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SĂ PRIVIM CU TOATĂ SERIOZITATEA '
immjiomi

DE CHIMIE IMHISERIMÂ

In zilele de 4 și 5 septembrie a.e. a avut loc 
Plenara GC. al U.T.G cu următoarea ordine 
de zi:

1. Raport privind activitatea desfășurată de 
U.T.G în domeniul muncii organizatorice și al 
vieții de organizație.

— Raportor i Gheorghe Stolea, secretar al 
GC. al U.T.G

2. Informare asupra activității Internaționale 
a Uniunii Tineretului Comunist.

— Raportor t Vasile Nicolcioiu — secretar al 
C.G al U.T.C.

3. Informare privind acțiunile întreprinse de 
organele și organizațiile U.T.C. tn perioada 
inundațiilor și măsurile ce vor fi luate pentru 
sporirea contribuției tineretului la realizarea 
sarcinilor economice pe anul 1970.

4. Adoptarea hotăririi cu privire la convo
carea celui de-al IX-lea Congres al U.T.C.

La plenară au participat membri și membrii 
supleanți ai C.C. al U.T.C., membrii Comisiei 
Centrale de Revizie. Au participat, de asemenea, 
ca invitați primii secretari și șefii secțiilor orga
nizatorice de la comitetele județene ale U.T.C., 
redactori șefi și cadre de conducere de la pu-

blicațiile pentru tinerel, membrii Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., membrii biroului Consiliu
lui pentru munca în rîndul elevilor, activiști ai 
C.C. al U.T.C. si lucrători ai Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretului.

in cadrul lucrărilor plenarei au luat cuvlntul 
tovarășii : Șandru Cornel, Racz Ernest, Coadă 
Alexandru, Lazăr Tudor, Mateuț Augustin, Teo- 
dorescu Elena, Sas Gheorghe, Catană Gheor- 
Bhe, Ichim Gheorghe, Moraru Pavel, Popa Ion, 

ărăban Vasile, Horobeț Constantin, Carolică 
Vasile, Pițigoi Niculina, Lipschner Nicolae, 
Enache Radu, Sofronie Florea, Macovei Gheor
ghe. De asemenea, a luat cuvlntul tovarășul Ion 
llietcu, membru supleant al Comitetului Execu
tiv al GC. al P.C.R., prim secretar al C.G al 
U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.

Plenara a adoptat hotărîrea cu privire la îm
bunătățirea activității U.T.C. tn domeniul mun
cii organizatorice și întărirea vieții de organi
zație și a hotărît convocarea Congresului al 
IX-lea al U.T.C. la începutul anului

In încheierea lucrărilor Plenarei 
vlntul tovarășul Gheorghe Pană, 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
secretar al C.C. al P.C.R.

1971.
a luat cv- 
membru al 
Permanent,

Pedagogia primilor pași
in universul producției

Avem în față situația îndepli
nirii sau neîndeplinirii, cum 
vreți să citiți, a planului în pri
ma parte a anului la una din 
cunoscutele Întreprinderi ară- 
dane — uzina de strunguri. Ci
frele evocă grăitor : planul pro
ducției globale, îndeplinit 93,09 
la sută ; producția marfă 82,96 
Ia sută. în această jumătate de

drum este înregistrată o nerea- 
lizare fizică de 340 strunguri. 
Este la îndemîna oricui să esti
meze balastul cu care traversea
ză acest semestru colectivul de 
muncă arădan, eforturile ce
rute de recuperarea rămînerilor 
în urmă pînă la finele anului. 
Dar nu radiografia cauzelor care 
au facilitat o asemenea balanță

defavorabilă este în intenția 
rîndurilor de față. Mal degrabă 
nu a tuturora ci doar a uneia 
singură punctată în ședința co
mitetului de direcție subordona
tă acestui scop : pregătirea ne
corespunzătoare a muncitori
lor.

Nu trebuie 
din faptul că 
și ’prin vîrsta

•V

făcut un secret 
prin existența ca 
celor mai mulți

N. UDROIU

(Continuare în pag. a ll-a)

Manifestare științifică in
ternațională de prestigiu, Con
gresul de chimie industrială își 
inaugurează azi lucrările sub 
înaltul patronaj al președin
telui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. La 
Congres participă peste o mie 
de oameni de știință — cerce
tători, cadre didactice univer
sitare, proiectanți, specialiști 
din industrie — printre care și 
150 de oaspeți străini sosiți din 
20 de țări. Cele 360 de comu
nicări ce vor fi prezentate în 
20 de secții reflectă un foarte 
larg evantai de preocupări — 
de la cercetarea fundamentală 
și aplicativă pînă Ia introduce
rea în practica industrială a 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței. în cadrul Congresului 
Pe lingă conferințele de stric
tă specialitate vor fi prezen-

late în ședințe plenare și ur
mătoarele conferințe : ing. A- 
lexandru Boabă, ministrul in
dustriei chimice : „Chimia și 
progresul" ; acad. Ilie Murgu- 
lescu, directorul Centrului de 
chimie fizică : „Contribuția 
chimiei fizice la dezvoltarea 
industriei" ; acad. Tadeusz 
Urbanski, profesor la Politeh
nica din Varșovia : „Progrese 
recente In domeniul medica
mentelor noi" ; ing. Mihai Flo- 
rescu, vicepreședinte al Con
siliului economic : .-Eficiența 
economică a cercetării știin
țifice" ; prof. Vladimir Ba- 
zant, directorul Institutului 
de procese chimice din Praga : 
„Hidrogenoiiza catalitică a 
hidrocarburilor". Lucrările 
congresului se desfășoară in
tre 7—11 septembrie Ia Bucu
rești, în sălile noilor clădiri ale 
Institutului politehnic.

CU EXCEPȚIA 
CELOR...
DE SUB OCHII
JUDEȚULUI

Pentru elevii județului Ialo
mița, data de 15 septembrie —■ 
tradiționala zi de deschidere a 
noului an școlar — era menită 
«ă marcheze și un eveniment 
inedit: întîlnirea cu 92 săli de 
clasă noi (constînd în construi
rea unor școli, generale și licee, 
adăugirea de săli și laboratoare 
la edificii deja existente) citeva 
internate și cantine. Nu întîm- 
plător am păstrat echivocul: era 
menită fă marcheze... Căci ce 
oferă acum — cu mai puțin de 
două săptămîni pînă la data 
amintită — realitatea ? Contrar 
celei mai judicioase planificări, 
situația „la zi" a construcțiilor 
școlare ridică cel puțin cîteva 
grave semne de întrebare.

O parte însemnată din aceste 
făli — 60 — urmau a se con
strui cu investiții provenind din 
sprijin fond central, contribuție 
voluntară și credite rambursa
bile. Și deși constructorul nu 
poartă nume celebre (întreprin
deri de gospodărie orășenești, 
alți factori locali) — planul pen
tru construcția celor 60 de săli 
a fost în cea mai mare măsură 
realizat, faptele dovedind că el 
va fi îndeplinit la timp. Elevii 
din comunele Amara, Perieți, 
Valea Ciorii, Jegălia, Dichiseni, 
Traianu, Cuza Vodă vor avea 
astfel posibilitatea începerii unui 
an de învățămînt sub auspicii 
din cele mai bune, se vor bucura 
de un spațiu mai mare, mai 
confortabil, menit să înlesnească 
o mai eficientă desfășurare a 
procesului de instrucție și edu
cație.

Cititorul poate constata cum 
pînă la cifra totală planificată ră- 
mîn însă în discuție 32 săli de 
clasă, tocmai acele săli ce pre
supun edificii noi, școli gene
rale și Ecee. Este vorba de două 
școli cu cîte 8 clase — la Călă
rași și Slobozia — și de un liceu 
cu 16 săli, la Slobozia. Construc
ții pretențioase presupunînd so
luții și metode de lucru modeme
— realizate, de altfel, cu inves
tiții din fond central — acestea 
au fost luate în antrepriză de în
treprinderea de construcții-mon- 
taj Ialomița, unitate județeană, 
specializată în astfel de lucrări, 
capabilă (cel puțin prin defini
ție) să facă față oricăror exigențe. 
Cum stau, însă, lucrurile ? Școa
la din Călărași a fost predată 
la timp, chiar înainte de vreme
— și este o dovadă de pricepere 
șl măiestrie a constructorului. 
Celelalte două unități, ambele în 
reședința de județ, cunosc o si
tuație delicată. La ora actuală, la

Președintele Republicii 
Orientale a Uruguayului 

va vizita România
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la începutul lunii oc
tombrie 1970 președintele Repu-

blicii Orientale a Uruguayului, 
Jorge Pacheco Areco, va face o 
vizită oficială în Republica So
cialistă România.

Pe țantierul Hidrocentralei de 

la Rogofelul

CONDIȚIA
POEZIEI

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Cea de a V a ediție a Concursului 
Internaționalși Festivalului 

„George

IONIȚĂ CÂLMĂȚUI

(Continuare în pag. a ll-a)
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ETAPA
Farul — Univ. Craiova 
Petrolul — Rapid
F. C. Argeș — C.F.R. Cluj 
Progresul — St. roșu

Primele

Reportaj serial de VIOREL BURLACU
despre finalizarea unei acțiuni de contraspionaj

SPIONAJ -CONTRASPIONAJ

„G 3011" • CALCULATORUL M.P. IN PERICOL 
• DOUA „CUTII POȘTALE" DESCOPERITE PREA

• O VIZITA LA UZINA CU PROFIL SPECIAL
• VIOLONISTUL SUSPECT • O PISTA FALSA
TIRZIU • JOACA DE-A „DETECTIVUL AMATOR" • INTERVIU CU „GAZELA BLONDA" • SMA- 
RALDUL VORBITOR • CERCETĂRI PE CONT PROPRIU • O TELE-URMARIRE SPECTACULOA
SA • FAJA IN FAȚA CU SPIONUL • CINE EȘTI TU, CONSUELA RSNIERS? • ULTIMA PAR
TIDA • REQUIEM PENTRU „JAGUARUL VERDE".

școala generală abia a început 
zidăria, iar liceul se află în sta
diul izolării plăcii pentru ultimul 
etaj, paralel realizîndu-se tencu
ieli interioare și instalații sani
tare. Cauze ? Multiple. Deși au 
avut finanțarea deschisă la timp

J

t

acorduri 
ale unei
mari săr 
bători muzicale

CITIȚI ÎN

© ATLETISM : Recital în anonimat
• HANDBAL: După „accidentul 
campionilor de la Galați.
• RUGBI : Derbiul a revenit Griviței 
Roșii
O Știri și informații de pe meridianele 
lumii.
• FOTBAL : Gazdele au dominat eta
pa a doua ; Divizia B ;

CLASAMEN
U.T.A. 
Steagul Roșu 
„U" Craiova 
Dinamo București 
Dinamo Bacău 
Steaua 
Rapid 
Poli lași 
Farul 
Progresul 
„U" Cluj 
Petrolul 
C.F.R. Cluj 
C.F.R. Timișoara 
F.C. Argeș 
Jiul

VIITOARE
C.F.R. Timișoara — Dinamo 
Dinamo Buc. — Politehnica 
„U" Cluj — U.T.A.
Jiul — Steaua

...Și urmează un tur de cap

Foto : C. C1OBOATA

Sîmbătă seara, in Sala Mare a 
Palatului a avut loc deschide
rea celei de a V-a ediții a Con
cursului și Festivalului dedicat 
memoriei compozitorului care a 
lansat muzica românească în or
bita valorilor culturii europene.

Pentru a cincea oară s-au a- 
dunat la București zeci de mu
zicieni din cele cinci continente 
— tineri interpreți, remarcabile 
personalități ale artei interpre
tative, pedagogi și specialiști de 
prestigiu, ansambluri instrumen
tale și de balet, compozitori, 
muzicologi — pentru a cinsti în 
cadrul concursurilor și manifes
tărilor Festivalului personalita
tea muzicianului român, creația 
componistică și interpretativă 
românească.

Deschizind festivitatea, com
pozitorul Ion Dumitrescu, pre
ședinte al Uniunii compozitorilor, 
președinte al Comitetului de or-

.janlzare a adresat un călduros 
omagiu muzicienilor prezenți în 
aceste zile la București.

Legat de numele marelui mu
zician patriot care prin întreaga 
,și îndelungata sa activitate de 
creator și interpret de muzică 
cunoaște deopotrivă și cultura 
românească — a spus compo
zitorul Ion Dumitrescu in cu- 
vîntul său inaugural — Consursul 
și Festivalul „George Enescu" 
și-a stabilit o frumoasă tradiție 
care se adîncește tot mai mult 
in conștiința oamenilor de la 
noi și din străinătate.

înfrățiți prin artă In capitala 
unei țări cu o veche tradiție și 
cultură artistică intensă și ori
ginală — a spus printre altele 
vorbitorul — cinstind împreună 
frumosul, dragostea, prietenia 
— cele mal nobile aspirații ale

Poetul spune : „Doar fuga oarbă după metafore / Căztnd 
istovite sub creion / Fluturi jefuiți de pulberea fină-a ari
pei ?" Poate că aceste cuvinte cu care începe volumul de 
poezii Moartea calului troian, al lui Nicolae Dragoș, o alea
să prezență a literaturii actuale, pun întrebarea fundamen
tală. Ce este la urma urmei poezia ? Care sînt raporturile 
sale cu frumusețea cuvintelor, cu expresivitatea lor ? A exis
tat cîndva o estetică restrictivă care a fixat în formule me
morabile pentru toată lumea imperativul „estetist" al artei. 
Ea însemna domeniul frumosului. Lucrurile s-au complicai 
însă foarte mult, în primul rînd pentru că nimeni nu mai știe 
cu exactitate ce este frumosul. Canonul clasic s-a perimai 
și locul său a fost luat de un sentiment obscur. Omul pose
dă astăzi mai mult un instinct al frumosului decît o determi
nare rațională a lui. Iar instinctele sînt nesigure, nimeni nu 
se poate abandona acțiunii lor fără grave pericole. Să fim 
sinceri, de altfel, domeniul poeziei a devenit în zilele noas
tre foarte alunecos. Sînt nenumărate apelurile din însăși pa
tria artei, care îndeamnă la măsură și. la prudență. Dacă 
n-ar fi să amintim decît Doctor Faustus, romanul lui Thomas 
Mann, și îndemnul ta responsabilitate ar răsuna totuși foar
te convingător. Trebuie, de asemenea, să precizăm citeva 
lucruri.

Intîi de toate, poezia este esența oricărei arte. înlocuim 
determinarea artei prin „frumos", care își limitează sensu
rile în cadrul unei estetici clasiciste, cu o determinare de 
esență poematică. Poezia poate fi convulsivă, dizarmonică, 
tragică, fără catharsis. Ea nu reprezintă numai literatura 
verificată, ci un domeniu mai adine, substanța oricărei arte, 
din care șe împărtășesc și versurile. Prezența ei atribuie fe
nomenului calitatea de „artistic". Cum se constituie fața ei 
de umbră nu putem ști. Arghezi spunea i „Gîndirea vine de 
la sine, / Pe căi ascunse și streine, / Cînd n-ai chemat-o, fără 
știre / Pe firu-i nevăzut, subțire. / /Și cînd o ceri nu-ntotdea- 
una / Și-arată raza-n flori ca luna, / Să țeasă cu argint, la 
vreme, / Sufletul greu de crizanteme".

Spuntnd toate acestea, înțelegem să acceptăm tn continua
re caracterul privilegiat al poetului liric. El „trăiește" poate 
cel mai mult condiția sa și nu este de mirare că a fost mai în
totdeauna un damnat și din punct de vedere strict uman. 
Fiindcă poezia înseamnă pentru el viața tragică, paroxisti
că, a cuvintelor. Inchipuiți-vă că un om obișnuit ar începe 
să-și dea seama în fiecare clipă că respiră, că inima li ba
te, că sîngele îi circulă prin artere, cu putere, că gîndurile 
i se zbat violent subt frunte, că afectele îl deșiră în fiecare 
clipă, că monștri metalici trec violent pe lîngă el, că este 
înconjurat de bolovani uriași gata-gata să caaă peste el, de 
semeni nesiguri, cu reacții la fei de imprecise ca și ale sale, 
de radiații cosmice ucigătoare. Repet, în fiecare clipă I Omul 
ar fi pur și simplu zdrobit de masa realității, nu ar putea-o 
suprima fără plasa protectoare a simțurilor sale înșelătoare 
și mai ales a obișnuințelor lui. Omul se adaptează chiar și 
în iad, ar putea, spune o zicală. Poetul însă nu. Pentru el 
totul există. Cuvintele spun ceea ce este și forța lui constă 
în a-i face și pe alții să înțeleagă ceea ce există. El adaugă 
un spor de luciditate, tragică de multe ori, și de aceea o 
fost imaginat că încheie un pact cu diavolul. Se spune că 
grecii au refuzat în mod conștient să sondeze aaîncimile 
ființei umane, speriafi de forța revelațiilor pe care ar putea 
să ie aibă. Poetul intră hotărît în zonele de cea mai adîncă 
umanitate și valoarea lui edificantă constă în adevărurile 
pe care le aduce la suprafață.

In asta constă și măreția lui. Poetul se sacrifică uneori 
cu toată ființa lui, el este Prometeu care își lasă ficatul 
mîncat de vultur pentru a aduce focul oamenilor. El îi face 
pe oameni să vadă mai limpede condiția lor și îi îndeamnă 
de multe ori să nu încerce să-i pășească pe urme, le oferă 
un avertisment dramatic. Se spune că femeile din Florența 
constatau. în înfățișarea lui Dante urmele focurilor din in
fern. Motivul cel mai evident de admirație pentru el este că 
poetul se zidește în adevărul operei lui. De aceea Emerson 
putea să scrie : „Shakespeare este singurul biograf al lui 
Shakespeare“.

Poate că poezia nu mai este astăzi „frumoasă“. Ea este 
„adevărată", nu în sensul unor confruntări de suprafață, ci 
în acela mai aproape de înseși temeiurile ființei. Poate că 
singura adevărată este poezia.

ramuuuuuumuuuumMumtmuuuumumumuuuuumue^.
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Localitățile Turnu Severin 
șl Kladovo au îmbrăcat du
minică straie de sărbătoare. 
Porturile, principalele clădiri 
de aici precum și șantierele 
de la Gura Văii și Sip sînt 
împodobite cu drapelele celor 
două țări vecine și prietene 
cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceau-șescu și Iosip 
Broz Tito. .Potrivit tradiției, 
din primele ore ale dimineții 
nave fluviale transportă de 
de pe un mal pe altul al Du
nării sute de cetățeni din cele 
două localități care sărbăto-

Anîversare 
la Porțile 
de Fier 

resc împreună împlinirea a 
6 ani de la inaugurarea lu
crărilor de construcție de la 
Porțile de Fier. Autoritățile 
locale de partid și de Stat, 
conducerile întreprinderilor 
române și iugoslave- ce con
struiesc gigantul energetic de 
pe Dunăre, ingineri și mun
citori, fruntași în producție 
din schimburile libere vizi
tează șantierele de pe cele 
două maluri.

Seara tîrziu, constructorii 
români și iugoslavi, cetățenii 
din Tr. Severin și Kladovo 
s-au despărțit hotăriți să-și 
sporească eforturile pentru 
ca viitoarele premiere indus
triale pe aceste importante 
obiective energetice din cele 
două țări vecine și prietene 
să aibă loc la termenele pre
văzute și chiar înaintea a- 
cestona.

Primele acorduri
(Urmare din pag. I)

umanității —, oamenii noștri și 
oaspeții străini care simt căl
dura inimilor care ii înconjoară, 
slujesc în acest cadru și in aces
te zile colaborării internaționale 
largi și eficiente, de care po
poarele au, mai mult ca orlcînd 
nevoie, în momentul de față.

Au mai adus vibrante salutări 
impunătoarei manifestări artis
tice, Pompiliu Macovel, pre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Cos- 
mi, prim vicepreședinte al Con
siliului Popular al Municipiului 
București și compozitorul elve
țian André Marescotti, pre
ședintele Federației concursuri
lor internaționale de muzică.

După festivitatea de deschidere 
Filarmonica „George Enescu“ a 
interpretat sub conducerea diri
jorului Mihai Brediceanu, Sim
fonia a II-a de George Enescu, 
o lucrare cu pregnant caracter 
filozofic, monumentală construc
ție in care Enescu dezbate fun
damentale probleme ale exis
tenței umane.

Terminată în 1919, Simfonia 
este concepută drept o gravă 
meditație sonoră în jurul căreia 
compozitorul a polarizat o vastă 
rețea de probleme estetice, ex
primate într-un limbaj de adin- 
că expresivitate. Nestemată in 
constelația celor 33 de opusuri, 
plenară expresie a căutărilor 
compozitorului, cea de a IlI-a 
simfonie, reprezintă fără îndo-

ială opusul care 
mai înalt grad să 
unor manifestări 
rflor enesciene, 
zicale românești.

IOSIF SAVA

merita în cel 
deschidă șirul 
dedicate valo- 
valorilor mu-

La startul
marii
competiții

Ieri dimineața, la Ateneul Ro
mân, Sala Mică a Palatului și 
Teatrul U.G.S.R. a început pri-

NOILE CONSTRUCȚII URO A IU A FILMULUI
. *hy.‘.** JZ>. "■ 1 ■ V- • ' ____ ’ 

ma etapă a celei de a V-a ediții 
a Concursului internațional 
„George Enescu".

40 de violoniști, 41 de pianiști 
și 28 de cintăreți au început ma
rea competiție artistică încunu
nată de atît de rîvnitul titlu de 
„Laureat a celei de a V-a ediții 
a Concursului și Festivalului in
ternațional „George Enescu“.

Am răsfoit dteva dintre fișele 
biografice ale tinerilor concu
rent!. Impresionează Înainte de 
toate faptul că foarte mulți din
tre el sînt deținătorii unor înalte 
distincții internaționale dobîn- 
dite în alte prestigioase confrun
tări muzicale internaționale. A- 
mintim printre aceștia pe E, Pe- ■ 
rez de Guzman (Spania) — Iau- ■ 
reat al Concursurilor de la Mozar- »

■

ȘCOLARE
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

din salariații săi, uzina de strun
guri este destul de tînără. Nu
mărul tinerilor legați direct de 
producție depășește mia. Așa 
cum rezultă din analiza struc
turii forței de muncă, 53 la sută 
din salariați sînt muncitori cu 
o vechime de sub trei ani. Jus
tificată deci convingerea că aici, 
în pregătirea oamenilor rezidă 
una din explicațiile nerealizării 
sarcinilor de plan. Dar tot atît 
de adevărat că aici se află și o 
permanentă sursă de îmbunătă
țire a situației, de atenția cu 
care este privită pregătirea, în 
general încadrarea tinerilor, în 
procesul de producție fiind le
gate direct și succesul acestora 
și suma de ansamblu a realizări
lor. Așadar, cum ne ocupăm de 
îndrumarea celor mai proaspeți 
deținători ai certificatului de 
muncitor calificat ? O întrebare 
pusă cu tot mai multă insisten
ță legitimînd astfel importanța 
ce o capătă pentru rezultatele 
tînărului absolvent această eta
pă de început, perioada de ra
cordare a fostului ucenic la exi
gențele incorporate în noua ca
litate de om care lucrează inde
pendent, salarizat în raport de 
cit și cum produce.

A constata acum că un număr 
de oameni, mulți, puțini cîți 
sînt, muncesc nesatisfăcâtor este 
un lucru mai mult decît sim
plu. Și statisticile nu se sfiesc 
să indice cu precizie cantitativ 
ponderea acestora. Din totalul 
salariaților din secțiile prelu
crătoare la rece, 62 la sută nu-și 
fac planul. Lună de lună 122 
de tineri n-au reușit să-și reali
zeze norma. Cifrele, s-o recu
noaștem, sînt mari. De la o lună 
la alta se produc fluctuații ne
așteptate în acest spațiu al ne- 
realizărilor. Iată și cîteva exem
ple. La secția II B roți dințate 
Nicolae Gligor : 15 la sută în
ianuare, 91 la sută în februarie, 
60 la sută în aprilie, 38 la sută 
în iunie ; Petru Morar : 38 la 
sută ianuarie, 42 în februarie, 
88 la sută aprilie ; Ion Horvath : 
36 la sută în ianuarie, 13 la sută 
în martie, 52 la sută în mai. La 
secția II C-l Iosif Czimbol : în 
martie 39 la sută, în aprilie S 
la sută, în iunie 21 la sută ; Ion 
Amănăloaie : 94 la sută în ianua
rie, 21 la sută în mai ; A. Var
ga : 57 la sută în ianuarie și fe
bruarie, 17 și 16 la sută în apri
lie respectiv, mai. Exemplele 
n-au decît valoare ilustrativă în 
ele neputînd încăpea și cauzele 
care le-au generat. Desigur, nu 
sînt de luat în considerație aba
terile mici, neîndeplinirile de 
ordinul a cîtorva procente. O-
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biectiv este de înțeles o anume 
diferențiere potențială, valorică 
în rîndul celor ce practică me
seria respectivă doar termenul 
de raportare — norma — rămî- 
nînd același.

A constata, spuneam, nu este 
greu. Te întrebi însă cu deplin 
temei dacă nu s-ar fi putut pre- 
întîmpina situația de acum, mai 
mult decît dificilă. In locul unui 
răspuns global preferăm reme
morarea elementelor de natură 
să ne aducă la subiect. în ulti
mii trei ani în uzină au fost an
gajați : 279 absolvenți ai școlii 
profesionale, 288 absolvenți ai 
cursurilor de scurtă durată ; 
250 de ucenici la locul de mun
că și alături de ei, alți 232 ab
solvenți din anul II ai școlii pro-

PEDAGOGIA
PRIMILOR

PAȘI

strungărie sau rectificare. îar 
în anul al III-lea cînd urmau 
să-și însușească și să-și perfec
ționeze deprinderile formative 
iată-i în situația de a semna In 
direct propriul stat de plată. De 
ajuns atît ca să avem în față 
imaginea răspunderii preluată 
pe umerii celor creditați cu 
responsabilitatea folosirii rațio
nale, integrale a forței de 
muncă în uzină. Să fim bine 
înțeleși : cînd întîrziem asu
pra necesității unui concept 
de pedagogie adresată absol
venților nou angajați nu dă
dăceala inutilă, tutela mărun
tă, întîmplătoare o avem în ve
dere. în fond acești tineri au 
parcurs un interval pregătitor, 
au terminat un curs de instruire. 
Dar intervine acum necesitatea 
creării climatului cel mai bun 

i pentru valorificarea din prima 
clipă a acestui bagaj de cuno
ștințe, depășirea fără smucituri 
— pentru individ și pentru re
zultatul colectiv — al începutu
lui de drum. Ni s-a relatat e- 
xemplul de la sectorul II C unde 
din inițiativa șefului de secție 
«-a procedat la o atentă reparti
zare pe mașini a absolvenților, la 
asigurarea lor cu scule și, în 
primul moment, la încredința
rea unor i . ' . “ ~
plicate spre execuție, 
mod de a proceda 
fra germenii unei i 
cele mai bune, sînt evidente 
premisele finalului dorit : tinerii 
să ajungă gradat și cît mai re
pede la condiția muncitorului 
autonom.

repere mai puțin com
are execuție. In acest

se pot desci- I 
situații dintre g

fesionale în baza ordinului 64 al 
M.I.C.M. Asta înseamnă că în 
meseriile de bază — strungari, 
frezori, rectificatori — s-a pro
dus o serioasă împrospătare. în 
condițiile unui aflux de aseme
nea proporții era de presupus 
că se vor lua în considerare și 
măsurile capabile de a atenua 
consecințele aterizării masive pe 
solul producției, astfel îneît re
zultatele în producție să nu fie 
supuse oscilațiilor. Acum, la ter
minarea școlii trebuia să se facă 
simțit acel simț pedagogic în 
stare să îndrume cu siguranță 
pașii noilor muncitori între re
perele implacabile ale discipli
nei muncitorești, să servească 
nemijlocit, la onorarea cu sigu
ranță a atribuțiilor de muncitor 
calificat. Nu era la mijloc unul, 
doi, zece oameni noi ci peste o 
mie ! Mai ales absolvenții din 
anul II, angajați sub presiunea 
nevoilor acute de cadre, se aflau 
pe un punct delicat al traiecto
riei lor profesionale : după un 
an I cînd practica 
ter de inițiere în 
după un an II de

avea carac- 
lăcătușerie, 
inițiere în

auiuiiuill.
Este complexă si deloc ușoară H 

această practică. Dar cît se poa- | 
te de vizibil absența ei poate 
aduce mari prejudicii. Cu atît 
mai mult cu cît în calea inte
grării absolventului îți dau în- 
tîlnire, uneori violent (reflectat 
după cum am văzut în mări
mea incredibilă a coeficienților 
de îndeplinire a normelor) la
cunele in pregătire introduse în 
cursul școlarizării ca și defecțiu
nile în organizarea muncii, re
simțite în primul rînd de cei 
mai puțin abili, cei mâi n>eex- 
perimentați. Am sesizat adese
ori în expresiile celor cu care 
am discutat vorbe dure la adre
sa școlii, a absolvenților înșiși, 
întemeiate în esența lor. Prin
cipal ni se pare acum însă să 
se evite orice consecință defa
vorabilă provocată de cauze tre
cute sau posibile.

în fața unei situații de genul 
celei descrise sîntem îndemnați 
mai mult ca oricînd 
pedagogiei față de 
absolvent o valoare 
importanță de cea 
actualitate.

e e • •

Uneori polițist, alteori fals al
bum cu fotografii de familie, tre- 
nînd mai tot timpul, „Intîlnirea" 
este un film ca multe altele. Un 
miliardar care-și pronunță nume
le cu o vădită plăcere (Keller
mann, Eu Kellermann, Mie Kel- 
lermann, Noi Kellermann), familia 
sa, numai aparent misterioasă, 
(toți spectatorii bănuiesc că im
portantul om de afaceri are trei 
fete și nu două, cum ar vrea el 
să se creadă), o crimă, un acci
dent de automobil și un final a- 
proape optimist; oricum fals.

Dar mai sînt Philippe Noiret, 
Jean-Claude Pascal și mai ales 
Annie Girardot. Primul este un 
polițist (inspectorul Maillard) 
care se vrea naiv, J. C. Pascal 
(Lariviăre) se dovedește un gine
re incomod iar Annie Girardot 
(fosta doamnă Lariviere) este, ca

Jean Delannoy), plictisită de tai
nele acestei familii îl ucide pe 
tînărul reporter șantajist, încer- 
cînd să devină protagonista prin
cipală a unei confuzii. Moartea el 
este perfect motivată — cu toată 
banalitatea prea cunoscutului ac
cident de automobil — fiindcă 
biata femeie n-avea nici pe de
parte calitățile unei ucigașe de 
profesie. Odile Versois — inter
preta acestui rol — nu este nici 
de această dată nimic mai mult 
decît... sora Marinei Vlady, dar 
pentru felul în care a fost gîndit 
acest rol este aproape deajuns. 
Singurul care ar fi putut săvîrși 
crima în condiții perfecte — în- 
țelegînd prin asta depășirea mo
mentelor cele mai dificile, cele 
de după comiterea asasinatului 
— este Kellermann care în final 
Iși și asumă vinovăția. Numai că

Lucrîndu-se tntr-un ritm de melc, 
obiectivul n-a putut fi terminat 
A urmat o replanificare : 1 sep
tembrie 1970. A trecut și 1 sep
tembrie, fără actul obișnuitei re
cepții. A urmat, în sfîrșit... un 
angajament. Rezultatul ? Stadiul 
lucrărilor : la internat — tencu
ieli interioare și instalații sani
tare ; la cantină — turnarea 
planșeului. Iar la 15 septembrie, 
elevii nu se vor bucura de a- 
ceastă așteptată (și necesară) lo
cuință.

S-ar cuveni, tn încheiere, o 
concluzie, dacă eventual adevă
rata față a lucrurilor — privind 
ritmul de muncă și angajamen
tele constructorului — nu e lim
pede. Evităm o atare concluzie 
și ne permitem a încheia cu un 
citat dintr-un articol apărut în 
ziarul județean „Tribuna Ialo- 
miței" din 27 august, a.c. : „Des
pre deficiențele și neajunsurile în 
executarea construcțiilor școlare 
din Slobozia s-a mai scris, ca o 
lună în urmă, în ziarul nostru. 
Ne așteptam ca tovarășii din con
ducerea Întreprinderii județene 
de construcții și montaje să ne 
răspundă, exprimîndu-și punctul 
de vedere și măsurile luate pen
tru urgentarea lucrărilor. Un ase
menea răspuns încă nu ne-a fost 
trimis".

Să așteptăm, în consecință, 
împreună. Dar, la urma urmei, 
pînă cînd ?

■ (încă din trimestrul I, după cum 
H ne asigură ing. Ioan Penciu, di

rectorul Direcției tehnice de in-
■ vestiții din cadrul Consiliului 
H popular județean) constructorul 
" nu s-a grăbit să deschidă lucră

rile, le-a deschis foarte tîrziu — 
și nici atunci n-a procedat la 
asigurarea unui ritm constant de 
lucru. Tărăgăneala, nepăsarea au 
ricoșat în angajamente : Dumitru 
Bădescu, șeful de lot, a luat de 
cîteva ori asemenea formale ati
tudini. Și în tot acest timp, acti
vitatea pe șantier a lîncezit. Mai 
mult, neexistind o muncă în flux, 
în ordinea cerută de lucrări, a 
trebuit ca unele tencuieli execu
tate să fie sparte pentru mon
tarea unor conducte. Aceasta a 
atras după sine refaceri de lu
crări, cheltuieli în plus, timp 
irosit Cu toate că acum se lu
crează în schimburi prelungite 
(ar fi nevoie de două schim-

teama (ca să nu

a

teum — Salzburg, Dm. Alekseev
— U.R.S.S. — laureat al Con
cursului parizian „M. Long—J. 
Thibaud“, românul Andrei A- 
goston — laureat al concursu
rilor „I.S. Bach" și „M. Long— 
J. Thibaud", E. E. Balmas șl 
Anne Marie-Binet deținătoare a 
unor premii „Karl Flesh", Fi- 
lipp Hirshom (U.R.S.S.) — lau
reat al concursurilor „N. Paga- 
nini", „Regina Elisabeta", „Ha- 
rriet Cohen", Maryse Regard 
(Franța) — laureată a Con
cursului internațional de la Nea- 
pole. Lucia Țibuleac (România)
— laureată a Concursului inter
național de canto de la Paris etc.

îmbucurătoare este pentru noi 
prezența unei remarcabile echipe 
de 25 de tineri muzicieni români 
(7 violoniști, 6 pianiști și 12 cân
tăreți), formați sub îndrumarea 
unor prestigioși profesori ro
mâni și care sperăm că vor adu
ce, ca și la edițiile trecute ale 
concursului, succesele meritate 
de tînără școală interpretativă 
românească.

După ce in cursul zilei de ieri 
s-au prezentat la startul compe
tiției 19 concurențt, astăzi vor 
trece prin fața juriilor : vio!o- ■ 
niștii N. Fromageot, S. Marco- ■ 
viei, A. Scherer, B. Gorzynska, ■ 
Tibor Laszlo, A. Agoston, pia
niștii A. Alekserov, E. Perez de 
Guzman, H. Salanki, M. Rakho- 
nen, B. Kasper și tinerii cântă
reți A. Geiss, K. Eiekstădt, Gh. 
Crîsnaru, M. Panghe, E. Duma, 
N. Vaîner, M. Mărăcinescu, E. 
Gherman.

r
■ buri I) există
ț spunem convingerea) că cons

tructorii se vor întîlni cu iarna
■ pe schele.
g Aceeași întreprindere avea de 

executat și trei internate (cu
■ cîte 208 locuri fiecare) cu trei
■
■

■

■

DESPRE

cantine, pentru elevii din Slobo
zia, Fetești și Lehliu. La Fetești 
și Lehliu, termenul a putut fi 
onorat; în reședința de județ 
însă — nu 1 Internatul urma să 
fie dat în folosință încă din 1969.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România a trimis o telegramă 
Excelenței sale, domnului genera) EMILIO GARRASTAZU 
MEDICI, președintele Republicii Federative a Braziliei. în 
care se spune :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Bra
ziliei, vă transmit Excelență, in numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea poporului brazilian.

■ DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI
■ din Republica Populară Chineză,
■ condusă de Sie-Wen-Cing, mem- 
g bru al conducerii agenției „Chi-

na Nouă" care a făcut o vizită
® de prietenie tn țara noastră și

care a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a 26-a ani
versare a eliberării României de 
sub jugul fascist a părăsit dumi
nică dimineața Capitala.

(Agerpres)

OBOSEALA*)
de obicei, o mare actriță. Perso
najul principal al filmului rămîne, 
însă, oboseala : tînărul ucis 
(Marchand) e obosit de-atîta să
răcie și visează să aibă milioanele 
sale, chiar dacă pentru asta tre
buie să devină soțul celei de-a 
treia fete, infirme, a lui Keller
mann ; Madelaine începe să-mbă- 
trfnească și „boema* nu-i mai 
priește, așa că va redeveni, în
cetul cu încetul, doamna Lariviè
re ; Larivière a obosit să tot fie 
ginerele miliardarului, inspectorul 
Maillard se tot preface că nu știe 
cine e asasinul și asta-1 obosește 
enorm, iar copilul Bruno Lariviè
re a obosit tot așteptîndu-și 
mama, Daphné — una din odras
lele miliardarului — obosește 
dacă schimbă mai mult de zece 
cuvinte cu tm bărbat și atunci îl 
sărută de douăzeci de ori, sau îl 
schimbă, ca pe o pereche de pan
tofi. Doamna Larivière — cea „en 
titre“ — obosită de meschinăriile 
unei familii din „înalta societate" 
(ghilimelele aparțin regizoruluiS. IOACHIM
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I
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să acordăm 
proaspătul 

concretă, o 
mai strictă

I

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 12,45; 16,30; 20,15).

INTILNIREA i rulează la Repu
blica (orele 8; 10,30; 13,15; 16), Gala 
filmului din R. P. Bulgaria (ora
20.30) , Festival (orele 9; 12; 15,30; 
18,15; 21), Stadionul Dinamo (ora
19.30) , Grădina Festival (ora 19,30).

MAYERLING : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Feroviar (orele 9; 12,15; 15,30; 19), 
Excelsior (orele 10,30; 13,45; 17;
20,15), Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina Doina (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Tomls (orele 
9.30; 11,30; 13,3«; 15,30; 17,30), Me
lodia (orele »; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), Grădina 
Tomis (ora 19,30), Arenele Ro
mane (ora 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15; 16; 
18,30; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Parcul Herăstrău (ora 20), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Victoria (orele 9; 1145; 13,30; 16;

18,30; 20,45), Crtngașl (orele 15,30; 
18; 20.15),

MONȘTRII : rulează 1« Central 
(orele 8,30; 10,45; 13,15; 15.45; 18,15;
20,45), Drumul Sării (orele 15,30; 
17.45; 20).

MIREASA ERA IN NEGRU i ru
lează la Lumina (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 8,45—20,16 în conti
nuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Aurora (ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Cotroceni (orele
15,30; 17,45; 20), Vltan (orele 15,30; 
18), Grădina Vltan (ora 20,15).

AȘA AM VENIT i rulează la 
Buzeștl (ora 18).

DREPTUL DE A TE NAȘTE! 
rulează la Buzeștl (ora 15,30), Gră
dina Buzeștl (ora 20,15), Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM î ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Miorița (orele 11; 15; 
17,30; 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Bucegl (orele 
16; 18), Arta (orele 18; 18), Grădina 
Arta (ora 20).

SALARIUL GROAZEI I rulează 
Ia Unirea (orele 15,15; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,30).

PETRECEREA t rulează la Lira 
(orele 15,30; 18), Progresul (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20). 
Progresul-Parc (ora 20).

JANDARMUL SE IN80ARA i 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18; 
20,30), Volga (orele 10; 18,15; 20,30).

ASUL DE PICA : rulează la 
Viitorul (ora 20) ; AȘTEAPTA 
PlNA SE ÎNTUNECĂ (orele 16; 18).

PROFESORUL INFERNULUI i 
rulează la Moșilor (orele 15-30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INTRUSA : rulează la Popular 
(orele 16; 18; 20).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

ORA HOTARtTOARE : rulează 
la Munca (ora 10) ; MARILE VA
CANȚE (orele 16; 18; 20).

FRAȚII SAROIAN î rulează la 
Rahova (ora 15,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează Ia Ra
hova (ora 18), Grădina Rahova 
(ora 20).

AMBUSCADA t rulează la Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

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

ACȚIUNEA „VULTURUL* : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : Grădina Capitol (orele 19; 21).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS i 
rulează Ia Grădina Bucegl (ora 20).

LUNI, 1 SEPTEMBRIE 197»

Teatrul de vară „13 August* ;
START !... MELODII... MELODII.» 
— ora 19.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremlera • 18,05 Ex 
Terra ’70 • 18,20 Diminețile șantie
rului • 18,45 Panoramic științific
• 19,15 Anunțuri — publicitate
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 19,50 Agenda 
politică • 20,00 Concursul șl Festi
valul Internațional „George Enes- 
cu" • 20,40 Roman foileton : Iluzii 
pierdute (VII) ultimul episod
• 21,40 Teleglob. Brasilia — Noua 
Capitală « 22,00 Concursul șt Fes
tivalul Internațional „George 
Enescu* • 22,50 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 Rampa • 23,25 în
chiderea emisiunii.

I
I
I
I
I
I
I
I
I• •••••

inspectorul Maillard știe de mult 
adevărul. Imbatabilul miliardar, 
tată a trej fete nereușite — mama 
lor nici nu apare în film, poate 
din jenă 1 — eșuează definitiv și 
Rolls-Royceul care-1 așteaptă de
vine de prisos. Pentru Kellennann 
totul s-a sfîrșit. Nu însă ți pentru 
Pièrre Larivière și Madelaine, 
care încearcă refacerea unui cu
plu ciudat dar interesant Șansa 
lor stă în faptul că Pièrre este 
cel mai puțin obosit dintre toți 
cei pe care i-am cunoscut în a- 
cest film ți în grija cu care 
Madelaine a păstrat scarabeul 
minunat după care o va recu
noaște micul Bruno. Despre Paul, 
cel care a dat un pumn, a spus 
cinci replici ți s-a bucurat de 
atenția Daphnei nu se poate spu
ne mai nimic ți asta nu din cau
za excelentului Michel Piccoli.

Așadar Jean Delannoy s-t 
vrut incisiv dar n-a reușit decît 
o diluată „aqua forte", observa
țiile sale de ordin etîc rămînînd 
la o generalitate onorabilă și 
atît. Cît despre partea polițistă, 
să nu mai vorbim, sau să-i mul
țumim lui Philippe Noiret care 
știa totul de la început ți nu ne-a 
spus, pentru a ne da iluzia unei 
încurcături, cît de dt, polițiste. 
Cei care-1 iubesc pe Jean Claude 
Pascal țansonetistul, marele țan- 
sonetist, îl pot cunoaște și pe ao- 
torul Jean Claude Pascal, sobru, 
exact aproape foarte talentat Tn 
film Pascal zîmbește mai des de
cît la concerte ți cîștigul e al 
spectatorilor, care fntîlnesc un 
chip de o deosebită generozitate. 
Dar cele mai multe clipe de 
bucurie le oferă spectatorilor 
Annîe Girardot, actriță printre 
actrițe, totdeauna fascinantă prin 
noblețea pe care o împrumută 
oricărui personaj.

DORIN TUDORAN

•)„ÎNTÎLNIREA" coproduc
ție franco-italiană cu Annie 
Girardot, Jean-Claude Pascal, 
Andréa Parisy, Odile Versois, 
Philippe Noiret. Michel Piccoli- 
Regia Jean Delannoy.
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A dat șifotbalul, ca orice flagel, destule jertfe de vieți omenești. 
Citeam recent că un sărman fotbalist maghiar a fost trăznit de un 
fulger în timpul antrenamentului. Asta să zicem că e un accident, 
dar să ne amintim de acel meci catastrofal din Peru, la care au 
murit în gangurile stadionului peste 300 de oameni sufocați de 
gazele lacrimogene sau căleați în picioare. Te întrebi ce fel de 
sport, adică ce fel de activitate făcută spre plăcerea trupului o 
mai fi și fotbalul ăsta, la care e nevoie să fie prezenți întotdeau
na oamenii ordinii, bine căptușiți cu arme șl obiecte pentru poc- 
nirea în creștet, ca să nu mai vorbesc că marile stadioane din An
glia, Italia și America Latină sînt înconjurate cu strmă ghimpată 
și șanțuri adinei umplute cu apă, ca niște lagăre de concentrare. 
După semifinala Brazilia-Uraguay, ci uitasem să vă spun că la 
timpul potrivit, un grup de fanatici mexicani au găsit de cuviință 
să-și strige satisfacția pentru victoria lui Pele din vîrful unei ce

16. FOTBALUL CA PERICOL PUBLIC
lebre statui ecvestre de pe Paseo de la Reforma. Generalul erou, 
care ședea cuminte de peste un secol pe calul lui de aramă, ca 
urmare a unei frumoase biruințe asupra spaniolilor cotropitori, n-a 
putut suporta povara și s-a înclinat într-o parte, prilej cu care un 
copilandru s-a prăbușit pe asfalt, dîndu-și duhul pe loc. Dar asta 
încă n-ar fi nimic In aceeași zi, președintele Organizației Statelor 
Americane, ecuadorianul Galo Piaza, deplîngea în fața O.N.U. 
două evenimente îngrijorătoare de actualitate: pirateria aeriană șl 
conflictul dintre Brazilia și Uruguay, intervenit după amintitul 
meci. Granița dintre cele două țări devenise brusc o fîșie de pă- 
mînt fierbinte, cu schimburi de focuri între grăniceri și cu grave 
încăierări în orășelele de frontieră, soldate cu șase morți și două 
localuri de noapte devastate. De altfel, veștile sosite din Brazilia 
anunțau că toată țara e cuprinsă de o febră imensă. La Recife, 
școlile de samba începuseră deja să facă exerciții pe străzi, în 
vederea sărbătorii de primire a echipei naționale, compozitorii cei 

rnai de oază lansaseră dntecele în cinstea lui Pele, iar președin
tele statului își anunțase prezența sa la sosirea echipei, împreună 
cu miniștrii și familia. In aceste condiții, pentru fotbaliștii brazi
lieni a pierde finala ar fi însemnat moarte și distrugere, căci care 
ființă cu suflet normal ar fi avut curajul să-și imagineze ce-ar mai 
fi rămas din această țară în urma unei înfrîngeri ?

Zagallo și-a luat trupa imediat după încheierea conturilor cu 
zurbagiii uruguayeni și a plecat spre Mexico-City, dar nimeni nu 
știa unde anume se afla ascuns. O gardă formată din specialiști în 
jujiț și carate îi păzea jucătorii zi și noapte de ziariști, curioși și 
răpitori. In fiecare zi, un purtător de cuvînt al delegației venea la 
„Maria IsabeF ca să anunțe că zeii nu au nimic de comunicat 
muritorilor.

Din contră, italienii se lăsau fotografiați bînd șampanie, coche
tau cu amatoarele de autografe și nu se arătau deranjați că pri

meau telefoane în miez de noapte de la admiratorii lor din țară, 
care vroiau să le audă glasul. Un ziarist l-a întrebat pe Valcareggi: 
,Jn 1963 i-ați învins pe brazilieni cu 3—0; de ce nu i-ați bate și 
acum la care acesta a răspuns: „Atunci Pele n-a jucat decît 
un sfert de oră. Acum echipa Braziliei este, de fapt, Pele“. A fost 
întrebat, de asemeni, dacă italienii vor adopta o tactică specială 
pentru respectivul meci, iar el a răspuns că nu. „Vom juca așa 
cum știm, cu armele noastre cunoscute : apărare matematică și 
atacuri fulgerătoare. Nu avem ambiții exagerate în fața adversaru
lui, dar nici complexe de inferioritate“

lată, deci, că vine și acea duminică în care se vor întîlni cele 
două uriașe continente ale fotbalului, o zi în care o umanitate în
treagă va înlemni în fața televizoarelor, uitîndu-și aspirațiile și 
treburile importante, idealurile ei de desăvîrșire morală și de do
minare a universului înconjurător, savanții vor lăsa eprubetele în 

care caută virusul canceros și vor invidia gloria fără egal tn 
istorie a unui anumit Pele, iar războaiele se vor opri pentru 90 de 
minute, ca pe vremea marilor olimpiade antice,

Marii tacticieni și specialiști ai fotbalului modern se află, tn 
sfîrșit, la răscrucea carierei lor. Întrebarea care se pune e una și 
definitivă : fotbal poetic sau fotbal matematic, adică fotbal sau 
antifotbal, neorealism sau romantism ?

Duminică dimineața, Mexico-City era sculat din zori de gălăgia 
italienilor care ocupaseră străzile și piețele, cîntînd, strigînd lo
zinci, împărțind steaguri,insigne și pupături, ca să cîștige publicul. 
Brazilienii se încolonaseră in fața ambasadei lor și porniseră spre 
stadion de pe la ora zece, cu fanfara in frunte și cu o ariergardă 
de dansatoare, care îți puneau carnea pe jăratec de la simpla 
vedere.

Încerc să mă extrag din această atmosferă demențială, să-mi ră
coresc mintea și plec cu un amic într-o vizită la Teotihuacan, 
adică la piramide. Drum plăcut de 50 de kilometri, pe o auto
stradă modernă ; ajungem pe un platou superb, înconjurat de 
munți, și in față ne apar niște mormane de piatră cenușie, exage
rat de restaurate cu beton armat și cărfynidă. Cumpăr repede un 
ghid și chiar de la prima pagină aflu că respectivele monumente 
ale lumii apuse călătoresc în Timp într-un imens mister. Vechile 
cronici spaniole și mexicane precizează doar că aici ar fi „locul 
unde oamenii se închinau zeilor'’. Cine le-a ridicat, în ce scop P 
Poate zeii înșiși, ca să-i înfioare pe oameni de puterea lor. îmi 
amintesc de cartea savantului Erich von Dăniken, „Amintiri despre 
viitor“, în care se susține că aceste piramide, ca și celelalte colosuri 
de piatră peruviene, au fost construite de ființe de pe alte pla
nete, venite aici cu scopul de a se încrucișa cu rasa noastră tînără 
— și mă apucă spaima. Mă urc în vîrful piramidelor numite „de 
la Luna" și „del Sol", mă fotografiez într-o postură ostentativ 
ginditoare și-i zic amicului s-o tulim repede spre stadion. Mărețe, 
desigur, sînt operele lăsate de înaintașii pămînteni sau extra, dar 
nici cu faptele lui Pele nu-mi va fi rușine peste cîteva milenii, 
cînd urmașii noștri vor săpa ca disperații ca să dea de o gheată a 
zeului fotbalului și să se închine apoi in fața ei. Traversăm un 
oraș pustiu și mort. Dinspre partea lui de sud, acolo unde e tem
plul „Azteca", se aude respirația precipitată a acelei monstruoasa 
ființe care se numește Publicul.
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Fotbal; GAZDELE AU DOMINAT ETAPA A DOUA Campionatele Internaționale
ale României

12S

O U.T.A. cu o victorie reeditată își tonifiază moralul pentru prima manșă din C.C.E. ® La Bacău scorul etapei și 

al... campionatului • Domide — inamicul goal-keeper-il or ! ® Universitarii olteni acumulează, colegii lor clujeni— 

risipesc I ® Patru candidate la... lanternă : C.F.R. Cluj, Jiul, C.F.R. Timișoara, F. C. Argeș.

DE 14 ORI AUR PENTRU
CULORILE NOASTRE

PUTIN FOTBAL

LA MATWEUL

BE PE REPUBLICII
Nu mai știi ce să crezi, dar vic

toria realizată într-un meci de 
fotbal dintr-un penalty nu pare 
suficient de edificatoare, nu spu
ne mare lucru, ba chiar adesea 
înclini să crezi că ceva nu e în 
regulă. Așa s-a întîmplat și ieri 
dimineață pe Republicii în parti- 
îa Rapid-Jiul, un fel de prolog al 

celei de a doua etape. Pînă în 
min. 81 — cînd Dinu a transfor
mat o lovitură de la 11 m sem- 
nînd victoria Rapidului — n-a 
fost pe teren — cu rare excepții 
— decît o hîrjoană, o hărțuială 
ca să treacă vremea. Evenimen
tul care a făcut pentru cîteva 
clipe să tresalte tribunele, neobiș
nuit de populate la un matineu, 
i-a petrecut astfel: M. Popescu 
luftează ca un începător o minge 
fără speranță la marginea careu
lui, Năsturescu o recuperează 
săvîrșind și el astfel în acest meci 
o ispravă mai notabilă. Pentru a 
evita sau prelungi deznodămîntul 
fundașul central Stocker — el se 
pare că a fost — „l-a cosit“ pe 
„inamic* și N. Cursaru a dictat 
lovitura de grație.

Inutil să înșirăm aici ocaziile 
ratate — că, să recunoaștem, au 
fost destule — întrucît nici aces
tea n-au fost apanajul unui fotbal 
de clasă cît al unui joc al întîm- 
plării sau al greșelilor. Poate că 
ar trebui, totuși, menționate oca
ziile de a înscrie ale lui Angeles- 
cu — min. 57 (a plonjat dar 
a-a trezit singur în plasă, mingea 
itrecurfndu-se cu ironie pe după 
bară) și Codreanu — min. 88

7
care de la un metru, a reușit să 
înalțe balonul mult peste bară. O 
a doua execuție, oricît ar încerca, 
n-aș crede să-i mai reușească la 
fel. Ce-am mai putea spune noi ? 
Se pare că unele dintre echipe 
nu și-au găsit cadența, că execu
țiile tehnice sînt rudimentare. Te 
uiți cu compătimire cum unii ju
cători nu știu să stopeze mingea 
cu îndemînare, nu știu s-o lo
vească cu adresă precisă dintr-o 
bucată. Cînd încearcă, balonul 
sare anapoda și capătă traiectorii 
și adrese ciudate. Nu nominali
zăm, cu atît mai mult cu cît fe
nomenul este îngrijorător de ge
neral. Jocul în sine, se vede lim
pede, nu e guvernat de o idee, 
de o concepție tactică. Argumen
te care ilustrează acest neajuns 
sînt fie și numai lipsa demarcă
rii subtile, în viteză, ori absența 
plasamentului oportun, eficient. 
Dar să nu fim prea severi cu 
idolii gazonului. Meciul vizionat 
de noi în aerul răcoros al dimi
neții de ieri, a avut și puțină cu
loare. în sensul bun, Dumitru 
ne-a delectat, cu cîteva execuții 
care trădează inteligență, forță și 
tehnicitate ; la fel și Libardi un 
jucător de talent, fin interpret al 
fotbalului. Pe alt plan, Răduca- 
nu, în pauză ne-a oferit și el din 
nou cîteva din numerele sale care 
nu fac altceva decît să întărească 
convingerea multora că pe serio
zitatea apărătorului buturilor na
ționalei nu se poate conta deo
camdată.

V. CÄBULEA

HANDBAL
Dupa 

„accidentul“ 
campionilor 

la Galați
Etapa a II-a a campionatului 

național de handbal masculin, 
divizia A, a programat în Capi
tală, pe stadionul Voința, întîlni- 
rea dintre echipa campioană 
Steaua și formația Știința Lo- 
vrin, proaspătă promovată. Aș
teptată cu legitim interes, parti
da a confirmat așteptările, cele 
două echipe practicînd un joc 
deschis, agreabil. Militarii, ve
nind după surprinzătoarea în- 
fringere de la Galați au desfă
șurat un joc de continuă miș
care, cu o bună circulație a min
gii, unde fantezia și eleganța Iui 
Gațu au fost combinate cu for
ța de șoc a lui Popescu, Mari- 
nescu, Gruia. După o repriză a- 
parent echilibrată încheiată cu 
un scor destul de strîns, 8—4, 
In repriza a doua Steaua for
țează nota și reușește să mar
cheze nu mai puțin de 16 goluri 
față de numai 4 ale studenților. 
Rezultatul final 24—8, dar numai 
confruntările viitoare, cu parte
neri mai puternici și mai expe
rimentați ar putea anula „acci
dentul“ Galați. Tot la masculin 
s-au întâlnit formațiile bucureș- 
tene Voința și Universitatea. 
După un meci de bună factură 
tehnică prima echipă a cîștigat 
cu 15—11. La femenin, divizia 
B, Progresul București a dispus- 
de Constructorul București cu 
17—10 după o partidă în care 
fosta divizionară A și-a trădat 
intențiile de a reveni cît mai 
curind în rîndul primelor echipe 
ale țării. Un meci extrem de e- 
chillbrat a avut loc tot pe sta
dionul Voința Intre echipele 
Voința București și Universita
tea Iași contînd pentru etapa a 
II-a divizia națională B. După 
prima repriză cind bucureșten- 
cele conduceau cu 5—3 ni se pă
rea că repriza a II-a nu mai a- 
nunța nimic deosebit. Și iată că 
această parte a jocului a în
registrat aspecte de mare tensiu
ne în care victoria a surîs pe 
rînd celor două formații. Fina
lul partidei găsește echipa Ie
șeană conducînd cu o diferență 
de două goluri 10—8. Cu un e- 
fort neașteptat Voința obține 
egalare în ultima secundă de 
joc printr-o acțiune personală a 
Iul Marla Popcscu.

CORNEL IONESCU
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Foto : I. TlNJEALĂFază la poarta lui Rămureanu

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO BACĂU — PETRO

LUL : 5—0 (2—0) : Băcăuanii au 
realizat scorul etapei în urma 
prestării unui foc foarte bun. 
Au înscris : Ene Daniel (min 42 
și 58), Vătafu (min 45 din 11 m 
acordat la un henț al lui Bădin), 
Sorin Avram (min 48) și Rugiu- 
bei (min 79). Excelent arbitrajul 
lui Ghemingean. La echipele de 
tineret : 1—1.

U.T.A. — PROGRESUL : 2—0 
(1—0) ; Ambele goluri aparțin 
lui Domide, înscrise de o manie
ră spectaculoasă din plonjon cu 
capul (min 39 și 62). La echipele 
de tineret : 2—2.

„U" CRAIOVA — F.C. AR
GEȘ : 1—0 (0—0) ; Unicul gol a 
fost înscris de Ivan (min 75). 
Scor strîns datorită formei ex
celente a portarului argeșean 
Niculescu. Menționăm și o bară 
a Iui Oblemenco. Spectatori : 
15 000 Scor alb în meciul echi
pelor de tineret.

C.F.R. CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI : 0—1 (0—1) ; Au
torul punctului victoriei Luces- 
cu, în min 9. Repriza secundă 
a aparținut feroviarilor. La ti
neret : 1—1.

STEAGUL ROȘU — FARUL : 
2—0 (2—0) ; Cele două puncte 
aparțin lui Radar (min 34) și 
Pescaru. Dumitriu II s-a re
marcat din nou ca un fin și sub
til creator. Repriza secundă a 
marcat un reviriment al 
stănțenilor. La tineret : 2—1 
tru Steagul roșu.

STEAUA — ,U" CLUJ s 
(2—0) ; Atacanții Stelei au acțio
nat cu vigoare și fantezie. Au

coo
peri

3—1

înscris ; Manea (min 21), lordă- 
nescu (min 31, bară-gol), Pantea 
(min 63, cu capul) și, respectiv, 
Anca (min 78). Meci frumos. La 
tineret 1—1.

POLITEI1INICA IAȘI — 
C.F.R. TIMIȘOARA : 1—0 (1—0) ; 
Golul aparține lui Lupulescu 
(min 24). în ciuda unui/ meci 
anost finalul a fost dramatic. 
La tineret, 1—0 pentru oaspeți. 
RAPID — JIUL : 1—0 (0—0) ;
Meci mediocru ca factură teh
nică. Unicul gol a fost înscris 
de Dinu din lovitură de la 11 m 
în min 81. La tineret — victorie 
netă a giuleștenilor : 3—0.

Campionatele internaționale de 
lupte ale României — un verita
bil festival al sportului celor pu
ternici, disputat de-a lungul a 
trei zile „pline”, pe saltelele ins
talate în sala Floreasca — și-au 
desemnat campionii ediției IX, 
la greco-romane și libere. Au ple
cat din start 137 de luptători, 
reprezentînd nouă țări, inulți 
dintre ei aureolați cu medalii o- 
limpice și mondiale : aceasta pen
tru că „internaționalele“ noastre 
—a devenit o tradiție — sînt o- 
norate de fiecare dată cu înscrieri 
dintre cele mai selecte. Din cei 
137, după două zile de prelimi
narii în care s-a dat o luptă a- 
prigă pentru ocuparea primelor 
trei locuri în cadrul fiecărei ca
tegorii pentru intrarea în „linia 
dreaptă“ ce avea să ducă la me
dalii, ieri, la orele amiezii, i-am 
cunoscut pe laureați. Dar, înain
te de a vi-i prezenta, iată o de
clarație a conducătorului dele
gației luptătorilor americani Dale 
Thomas, ai cărui elevi s-au re
marcat în mod deosebit în tur
neul de „libere“. „In cadrul tur
neului pe care-1 întreprindem vi
zitând cîteva țări cu frumoase 
cărți de vizită în sportul luptelor 
(după Iugoslavia și „internațio
nalele României, americanii vor 
evolua în Turcia și, probabil, în 
U.R.S.S. — n.n.) popasul de la 
București a fost pentru noi deo
sebit de util. Luptele libere au 
evoluat deosebit de mult, cîști- 
gînd în viteză și spectaculozita
te. Sînt mulțumit de comportarea 
elevilor mei (două medalii de 
aur, trei de argint, una de bronz 
— n.n.) care au obținut rezultate 
meritorii în companii deosebit dej, 
valoroase. Aceasta, cu toate că 
nici unul dintre ei nu este cam
pion național. Remarc în mod cu 
totul deosebit pe luptătorii ro-

mâni Vasile Iorga (libere) și 
Gheorghe Berceanu (greco-roma- 
ne) ca și excelenta organizare. 
Numai din reuniuni de o astfel 
de talie, sportul pe care-1 slujim 
poate face, realmente, mari pași 
înainte“.

Turneul de greco-romane — 
în care luptătorii noștri au recol
tat 8 medalii de aur lin 10 1 — 
l-a avut oa prim solist pe cam
pionul mondial al luptătorilor de 
48 kg. Gheorghe Berceanu, de 
departe cel mai complet luptător. 
Și poate că nu șirul neîntrerupt 
de victorii realizate a impresio
nat cel mai mult, cît maniera de 
a și le apropia : un excelent ba
gaj de cunoștințe tehnice i-a per
mis lui Berceanu să-și surprin
dă, mereu cu altceva, toți adver
sarii. în continuare ceilalți șapte 
medaliați români sînt Gneorghe 
Stoiciu (52 kg), Ion Baciu (57), 
Ion Enache (68), Marcel Vlad 
(74), Petre Stroe (82), Nicolae 
Neguț (90) și Nicolae Martinescu 
(100). Doar doi dintre oaspeți au 
reușit să întrerupă impresionan
tul . șir de victorii românești : 
Stoicio Rusev (Bulgaria, catego
ria 62 kg) și Horst Schwarz 
(R.F. a Germaniei, la categoria 
de peste 100 kg).

La „libere“, din 
românești în serie : 
sibile. Ga o coincidență, tot la 
categoria celor 48 de kg, a izbu
tit să se impună tot un român, 
autor al celor mai spectaculoasa 
victorii, într-o companie de lup
tători valoroși : rapidistul Ion Â- 
rapu, o autentică speranță, în 
vîrstă de 19 ani. Dar iată, în 
continuare, medaliații: Petre 
Cemău (categoria 52 de kg.), 
Petre Coman (62), Valeriu Albu 
(68), Ludovic Ambruș (74), Va
sile Iorga (82), alături de ameri
canii Dwayne Keller (57), Goef

Baum (90) și bulgarul Dimlter 
Stancov (100).

Așadar 14 medalii de aur din 
19 puse în joc, iată un nou bi
lanț care face cinste școlii româ
nești de lupte.

VIOKEL RABA

ATLETISM

Recital in
anonimat

noli victorii
6 din 9 po-

Luptele, sportul celor puternici și agili, consacră cu fiecare 
prilej secvențe spectaculoase și inedite. Un argument — ima
ginea de față, de fapt doar una din fimul Internaționalelor 

României

DIVIZIA B
SERIA I : Metalul București

— Politehnica Galați 2—0 ; 
Dunărea Giurgiu — Metrom 
Brașov 1—0 ; Progresul Bră
ila —• S. N. Oltenița 3—0 ; 
Ceahlăul P. Neamț — Știința 
Bacău 2—0 ; Oțelul Galați
— Flacăra Moreni 2—0.

SERIA a ll-a: Vagonul 
Arad — C.F.R. Arad 6-—1 ; 
Gloria Bistrița — Minerul 
Anina 2—0 ; Corvinul Hu
nedoara — Olimpia Satu 
Mare 2—0 ; Minerul Baia 
Mare — Gaz metan Mediaș 
3—1 ; Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Sibiu 2—0.

• •• ÎN ORAȘELE SILEZIEI se desfășoară turneul de 
fotbal al echipelor de juniori din țările socialiste. Iată cîteva 
rezultate : România-Cuba 2—1; U.RJS.S.-Cehoslovacia 0—0 ; 
Bulgaria-Ungaria 3—1.

• •• DISPUTAT LA NISA în fața a 12 000 de spectatori, 
meciul amical de fotbal dintre echipele reprezentative ale 
Cehoslovaciei și Franței s-a încheiat cu scorul de 3—0 (3—0) 
în favoarea jucătorilor francezi. Golurile au fost marcate de 
Gondet, Loubet și Bosquier.

«o« MECIUL AMICAL DE FOTBAL dintre echipele Se
villa și Eskisehir (Turcia) s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor spanioli.

• •• DUPĂ 7 ETAPE, în campionatul englez de fotbal con
duce echipa Leeds United cu 13 puncte, urmată de Manches
ter City 10 puncte (un joc mai puțin). Rezultatele din etapa 
a 7-a: Leeds-Chelsea 1—0 ; Everton-Wes Ham United 2—1 : 
Wolverhampton-Stoke 1—1 ; Liverpool-Manchester United 
1—1 ; Crystal Palace-Nottingham 2—0 ; Manchester City-WB 
Albion 4—1 ; Arsenal-Tottenham 2—0.

Meridian • Meridian
CAMPIONATELE EU

ROPENE DE POLO

In cea de-a doua zi a cam
pionatului european de polo pe 
apă, echipa României a învins 
cu scorul de 12—3 (2—1, 5—0, 
4—1( 1—1) selecționata Finlan
dei. Intr-un alt meci, formația 
U.R.S.S. a întrecut cu 8—3 e- 
chipa Spaniei.

CINCI SCR8MERI RO
MANI ÎN FINALĂ

Scrimerii români au dominat 
concursul internațional desfășu
rat la Poznan. In finala probe) 
de sabie s-au calificat cinci 
concurenți români, locul întîl 
revenind lui L. Rohoni. La spa
dă pe primul loc s-a clasat 
Szabo (România) cu 6 victorii.

OLIMPIADA DE ȘAH

La Siegen (R. F. a Germaniei) 
a început Olimpiada de șah, de
numire sub care se desfășoară 
Campionatul mondial pe echipe. 
Iată rezultatele din primul tur : 
România—Italia 2,5-—1,5 ; Un
garia—Maroc 3—0 (1); S.U.A.— 
Belgia 2—0 (2) ; Japonia—Me
xic 2,5—0,5 (1); Bulgaria—Co
lumbia 3,5—-0,5 ; R. F. a Ger
maniei—Albania 3—1; U.R.S.S. — 
Australia 0—0 (4); Israel—Malta 
4—0 ; R. D. Germană—Turcia 
4—0 ; Spania—Grecia 4—0 ; 
Argentina—Singapore 3,5—0,5 ; 
Iran—Hong Kong 2,5—0,5 ; 
Cehoslovacia—Norvegia 1—1 (2).

TURNEUL DE LA 
FOREST HILLS

In turul trei al probei de sim
plu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la

Inițiativa clubului sportiv Me
talul de a invita două cluburi din 
R.D.G. și Italia la un concurs 
deschis, a fost inspirată. întrece
rile dîrze, spectaculoase, progra
mul de concurs redus la o singură 
zi, organizarea tehnică irepro
șabilă, au contribuit la realizarea 
unui bun recital atletic, care din 
păcate nu a fost urmărit decît de 
cîteva sute de spectatori.

Dintre concurenți a plăcut în 
special ușurința de alergare și 
trecere peste gard a lui Bernard 
Linley (U.I.S.P. — Italia) originar 
din Trinidad, care a cîștigat cursa 
de 400 m garduri avînd singurul 
adversar redutabil, vîntul potriv
nic. De asemenea și evoluția cu
noscutului săritor de triplusalt din 
R.D.G., Siegfried Dähne care de 
astădată a participat la lungime.

O cursă de marș care timp de 
45 de minute a fost o permanentă 
confruntare de voințe între junio
rul metalurgist Miron Ceacoi și 
italianul Mario Biagioli, s-a sol
dat cu un nou record republican 
de juniori la 10 km, obținut de 
sportivul român. Performanța lui 
este promițătoare (45 :15,4) mai 
ales că el va concura în această 
săptămînă la Paris la Campiona
tele europene de juniori.

Au mai plăcut pentru felul cum 
au evoluat: Klaus Schönberger 
(S. C. Leipzig) la 110 m garduri 
(14,9), Wolfgang Hellstem (S.C. 
Leipzig) la 5 000 m (14 :52,0), 
Ștefan Lăzărescu (C.A.U.) la lun
gime (7,36 m), Petre Lupan
(Steaua) Ia 1 500 m și RUa Gilde
meister (S.C. Leipzig) la înălțime 
(1,70 m).

Probele de 100 m fete și băieți 
au fost câștigate de atleți români, 
însă, deși ei au învins adversari 
cotați cu performanțe mai bune 
deefit ale lor, totuși vîntul (2 m 
pe secundă) din față i-a împiedi
cat atît pe Sanda Anghelescu 
(C.A.U.) 12,2 sec. cît și pe Virgil 
Porofan (Rapid) 10,8 sec. să reali
zeze performanțe mai bune.

Un spectacol reușit a cărui re
editare o așteptăm oricînd sub 
o formă sau alta, inițiativa putînd 
fi preluată și de alte cluburi cu 
•ecții de atletism.

TIMIȘ VASILIU

Trei recorduri 
mondiale

Cu prilejul unul concurs Inter
național atletic desfășurat la 
„Crystal Palace" din Londra au 
fost stabilite trei noi recorduri 
mondiale. Primul a fost obținut 
de fondistul englez J. Adler, cro
nometrat tn cursa de 30 km cu 
timpul de lh 31’ 30’’ 4/10. Cu un 
nou record mondial s-a Încheiat șl 
proba masculină de ștafetă 
4 X 880 yarzi, cîștigată de echipa 
Kenyel cu timpul de 7’ 11’’ 6/10, 
urmată de Anglia __ 7’ 17” 4/10
(nou record englez). Cel de-al 
treilea record mondial a fost sta
bilit tn proba feminină de ștafetă 
4 X 800 m de formația Angliei, cu 
performanța de 8’ 25“. Foarte dis
putată a fost proba de două mile 
în care victoria a revenit cunos
cutului atlet kenyan Klpchoge 
Keyno, cronometrat cu timpul de 
8’ 25” 4/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat Stewart — 8’ 26’’ 8/10 
(nou record englez) șl Putteman» 
— 8’ 30” (nou record belgian).

Forest Hills s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Pilici (Iu
goslavia) — Gonzales (S.U.A.) 
4—6, 6—2, 7—6, 7—5 ; Ashe
(S.U.A.) — Barth (S.U.A.) 6—4, 
6—2, 6—3;........................
lia) — Soott 
6—1, 6—4;
— Bowrey 
4—6, 6—7, 
(Olanda) —
6—3, 6—2, 6—4 ; Emerson 
(Australia) — Mckinley (S.U.A.) 
6—2, 6—4, 6—1 ; Smith (S.U.A.)
— Metreveli (U.R.S.S.) 7—6,
6—4, 6—2.

tor Bolșov a cîștigat proba de 
săritură în înălțime ou rezultatul 
de 2,19 m.

Newcombe (Austra- 
(S.U.A.) 6—4, 6—7, 
Graebner (S.U.A.) 

(Australia) 6—3,
6—2, 6—4 ; Okker

Osborne (S.U.A.) 
6-4; -

UNIVERSIADA
Turneul masculin de baschet 

din cadrul Universiadei de la 
Torino s-a încheiat cu victoria 
echipei U.R.S.S., care a învins 
în finală cu 78—71 (39—32) e- 
chipa S.U.A în turneul de con
solare, echipa României a între
cut cu scorul de 101—63 (43— 
33) selecționata Franței.

VICTOR BOLSOV :
2,19 m

Cu prilejul unui concurs atle
tic, desfășurat la Chișinău, Vik-'

HOCHEI

In prima zi a turneului inter
național de hochei pe gheață de 
la Varșovia, selecționata secundă 
a Cehoslovaciei a învins cu sco
rul de 3—1 echipa suedeză I.K. 
Mora, Iar selecționata poloneză 
a dispus cu același scor de e- 
chipa Turun—Toverit (Fin
landa).

„URMAȘUL" LUI PELE

Pe numele unuia dintre cei mai 
tineri cetățeni din Kutaisi, Pelé 
Guruli, a sosit, din îndepărtata 
Brazilie, un colet, conținînd o 
copie de bronz a Cupei „Jules 
Rimet“ și o insignă de argint.

Expeditorul coletului i Edson 
Arantes do Nascimento — Pelé 

Pelé Guruli s-a născut în 
timpul campionatului mondial 
din Mexic, ceea ce l-a făcut pe 
tatăl său, Mihail Guruli (un fost 
jucător de fotbal) să-i dea fără 
să șovăie numele celebrului as 
brazilian.

CAMPIONATELE DE 
TIR ALE ARMATELOR 

PRIETENE

Campionatele de tir ale arma
telor prietene din țările socia
liste au început la Plsen cu par
ticiparea a 150 de sportivi din 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germa
nă, R. P. Mongolă, Polonia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Cehoslovacia. Prima probă — 
cea de pistol precizie — a fost 
cîștigată de țintașul sovietic A. 
Segriscin cu 568 puncte.

Meridian • Meridian

RUGBY Derbiul a

revenit Griviței Roșii
află, incă, 
campiona- 
rugbi și-a 
din tradi-

reușesc săCu toate că se 
la primele etape, 
tul republican de 
și consumat unul 
ționalele derbiuri.

Ieri, pe cochetul stadion 
di a Parcul Copilului, in cu
plaj eu partida Steaua— 
Universitatea Timișoara, Gri- 
vița Roșie a primit replica 
dinamoviștilor bucureșteni.

Conform previziunilor, în
tâlnirea a fost viu disputată, 
cu faze spectaculoase, alter- 
nînd de la un but la altul. 
Campionii au dominat, ușor, 
teritorial în prima parte a 
meciului și concretizarea a 
fost consemnată pe tabela de 
marcaj ; scorul la pauză a- 
parținindu-le la un avantaj 
minim : 3—0.

In repriza secundă, după 
nn joc echilibrat la mijlocul 
terenului, tot grivițenii în-

scriu dar nu 
transforme și diferența se 
majorează la ......... * ‘
După aceasta, e rîndul di- 
namoviștilor să domine, și, 
spre echitatea rezultatului, 
înscriu, stabilind scorul fi
nal la 6—3 în favoarea Gri
viței Roșii.

Partida din deschidere a 
pornit sub semnul incertitu
dinii pentru formația mili
tară. lăsind Ia un moment 
dat impresia că nici în rugbi 
surprizele nu sînt excluse. 
Studenții au dat o replică 
dlrză, conducînd chiar cu 
3—0. Pină la pauză, însă, 
steliștii își reorganizează jo
cul și egalează ea apoi să 
domine categoric cîștigînil 
net în final 17—3. Și un alt 
rezultat : Farul—„Poli.“ Iași g_ g

S. UNGUREANU

limită 6—0.



in R.D.G.A

Continuîndu-și vizita în Repu
blica Democrată Germană, de
legația militară română, condusă 
de general-colonel Ion loniță, 
ministrul forțelor armate, a sosit 
la Rostock. La primăria orașului, 
delegația a fost salutată, în nu
mele deputaților și a întregii 
populații a Rostockului, de că
tre locțiitorul primarului general, 
Horst Hageman. Delegația ro
mână a vizitat șantierul naval 
Wemowwerft.

Comandantul marinei populare 
a R.D.G., viceamiralul Willi 
Ehm, a oferit o masă în cinstea 
delegației militare române. In 
toastul rostit, el a subliniat bucu
ria marinarilor că vor avea ca 
oaspeți pe navele lor pe repre
zentanții armatei populare ro
mâne și a exprimat convingerea 
că această vizită va contribui la 
întărirea frăției de arme dintre 
Armata Populară a R.D.G. și For
țele Armate ale Republicii So
cialiste România, la întărirea 
prieteniei dintre popoarele noas
tre.

România
Tîrgul

de la Viena
In prezența unui mare număi 

de înalte oficialități austriece, de 
reprezentanți ai corpului diplo
matic și ai cercurilor de afaceri, 
duminică dimineața a avut loc 
deschiderea festivă a Tîrgului in
ternațional de la Viena — ediția 
de toamnă.

In hala națiunilor, pavilionul 
Republicii Socialiste România, 
conceput și aranjat cu gust și 
fantezie, cuprinde mărfuri din 
cele mai felurite sectoare, dove
dind vizitatorului obișnuit, cît și 
specialistului, posibilitățile și iz- 
bînzile economiei românești. In 
evantaiul larg de produse ex
puse, se remarcă mașina specială 
de prelucrare în stare netratată 
a bilelor de rulmenți, strungul o- 
rizontal, mașinile de prelucrare a 
lemnului, noutăți ale industriei 
românești, produse chimice, ali
mentare, covoare și mobilă, con
fecții și tricotaje, obiecte de ar
tizanat, vinuri din cele mai re
numite podgorii.
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ORIENTUL APROPIAT
• Ședința Consiliului de Securitate
• Sesiunea Consiliului Ligii Arabe

privind situația din Iordania

Succesul stângii
chiliene

□

suspiciunilor
Pericolul unui nou ciclu de 

violențe în Irlanda de nord, care 
părea iminent in urmă cu două- 
trei săptămini a fost evitat. Cal
mul relativ din ultimele zile 
este, însă, umbrit de multe sem
ne de întrebare.

Hotărîrea anunțată de cabine
tul britanic de a reduce în ur
mătoarele cincisprezece zile e- 
fectivul trupelor engleze stațio
nate în Ulster (circa 1 080 de 
soldați s-au și reîntors la ba
zele lor din R.F.G. și Malta) 
poate sugera existența unor per
spective de destindere. De alt
fel, Ia Londra s-a aflat din cer
curi semioficiale că micșorarea 
numărului militarilor britanici 
din Irlanda de nord este determi
nată de o anumită reducere, 
care ar putea câștiga teren în 
viitor, a încordării dintre co
munitățile catolică și protestan
tă. Dacă această motivare este 
absolut exactă și completă ră
mîne de văzut. Este însă, ori
cum, de presapus, că premierul 
Heath a trebuit să țină seama 
de ostilitatea populației din Ul
ster față de menținerea în aceas
tă provincie a unor contingente 
britanice destul de umflate.

Fapt este că Ia Belfast ele
mentele extremiste, mai ales ce
le protestante iși continuă jo-

TINERETUL LUMII

acționează
Pe coasta Pacificului, la bazele militare și centrele de in

strucție a recruților care sînt trimiși în Asia de șud-est 
își desfășoară activitatea noua organizație a tineretului ame
rican : M.D.M. (Movement for a democratic military — Miș
carea pentru o armată democrată). Dacă exponenta cea mai 
celebră a acestei idei, actrița de cinematograf Jane Fonda 
a stîrnit vîlvă atunci cind a înfruntat poliția pentru a dis
tribui manifeste militarilor, acțiunile cotidiene ale M.D.M. 
se bucură de o publicitate redusă. Dar ele sînt urmărite cu 
atenție de zecile de mii de tineri din întreaga Americă mo
bilizați pentru a fi trimiși ca să completeze corpul expedițio- 
nar american în Vietnam.

Presa americană consemna că încercările autorităților de 
a desființa M.D.M. „cu ajutorul mijloacelor tradiționale" a 
eșuat și atunci Pentagonul a proclamat intr-un comunicat 
că M.D.M. reprezintă „o amenințare serioasă pentru apărarea 
țării". Comandantul infanteriei marine, generalul Lonard 
Chapman, a declarat că activitatea M.D.M. reprezintă „un 
pericol pentru disciplina pe cimpul de bătălie", ceea ce indica 
limpede că vor fi aplicate măsuri de constrîngere pentru a 
împiedica creșterea refuzurilor de a pleca în Vietnam. Acest 
semnal a declanșat o campanie represivă : 27 de militari 
au fost trimiși în fața Tribunalului militar și condam
nați la închisoare pe diferite termene. La Câmp Pendleton, 
cea mai mare tabără de instrucție a infanteriei marine, a 
fost numit comandant generalul-maior George Bowman, care 
comandase anterior Corpul 24 de armată în Vietnamul de 
sud ; în prima sa cuvîntare adresată militarilor, Bowman și-a 
făcut cunoscută intenția „de a pune mîna pe dezertori și 
dizidenți".

Măsurile represive contra M.D.M., se extind șt în afara 
teritoriului bazelor militare. Sediul M.D.M. de la Oceanside, 
unde lucrează cele 12 persoane din conducerea organizației, 
se află sub supravegherea permanentă a poliției. Iar mili
tarii care participă, chiar îmbrăcați civili, la mitingurile 
organizației sînt chemați la ordine. Cind se întorc în uni
tate, ei sînt invitați la „o discuție" cu un ofițer superior 
care îi chestionează amănunțit asupra convingerilor lor poli
tice, legăturilor de prietenie etc. Faptul că participanții la 
diferite întruniri convocate de M.D.M, sînt depistați imediat 
confirmă faptul că ei sînt fotografiați pe ascuns, iar poliția 
informează comandamentul. Patrulele poliției au dat o lovi
tură directă la începutul lunii august : ele au dat năvala 
la o adunare a M.D.M., ignorînd că pe ușa clădim era scris 
Amendamentul 4 la constituție care prevede ca fiecare ce
tățean are dreptul Ia securitatea persoanei, contra unei 
urmăriri abuzive, și au arestat pe cei ce se aflau tn sală in 
uniforma militară.

In pofida măsurilor represive M.D.lfl. se bucură de o 
popularitate crescândă. Un grup de 120 de avocați din San 
Francisco au făcut cunoscut că sînt gata in orice clipă să 
apere pe membrii M.D.M., acuzați pentru convingerile lor. In 
mai multe orașe californlene s-au deschis cluburi care în
scriu ca un punct de mîndrie filiația cu M.D.M. La_ clubul 
„Pentagonul" din Oak'and. fondat de Lee Țhorn, un tinar de 
27 ani, licențiat al Universității Berkeley, tinerii militari sint 
invitați să vadă filme antirăzboinice.

Succesul repurtat de M.D.M. are ca temelie Împotrivirea 
tineretului american față de participarea la războiul din 
Vietman.

F. ANDREI
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în timpul recentelor tulburări 
rasiale din Philadelphia, po
lițiști americani finind sub 
amenințarea armelor tineri 
negri care au participat la 

ciocniri

NEW YORK. — Consiliul de 
securitate al Organizației Națiu
nilor Unite s-a întrunit sîmbătă 
la ora 20 și 30 de minute 
(G.M.T.) într-o sesiune de ur
gență, pentru a lua în conside
rație piîngerea depusă de Liban 
împotriva atacurilor militare în
treprinse de Israel în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă, 
asupra mai multor localități ru
rale libaneze de lîngă granița 
dintre cele două țări.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat o rezoluție, cu 14 voturi 
pentru și o abținere, prin care 
cere Israelului retragerea ime
diată a tuturor forțelor militare 
de pe teritoriul libanez.

Dezbaterile asupra acestei 
chestiuni au fost amînate pînă 
marți 8 septembrie, ora 19,00 
(G.M.T.).

CAIRO. — Duminică au luat 
sfîrșit, după două zile de dezba
teri, lucrările sesiunii extraordi
nare a Consiliului Ligii Arabe, 
convocată în scopul analizării in
cidentelor care s-au produs în ul
timul timp între forțele de co
mando palestiniene și unități ale 
armatei iordaniene. Reprezentan
ții celor 14 țări membre, precum 
și delegatul organizațiilor de eli
berare palestiniene au examinat 
în cursul dimineții, proiectul de 
rezoluție întocmit de comitetul 
tripartit, constituit sîmbătă seara 
din reprezentanți ai Iordaniei, 
organizațiilor de eliberare palesti
niene și Ligii Arabe. Proiectul

de rezoluție recomandă măsurile 
menite să înlăture pe viitor even
tualele incidente între forțele de 
comando palestiniene și unitățile 
armatei iordaniene.

La încheierea lucrărilor, Con
siliul Ligii Arabe a adresat un 
apel autorităților iordaniene și or
ganizațiilor de rezistență palesti
niene, cerindu-le să pună capăt 
incidentelor pentru a permite 
Comitetului cvadripartit, consti
tuit în cursul lunii iulie a.c., din 
reprezentanți ai Algeriei, R.A.U., 
Libiei și Sudanului să-și 
începe imediat misiunea.

TEHERAN. — Yahia 
însărcinatul cu afaceri al 
blicii Arabe Unite în Iran, 
fost primit sîmbătă după-amia- 
ză de ministrul afacerilor exter
ne al Iranului, Ardehir Zahedi. 
Convorbirile purtate în timpul 
acestei întrevederi, prima de la

poată

Rafat,
Repu-

a

reluarea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări, la 29 
gust, s-au concentrat asupra 
lațiilor irano-egiptene.

au- 
re-

ASTĂZI DIMINEAȚA,. . la 
Brighton, încep lucrările celui 
de-al 102-lea Congres al T.U.C., 
la care vor participa reprezen
tanți ai 150 uniuni sindicale din 
Anglia. Congresul va dezbate 
principalele probleme ale poli
ticii interne și externe a An
gliei. Proiectele de rezoluție și 
amendamentele prezentate an
terior arată că sindicatele sînt 
hotărîte să se opună politicii 
guvernamentale de înghețare a 
salariilor.

cui. In acest sens, a atras aten
ția demisia ministrului nord- 
irlandez de interne Robert Por
ter. Exponent al aripii liberale 
a partidului de guvernămint — 
Unionist, Porter a acționat 
cabinetul Chichester-CIark 
un promotor al unei politici de 
moderație și de rezolvare a con
flictului dintre catolici și pro
testanți printr-o serie de refor
me. El a inițiat și înfăptuit mă
surile prin care poliția nord- 
irlandeză a fost convertită in
tr-un „corp de menținere a or- 
dinei" neinarmat (măsuri me
nite să atenueze nemulțumirea 
minorității catolice care acuza 
poliția de „teroare armată"). In 
această lumină demisia lui Ro
bert Porter a suscitat speculații 
că ar fi posibilă o „schimbare de 
curs" în politica echipei minis
teriale de la Belfast, în sensul 
creșterii influenței elemente
lor de dreapta care se pronunță 
pentru o poziție dură în ce pri
vește conflictul cu minoritatea 
catolică. în cercurile guverna
mentale se afirmă că asemenea 
supoziții ar fi nefondate și că 
demisia survenită s-ar datora 
„stării precare a sănătății“ de- 
misionarului. Dar însuși faptul 
că in postul de ministru de in
terne nu a fost numit un mode
rat de genul lui Porter și că in
terimatul e exercitat de nou nu
mitul ministru fără portofoliu 
John Taylor, cunoscut pentru 
vederile sale de dreapta și pen
tru legăturile lui strinse cu ex
tremiștii protestanți din Ulster, 
trezește suspiciuni in rindul mi
norității catolice nord-irlande- 
ze. Suspiciunile capătă accente 
de iritare și încordare avind în 
vedere faptul că demisia lui 
Porter a survenit intr-un mo
ment în care există indiciile u- 
nor presiuni exercitate atît în 
sinul guvernului cît și in con
silii consultative nord-irlande- 
ze ( Royal Ulster Constabulary) 
pentru modificarea actualului 
statut al poliției. Un grup de 
membri din Royal Ulster Con
stabulary au pus în circulație 
in ultimele săptămini petiții în 
care se cere revenirea la ve
chea formulă in care polițiștii 
erau înarmați iar unitățile po
lițienești erau prevăzute cu ar
me automate și automobile blin
date. Comandantul poliției nord- 
irlandeze, Young, anunța la mij
locul săptăminii trecute consti
tuirea unui comitet consultativ 
care „să studieze operativ in ce 
măsură e necesară înarmarea 
poliției“. Se vorbește, in ultime
le zile, Ia Belfast despre orga
nizarea eventuală a unui refe
rendum in problema retnarmă- 
rii poliției. în sferele guverna
mentale nu s-a făcut economie 
de dezmințiri in sensul că nu 
se prevede o modificare a ac
tualului statut al poliției. Este 
insă evident că agitația in ju
rul reînarmării poliției, corelată 
cu demisia lui Porter reflectă o 
creștere a presiunilor influen
ței aripi de dreapta extremiste 
din rindul partidului guverna
mental, unionist.

Pericolul unor asemenea ma
nevre este evident. Ascendența 
elementelor extremiste protes
tante favorizează, la celălalt pol, 
creșterea influenței elementelor 
extremiste din rindul minorită
ții catolice. Continuă astfel ca
ruselul infernal al suspiciunilor 
și violenței care nu face decit 
să împiedice și să intirzie re
zolvarea problemelor de fond 
ale încărcatului și explozivului 
dosar al Ulsterului.

EM. RUCAR

in 
ca

Comitetul consultativ inter
național pentru Veneția, or
ganism creat de guvernul 1- 
talian in acord cu UNESCO 
în scopul examinării măsu
rilor ce vor fi luate în apă
rarea fostului oraș al dogi
lor și patrimoniului artistic 
al acestuia, și-a încheiat cea 
de-a doua reuniune a sa. Co
mitetul a recomandat apli
carea unui sistem de ecluze 
care să ferească orașul de 
creșterea apelor. Un aseme
nea sistem ar putea să fie 
realizat în maximum trel- 
patru ani,

Un grup de peste 100 de „ve
terani“ ai războiului din Vietnam 
au organizat un marș prin mai 
multe localități din statul Penn
sylvania 
pentru, 
trupelor 
sud-èst 
calitatea 
luni la . „ .
mare miting la care vor lua cu- 
vîntul artista Jane Fonda și alți 
militanti pentru pace. Partici- 
panții la acest marș sînt în ținu
tă militară și dotați cu întregul 
arsenal de arme (mulaje din 
lemn) pe care l-au folosit în 
timpul cât s-au aflat în Vietnamul 
de sud.

împotriva războiului ji 
retragerea imediată a 
americane din Asia de 

Marșul, început din lo- 
Stockton, se va încheia 

Valley Forge printr-un

LUNA GEAMĂNĂ
CU TERRA?

0 SAVANTUL BRITANIC 
MALCOM BROWN a declarat 
că rezultatele cercetărilor sale 
asupra rocilor lunare oferite de 
N.A.S.A. l-au dus la concluzia 
câ Luna s-a format în același 
timp cu Pămintul, dar din ma
terii diferite. în comunicarea 
ținută la „British Science Asso
ciation“, savantul britanic a spus 
că Luna s-ar fi format dintr-un 
inel de praf cosmic din afara 
Terrei, care se afla în acel mo
ment, de asemenea, la începutu
rile formării sale.

O LIBIA A ÎNCHEIAT RE
CENT UN ACORD COMERCIAL 
cu Elveția, în baza căruia va li
vra acesteia petrol brut, fără a 
mai apela la serviciile vreunei 
companii petroliere străine. Ac
țiunea reprezintă, după cum re
marcă unii observatori, concre
tizarea unei tendințe generale 
a țărilor producătoare de pe
trol de a stabili relații cu consu
matorii, evitînd mijlocirea 
marilor companii străine care

C3

monopolizează piețele șl impun 
prețurile.
• O DELEGAȚIE COMERCI

ALA UNGARA a plecat la Bonn 
In vederea continuării tratative
lor pentru pregătirea acordului 
ungaro-vest-german pe termen 
lung de colaborare comercială, 
economică și tehnică — infor
mează agenția M.T.L

tul insulei Java a
mai mult afectată de holeră.cea

fost regiunea

EXPOZIȚIA MONDIALA 
LA OSAKA (JAPONIA) a

0
DE
fost vizitată pînă în prezent de 
peste 60 milioane de vizitatori 
japonezi și străini, a anunțat un 
purtător de cuvînt al acestei ex
poziții.

Scrutinul prezidențial din Chile s-a încheiat cu succesul cai>- 
didatului Frontului Unității Populare, Salvador Allende, car* 
a ocupat primul loc, obținind 36,3 la sută din totalul voturilor 
exprimate. Candidatul „independent“ — conservator Jorga 
Alessandri a înregistrat 34,9 la sută din voturi iar cel demo- 
crat-creștin Radomiro Tomic 27,8 la sută.

Succesul candidatului Frontului Unității Populare (alcătuit 
din partidele comunist și socialist, o parte a partidului ra
dical, noua grupare politică M.A.P.U. Înființată de aripa 
de stingă dizidentă democrat-creștină, precum și „Mișcarea 
de acțiune populară independentă“ are o semnificație care 
nu poate scăpa nici unui observator al scenei politice sud- 
americane. Pentru prima oară in America Latină un candi
dat al stingii ocupă primul loc la alegeri prezidențiale. Core
lat cu infringerea suferită de partidul de guvernămînt 
democrat-creștin (test decisiv pentru viabilitatea democrației 
creștine din Chile, după șase ani de guvernare marcată de 
anumite realizări, dar care nu au modificat in esență realită
țile chiliene) succesul clar și remarcabil al stingii chiliene 
relevă opțiunea chilienilor pentru modificări structurale In 
viața țării. El relevă opțiunea pentru programul Frontului 
Unității Populare care prevede transformări radicale în toate 
sectoarele principale ale vieții economice și sociale : națio
nalizarea principalelor ramuri ale activității economice și 

financiare (industria cuprului, lemnului și hîrtiei, a bănci
lor chiliene și străine), accelerarea reformei agrare și con
stituirea pe scară largă a cooperativelor țărănești, înlocui
rea parlamentului bicameral cu o „Adunare a poporului“ 
unicamerală. Succesul forțelor de stingă apare mai pregnant 
și alegerea majorității chilienilor mai clară dacă ținem seama 
de „campania psihologică“ anti-stinga care a precedat scru
tinul. Prin aluzii la intervenția armatei chiliene, la o posibilă 
intervenție argentiniană sau chiar nord-americană „in ca
zul victoriei lui Allende“, presa conservatoare a încercat să 
influențeze corpul electoral prezentîndu-i ca posibile numai 
două dintre cele trei opțiuni existente : cea conservatoare 
(Alessandri) și cea democrat-creștină (Tomic).

In ce măsură opțiunile fundamentale exprimate prin suc
cesul stingii chiliene vor fi respectate rămîne de văzut. Intru- 
cit nici unul din cei trei candidați nu a întrunit majoritatea 
absolută de voturi pentru a fi declarat ales direct, parla
mentul va trebui să desemneze pe viitorul președinte, dintre 
primii doi clasați intr-un interval de 50 de zile. Dacă tradi
ția ar fi respectată și parlamentul ar confirma sufragiul 
popular atunci Allende va trebui să-i succeadă președintelui 
Frei. Nu există insă in această procedură dispozițiuni con
stituționale exprese, astfel incit dreapta nutrește unele spe
ranțe de a eluda verdictul electoratului și a manevra pe 
baza „aritmeticii parlamentare“ (In parlamentul actual par
tidele de stingă dețin 81 de mandate față 
creștinilor și 44 ale dreptei).

Imediat după anunțarea rezultatelor 
nului, la Santiago de Chile a avut loc 
care Salvador Allende a declarat că va 
programul Frontului Unității Populare 
campaniei sale electorale.

Din alte sectoare ale scene! politice 
auzite, după anunțarea rezultatelor alegerilor, .^avertismente" 
(in comentariile unor ziare conservatoare chiliene se vor
bește despre „gravitatea consecințelor noii constelații poli
tice"). In presa conservatoare din S.U.A. și unele state lati- 
no-americane se fac aluzii la așa-numite „pericole generate 
prin implantarea unul al doilea guvern socialist in America 
Latină'

de 75 ale democrat-

oficiale ale scrutl- 
un mare miting la 
aplica In Întregime 
anunțat in timpul

chlliene s-au făcut

INCIDENTE
RASIALE 

LA CHICAGO
• APROXIMATIV 50 

PERSOANE au fost arestate vi
neri seara la Chicago cu prile
jul unei manifestații organizate 
în fața sediului poliției Manifes- 
tanții, în număr de aproape 300 
de tineri de culoare, protestau 
împotriva brutalităților poliției 
și față de hotărîrea de a înlocui 
din funcția de comandant de dis
trict pe căpitanul negru Harold 
Miles. Poliția a intervenit pentru 
a-i împrăștia pe participanți, 
folosind gaze lacrimogene.

0 ÎN CADRUL VIZITEI pe 
care o întreprinde la Cairo șeful 
statului federal nigerian, gene
ralul Yakubu Gowon, a avut sîm
bătă convorbiri cu președintele 
Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser. După cum s-a a- 
nunțat, convorbirile sînt consa
crate unui amplu schimb de o- 
pinii privind perspectivele rela
țiilor de colaborare dintre cele 
două state.

• ÎN PERIOADA 4 IANUA
RIE — 29 AUGUST, epidemia 
de holeră a cuprins 3 357 per
soane, dintre care 716 și-au pier
dut viața — a anunțat un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Sănătății al Indoneziei. El a a- 
dăugat că în prezent epidemia 
se află pe cale de dispariție. Es-

Acțlunile ofensive lan
sate în ultimele 48 de oro 
de forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au fost 
concentrate asupra unor 
fortificații deținute de 
trupele americano-saigo- 
neze in zona Platourilor 
Înalte.

Poporul brazilian sărbătoreșle astăzi Ziua Independenței — 148 
de ani de la data care a consemnat începutul existenței de sine 
stătătoare a statului, încununarea luptei patriotice, dusă de-a 
lungul a trei secole, împotriva asupririi coloniale. In fotografie i 

peisaj urbanistic modern la Rio de Janeiro

Anatomia unui eșec

Printre obiectivele principale 
ale bombardamentelor cu i- 
chete și mortiere declanșate ie 
patrioți s-au aflat două pozi.ii 
ale diviziei „America!“, ampla
sata în provincia Quang Ngai.

In aceiași timp, în împrejuri
mile importantei baze americane 
de la Da Nang continuă să fie 
semnalate ciocniri între forțele 
patriotice și unități militare ina
mice. După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt al comanda
mentului american, un alt eli
copter aparținînd forțelor S.U.A. 
a fost doborît la 24 kilometri de 
Da Nang, iar trei dintre mili
tarii aflați la bordul aparatului 
și-au pierdut viața.

Pe de altă parte, corespon
denții agențiilor de presă rela
tează că bombardiere americane 
de tip „B-52" au lansat sute de 
tone de bombe în regiunea sep
tentrională a Vietnamului de 
sud și în zona Platourilor Cen
trale.

sa Declarația
Cînd fostul prim-minis- 

tru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, se va în
fățișa, la 28 septembrie, in 
fața delegaților la Con
gresul partidului labu
rist britanic, el se va 
găsi in dificila postură 
de a încerca să risipească 
amărăciunea 
cauzată 
suferită In alegerile 
nerale 
Această impresie se de
gajă în lumina publicării 
rezoluțiilor ce urmează 
să fie supuse spre apro
bare congresiștilor ce 
se vor intruni la Black- 
pool de la 28 septembrie 
la 2 octombrie. Intr-ade
văr, peste un sfert din 
cele 268 rezoluții ela
borate pină in prezent, 
sînt consacrate alegerilor 
din iunie și explicării cau
zelor eșecului suferit. Po
trivit tradiției, rezoluții
le sînt întocmite de sec
țiile locale ale partidului 
laburist. Textele care se 
ocupă de problema scru
tinului pierdut reflectă 
profunda nemulțumire a 
membrilor de rind a 
acestui partid față de 
politica dusă de guver
nul laburist, felul im
propriu în care au fost 
pregătite alegerile, încre
derea exagerată în vic
torie manifestată de li
derii partidului inaintea

profundă 
de Infringerea 

ge- 
de la 18 iunie.

datei de 18 Iunie. După 
cum reiese din rezoluții, 
conducerii laburiste i se 
reproșează că in peri
oada cind s-a aflat la 
putere nu și-a respectat 
angajamentele luate față 
de corpul electoral, a 
venit in sprijinul pa
tronatului susținind o 
politică de „înghețare" 
a salariilor muncitorilor, 
nu s-a preocupat Îndea
juns de problema na
ționalizării mijloacelor 
de producție.

Evident, conducerea la
buristă va încerca, in 
cadrul Congresului, să 
eludeze o mare parte 
din răspunderea ce-i 
este pusă în sarcină 
pentru răsunătorul eșec 
suferit la 18 iunie. Dar 
faptele sint fapte și ele 
nu au putut fi ocolite 
nici chiar de raportul 
întocmit 
executiv 
partidului 
tru a fi 
gresiștilor. 
„este nevoie 
cordată o mare atenție 
cauzelor infrîngerii" ra
portul arată, printre 
altele, că numărul ale
gătorilor favorabili can- 
didaților laburiști s-a 
redus in permanență 
Dacă la alegerile gene
rale din 1966 laburiștii 
au Întrunit 13 064 951 vo-

de Comitetul 
național a) 
laburist pen- 
prezentat con- 
Subliniind că 

să fie a-

turi, la 18 iunie 1970, ei nu 
au obținut decit 12 141 676 
voturi, cu toate că in ul
timii patru ani numă
rul persoanelor Înscrise 
in registrele electorale 
a sporit cu 3,6 mili
oane. Față de anul 1945, 
procentajul obținut de 
laburiști cu prilejul di
feritelor alegeri s-a re
dus de la 48 la 43 la 
sută. „Partidul laburist 
— arată raportul — nu 
și-a atras numărul de 
susținători pe care-i a- 
vea în 1951. Acest 
cru nu poate fi 
plicat pe deplin 
abținerile de la 
ale alegătorilor 
ționali. Există 
dovezi care indică fap
tul că electoratul a 
devenit mult mai preo
cupat de a arăta gu
vernului ce nu trebuie 
să facă decit să țină 
seama de ceea ce a 
făcut".

Desigur, congresul de 
la Blackpool nu se va 
ocupa în exclusivitate 
de alegerile pierdute 
ci își va concentra a- 
tenția asupra elaborării 
unei platforme politice 
care să permită labu
riștilor să recîștige, chiar 
parțial, încrederea ale
gătorilor deziluzionați 
Această tendință se re
flectă in numeroasele

Iu- 
ex- 

prin 
vot 

tradi- 
unele
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de 
consa- 

viitoare 
atît in 
caracter 
a celor 

multe re- 
astfel con- 

labu- 
disocieze

I elaborate 
locale 

politicii 
partidului 

cu 
ctt și 
Mai 

cer 
partidului 

,să se

rezoluții 
secțiile 
erate | 
a 
probleme 
extern 
interne, 
zoluții 
ducerii 
rist „i 
total de crimele de răz
boi care continuă in 
Vietnam" și „să folo
sească toate mijloacele 
posibile pentru a se 
ajunge la o Încetare 
a războiului din Viet
nam". O altă rezoluție 
cere liderilor partidu
lui să condamne inter
venția 
bodgia. 
rezoluții condamnă 
nurile guvernului 
servator de a 
vinzările de arme 
regimul rasist 
frican. Una din 
cheamă centrala 
cală Congresul 
catelor britanice 
să obțină ca cei 
oane de membri să boico
teze toate activitățile ce 
ar putea ajuta la vinză
rile de arme către R.S.A. 
In problema Rhodesiei o 
rezoluție subliniază că 
nu poate exista nici o in
dependență a acestei țări 
„atita timp cit nu va fi 
respectat principiul con
ducerii din partea majo-

S.U.A. în 
Un total

Cam- 
de 11 

pla- 
con- 

relua 
către

sud-a- 
ele 

sindi- 
sindi-

(T.U.C.) 
9 mili-

In sflrșit, mai 
exprimă 

membrilor de 
partidului labu- 
de o eventuală 

a Marii Britanii 
comună euro-

rității". 
multe rezoluții 
opoziția 
rind ai 
rist față 
aderare 
la Piața 
peana.

Pe plan intern. In dife
rite rezoluții se cere (,o 
înapoiere la principiile 
socialismului“, „un pro
gram socialist pozitiv“ și 
realizarea „unui sistem 
democratic de control din 
partea muncitorilor". Au
torii acestora solicită ca 
partidul laburist să-și în
scrie printre obiectivele 
sale naționalizarea bănci
lor, luarea de măsuri pen
tru a se stimula dezvol
tarea economiei și a se 
evita creșterea șomajului.

In cercurile observato
rilor din Londra se con
sideră că pentru condu
cerea partidului laburist 
apropiatul congres de la 
Blackpool va constitui o 
grea încercare. Această 
părere este susținută de 
tonul rezoluțiilor ce vor 
fi prezentate care, după 
cum subliniază ziarul 
„Dailly Mirror", reflectă 
„combativitatea crescin- 
dă atît a membrilor de 
rind ai partidului cit și a 
membrilor de sindicate".

președintelui
Tito

P. nicoarA

Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a plecat la Lu- 
saka unde va participa la confe
rința șefilor de state și de gu
verne ai țărilor neangajate, care 
își va începe lucrările la 8 sep
tembrie în capitala Zambiei.

Intr-o declarație făcută presei, 
radioteleviziunii și agenției Ta« 
niug, Tito a afirmat că cea de-a 
treia conferință a țărilor nean
gajate la nivel înalt are o în
semnătate deosebită datorită si
tuației internaționale actuale.

Pe ordinea de zi a conferinței 
a arătat Tito, se află probleme 
principale ale lumii contempo
rane cum ar fi decolonizarea de
finitivă, neamestecul în treburile 
interne ale altor țări, ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare și 
îndeosebi, problema luptei pen
tru pace.

Una dintre problemele impor
tante care urmează să fie exa
minată va fi realizarea univer
salității Națiunilor Unite. Tre
buie să luptăm, a spus el, ca țări 
atît de mari cum este China să 
fie reprezentate la Națiunile 
Unite, pentru ca și ele să-și asu
me răspunderea pentru ceea ce 
se petrece în prezent în lume.

își va începe lucrările
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