ■-?

I. RUS

INSTITUTUL
(Urmare din pag. I) 

ce s-a realizat pînă în prezent nu 
împlinește așteptările studenților, 
nu răspunde în mod satisfăcător 
cerințelor activității universitare. 
Bilanțurile pentru anul în curs 
evidențiază, ca și pentru perioa
da anterioară, decalaje între ceea 
ce se planifică și ceea ce în cele 
din urmă se poate raporta ca

realizări la finele etapei. Evi
dent, sîntem încă în fața unei 
problematici a ritmului greoi în 
care se multiplică manuale și 
cursuri în institute, pentru că iată 
ce spun datele cumulate pentru 
1969 la începutul actualului an 
universitar despre realitățile și 
perspectivele imediate ale acestei 
activități.

Cursuri Cursuri Cursuri în diferite 
prevăzute multiplicate faze de lucru

Universități 278 154 45
Medicină și farmacie 81 37 34
Artă 32 18 14
Pedagogice 81 30 43
Institutul de

educație fizică și sport 18 5 7
Tehnice 214 109 96
Academia de stu-

dii economice 122 63 37
Agronomice 89 33 21
Total general 915 449 297

Rezultă, astfel, că anul edito
rial universitar se va încheia de
ficitar. deoarece, chiar dacă o 
parte (în nici un caz toate, oricî- 
te eforturi s-au mai făcut pînă 
la sfîrșitul anului) dintre cursurile 
rămase în lucru în ateliere —- re
vizie, multiplicare, legătorie —

vor fi devenit gata de difuzare 
nu se pot atinge nivelurile pro
iectate. Dar această situație glo
bală prezintă si excepții. Sînt, to
tuși, cîteva institute care și-au 
onorat deplin obligațiile asuma
te.

Cursuri și manuale 
prevăzute

Multiplicate În 
lucru

Universitatea
București

Universitatea
71 77 20

Timișoara
Pedagogic Con-

10 13 6

stanța
Construcții Bucu-

6 6 2

rești 5 11 1
I.P.G.G. 10 12 6
Mine Petroșani 9 11 12

Sînt numai 6 din cele 43 de 
institute de învățămînt superior 
și, firesc, întrebăm: De ce nu
mai atîtea ? Să precizăm de la 
bun început că fiecare institut 
a avut latitudinea să-și alcătu
iască singur un plan de editare 
în baza propunerilor catedrelor de 
specialitate, studiindu-se cerințe
le procesului de învățămînt, dar 
și posibilitățile de redactare ale 
autorilor, cele de multiplicare. 
La urma urmei, acesta este și 
rostul oricărei planificări : să or
ganizeze în med realist o activi
tate. Cifrele amintite impun cu 
pregnanță concluzia că în marea 
majoritate a institutelor gospo
dărirea este deficitară în acest 
domeniu.

Nu intrăm aici în detalierea 
situațiilor specifice. Remarcăm 
însă că ansamblul procesului 
complex de editare în institutele

de învățămînt superior este ne
coordonat Cu rigurozitatea, răs
punderea și disciplina necesare. 
Aceasta deși obligațiile — pe în
treaga scară — sînt reglementate 
exact de Statutul personalului 
didactic, de regulamentele uni
versitare : cadrele didactice să-și 
redacteze cursurile; în ședințele 
de catedre acestea să fie discu
tate, aprobate ; consiliile profeso
rale și senatele, conducerile de 
facultăți, institutele să vegheze la 
elaborarea ritmică a cursurilor, 
manualelor, la nivelul lor științi
fic ; să fie folosite integral con
dițiile de lucru din atelierele de 
multiplicat.

Dacă an de an se fac planuri 
Care nu sînt îndeplinite, cînd, 
totuși, vor fi gata cursurile aștep. 
tate de studenți ? Nu sînt oare 
necesare măsuri radicale în anu
mite institute ?

PENSIO- 
NEAZĂ-TE, 

MOȘ 
GERILA!
(Urmare din pag. I)

puteam prezenta în fața ta, 
așa, om la 40 de ani, cu în
ceput de chelie și sfîrșit de 
romantism, in hainele mele 
lucrate la dl. Hanganu, cu 
zîmbetul meu satisfăcut (de 
scriitor fără datorii la Fon
dul Literar), purtînd în buzu
narul de la piept fotografii
le copiilor (citește : vlăjga
nilor) mei, cobOrind dintr-un 
taxi, cu șoferul căruia am 
pălăvrăgit despre coniacul 
Dacia și Dacia 1 300, agenți 
de circulație și pietoni, Sha
ron Tate și tineri lățoși. Vo
iam să evit o impietate și am 
făcut totul în acest sens. 
M-am tuns chilug la nea Gi- 
că, m-am îmbrăcat în șor
țul pepit, am pitit într-un 
buzunar arșicele și in altul 
bănuții dăruiți de mama ca 
să-mi cumpăr năut, am as-« 
cuns în căptușeala căciu » 
carnetul de note, ca «ă nu-1' 
găsească tata și să-mi vadă 
nota la matematică, mi-am 
lipit cu pap pe buze surîsul 
împrumutat de dl. Chaplin 
și sub pleoape lacrima dăru
ită de dl. De Amicis... mă 
rog, am făcut tot ce a fost 
omenește posibil ca să apar 
în fata ta așa cum trebuie — 
și am plecat cu tramvaiul, 
ia a doua, să te reîntilnes".

Te-am găsit într-un „Oră
șel al copiilor" și am încer
cat o cruntă deziluzie. În loc 
să stai de vorbă cu mine 
să-mi dăruiești o poză colo
rată de rinei bani, să mă să
ruți pe frunte și să mă sfă- 
tuiești să fiu Cuminte, să-mi 
ascult părinții, să învăț bi
ne, să Cresc mare și voinic — 
tu făceai reclamă nu știu 
cărui magazin. Erai un func
ționar comercial ca oricare 
altul.

De ce, Moș Gerilă ?
De ce-ți închipui că pe mi

ne mă interesau sortimente
le de lină și bumbac, ghete
le cu tălpi de cauciuc și fe
țe de piele sintetică, bluzele 
de toate mărimile și culori
le, pantalonii din tergal ne- 
șifonabil și șosetele suprae- 
Iastice ?

De ce în jurul tău miroase 
a țuică fiartă și a mici ? 
Unde ai ascuns parfumul de 
vanilie, merele trase prir 
zahăr, turta dulce cu oglirr- 
joară ?

De ce n-ai încredere în mi
ne că mai pot să fiu sau să 
mă prefac copil ? De-,
ce n-ai încredere în
Copii că mai sînt copii, 
că nu chiar pe toți 
i-au maturizat concursurile 
de cunoștințe enciclopedice, 
dorința de a deveni ciberne-Ă 
ticieni și cîntecele despre'-ș 
responsabilitatea pe care, la 
cinci ani și patru luni, O 
porți pe umeri în Civilizația 
modernă ?

Zău, Moș-Gerilă, nu chiar 
cu totul se poate face negoț 
și nu orice negoț trebuie să 
primească oblăduirea ta.

M-am întors acasă trist.
Și mama mi-a deschis 

pumnul ți n-a găsit boabele 
de năut.

Și tata nu mai e, și nimeni 
nu mi-a cerut carnetul de 
note.

Și dl. Chaplin a îmbătrînit 
și face filme cu contese.

Și dl. De Amicis e un sen
timental demodat.

Și iar am 40 de ani, me
reu am 40 de ani, de cînd 
mă știu am 40 de ani.

Din cauza ta.
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A ELEVILOR
(Urmare din pag. I)

I
de prevederile regulamentului. 
Intre probele la care concurează 
băieții Sint înscrise: patinajul 
viteză, slalomul, schi fond 5 km 
și proba de săniuțe. La fete, a- 
celea.fi criterii, cu o singură di
ferență — proba de schi fond 
măsoară numai 3 km.

Organele și organizațiile U.T.C- 
au deci de trecut încă un exa
men al capacității lor organiza
torice și al fertilității inițiativei 
proprii. Ele trebuie să acorde o 
mare atenție etapelor de masă ale 
competiției, pe clase și școală, 
a căror perioadă de desfășurare 
e fixată — bineînțeles, în funcție 
de condițiile atmosferice — pen
tru lunile decembrie și ianuarie. 
Etapa a doua, pe localitate, are 
loc între 26 ianuarie — 10 fe
bruarie, iar etapa a treia, pe ju
deț, între 10—28 februarie. Anul 
acesta, întrecerile Olimpiadei nu 
se vor încheia cu o etapă finală 
pe țară, oprindu-se la nivelul 
campionilor județeni. Desigur, 
măsura este valabilă doar pentru 
ediția din acest an; experiența 
ce se va acumula, va înlătura, 
indiscutabil, temerile unor între
ceri fino'e și ele vor avea loc 
poate chiar începînd cu ediția a 
doua.
tru o 
lor în 
facem

niuțe, unde se cunoaște întregul 
protocol de desfășurare... Ori la 
schi-fond sau la slalom...

Anvergura competiției, evident, 
solicită, impune chiar, un serios 
sprijin din partea conducerilor de 
scoli, a profesorilor de educație 
fizică, a inspectoratelor școlare și 
organelor sportive și sindicale ju
dețene. Nu ne îndoim să orga
nizațiile U.T.C., comisiile sporti
ve din școli, vor ști să-și asigure, 
prin puterea lor de convingere 
și prin argumentele palpabile ale 
inițiativei lor, acest sprijin pre
țios. Cuvîntul de ordine — obiec
tivul în prim plan pe agenda de 
lucru a organizațiilor U.T.C. — 
trebuie să fie, in aceste zile, a- 
menajarea patinoarelor și a pir- 
tiilor necesare desfășurării între
cerilor Olimpiadei.

r
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DE MEDITAȚIE
DUPĂ TARBES

Timpul nu e pierdut pen- 
deliberare a organizatori- 
sensul organizării — deci, 
o propunere — a unei fi

nale pe țară fie și numai la una 
dintre probe, de preferință la să-

Pe piftiile de schi ale Predea
lului.

Cum Bucureștiul e mare și 
iubitorii de patinaj mulți, 
unicul patinoar artificial de
vine extrem de neîncăpă
tor mai ales în aceste zile 
de vacanță a elevilor. De aceea 
credem că a fost primită cu 
bucurie răcirea vremii, care 
permite deschiderea porților 
unor patinoare naturale, aces
tea putînd fi amenajate ori
unde și avînd astfel avantajul 
de a fi mai aproape de casă 
și mai puțin aglomerate.

Am pornit pe urmele unei 
promisiuni făcute prin inter
mediul ziarului de către Co
mitetul U.T.C. al sectorului 5, 
potrivit căreia tinerii ce lo
cuiesc sau muncesc în această 
parte a orașului puteau nutri 
frumoase speranțe pentru a- 
ceastă iarnă întrucît se vor 
amenaja... 8 patinoare. Spe
ranțe în parte confirmate, cel 
puțin pentru moment și ținînd 
seama că n-au trecut nici două 
săptămîni de la venirea iernii.

Sectorul 5 dispune de sin
gurul loc din București pro
pice săniușului și oarecum și 
schiului, evident la un nivel 
de inițiere. Este vorba de Par
cul Tineretului, deja populat 
de foarte tinerii amatori de 
săniuțe și care odată cu înghe
țarea lacului vor dispune și de 
un bun patinoar. De altfel, 
aici, se vor desfășura și pri
mele faze ale Olimpiadei de 
iarnă a elevilor, după cum ne 
informează tovarășul profesor. 
Flaviu Filip, care se ocupă din 
partea sectorului U-T.C. de a- 
ceste probleme și care ne-a 
însoțit în raidul nostru.

La Baza sportivă a Clubu
lui Constructorul, din Șoseaua 
Olteniței, am constatat cu plă
cere o stare de lucruri ce do
vedește prezența unor oameni 
pricepuți și pasionați. Aici, 
Comitetul U.T.C. în colaborare 
cu C.E.F.S. al sectorului și

Clubul Constructorul, au ame
najat pe terenurile de volei un 
patinoar care nu așteaptă pen
tru a-și primi oaspeții decît 
un pic de ger. Clubul va asi
gura prezența unui îndrumă
tor calificat pentru cei ce vor 
lua aici întîiul contact cu 
gheața. La Tehnic-Club toată 
lumea era ocupată cu pregăti
rile pentru revelion. Totuși la 
ora prînzului un grup de elevi 
de la Școala profesională Au
tobuzul, sub îndrumarea ace
luiași entuziast profesor Filip, 
lucrau de zor la amenajarea 
unui patinoar in spatele clădi
rii, unde platforma de ciment

ECOURI

existentă înconjurată de 
mantinelă confecționată 
hoc din zăpada înlăturată, 
va transforma într-o frumoa
să suprafață de gheață.

Promisiunile de care amin
team aveau însă în vedere 
amenajarea mai multor locuri 
pentru patinaj. Alte două, a 
căror organizare intră în atri
buțiile serviciului Spații verzi 
al Consiliului Popular al Sec
torului, aflate în cartierul 
Berceni Sud și pe Calea Ra- 
hovei, în parcul din spatele 
Tribunalului, sînt pentru mo
ment total ignorate- Se invocă 
ocuparea tuturor forțelor de 
către operația de deszăpezirea 
străzilor. De nins ninge, tn 
fiecare iarnă străzile

0 
ad 
se

trebuie curățate 
padă iar faptul nefiind un 
mister, se puteau lua din timp 
măsuri pentru îndeplinirea 
tuturor obligațiilor. Timpul nu 
e însă pierdut și lucrurile se 
pot îndrepta încă.

Se pune însă problema în
treținerii acestor patinoare 
cit și a organizării și îndru
mării activității ce se va des
fășura aici. Dacă la Construc
torul există deja premisele 
unui bun sezon de patinaj și la 
Tehnic Club odată cu trecerea 
revelionului, care ocupă pen
tru moment atenția și forțele 
tuturor de aici, sperăm că se 
va ocupa cineva și de îngri
jirea patinoarului, în ceea ce 
privește îndrumarea și iniție
rea, singurul loc unde se pre
vede prezența unei persoane 
competente este tot susnumita 
bază din Șoseaua Olteniței. 
Ne gîndim însă că s-ar putea 
lua inițiativa ca profesorii de 
educație fizică ai școlilor din 
vecinătate să țină, în aceste 
locuri, ședințe de inițiere cu 
elevii lor dornici de a deprin
de corect mersul pe patine. 
De asemenea, nu trebuie uitat 
că existența acestor patinoare 
trebuie făcută cît mai larg cu
noscută pentru ca ele să fie 
într-adevăr folosite de cît 
mal mulți amatori de patinaj.

Iarna este abia la început 
și niște concluzii definitive ar 
fi fără îndoială premature. Si
tuația amenajărilor pentru 
sporturile de iarnă în sectorul 
5, în general satisfăcătoare, 
poate suporta încă sensibile a- 
meliorări și tocmai de aceea 
ne permitem să atragem aten
ția că se impune un sprijin 
mai eficient din partea Consi
liului Popular al sectorului și 
mai ales o foarte atentă or
ganizare și îndrumare a acti
vității, pe patinoarele existen
te pentru o cît mai bună folo
sire a lor.

După transmisia lui Ion Mu- 
reșan, după relatările lui Dan 
Girleșteanu, după convorbirile 
telefonice cu Radu Demian și 
Ion Isvoranu — toți martori o- 
culari — precum și din co
mentariile presei franceze, se 
poate accepta ideea că meciul 
de la Tarbes, așa cum s-a des
fășurat, n-a constituit un succes 
nici pentru echipa României, 
nici pentru cea a Franței. Cele 
peste 80 de tușe și probabil a- 
proximativ tot atîtea grămezi, 
cele cîteva, puține, atacuri în
treprinse de ambele părți, nu
meroasele, extrem de numeroa
sele, lovituri de picior cu care 
s-au sfîrșit aproape toate acțiu
nile celor două echipe au avut, 
într-adevăr, darul să nemulțu
mească atît pe spectatori cît și, 
credem noi, pe jucători, antre
nori, ziariști, specialiști și con
ducători. Și calificativele acor
date de ei sînt pe măsura a- 
cestui ,.nonspectacol“. Și dacă 
n-ar fi fost încercarea, unica, 
marcată de francezi la capătul 
unei acțiuni colective, întregul 
meci ar fi stat sub semnul unei 
dispute aspre, sterile și lipsite 
de frumusețe.

Plecasem la _ __
ne-a declarat antrenorul prin
cipal al echipei noastre, mae
strul emerit al sportului Dumi
tru Ionescu, hotărîți și pregă
tiți să învingem, să jucăm 
rugbi de calitate — bazat pe in
teligență și fantezie (calități In
tr-adevăr fundamenta] specifi
ce și perfect accesibile rugbiști- 
lor noștri) și să afirmăm, în sfîr
șit, școala și stilul românesc în 
arena internațională. Și condi
țiile particulare de joc ne erau 
profund favorabile de această 
dată. Alcătuirea de ultimă oră 
a XV-lui francez, excelenta for
mă a jucătorilor noștri, marea 
lor omogenitate, dar mai ales 
maturitatea, valoarea individua
lă și prestigiu] confirmat al ti
tularilor noștri (net superioare 
de data aceasta fapt ce îndrep
tățea presa franceză și pe spe
cialiști să ne „dea" favoriți), 
păreau să îndreptățească din 
plin speranțele și afirmațiile an
trenorului principal, și ale noas
tre, dinaintea plecării. Și cu
toate acestea lucrurile nu s-au 
petrecut așa. Nici n-am în
vins (deși era perfect posibil 
așa cum a evoluat scorul), nici 
„n-am jucat" (deși am avut ba
loane suficiente și, în sfîrșit, 
nici n-am afirmat școala și sti
lul rugbistlc românesc (deși 
publicul, adversarii șl conjunc
tura de moment s-au dovedit 
deosebit de propice). Cu alte 
cuvinte, am ratat o mare ocazie 
de a ridica rugbiul nostru pe 
o treaptă superioară, de a-1 plasa 
pe orbita team-urilor de elită 
mondială. Și toate acestea da
torită unor cauze pe care, mar
tori indirecți ai acestor parti
de, le putem enunța astfel.

în primul rînd tradiționalul 
și neîntemeiatul complex de In
ferioritate ce-1 încercăm tn fața 
numelor și prestigiului rugbiști- 
lor francezi, și care vine desi
gur din extrem de puținele 
ocazii de a ne confrunta cu ei. 
Și spunem neîntemeiat pentru 
că atît victoriile și rezultatele 
egale din meciurile interțări cît 
și nenumăratele victorii 
echipelor de club ar

Tarbes, așa cum

de mult să risipească complexul 
sus amintit, ca să nu mal vor
bim de faptul că mulți din ti
tularii noștri sînt considerați de 
presa sportivă franceză supe
riori adversarilor lor francezi 
sau că mulți dintre ei sint so
licitați să joace în echipe fran
ceze de prima mînă.

Apoi credem că o altă cauză, 
rezultlnd din prima, este aceea 
a neîncrederii In atacul nostru, 
în forța și valoarea lui, deși în 
nenumărate rînduri s-a vădit 
că el nu este cu nimic inferior 
celui francez și că jucători ca 
Dragomirescu, Irimescu, Niea, 
Wusek, Demian, Dinu, Ciobănel 
sau Rășcanu pot constitui ori- 
cînd un nucleu ofensiv de cea 
mai autentică valoare. Și că, 
mai ales tn acest meci,ei ar fi 
putut concretiza neta superiori
tate în care se găseau față de 
adversarii lor direcți pe care 
de altfel au și manifestat-o, din 
păcate sporadic, fără convin
gere și numai individual.

A treia sursă a insuccesului 
nostru ni se pare a o fi constituit 
o insuficientă insistență în pre
gătirea elementelor de bază ale 
unei concepții de joc ofensiv 
elastică, adică a unei structuri 
tactice — de gîndire șl de ac
țiune —' alcătuită din elemen
tele permanente ale atacului și 
contraatacului, din momentele 
întîmplătoare ale jocului — a- 
cestea fiind, se știe, hotărltoare.

surprinzătoare ți profund efi
ciente.

în sfîrșit, se poate afirma că 
eoncretizînd toate aceste lacune 
de concepție și mentalitate s-au 
comis și niște greșeli în alcă
tuirea echipei de joc. Astfel, era 
vădit faptul că ambii mijlocași 
nu erau In momentul de față 
cei mai potriviți pentru sarci
nile ofensive ale meciului (Ni- 
colescu prin concepție și stil, 
Florescu prin forma lui con
stant nesatisfăcătoare). De ase
menea, prezența lui Wusek pe 
aripă, deși In campionatul fran
cez a jucat centru, l-a Izolat de 
jocul comblnativ al atacului și 
a scos din formație un alt ele
ment ofensiv, pe Suciu, ca să 
nu vorbim decît despre linia de 
atac. Acestea toate s-au vădit 
măsuri neinspirate și nefavora
bile unei concepții ofensive și 
rezultatul n-a întlrziat să se a- 
rate.

Desigur, Ia întoarcere jucăto
rii, antrenorii și conducă,toții 
vor arăta mai pe larg și alte 
cauze ale înfrîngerii noastre. 
Pînă atunci Insă putem spune 
că a trecut vremea cîad o în- 
frîngere ca cea de la Tarbes 
poate fi socotită ca o victorie 
pentru rugbiul românesc și că 
ora afirmării lui depline, ma
jore și perfect justificate a so
sit de mult

BASCHET

0 etapă
de
uzură

D. MANOILEANU

Cine ești d-ta 
tinere
Both ?

ale 
fi trebuitVALENTIN MANOIU

Madrid a 
5 puncte.

• Continuîndu-și turneul în Albania, echipa masculină de vo
lei Viitorul din Bacău a jucat cu formația „17 Nendori" — Tira
na. Oaspeții au Obținut victoria cu scorul de 3—0.

• Secretariatul Comitetului olimpic internațional (C.I.O.) a 
anunțat că Oficialitățile orașelor Florența (Italia) și Denver 
(S.U.A.) vor depune candidatura pînă la 30 decembrie pentru a 
organiza în anul 1976 Jocurile Olimpice de vară și respectiv 
iarnă. Orașele Moscova, Montreal și Los Angeles au depus de 
acum cererile de a organiza în 1976 Olimpiada de vară.

• Selecționata de hochei pe gheață a Suediei a susținut la 
Oslo un joc amical în compania echipei Norvegiei. Hocheiștii 
suedezi au obținut victoria Cu scorul de 5—2.

• Continuîndu-și turneul 
în Franța, echipa de rugbi 
DinamO București a jucat 
duminică 
lecționata 
români 
cu scorul de 11-9.

la Toulouse cu se-
Ariega. Rugbiștii 

au obținut victoria

turneului 
de hand-

• Echipele de fotbal Celtic Glasgow și Fiorentina au căzut 
de acord asupra celor două date privind jocurile din sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor europeni". Primul joc se va 
disputa la 4 martie la Glasgow, iar cel de-al doilea la 18 martie 
la Florența.

• Reprezentativa de hochei pe gheață a Cehoslovaciei a ple
cat într-un turneu de 4 jocuri tn Canada. Hocheiștii cehoslovaci 
vor susține 2 partide la Winnipeg și alte două la Montreal. 
Printre cei care au făcut deplasarea figurează cunoscuțli inter
naționali Dzurilla, Holik, Nedomanski, Cerny, Novak etc.• ••••••••••

• Turneu] internațional masculin de baschet de la 
fost cîștigat de echipa Real Madrid, care a totalizat _ ______
In ultimul joc, baschetbaliștii spanioli au fost întrecuți cu 92—78 
de echipa Panama, care s-a clasat pe locul doi. Locul trei a 
revenit selecționatei orașului Buenos Aires, iar pe locul 4 s-a 
clasat formația Juventus.

• în semifinalele 
internațional feminla 
ba) de la Neubrandenburg se 
vor întîlni Universitatea Bucu
rești — Academik Sofia și TSC 
Berlin — sel. de tineret a R. D. 
Germane. în preliminarii, echi
pa Universitatea București a în
vins cu 14—3 echipa de tineret 
a R. D. Germane și a făcut joc 
egal i 8—8 cu AZS Wroclaw.

• In urma unei anchete Ini
țiate de ziarul „Junge Welt", 
titlul de cel mai bun sportiv al 
R. D. Germane pe anul 1969 a 
fost acordat înotătorului Roland 
Matthes. La feminin, pe primul 
Ioc s-a clasat campioana euro
peană de sprint, atleta Petra 
Vogt.

• ••••••

• Turneul internațional feminin de șah de la Moscova a luat 
sfîrșit eu victoria jucătoarei sovietice Nina Medianikova, care 
a totalizat 8 puncte dia 11 posibile. Șahista româncă Getrude 
Baumstarck a remizat Ia ultima rundă cu Vereczi (Ungaria), 
totalizfnd 4,5 puncte.

• Echipa de fotbal Partizan Belgrad a Jucat la Barcelona eu 
formația locală F.C. Barcelona. Jocul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate i 2—2.

• Duminică la Paris Intr-un meci internațional amical de 
rugbi echipa Racing Elub a învins cu scorul de 14—6 pe Farul 
Constanța.

• într-un meci internațional masculin de handbal disputat 
duminică la Copenhaga, echipa Danemarcei a învins cu scorul 
de 24—17 (13—11) echipa Cehoslovaciei, campioană mondială.

AGERPRES

MERIDIAN
• • • •

Fotbalul și cinematograful 
fac, indiscutabil, cele mai 
spectaculoase lansări de ve
dete. Grație balonului rotund 
sau peliculei, iluștrii necunos- 
cuți devin peste noapte stele 
de primă mărime și stră
lucire.

Fotbalul nostru pare a ne 
oferi acum, în prag de An 
Nou, o astfel de vedetă. An
trenorul Gil Mărdărescu a 
depistat la Satu Mare un tî- 
năr cu reale perspective — 
Gavrilă Both.

Chemat la lotul olimpic, 
sătmăreanul a debutat (vă a- 
duceți aminte ?) într-o parti
dă internațională la Chorzow, 
în compania primei reprezen
tative a Poloniei. Dar să-l lă
săm pe Gil Mărdărescu să ne 
prezinte „stenograma" com
portării lui în acest meci, 
care a constituit o veritabilă 
pistă de lansare : „Chiar din 
primele minute, a șerpuit cu 
mingea printre trei adversari, 
a pasat, apoi, dezinvolt prin
tre picioarele unui fundaș, a 
executat un ___ ____ ___
iul... Înainte de a înscrie go
lul victoriei 
nata noastră 
cum se știe, cu 2—1), Both a 
șutat violent de la 16 m. în 
colțul de sus al porții adver
se dar goal-keperul polonez a 
salvat miraculos. Peste numai 
două minute însă, mingea șu
tată de el s-a zbătut în plasă. 
Cînd specialiștii și ziariștii 
polonezi au aflat că joacă în
tr-o echipă pierdută undeva 
pe la mijlocul clasamentului 
diviziei B, admirația lor s-a 
transformat în uimire I A 
doua zi, presa nota, în unani
mitate, excelenta partidă rea
lizată de tînărul meu debu
tant. Ce calități are Both ? 
Tehnică șlefuită, o bună con
diție fizică, vede jocul, calm... 
enervant (pentru adversari)".

A urmat încă un joc foar
te bun în R. D. Germană, îm
potriva reprezentativei de ti
neret a țării gazdă și iată-1 pe 
Both convocat în lotul jucă
torilor care se pregătesc pen
tru Mexic! (interesant de sub
liniat că profesorul Niculescu 
nu l-a văzut niciodată ju- 
cînd I).

Ziariștii și fotoreporterii au 
luat cu asalt pîrtiile ce duc Ia 
„Complexul sportiv 23 Au
gust" — acolo unde naționa
la se află cantonată — pentru 
a-1 intervieva și fotografia pe 
cel care se anunță o speranță 
a soocerului românesc. Și la- 
tă-ne pornind (și noi) în cău
tarea lui Both.

L-am găsit la centrul de 
medicină sportivă, așteptînd

să se 
înce-

unde

1947.

visat

număr cu căld-

(n.r. — selecțio- 
a învins, după

să intre la Radiologie. înalt, 
blond, cu ochi căprui, Both 
pare un copil rătăcit de co
legii de joacă. Cînd aude că-1 
căutăm chiar pe el, se sperie 
de-abinelea și timp de cîteva 
minute îi este imposibil 
debaraseze de tracul ce 
puse să-l domine.

— Mai întîi, cînd și 
te-ai născut ?

— La 6 septembrie 
la Satu Mare.

— Spune sincer ai
vreodată să fii selecționat în 
lotul primei reprezentative ?

— Nu. Cînd antrenorii clu
bului bucureștean Steaua (la 
care am jucat pe timpul sa
tisfacerii stagiului militar) au 
renunțat la mine, trimițîn- 
du-mă la A. S. Sibiu, am pus 
sub semnul întrebării ipoteti
ca perspectivă de ascensiune. 
Sentimentul acesta, al deznă- 
dejdei, îl mai trăisem o dată, 
în urmă cu cîțiva ani, cînd, 
convocat la o tabără republi
cană de juniori, fusesem eti
chetat ca „lipsit de talent".

— Să trecem peste aceste 
regretabile erori comise de 
antrenorii prin mîinile cărora 
ai trecut și să vorbim despre 
aplaudata ta ieșire la supra
față din acest an. Cui îi da- 
torești saltul produs ?

— Lista celor care___ . . m-au 
ajutat să-mi recapăt încrede
rea în posibilitățile mele cu
prinde o serie întreagă de 
nume. Eu mă voi limita doai 
la două: apreciatul radio
reporter și colaborator al re
vistei Fotbal, Nicolae Soare, 
care a scris un articol elogios 
la adresa mea, sub titlul UN 
DOBR1N LA SATU MARE. 
In primul rînd însă, îi mulțu
mesc lui „nea Gil" pentru că 
a avut curajul să mă chema 
și să mă titularizeze In se
lecționata olimpică.

— Vrînd-nevrînd, acum te 
vezi „curtat" de cluburi divi
zionare A, care te solicită, 
după cum sîntem informați, 
cu insistență crescîndă. Spre 
Ce echipă te trage inima 5

— De cînd eram copil, 
iubesc Rapidul... Îmi place 
„potcoava" de pe vremea 
cînd Ozon făcea deliciul ga
leriei giuleștene.„

DUMITRU VIȘAN

Pînă să fi aflat că Steaua • 
pierdut la Cluj (cu 61—76), o 
ram tentați' să denumim grupa
jul ultimelor meciuri ale primei 
jumătăți a- campionatului diviziei, 
A la baschet masculin „etapa a- 
calmiei". Pentru că în rest cal
culele , hîrtiei n-au fost răstur
nate pe nicăieri, derbiuri spec
taculoase n-au mai fost nici în 
cap șt nici la’utmă. Dar dacă la' 
Dinâmb reînvie " speranțele, cu 
gîndul la restanța din februarie 
cu „U“ Timișoara, iar la „sub
sol", dacă ne gîndim bine, trei, 
formații, toate „Politehnici" — 
din București, Brașov și Galați 
— s-au luptat cu mureșenii de 
la „Comerțul" pentru evitarea 
penultimei poziții, a 11-a, carac
terizarea nu se mai potrivește. 
Așadar, prima clasată, Steaua lift, 
Nosievici, s-a poticnit o singură 
dată, la mal, iar Voința, ultima,, 
de 11 ori din tot atîtea apariții. 
Ieri, în Giuleșți, „Poli" Bucii»; 
rești ș-jț,- întrebuințat serios pen-i 
tru a învinge Comerțul Tg, Mii- 
reș. Scor final ț .76—65 (41—29). 
Filmul meciului l-am mai văzut 
parcă, multiplicat în alte multe 
partide ale celei de-a doua ju
mătăți a clasamentului. Adică a- 
cela în Care b echipă, fără 
strălucească (Politehnica) a 
vins un adversar comod oare 
ce și el ce poate pentru „un

{ cînd s-or încheia mediile. Adver
sarul acesta, Comerțul, trăiește 
printr-un singur om — Țedula — 
care 40 de minute nu părăsește 
terenul și care poate realiza, așa 
cum a făcut duminică, 34 de 
puncte I Toate mingile îl caută 
pentru a finaliza o pătrundere, 
un contraatac, o „semidistanță", 
o recuperare, în timp ce lîngă el 
se zbat patru, și alți patru co
echipieri rulați de antrenorul 
Borbely. Și totuși acest jucător 
n-ar străluci altundeva, poate ' 
nici în formația adversă, ca să 
folosim cel mai la îndemînă e- 
xemplu. Este ceva caracteristic 
pentru echipele celei de-a doua " 
jumătăți a clasamentului, unde* 
unul, maximum doi jucători 
rutină duc greul echipei lor 
gă alți jucători care nu vor 
tea sparge niciodată plafonul
lorii. La mureșeni, pivoțri Barezi 
sau Toth au doar talie și bună
voință. Țedula are, în plus, în- 
demînare și încăpățînarea unei 
cariere. Unde sînt, deci, tinerii 
jucători, generația nouă de va
lori ? De partea cealaltă studen
ții, bine conduși de Florin Du- r 
descu, își pot permite — și au , 
de unde — să forțeze. Popa și 
Georgescu justifică selecționarea 
în lot. Dar tocmai fiindcă pot, 
fiindcă sînt mai tineri, de ce nu 
dau 
nou
ceva caracteristic echipelor celei 
de-a 
tului: contrareplica 
funcție de adversar și numai vi-
zînd acel jumătate de, coș nece
sar și suficient...

Dar să nu intrăm, acum, în 
detaliile baschetului nostru mas
culin (care, așa cum se știe, va 
absenta de la C.M. din Iugosla
via, din păcate...). Să ne gîndim 
că revelionul poate să vină I ”

De aceea, pentru cronica de 
astăzi n-am găsit un «lt titlu mai 
potrivit

ln- 
fa*
5-

de 
lin-- 
pu- • 
va- ’

mai mult ? Pentru că, din 
ni Se pare, intervine iarăși

doua jumătăți a clasamen- 
se dă în

VIOREL RABA

celea.fi
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Rezultatul 
alegerilor 

din Japonia
• Partidul Comunist

a obținut
10 mandate

In plus
Duminică dimineața 

la Tokio au fost anun
țate rezultatele finale 
ale alegerilor generale 
pentru reînnoirea celor 
486 de mandate ale Ca
merei Reprezentanților 
(Camera Inferioară a 
Dietei).

Partidul Liberal democrat 
de guvernămînt a obținut numă
rul cel mai mare de voturi — 
288, cu 16 mai mult decît în a- 
legerile precedente. Principala 
formațiune politică de opoziție. 
Partidul Socialist a întrunit 90 
de locuri (134 în vechiul parla
ment). Celelalte partide au obți
nut următoarele rezultate : Ko- 
melto — 47 ; Partidul Socialist 
Democrat — 31 ; Independenței 
— 16 : Partidul Comunist din 
Japonia a obținut 14 locuri.

După cum se poate vedea din 
analiza rezultatelor alegerilor. 

Important succes a obținut 
dul Comunist din Japonia, 
a clștigat cu 10 locuri mai 
decît în alegerile preceden-

capitala Japoniei m apre- 
că rezultatele alegerilor 

rale nu vor aduce ichim- 
importante tn ceea ce prl- 
polltica internă și externă 

x>niel. De altfel, într-o prî- 
letdaratîe făcută de primul 
itru Elsaku Sato el a ară- 
4 vor fl respectate angaja- 
ele luate înaintea alegerl- 
ăceasta înseamnă continua- 

pollticii de securitate pe 
alianței militare cu S.U.A., 
•dobîndirea Oklaawel în 
■nil comunicatului comun 
cat după vizita premierului 
în S.U.A., reglementarea 
emel universitare și revi- 
1 politicii agrare.

Atentat
la Dublin
O bombă ascunsă intr-un 

automobil a explodat în noap
tea de sîmbătă spre duminică 
în apropierea sediului poliției 
din Dublin. Atentatul nu a 
făcut victime dar automobi
lul, care fusese furat, a fost 
distrus.

Acesta este al cincilea aten
tat care are loc în Irlanda de 
nord în ultimele luni. Ultimul 
dintre ele s-a produs vineri 
la Dublin unde o încărcătură 
explozivă a avariat monumen
tul eroului luptei pentru in
dependența irlandeză, Daniel 
CConnel. Acest atentat, ca fi 
cele precedente, a fost reven
dicat de organizația extre
mistă protestantă din Irlanda 
de nord, „Forța voluntarilor 
din Ulster".

Ancheta privind masacrul
de la Song My

SAIGON 28 (Agerpres). — 
Generalul William Peers a 
sosit duminică la Saigon pen
tru a continua, la fața locului, 
ancheta inițiată de Ministerul 
Apărării al S.U.A. în legătură 
cu masacrarea de către trupele 
americane a populației civile 
din satul sud-vietnamez Song 
My. El a declarat că intențio
nează să stabilească dacă acest 
„incident" a fost ascuns auto
rităților de la Washington de 
ofițerii superiori americani 
din Vietnamul de sud. Gene
ralul Peers a adăugat că în 
cursul anchetei desfășurată 
pînă In prezent au fost audia
te 39 de persoane implicate în 
această afacere, dintre care u- 
nele sînt „martori cheie". Vi
zita în Vietnamul de sud va 
dura aproximativ 10 zile.

între timp, la Washington 
restul membrilor comisiei de 
anchetă au audiat sîmbătă, 
tim.p de trei ore< pe sergentul 
David Mitchell, care este acu
zat de a fi ucis 30 de civili 
sud-vietnamezi la Song My. 
Depozițiile sale nu au fost 
încă făcute publice. De aseme
nea au fost audiați doi soldați 
demobilizați ce au aparținut 
aceleiași unități ca și Mit
chell. Pentru luni aînt prevă
zute noi audieri din rîndurile 
militarilor ce au participat La 
crimele de la Song My.

Ngo Tuong Kien și Pham Van Song tint doi eroi ai forțelor 
patriotice sud-vietnameze

• O UNITATE a forțelor pa
triotice sud-vietnameze a atacat 
în cursul dimineții de duminică 
o tabără americană situată la 
numai 40 km de Saigon, a a- 
nunțat un purtător de cu
vînt al comandamentului tru
pelor S.U.A. Agenția Reuter in
formează că membrii detașa
mentului FNE au atacat obiec
tivul american cu un puternic 
foc de mortiere. Potrivit prime
lor date, 12 militari americani 
au fost omorîți sau răniți.

„Afacerea
în centrul Amsterdamului

După „dispariția44 celor
5 nave de război

Autoritățile franceze au deschis o anchetă în legătură cu 
plecarea din portul Cherbourg, într-o direcție necunoscută, 
a cinci nave de război de producție franceză, anunță agen
ția France Presse citind surse autorizate.

Cele cinci nave au fost con
struite la comanda Israelului 
înainte de instituirea embargou
lui francez asupra livrărilor de 
arme către această țară.

Ancheta autorităților franceze 
a fost desăhisă după, ce guvernul 
norvegian a contestat naționali
tatea firmei care ar fi achizițio
nat aceste nave și despre care 
s-a pretins că este norvegiană.

Agenția Reuter anunță din 
Gibraltar că cinci nave de război, 
despre care se crede că sînt cele 
plecate din Cherbourg, au pă
truns sîmbătă seara în Medite-
rana.

în numărul de duminică, zia
rul egiptean „Al Ahram" a a- 
nunțat, transmite agenția Fran
ce Presse," că ambasadorii Fran
ței și Norvegiei la Cairo au fost 
convocați la Ministerul de Ex
terne al R.A.U. în legătură cu 
cazul celor cinci nave.

Autoritățile

Un purtător de cuvînt al. Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Norvegiei a declarat duminică 
că țara sa nu are nici un a- 

; mestec în dispariția din . portul 
francez Cherbourg a cinci nave 
militare construite în șantierele 
navale franceze pentru Israel 
dar care, ulterior, au fost reți
nute în baza embargoului insti
tuit de Franța față de livrările 
de armament pentru Israel. El a 
adăugat că există indicii referi
toare la faptul că navele vîndute 
unei pretinse firme norvegiene 
nu au arborat drapelul norve
gian în momentul în care au pă
răsit portul Cherbourg.

„In ce privește Norvegia — 
a spus el — considerăm această 
problemă închisă, deoarece nu 
au fost violate nici un fel de 
interese norvegiene".

diamantelor “
Am* 
zona

OPIU GREVIȘTILOR
Pentru 7500 de copii din Santiago de Chile sfîrșitul a- 

cestui an va fi poate cel mai trist din viața lor, de pînă 

acum. Ei sînt copiii muncitorilor de la fabrica textilă „Su

mar* și de la țesătoriiîe „Fensa* care participă la cea mai 

îndelungată grevă cunoscută de capitala chiliană. Textiliștii 

au încetat lucrul de 51 de zile iar țesătorii de 78 de zile ca 

o expresie a nemulțumirii lor față de refuzul patronatului 

de a li se spori salariile și a li se îmbunătăți condițiile de 

muncă și de trai. Numai cîțiva dintre muncitorii greviști au 

avut posibilitatea să-și trimită copiii la casele părinților sau 

rudelor apropiate. Ceilalți, imensa majoritate, locuiesc acum 

împreună cu părinții lor în corturile ridicate în Imediata 

vecinătate a celor două fabrici și iau o masă sărăcăcioasă 

la bucătăriile comune care funcționează aici.

Nici unul din cele două con
flicte de muncă nu pare să 
poată fi soluționat în scurt timp, 
cel puțin înainte de sfîrșitul a- 
cestui an. De aceea, muncitorii 
greviști nu-și ascund amărăciu
nea pentru faptul că anul a- 
cesta nu vor avea posibilitatea 
să ofere copiilor lor nici mă
car puținele daruri ce le adu
ceau atîta bucurie cu prilejul 
sărbătorilor de sfîrșit de an. 
Manuel Barrientos, secretarul 
comitetului de grevă a celor 
1 317 muncitori de la fabrica

„Sumar" a declarat ziariștilor 
că „este foarte dificil, aproape 
imposibil, să se aștepte o regle
mentare a grevei înaintea ter
minării sărbătorilor de sfîrșit 
de an. Dar acum ne gîndim la 
copiii noștri. Am înființat o co
misie care a primit sarcina să 
colecteze bani, jucării și dul
ciuri în rîndurile celorlalte sin
dicate și în diverse instituții 
pentru a le putea oferi o mică 
bucurie. Consiliul municipal din 
San Miguel (pe teritoriul căruia 
se află această întreprindere)

ne-a promis do asemenea spri
jinul".

La rîndul lui, Reinaldo Zamo
rano, președintele comitetului 
de grevă al celor 1 227 munci
tori de la țesătoriile „Fensa" a 
subliniat că din colectele de 
pînă acum a fost strînsă „o 
sumă foarte mică de bani" care 
urmează să fie completată cu 
ajutorul unui spectacol pregătit 
de copiii greviștilor. „Am vrea 
să cumpărăm fiecăruia dintre 
cei 2 500 de copii ai noștri cîte 
o jucărie sau un pachețel cu 
dulciuri — a spus el — dar nu 
credem că ne va fi posibil".

în acest timp, greviștii se pre
gătesc și în vederea înfruntării 
judiciare eu.patronii celor două 
întreprinderi. Conducătorii co
mitetelor de grevă au fost dați 
în judecată și urmează să com
pară în fața unui tribunal la 
21 ianuarie dar după cum a 
subliniat Zamorano „dață ac
țiunea judiciară nu va fi retra
să, nu vom duce nici un fel de 
tratative cu patronatul".

Deocamdată în fața corturi
lor ocupate de greviștii de la 
fabrica „Sumar", cei 5 000 de 
copii ai muncitorilor au ridicat 
un „pom de iarnă" simbolic : o 
cracă uscată de care au foci 
atîrnate „cadourile" ce simboli
zează situația grea a părinților 
lor : o pereche de ghete vechi 
scoase dintr-o ladă de gunoi și 
cîteva cutii goale de chibrituri 1

P. NICOARA R.P. UNGARA : Construcții noi în Obuda

Necazurile pe care companiile americane le cunosc în 
rica Latină se bucură de publicitate. Probabil, pentru că 
aceasta devenise un fel de „rezervație" economică a puterni
cului vecin din nord, ceea ce amplifică nota de senzațional a 
măsurilor de dată recentă din Peru și Bolivia. Dar companiile 
americane nu sînt lipsite de griji nici pe „continentul negru" 
deși Africa rămîne încă, într-o oarecare măsură, un teren priel
nic manevrelor de culise finalizate în succesive lovituri de pa
lat. S-a scris totuși mai puțin despre Africa. Poate, pentru că 
investițiile americane sînt mai reduse ca volum decît în Ame
rica Latină și ca atare interesele economice ale Washingtonu
lui mai limitate.

Diamantele interesează, de obicei, ca podoabe ale frumoa- 
selor sau mai puțin frumoaselor doamne din „înalta societate" 
cărora conturile bancara le permit achiziții extravagante. Pen
tru Republica Africa Centrală diamantele înseamnă oxigenul 
indispensabil unei economii fragile : 53,3 la sută din totalul
exporturilor. în dolari aceste procente reprezintă 100.000.000, 
sumă deloc neglijabilă pentru un stat cu venituri reduse. De 
aceea diamantele au devenit o preocupare de prim ordin în 
această țară considerată de mulți „cenușăreasa Africii". Ex
tracția diamantiferă era încredințată unor societăți străine 
(61 % din diamante fiind achiziționate de firmele ^americane). 
Firește, nu lipsea nici „Diamond Distribution Inc", compania 
americană pe care o mai întîlnim și în alte părți ale Africii. 
Măsurile luate de autorități au îngăduit, începînd din 1961, tu
turor cetățenilor să prospecteze și să pună în valoare pietrele 
prețioase. Efectele au fost imediate. Mai întîi a crescut într-o 
măsură uimitoare volumul extracției: de peste șapte ori și ju
mătate în numai sase ani. Dar consecințele n-au fost numai po- 
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diamantelor 
sua egiuu iu. „mim.hwi.v. w.s..companie ac- 
tivînd, totuși, separat. Acest oficiu colecta diamantela extrase 
individual (85’/o din producția totală). Pentru bugetul statului, 
s-a perceput o cotă de 40 la sută din beneficiile provenite din 
export. Acesta a fost punctul de pornire al neînțelegerilor din
tre autorități și societățile diamantifere care socoteau _ cota 
drept „excesivă". Dar disputa a evoluat, obligînd oficialitățile 
la măsuri severe. Oficiul a fost închis. Mai multe companii 
străine s-au văzut obligate să-și sisteze activitatea. Lor li s-a 
reproșat refuzul de a restitui sumele datorate trezoreriei statului 
După cum sublinia JEUNE AFRIQUE „în concepția conducăto
rilor de la Bangui, noile măsuri tind să creeze condițiile pen
tru preluarea completă de către stat a industriei diamantifere, 
prin controlarea exploatărilor și formarea de tehnicieni pro
prii". Aceste măsuri se încadrează într-o politică ce tinde să 
promoveze independența economică.

Cu cîteva săptămîni în urmă, 40 de tehnicieni străini au tre
buit să părăsească republica africană. Cei 40 erau francezi, 
ceea ce a produs neliniște la Paris datorită relațiilor speciale 
ale Franței cu fostele ei colonii. Totuși, măsura — cum observa 
JEUNE AFRIQUE — nu era îndreptată împotriva Parisului. Cei 
40 — victime ale împrejurărilor — lucrau pentru societatea 
„Centramines" care este o filială a companiei americane „Dia
mond Distribution Inc". Compania americană crezuse că gratie 
presiunilor poate modifica notărîrile guvernamentale. Condu
cătorii ei au refuzat să achite în întregime cota cerută de Repu
blica Africa Centrală pentru exportul de diamante. Autoritățile 
au reacționat fără menajamente.

„Afacerea diamantelor" prezintă interes deoarece ilustrează 
tendințele noi ce se afirmă în statele africane. Aspirația spre 
independență economică exprimată la Bangui (și nu numai la 
Bangui) obligă companiile străine la reexaminări dureroase.

M. RAMURA
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zitive. Extracfia necontrolată a favorizat contrabanda și exodul

1966 a luat ființă un oficiu semi-public care grupa societățile și 
firmele angajate în extracția și comercializarea 
sub egida Tui „Diamond Distribution Inc", fiecare 
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TRAHCANȚI DE OPIU

DESCOPERIȚI
• LA DAVUTEPE, un mic sat 

din apropierea portului Mersin. 
de pe coasta mediteraneană a 
Turciei, jandarmii au surprins 
un grup de traficanti de opiu 
Traficanții, sosiți într-o ambar
cațiune pentru a încărca stupe
fiantul au izbutit să fugă, după 
un schimb de focuri cu jandar- , 
mii care îi așteptau pe mal.

ÎS TURCIA
După o cercetare îndelungată 

a locului, au fost descoperiți, In- 
gropațl în pămînt, 25 de saci cu 
opiu, de cite 50 de kilograme fie
care. Opiul, evaluat la 150 000 
de dolari, urma, potrivit autori
tăților turcești, să fie expediat 
în Franța.

• PREȘEDINTELE Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, va face 
la 5 ianuarie 1970 o vizită ofi
cială în Grecia. Șeful statului 
cipriot va fi însoțit de ministrul 
afacerilor externe Spyros Ky- 
prianu. El va avea la Atena în
trevederi cu primul ministru 
Papadopoulos și cu alte oficia
lități ale guvernului grec, asu
pra unor probleme privind si
tuația din Cipru și relațiile din
tre cele două țări.

După încheierea vizitei în ca
pitala Greciei, președintele Ma
karios va pleca într-un turneu 
în Zambia, Tanzania și Ugan
da.

• POTRIVIT unor date publi
cate Ia Caracas, Venezuela își 
încheie anul financiar 1969 cu 
un important deficit. Una din 
explicații constă, după părerea 
unor observatori, în limitarea 
importului S.U.A. de petrol din 
Venezuela.

Numai în comerțul cu S.U.A. 
Venezuela a înregistrat în acest 
an pierderi evaluate la 180 000 000 
dolari

Adele Cesira Tomassini, din 
comuna italiană Guardea, a 
trăit 66 ani fără ca măcar să 
se fi născut „oficial". Cel pu
țin aceasta reiese din docu
mentele oficiului stării civi
le al localității unde s-a năs
cut Adele, la 12 ianuarie 
1903. Prezentîndu-se la sediul 
primăriei comunei, pentru 
a-fi ridica actul de naftere, 
funcționarul i-a răspuns Ade
lei : „îmi pare rău doamnă, 
dar dumneavoastră nu exis
tați I" Adele Tomassini i-a 
explicat atunci funcționarului 
că, în anul 1927, ea s-a căsă
torit cu un consătean, fi că 
atunci, probabU, a fost nece
sar fi actul de naftere. Cerce
tările au continuat dar... za
darnic.

Acum cazul a fost adus la 
cunoștința tribunalului din 
Temi, de care aparține comu
na Guardea.

F> e ulrl-t
GRIPA IN EUROPA

• EPIDEMIA de gripă conti
nuă să facă ravagii în Danemar
ca unde un sfert din membrii 
guvernului, inclusiv primul mi
nistru au fost contaminați. în 
momentul de față este imposibil 
să se precizeze amploarea epi
demiei. deoarece un număr ma
re de bolnavi nu au făcut apel 
la serviciile medicilor. Cu toate 
acestea, cadrele medicale nu au 
reușit să răspundă tuturor ape
lurilor care li s-au adresat, a- 
cestea fiind foarte numeroase.

Pe de altă parte, epidemia de 
gripă s-a extins și în Austria. 
Sîmbătă s-a anunțat din capita
la țării că numai la Viena au 
fost înregistrate 4 000 de ca
zuri.

• ÎN ITALIA, potrivit unor 
cifre neoficiale, 375 de persoane 
și-au pierdut viața în ultima lu-

nă și jumătate, datorită compli
cațiilor provocate de gripă. Se 
pare că în momentul de față 
numărul cazurilor de gripă a în
ceput să scadă dar pînă acum e- 
pidemia a cuprins peste 25 mi
lioane de italieni.

• EPIDEMIA de gripă, care a 
cuprins majoritatea țărilor eu
ropene, continuă să se extindă 
în Marea Britanie. Potrivit ul
timelor date statistice, publicate 
la Londra, în cursul ultimelor 
trei săptămîni, datorită compli
cațiilor provocate de gripă, au 
murit peste 300 de persoane.

LUPTELE DIN YEMEN

• IN CURSUL acestei săptă
mîni, între forțele Republicii 
Arabe Yemen și grupările rega
liste au avut loc noi lupte. în 
urma unui atac al forțelor repu
blicane, sprijinite de aviație,

lansat la nord-est de localitatea 
Saada, au fost uciși 112 regaliști

• AUTORITĂȚILE maritime 
din Honolulu au anunțat cS 
contrar știrilor primite ante
rior, numai 14 din cei 39 mem
bri ai echipajului cargobotului 
american „Badger State", care 
a sărit în aer vineri în Ocea
nul Pacific, au putut fi salvați. 
La bordul cargobotului se afla 
o încărcătură de muniții ce era 
transportată spre Vietnamul de 
sud. Corpurile a cinci din cei 25 
de marinari dispăruți au fost 
zărite sîmbătă de cargobotul 
„Flying Dragon", iar cei 14 ma
rinari salvați se află la bordul 
cargobotului grec „Khian Star". 
Nu se cunoaște soarta celorlalți 
20 de mateloți dispăruți care au 
reușit să părăsească vasul „Bad
ger State" înaintea exploziei la 
bordul șalupelor de salvar'e. O- 
perațiunile de căutare a lor

sînt mult îngreunate din cauza 
furtunii ce bîntuie in această 
zonă cu valuri ce ating o înăl
țime de 5—7 metri.

CIOCNIRI
IN ORIENTUL APROPIAT

• TEL AVIV. Un purtător de 
cuvînt militar israelian a anun
țat că avioanele israeliene au 
atacat duminică poziții egiptene 
și baterii de artilerie situate în 
sectorul sudic al Canalului de 
Suez. El a adăugat că avioanele 
israeliene au atacat, de aseme
nea, tabere ale comandourilor 
palestiniene situate în teritoriul 
iordanian. Toate avioanele s-au 
înapoiat lâ bazele lor.

• CAIRO. După cum a de
clarat un purtător de cuvînt mi
litar egiptean, un avion israelian 
de tipul „Phantom" a fost dobo- 
rît duminică de artileria antiae
riană în cursul unei încercări de 
atac asupra pozițiilor egiptene 
din zona canalului de Suez. Pe 
de altă parte, purtătorul de cu
vînt a anunțat că o unitate na
vală de comando egipteană a 
traversat în noaptea de sîmbătă 
spre duminică Canalul de Suez

distrugînd echipamentul unei 
poziții israeliene. Unitatea s-a 
înapoiat cu bine la bază.

DUPĂ TRANSPLANTUL DE LA 
„NEW YORK HOSPITAL"

• EDWARD FALK, în vîrstă 
de 42 de ani, căruia i-au fost 
transplantate joi la „New York 
Hospital" inima și ambii plă- 
mîni, se simte excelent, a de
clarat soția sa în urma convor
birii telefonice avute cu echipa 
de chirurgi condusă de profeso
rul Walton Lillehei, care a rea
lizat triplul transplant. Motivul 
care a împiedicat-o pe Betty 
Lou Falk să fie la căpătau] so
țului său este zăpada abundentă 
de care este blocată în localita
tea Newton din New Jersey. E. 
Falk aștepta un donator „com
patibil" de peste două luni. In 
cele din urmă i-au fost trans
plantate inima și plămînii unei 
femei de 50 de ani, a cărei iden
titate nu a fost dezvăluită. Fa
milia Falk are șase copii, în 
vîrstă de Ia 3 la 22 de ani, dintre 
care cinci sînt fete.

Canada: 
griji 
econo
mice

Obiectivul principal al po
liticii interne canadiene este 
la ora actuală întreprinderea 
de măsuri adecvate pentrti 
combaterea unor fenomene 
negative legate de tendințe
le inflaționiste din economie. 
Indicii clare pentru această 
stare de fapt constituie 
spirala prețurilor, șomajul și 
creșterea costului vieții. Ast
fel, dacă în perioada august 
1967 — august 1968 prețurile 
au crescut cu 3,5 la sută, cu 
un an mai tîrziu procentajul 
avea să fie mai mare de 5 
la sută (FRANKFURTER 
ALLGEMEINE).

Cel mai mult de suferit are 
industria construcțiilor din 
anumite provincii ca Mani
toba, Saskatchewan, Alberta 
și Youkon, pe al doilea loc 
situindu-se Quebecul. De o 
situație oarecum privilegiată 
se bucură centrul industria] 
al țării concentrat mai ales 
în provincia Ontario, 
poate, datorită tocmai di
versificării ramurilor in
dustriale jl a eviden
tei expansiuni economice • 
țării din ultimii 9 ani. Dar 
ceea ce îngrijorează guver
nul premierului Trudeau stol 
tendințele inflaționiste care 
se manifestă și se amplifică, 
periclitînd rezultatele econo
mice promise canadienilor la 
începutul mandatului său. 
Par de prost augur pentru 
canadieni statisticile publica
te la Ottawa, care oglindesc 
o creștere de 126,9 lă sută a 
prețurilor în 1969, față de 
1961, deci într-un ritm anual 
de 5 la sută. Șomajul s-a 
menținut la aproximativ 5 
Ia sută in ultimii trei ani, 
crescînd, însă, relativ în sta
tele mai puțin industrializate. 
Un alt element care concură 
constant la insecuritatea 
economică din aceste provin
cii este fluctuația permanen
tă a forței de muncă, ceea ce 
provoacă nemulțumirea unor 
pături ale populației șl în 
special a tinerilor care sînt 
mereu în căutarea unui Ioc 
de muncă mai stabil și mai 
bine remunerat. Pe de altă 
parte, conjunctura interna
țională neprielnică exportu
rilor de cereale a dezavanta
jat provinciile Manitoba, 
Saskatchewan și Alberta, în 
ciuda unor măsuri preventi
ve luate de guvernul cana
dian în vederea anihilării 
consecințelor dezastruoase 
ale dependenței prea strinse 
a agriculturii țării de piața 
internă a Statelor Unite.

La nivelul întregii econo
mii măsurile luate în 1968 
nu s-au concretizat în forme 
viabile menite să contracare
ze tendințele inflaționiste. 
Dintre cele mai importante 
putem menționa : majorarea 
impozitelor federale și pro
vinciale pe venituri, ridica
rea taxei de scont pînă la 8 
la sută (un nivel fără prece
dent în Canada) reducerea 
cheltuielilor guvernamentale. 
Reducerile respective au a- 
fectat toate domeniile de 
activitate.

Anul 1969 s-a scurs fără ca 
problemele dependente de a- 
ceste măsuri să fie soluționa
te în adîncime. Se vorbește 
acum de „acțiuni" (care, pe 
semne, ar trebui să Însemne 
ceva mai mult decît simple 
măsuri) ca : reforma fiscală 
sau „înghețarea voluntară 
a salariilor" (idee respinsă de 
sindicate). Acțiunile de „re
zervă" pentru combaterea 
inflației mai prevăd restric
ții în domeniul creditului 
și prețurilor. Premierul Tru
deau referindu-se în Came
ra Comunelor la acest pachet 
de măsuri vorbea în termeni 
și mai clari, în esență despre 
introducerea unui control a- 
supra creditului și în pers
pectivă, cu acordul autorită
ților provinciale, asupra 
prețurilor și salariilor. Ter
menii elocvenți la care a 
fost nevoit să recurgă Tru
deau i-au fost se pare dictați 
și de eșecul Comisiei pentru 
prețuri și venituri, creată în 
august și care ar fi trebuit, 
în intenția guvernului, să 
pună de acord vederile sin
dicatelor și patronatului asu
pra problemelor litigioase.

Tot mai mulți canadieni 
cred, însă, că astfel de soluții 
sînt insuficiente și riscă să 
accentueze nemulțumirile 
păturilor sociale cu venituri 
mici și mijlocii (concretizate 
deja anul acesta în 457 de 
greve). Apare tot mai evident 
ca singură soluție emancipa
rea de sub tutela „relațiilor 
speciale" cu Statele Unite. 
Dependența de anumite ra
muri ale economiei ameri
cane — datorată paternității 
nord-americane a zeci de fir
me și filiații ale acestora în 
Canada (numai în 1968, 55 
de mari întreprinderi cana
diene au trecut sub controlul 
unor firme străine) — face 
inoperante acțiunile între
prinse de guvernul canadian. 
Acesta, în plină luptă împo
triva tendințelor inflaționis
te din țară, nu pare dispus 
însă să aștepte efectele unor 
măsuri similare întreprinse 
de vecinul său de la sud.

DOINA TOPOR

REDACȚIA 91 ADMINISTRAȚIA i București. Piața ..Setoteil". TeL 17.80.10. 17.60.20. Abonamentele m fao la oficiile poștale și dlfuzorii dto întreprinderi *1 Instituții. Tiparul 1 Combinatul poligrafic „Casa 8ctotelT


