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în fieoare dimineața, de zece 
zile mereu, elevii claselor 
„mici“ ale liceelor din Olte
nița, în locul uniformelor îm
bracă hainele de lucru. Trei su- 

. te „^‘toții, ei acoperă nevoia 
de forță de muncă — deosebit de 
accentuată în aceste zile ale cu
lesului și semănatului — pentru 
întreprinderea agricolă de stat 
vecină, din Chirnogi. I-am ur
mărit în cîmp. îndruniați de 
către inginera Floarea Cristoiu 
și de către profesorii diriginți, 
oră de oră, liceenii se întrec 
pentru îndeplinirea normelor 
stabilite la strînsul fasolei păs
tăi de pe cele 200 de hectare 
cultivate, lucrare ce le-a fost 
repartizată în întregime. Cu 
coșuri. sub braț, cu ochiul for
mat de acum în alegerea păs
tăilor aflate în faza de recol
tare, elevele și elevii liceelor 
din Oltenița parcurg zilnic în
tre 25—30 hectare. In dreptul 
numelui, normatorii (aleși în 
fiecare dimineață dintre elevi) 
înscriu cifre de peste o sută de 
kilograme fasole păstăi recol
tată. Cel puțin trei autocami
oane transportă în fiecare sea
ră către piețele Capitalei și 
îndeosebi către platformele Fa
bricii de conserve Valea Roșie 
recolta adunată de către elevi.

Discutăm cu tehnologul șef 
al întreprinderii, tovarășul Ion 
Oancea, asupra activității ele
vilor în perioada celor zece zile 
de practică agricolă. „Ne sînt 
ajutoare de nădejde elevii 
repartizați de la cele două li
cee din Oltenița. îndrumați de 
către profesori și instructorii 
U.T.C.. zilnic cei 300 de parti- 
cipanți își realizează cu depă
șiri normele inițial stabilite. Și 
depășirile — trebuie să remarc 
— înseamnă între 4 000—5 000 kg 
fasole păstăi. Prin elevi am re
zolvat problema forței de mun
că din acest sector, creîndu-ne 
astfel condițiile ca întreaga 
forță de muncă a întreprinde
rii să fie concentrată la recol
tatul porumbului, florii soa
relui, orezului și soiei, la eli
beratul terenului, la pregătirea 
pentru însămînțări. De a- 
ceea, pot afirma că succesele 
cu care în prezent ne putem 
mîndri : porumbul a fost recol
tat pe mai bine de 50 la sută 
din cele 2 015 hectare cultivate, 
floarea soarelui, practic, a fost 
recoltată de pe cele 1062 hec-
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In aceste zile, pe agenda agricultorilor nu 
sînt trecute decît lucrări foarte urgente. Ca ur
mare, în planificarea orelor din zi și a zilelor 
din săptămînă nu încape nici măcar teoretic 
clipa de relaxare. Floarea-soarelui, sfecla ds 
zahăr și mai ales porumbul se '
gazinate cît mai urgent posibil

I-am căutat ieri, duminică 27 
septembrie, în cîmp pe agricul
torii județului Prahova. La ape
lul recoltei am înregistrat pre- . 
zențe, dar mai cu seamă foarte 
multe absențe. Absențe nemo
tivate pentru că timpul a ofe
rit condiții excepționale, iar 
frohit de lucru era, slavă dom
nului, întrucît. după cum o in
dică și situațiile centralizate la 
Direcția agricolă, din cele 34 000 
hectare cultivate, porumbul abia 
a fost recoltat de pe 4 197 hec
tare, iar suprafața pregătită în 
vederea însămînțării griului nu 
reprezintă nici jumătate din 
ceea ce este planificat. Doar în 
două cooperative agricole din 
cele cuprinse în raidul nostru 
s-a lucrat ieri. Și aici numai 
cîteva ore. La cooperativa agri
colă din Bărcănești, împreună 
cu inginerul agronom Toma 
Drăghici am vizitat cîmpul. Mai 
bine de 150 membri cooperatori 
(cam de două ori mai puțin decît 
numărul celor întîlniți pe dru
murile satului sau văzuți la 
taifas, ca între vecini, în poarta 
ogrăzii) au e'iberat opt hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr, au 
recoltat și transportat porum
bul de pe alte 12 hectare și au 
eliberat de coceni 20 hectare. 
Mecanizatorii Vasile Moise și 
Ion Mihai (prezenți și în foto
grafia alăturată) au însămînțat 
grîul și orzul pe 18 hectare. Re
colta de porumb se anunță foar
te bună : în medie cîte aproape 
patru mii de kilograme la hec
tar, și gospodarii se străduiesc 
s-o înmagazineze fără pierderi.

Cu aceeași intensitate s-a lu
crat ieri, în primele ore ale di
mineții, și la cooperativa agri
colă din Corlătești. In punctul 
„Izlaz“, mecanizatorul Alexan
dru Ștefan lucra la recoltatul 
porumbului cu combina CT-2 
RP. Recolta de pe patru hectare 
a fost strînsă pînă la ora 10,00.
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impun și 
duminicii

impun înma- 
pentru a se

Și producția ___
hectar depășea zece mii kilogra
me știuleți ! In același cîmp, 
în punctul „Pîrlita“, membrii 
cooperatori îndrumați direct de 
către inginera și președinta coo
perativei agricole, Florica Tu- 
dorache, au recoltat porumbul 
de pe ultimele hectare și au 
eliberat întreaga suprafață de 
coceni. După aceea, mecaniza
torii au început pregătirea te
renului în vederea însămînțării 
cu grîu.

In restul unităților, liniște. O 
liniște deplină. Parcă nu ne-am 
afla în vîrf de campanie agri
colă. La Puchenii Mari, la ușa 
sediului cooperativei agricole 
un lacăt mare cîț farfuria in
dica faptul că în această zi ni
meni n-are ce căuta. în cîmp 
doar patru oameni sortau pe
penii în bostănărie. La zooteh
nie, în schimb, cei din conducere 
se adunaseră ciorchine în jurul

evita pierderile, pentru a se permite pregătirea 
terenului și însămînțarea în condiții optime a 
griului, legumele se impun recoltate și valorifi
cate înainte de căderea primelor brume. De 
luni dimineața și pînă luni dimineața lucrătorii 
ogoarelor — mecanizatori, țărani cooperatori, 
specialiști •— sînt solicitați de cîmp.

vițelului tăiat, spun dumnealor, 
din necesități (actele lipseau 
însă cu desăvîrșire), pregătind 
astfel o masă îmbelșugată pen
tru această duminică în care 
n-au produs nimic. Nici o urmă 
de îngrijorare că porumbul a 
fost recoltat doar de pe 
28 hectare, că de pe supra
fața de unde cooperatorii au re
coltat cartofii elevii au adunat, 
numai într-o dimineață aproape 
un vagon — fapt elocvent pen
tru calitatea muncii prestate. 
Tovarășa ingineră Doina Zamfir 
nici măcar, nu s-a străduit să 
se deplaseze de la Ploiești la 
cooperativa agricolă, deși ordi
nul 2 000 al Ministerului Agri
culturii și Silviculturii indică 
precis programul de lucru al

GH. FECIORU
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PE ȘANTIERELE INDUSTRIALE

IROSITE CU
SENINĂ TA TE

Marți 22 septembrie — tînăra 
Adina Olaru, salariată a servi
ciului organizarea muncii din 
cadrul Șantierului 4 al Întreprin
derii de șantiere și construcții 
montaj Craiova, a avut o sur
priză. In birou a intrat tovară
șul Ilie Șeicaru, secretarul comi
tetului U.T.C.

— Mi-a cerut să căutăm îm
preună, în fișele de pontaj, tine
rii care au absentat nemotivat de 
la program în luna august.

— Este prima oară cînd vi se 
solicită un astfel de sprijin ?

— ...Da. Situație deosebită... 
După amiază avea loc adunarea 
generală a uteciștilor.

■Cererea a fost îndeplinită. Mai 
după ureche, mai după „mi se 
pare mie că și Popescu este tot 
tînăr“ — cazurile au fost alese, 
în adunarea generală, deci, au

putut fi citate nume (montatorul 
Mihai Zosceanu — 5 absențe ne
motivate, Constantin Oprican — 
doar o zi ; vopsitorul Aurel Bu- 
tariu 3 zile etc). Tovarășii au fost 
criticați, deci se putea spune că 
adunarea și-a „atins întru-totul 
scopul". Să mai spună cineva că 
organizația U.T.C. de pe șan
tier nu intervine „prompt“ în re
zolvarea problemelor legate de 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. încercăm să fim ironici ? 
Intr-adevăr. Pentru că nu consi
derăm că, astfel, printr-o docu
mentare din scripte, la repezeală, 
cu cîteva ore înainte de începerea 
unei ședințe, din extragerea cî- 
torva cazuri se poate pune punct

GH. GHIDRIGAN
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CINCI
CLASA A

O performanță egală cu anii 
pe care îi consacră învățăturii un 
tînăr care vrea să devină medic, 
sau inginer, sau profesor. Un 
timp mai mult decît suficient 
pentru a-ți însuși o meserie, ori
care ar fi ea. Eroul acestei în- 
tîmplări, aproape unice, a deve
nit acum coleg de clasă cu cei 
care au intrat în clasa I cînd el 
era în clasa a V-a. Colegii lui a- 
devărați sînt de mult elevi de 
liceu sau pe cale să absolve o 
școală profesională. Și el ?

Marian Popescu, cel mai vechi 
elev în clasa a V-a pe care l-am 
cunoscut, este un băiat obișnuit, 
poate puțin prea firav pentru cei 
peste 15 ani ai săi. Are o inte
ligență normală, nu are apucă
turi urîte, a frecventat școala cu 
regularitate (absențele țin și ele 
de obișnuit în sensul că au fost,

de regulă, motivate și nu prea 
dese), are părinți care îi asigură 
o viață peste media obișnuită de 
confort și bunăstare. A învățat la 
o școală cunoscută în cartier — 
Școala generală nr. 164 din Dru
mul Taberei. Totuși se află în 
situația de a urma al cincilea an 
clasa a V-a.

Ce spune școala ? Pe tovară- 
rășul director Dobrescu l-am in
format noi despre acest caz. Pa
re incredibil dar așa stau lucru
rile. N-a auzit pînă acum că un 
elev al școlii pe care o conduce 
a repetat 4 ani aceeași clasă, că 
acum, în toamnă, nu s-a mai pre
zentat la cursuri.

— Dar taică-su ce-a făcut ? — 
reacționează imediat tovarășul 
director. Să reclame știe (aluzie
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DE ULTIMĂ INSTANȚĂ
.... și faptul că lucrurile nu 

s-au mai repetat ne-a arătat că 
acorc’findu-i încrederea noastră 
am procedat bine" •— conchise 
Dumitru llișescu, secretarul or
ganizației U.T.C. de la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice, 
îmi făcuse cunoscut cazul unui 
tînăr din uzină, utecist, Care, a- 
cumulînd un mare număr de ab
sențe de la locul de muncă ajun
sese în pragul desfacerii contrac
tului de muncă. Organizația 
U.T.C. intervenise însă în favoa
rea tînărului, luînd pe propria 
sa răspundere îndreptarea aces
tuia. într-adevăr, absențele tînă
rului au încetat, acesta devenind, 
cum mi s-a spus, activ și con
știincios și în producție și în or
ganizație. Epilogul a fost bine
venit. Se iscă însă o întrebare : 
de ce a așteptat organizația ca 
atitudinea indisciplinată a tînă
rului să capete proporțiile unui 
„caz", de ce a fost nevoie ca si
tuația să înceteze numai o dată

cu declarația oficială a încrede
rii organizației în subiectul aces
tei situații ? Ne punem această 
întrebare întrucît dincolo de 
spațiul strict al rezolvării „ca
zului“, persistă unele îndoieli 
față de valabilitatea educativă a 
procedeului folosit de organizația 
U.T.C. Evident, nu putem avea 
nimic împotrivă ca organizația 
să-și decline încrederea în mem
brii săi. Dimpotrivă, este factorul 
indispensabil unui climat propice 
pentru activități fertile în îndepli
nirea sarcinilor ce revin organi
zației. Dar, oare în situația con
semnată, încrederea tîrzie nu a 
contribuit tocmai la apariția în 
sînul colectivului organizației a 
unui „caz“, iar circumstanțele în 
care a fost acordată nu subli
niază și mai bine responsabili
tatea ce-i revine acestuia ? Răs
punsul este implicat în între
bare. Organizația a cunoscut lip
surile tînărului încă înainte ca 
acesta să devină un „caz", prin

eventualitatea unor măsuri adml- 
nistrative. Cu toate acestea ni
meni nu a luat atitudine, nu a 
încercat să intervină eficace ba- 
rind calea continuării abaterilor 
lui. Tocmai această îndelungată 
lipsă de promptitudine, de in
tervenție operativă din partea 
colectivului a încurajat într-un 
fel comportarea negativă a tînă
rului. Mai mult decît ațit, in
tervalul măre în care s-a petre
cut cazul, chiar sub ochii celor
lalți membri ai organizației, fără 
ca aceștia să găsească de cu
viință o acțiune hotărîtă în eli
minarea lui, atestă o bună doză 
de indiferență. Am accentuat a- 
cest aspect al vjeții organizației 
de la Uzina de prelucrare a ma
selor plastice, pentru că ne-a 
fost propus ca un „act educativ". 
Și nu numai pentru asta. Și pen
tru faptul că nu este singular* 
L-am reîntîlnit chiar la Iași, la 
U.F.S. Aici un tînăr a sustras 
din incinta întreprinderii cîteva 
becuri. Conducerea unității ho- 
tărîse excluderea lui din rîndu- 
rile salariaților. Desigur, paguba 
materială era mică, dar paguba 
morală foarte mare. Organizația 
U.T.C. a intervenit și aici. Pe 
motiv că valoarea furtului era 
mică s-a angajat să aibă grijă de 
el. Și aici, cel ce greșise s-a în
dreptat. După cum se vede, în 
principiu, situația este identică 
cu cea de la Uzina de prelu
crare a maselor plastice. Dar 
procedeul se arată și aici amen
dabil.

în consecința lor imediată, 
cele do'uă „cazuri" evocă obiec
tivul educației etice și realiza
rea lui în practica organizațiilor 
U.T.C. Fizionomia lor îndeamnă 
la concluzia necesității unui larg 
repertoriu de metode și acțiuni, 
de intervenție activă și de pre
venire din vreme, care să scu
tească viața organizațiilor de 
astfel de evenimente nedorite. în
crederea colectivului poate și 
trebuie să fie exercitată în cu 
totul alte condiții, acelea care 
să-i aducă beneficiul unor au
tentice realizări și nu doar la 
minima rezistență a reparării

TRAIAN GÎNJU
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FOILETONUL
LITERAR

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

® ® @ @ @

sîmbâtâ
de Fănuș Neagu

Bulga

ria — campioană bal

politehnica 
Farul
Steagul roșu 
Dinamo Buc. 
Steaua
U. T.A.
Rapid
V. Cralova 
U. Cluj 
Progresul 
Petrolul 
Dinamo Bacău 
F.C. Argeș 
Jiul
C.F.R. Timiș. 
C.F.R. Cluj

3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
0

cîncea

1 11—8
1 9—7
1 4—2
1 6—5
1 10—7
2 6—4
1 3—2
2 4—5
2 7—7
2 4—4
2 6—9
3 11—8
3 6—8
3 3—5
4 3—5
4 4—11

a 
de

fost din 
goluri

In etapa a
nou depășit recordul
al actualei ediții a campionatu
lui : au fost înscrise 2.1 de goluri, 
dintre care două din penaltl.

VOLEI : Turneele fi-

naie ale mondialelor.

(corespondență specia

lă de la Sofia)

9 handbal : Favorite

le au cîștigat, dar ...

ANI IN
CINCEA... ?

la sesizarea trimisă ziarului) dar 
să vadă de băiat...

Apoi se scuză, el este director 
coordonator, școala este frecven
tată de aproape 2 000 de elevi, 
alți doi directori au în grifă tre
burile curente. Dar, ca un făcut, 
ceila'ți directori nu sînt în școa
lă. Motiv pentru care investiga
țiile par să se oprească la un 
punct mort. Facem apel la 
bunăvoința secretarei care accep
tă, după parlamentàri și rugă
minți, să-l urmărească pe Ma
rian prin cataloagele mai vechi, 
să-l „descoperim“ ca elev, să a- 
flăm cine i-au fost profesori, di- 
riginți.

Tovarășa Ioana Sandu l-a fost 
ultima profesoară de matemati
că :

— Nu este un băiat incapa
bil. Știu să deosebesc prostia de

li

răutate. El nu învață din răuta
te...

Verdictul profesoarei Sandu 
sună implacabil și fără rezonan
țe pedagogice. Cu atît mai mult 
cu cît adaugă că „nu s-a putut 
ocupa special de el". Popescu 
Marian, în cel de al patrulea an 
de frecventare a clasei a V-a a 
rămas coringent la matematică. 
Deci putea să treacă clasa dacă 
cineva s-ar fi ocupat cît de cît 
de el. De altfel numai la auzul 
numelui acestui elev profesoara 
devine nervoasă : „mă deranja 
în ore, îl găseam făcîndu-și harta 
ori învățînd la istorie, li wu»- 
cam caietele pe fereastră...*

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Dintre toate speciile criticii foiletoniste, cronica literară 
deține cea mai mare autoritate. A fi obiect de cronică în
seamnă deja pentru scriitor o formă de consacrare, fie în 
bine, fie în rău. In mod tacit este considerată o înaltă for
mă ae magistratură literară. Criticul este un judecător im
parțial, care acceptă sau contestă valoarea artistică a unei 
cărți, sine ira et studio. A fi semnatarul cronicii la o pu
blicație este pentru el un semn distinctiv de autoritate, și, în 
general, se presupune că opinia cronicarului este și opinia 
revistei la care semnează.

Situația descrisă mai sus este consecința unor împrejurări 
specifice literaturii române. Rolul criticii în orientarea con
științei publice a fost la noi mai mare decît în alte părți., 
„magistrul" a însemnat întotdeauna un om cu lecturi mai 
întinse decît ale majorității și cu un gust mai ferm și mai 
nuanțat. El reprezenta o necesitate la începuturile culturii 
naționale, cînd apele nu erau încă despărțite de. uscat. 
Stilul sentențios și judecata fără apel erau obligatorii pen
tru a descuraja impostura. Prezența în continuare printre 
semnatarii cronicii literare, la revistele în jurul cărora s-a 
făcut istoria noastră literară, a marilor critici dintre cele 
două războaie a condus la scoaterea ei în evidență, la sub
linierea ponderei sale deosebite. Mai tîrziu, cronica literară, 
a devenit, de asemenea, mijlocul cel mai eficace și mai au
toritar de promovare a literaturii bune. -Semnatari ca Ion 
Negoițescu la Revista Cercului literar, mai tîrziu Nicolae 
Manolescu la Contemooranul. Eugen Simion la Gazeta lite
rară, împreună cu Gabriel Dimisianu și Lucian Raicu ; Mi
hai Ungheanu 
în actualitate.

Este însă de 
forma ei pură, 
recenzie, sora săracă, și față de alte tipuri de critică a lite
raturii curente, nu există la marile literaturi. Ea a apărut 
în condițiile de existență a unui foileton literar unic în zia
rele de mare tiraj sau în revistele cu profil variat. „Cro
nica" ieșea în evidență, fiindcă era singurul spațiu acordat 
literaturii într-un noian de alte preocupări. Tntr-o publicație 
consacrată în întregime literaturii, sau cu un profil predo
minant literar, monopolul opiniei critice în cadrul cronicii 
literare șî tratarea superficială în cadrul celorlalte rubrici 
de critică, din necesități de serviciu, a unui întreg literar 
foarte viu, este o eroare. Nu caracterul rubricii și locul unde 
este situată în spațiul revistei conferă autoritate, ci calita
tea semnăturii, onestitatea criticului, finețea analizelor sale 
și gustul ales. Am văzut publicații literare de autoritate 
planetară cu patru-cinci rubrici de ticul „cronicii" de la 
noi, în fruntea cărora nu era pusă o denumire care să con
sacre prin autoritatea ei indeterminată, ci numele criticului 

garanție. „Cutare" a ales pentru 
critici îndeplinind simultan oficiul

la Luceafărul au consacrat foiletonul critic

observat câ așa-numita cronica literara, în 
tinzînd sâ sublinieze deosebirile fafâ de

care semnează, ca o 
Dumneavoastră”. Patru 
de maeștri de lectură ai publicului larg. Se abolește astfel, 
într-un climat de relativism literar normal, cînd valorile pre
zentului se pot determina cu atîta greutate, tendința sore 
absolutizare a unei singure opinii, și se reduce din posibli- 
tatea erorilor grave de judecată critică. Tn literatura noastră 
actuală mi s-a părut a distinge o intenție asemănătoare în 
paginile României literare, publicație care a acordat, pe 
lîngă cronică, trei rubrici permanente, cu spațiu foarte 
mare, fenomenului literar la zi, impunînd nume de fru
moasă tinută ca Mircea lorqulescu sau Ilie Constantin, în 
ipostaza de critic Ne aducem aminte că am în*îlnit tot aici, 
cu oarecare insistentă, semncriura lui Va'eriu Cristea. a că
rui lipsă o regretăm acuma. Este o inițiativă semnificativă 
pentru o literatură matmsS, a cărei amatoare se cere cer
cetată cu atentie. Credem că o dată cu diversificarea lite 
raturii și cu maturizarea publicului cu posibilitatea lui de 
a discerne sînaur valorile, cronica literară va deveni si ea 
un teren de discuție obișnuit, oierzînd dir, caracterul săi' 
de unicat. Tn acest fel ea va avea posibilitatea să-si depă 
sească mai ușor caracterul de circumstanță, renuntînd Io 
operații de moment, la funcții supuse clinei. Alunei cînd 
criticul pornește de la certitudinea valorii, cînd el nu ma! S

Ș lorilor, vocația lui se poate exercita mai liber si mai fecund
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UN TEATRU
AL TINEREȚII

Ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, 
OUo Winzer, va face o vizită oficială 

in Republica Soc a'istă România

La invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor

externe al R.D. Germane, Otto 
Winzer. va face în următoare
le zile o vizită oficială în tara 
noastră OBSESIA

Apropiata stagiune teatrală se 
anunță bogată în premiere pen
tru Teatrul Național din Cluj. 
Am adresat cîteva întrebări lui 
Vlad Mugur, directorul Naționa
lului clujean.

— V-aș ruga să ne spuneți ce 
anume pregătiți pentru noua 
stagiune.

— Am căutat să includ în 
repertoriul nostru piese din dra
maturgia clasică sau contempo
rană, care prin tematica lor să 
răspundă unor probleme ce fră- 
mîntă pe spectatori, unor pro
bleme de stringentă actualitate, 
în ce privește distribuirea rolu
rilor, am căutat să utilizez dis
tribuții paralele pentru a folosi 
întregul colectiv de actori al 
teatrului. Teatrul nostru își va 
îmbogăți repertoriul cu noi pie
se din dramaturgia universală : 
„Adunarea femeilor“ de Aristo- 
fan, „O femeie fără importan
ță“ de Oscar Wilde, „Ucigaș fără 
simbrie“ de Eugen Ionescu și 
„Capcana pentru un singur om“ 
de Robert Thomas. De asemenea, 
vom relua „Un vis din noaptea 
miezului de vară“ de Shakes- 
peare și „Caligula“ de Albert 
Camus, piese care s-au bucurat 
de succes atît la Cluj cit și cu 
ocazia turneului pe care l-am 
«fectuat în Italia.

— Cum va fi reprezentată 
dramaturgia românească ?

— Ca și în anii trecuți, vom 
acorda o importanță mare dra
maturgiei românești. Din cele 
10 piese noi pe care le-am inclus 
In repertoriul nostru, 6 sînt 
piese românești : „Acești nebuni 
fățarnici“ de Teodor Mazilu, 
„Pisica în noaptea Anului Nou“ 
de D. R. Popescu care este o 
dezbatere pe teme de morală, 
piesa lui Al. Voitin, „A- 
vram Iancu“ care aduce 
într-o perspectivă contempo
rană figura revoluționaru
lui de la 1848, „Poveste 
neterminată“ de Alecu Popo- 
vici, piesă care se adresează în 
primul rînd copiilor, „Veste 
bună“ de Mircea Ștefănescu, și 
piesa lui M. R. Iaooban „Tango 
la Nisa“ care aduce în scenă ti
neretul societății noastre cu pro
blemele lui.

— Aveți în pregătire sau în 
perspectivă un spectacol de o 
amploare mai mare ?

— Prin bogăția lor de idei și 
prin forța lor dramatică, piese 
ca : „Acești nebuni fățarnici“, 
„Pisica în noaptea Anului Nou“, 
„Avram Iancu“ sau „Adunarea 
femeilor“ cred că pot fi consi
derate spectacole de o factură 
deosebită.

Un eveniment de seamă re
prezintă și punerea în scenă la 
teatrul nostru a piesei lui Eugen 
Ionescu „Ucigaș fără simbrie“. 
Cu atît mai mult cu cît specta
colele cu această piesă vor a-

în campanie
(Urmare din pag. 1)

tare, patul germinativ a fost 
pregătit pe cele 2 100 hectare 
rezervate griului și orzului iar 
380 de hectare cu orz au și fost 
semănate, se datorează și par
ticipării elevilor la activitățile 
din această toamnă". Intre evi- 
dențiați, Liliana Popescu, Vio
leta Plăcintă, Iuliana Bratea, 
Gabriela Gavrilă, Magdalena 
Rentea, Victoria Bogîrlan — 
de la Liceul nr. 1, Elena Vasi- 
lovschi, Adriana Duță, Mariana 
Petrescu — de la Liceul nr. 2.

Vorbind despre modul în care 
■u fost primiți în cadrul în
treprinderii, despre preocupa
rea ce se manifestă în sensul 
asigurării frontului de lucru, 
tovarășul Dumitru Popescu, di
rectorul Liceului nr. 1, remarca 
faptul că ; „Totul a fost peste 
așteptări de bine pus la punct. 
Nici un moment nu s-a lăsat 
impresia că elevii sînt „plusul“ 
de care nu te poți dispensa 
pentru că există 0 hotărîre. 
Dimpotrivă, în activitatea ele
vilor, conducerea întreprinde
rii a văzut tot timpul sprijinul 
eficace, forța de muncă în stare 
să înlăture deficitul in acest 
vîrf de campanie“. Și, că este 
așa, ca argument s-au adus ci
fre : aproape cinci sute de mii 
de kilograme fasole păstăi re
coltată, lucrări executate în va
loare de circa o sută de mii de 
lei.

Fragilitatea 
intervenției->

(Urmare din pag. I) 
tinor prejudicii morale aduse de 
unul sau altul, dintre cei aflați 
la un anumit moment pe dru
muri lăturalnice, eforturilor ma
jorității tinerilor.

Organizațiile i-au luat pe ti
nerii vinovați „pe propria lor 
răspundere“. Foarte bine! Și 
pentru că situațiile au avut un 
epilog fericit. Dar n-ar fi tre
buit, sau n-ar trebui în general 
ca, organizațiile să-i fi luat pe 
propria lor răspundere încă îna
inte ca ei să fi devenit niște 
„cazuri“ ? întrebarea este fi
rească întrucît răspunderea și 
preocuparea tîrziu afirmate față 
de cele două „cazuri" ar putea 
risca să apară pentru unii tineri 
o acoperire pentru manifestări 
față de care organizațiile trebuie 
să dovedească maximum de in
transigență. Metoda „luării pe 
proprie răspundere“ trebuie pri
vită cu circumspecție, ea fiind 
necesar să opereze în principal 
ca metodă de prevenire și nu 
de apărare. Și mai cu seamă a- 
ceasta pe tărîmul educației eti
ce, căreia îi revine o pondere re
marcabilă în formarea personali
tății și conștiinței tinerilor, înscri- 
indu-se în perspectiva majoră a 
pregătirii lor pentru viață, în care 
disciplina șî cinstea sînt compo- 
eente capitale.

VLAD MUGUR 
directorul Teatrului Național din Cluj

vea, pe parcursul întregii stagi
uni, concursul artistului poporu
lui Radu Beligan. Participarea 
unor, mari actori la spectacolele 
noastre are un rol deosebit nu 
numai în atragerea publicului, 
dar și în perfecționarea actori
lor noștri. Astfel de colaborări 
mi se par absolut necesare.

în ceea ce privește proiectele 
de perspectivă am în plan pune
rea în scenă a piesei lui Shakes- 
peare, „Hamlet". E o piesă 
care mă preocupă de multă 
vreme și sper să o realizez pînă 
la toamna viitoare. Mergind pe 
linia experienței deja acumulate 
cu piesa „Un vis din noaptea 
miezului de vară“ voi căuta să 
actualizez capodopera shakes- 
peareană, să realizez un specta
col a cărui forță să rezulte toc
mai din ancorarea capodoperei 
shakespeariene în actualitate.

— In încheiere v-aș ruga să 
ne vorbiți ceva despre tinerii 
actori de la teatrul dv., despre 
felul cum valorificați talentul 
lor.

— Am luptat întotdeauna pen
tru un teatru tinăr, atît ca men
talitate, cît și ca formă de ex
presie a spectacolului. Am în
credințat tînărului regizor Aurel 
Manea punerea în scenă a cî- 
torva piese din actuala stagiu
ne, tocmai pentru a fi exponen
tul generației tinere in crea
ția spectacolului. Am primit în 
fiecare an în teatrul nostru ti
neri actori și azi pot spune că 
Naționalul clujean are una din
tre cele mai bune echipe tinere

ELEV ÎN CLASA A CINCEA
(Urmare din pag. I)

In ultimii doi ani de școală 
Marian a avut ca diriginte pro
fesoarele Angela Țernea și Lu
cia Necula. Să le reproducem pă
rerile.

Angela Țernea : Este un copil 
nesupravegheat, nu are deprin
derea de a învăța. Părinții nu au 
venit pe la școală. O singură da
tă am vorbit cu mama care nu 
știa că băiatul a rămas repetent. 
Deși nu este refractar este un 
copil care nu s-a lăsat modelat.

— Dar ați mai întîlnit în ca
riera dv un caz asemănător, l-ați 
tratat ca atare în consiliul profe
soral ?

Angela Țernea: Nu, de 20 
de ani de când profesez n-am 
mai auzit ca un copil normal să 
nu poată depăși clasa a V-a. Am 
mai lucrat cu elevi repetenți, a- 
vînd vîrsta depășită față de cla
sa în care se aflau, dar din cau
za întreruperii școlii sau a re
petării mai multor clase. In con
siliu nu s-a discutat despre Ma
rian Popescu.

Lucia Necula : Putea să trea
că clasa, dar nu s-a străduit. 
Dacă am văzut că nu vin părin
ții la școală am trimis elevii să-i 
cheme. Am fost și eu odată la ei 
acasă și nu mi-a deschis nimeni...

La unison, oamenii școlii au 
acuzat familia și elevul însuși. 
Iar ca argument, de asemenea 
invariabil, profesorii ne-au o- 
ferit... propriul lor exemplu : în 
calitate de părinți. Ei se ocupă 
de copiii lor. Ce se mai putea re
plica ? Că nu e o metodă să tri
miți elevii la părinții care nu-și 
cunosc datoria P Că un profesor 
nu abandonează așa ușor ideea 
de a-i cointeresa pe părinți în 
educarea propriului lor copil P Că 
școala nu poate rămîne în es- 
pectativă în fața unui caz atît 
de ciudat P Cît privește soluții
le, pentru că trebuie găsită o re
zolvare și încă o rezolvare în 
favoarea copilului, nu s-a gîndit 
nimeni. Se pare că cei care au a- 
vut de-a face cu elevul Marian 
Popescu au răsuflat ușurați cînd 
nu l-au mai văzut anul acesta 
prin școală.

G @ O ® © ©
(Urmare din pag. I) 

„fenomenului“ cunoscut de obi
cei sub denumirea de folosirea 
incompletă a fondului de timp. 
Dar poate că în cadrul șantieru
lui 4 nici nu este vorba de un 
fenomen, poate că absențele ne
motivate reprezintă doar fapte 
incidentale ? Ar fi bine. Din pă
cate însă, cele 3989 om-ore iro
site din această cauză pledează 
tocmai pentru contrariu.

— Desigur — își expune punc
tul de vedere tov. Paul Stoica, 
din cadrul serviciului plan eco
nomic al sucursalei județene 
Dolj a Băncii de investiții — sta
diile necorespunzătoare ale lucră
rilor de construcții montaj de la 
extinderea uzinelor „Electropu- 
tere" din Craiova sînt determi
nate și de lipsa, în unele peri
oade, a unor materiale strict ne
cesare dar amintind de această 
cauză nu trebuie să uităm o alta 
la fel de esențială, utilizarea 
timpului de lucru.

Aprovizionarea neritmică cu 
materiale a constructorului a 
condus așadar, prin forța lucru
rilor, la încetinirea ritmului de 
lucru. Justifică însă această situa
ție numărul exagerat al absențe
lor nemotivate ? Impedimentul 
survenit ar fi trebuit să se con
stituie în stimulent pentru rea
lizarea unei frecvențe normale. 

din țară (George Mottoi, Mela- 
nia Ursu. Dorel Vișan. Viorel 
Comănici, Liliana Welther, 
Anton Tauf. . Octavian Lă- 
luț). în acest an am an
gajat trei noi actori : Carmen 
Galin, Nicolae Iliescu și Liviu 
Rozorea (unul din cei mai în
zestrați absolvenți ai I.A.T.C.-u- 
lui din acest an), pe care i-am 
distribuit în cîte două-trei piese 
fiecare. Această împrospătare cu 
noi talente este indispensabilă, 
altfel există pericolul ca teatrul 
să devină casa unor maniere a- 
parținînd altor epoci, să cadă pe 
panta unui tradiționalism ne
dorit.. Socotesc că baza muncii 
în teatre o constituie atracția 
exercitată de actorii de valoare 
asupra tinerilor actori. Iar în 
distribuția pe care am făcut-o 
în această stagiune am căutat să 
respect acest principiu polari- 
zind tinerii actori în jurul ma
rilor actori. Munca cu tinerii ac
tori mi-a dat multe satisfacții. 
Unii dintre tinerii cu care am 
lucrat la diferite teatre din țară 
sînt astăzi actori consacra ți 
(Victor Rebengiuc. Silvia Popo- 
vici, Amza Pellea, Gina Patri
ciii). Doresc și tinerilor actori 
clujeni, cu care lucrez în pre
zent și pe care îi apreciez, o ca
rieră artistică la fel de strălu
cită.

IOAN C1MPEAN

Următorul drum l-am făcut a- 
casă, la familia Popescu. Părin
ții erau la lucru — tatăl, ospătar 
la restaurantul Grant, mama, fe
meie de serviciu la un bufet piin 
Giulești. In apartamentul frumos 
și curăț, bine mobilat, în care te
levizorul și telefonul stau la loc 
de cinste, se aflau o bunică și 
sora lui Marian. Bunica, de la 
țară, a chemat în ajutor un ve
cin, în temă cu situația lui Ma
rian. Și s-au pornit acuzațiile la 
adresa școlii. „Școala are ceva 
cu Marian... Profesorii nu și-au 
făcut dr/rria... Nici un profesor 
n-a venit acasă... Băiatul n-a fost 
ajutat etc., etc.“. Încercăm o 
breșă în ploaia de învinuiri — 
făcută fără jenă de față cu fe
tița, elevă și ea a aceleiași școli.

— Dar părinții, cînd au fost 
ult'ma oară la școală ?

De aici, de la această întreba
re, bunica și vecinul și-au decli
nat comnetența : s-o spună ei, 
pă-:nții!

Ne-a spus-o mama lui Marian 
pe care am cunoscut-o în cele 
din urmă.

— La toate ședințele, cam trei 
anul trecut..

Ta atît s-a redus legătura fa
miliei Povescu cu școala în care 
fiul a rămas repetent patru ani 
la rînd. După prima repefenție 
nici nu le-a părut rău ■ „să mai 
revete odată clasa, va ști mai 
bine“. Al doilea an și-au zis că 
hă’atul e cam debil (are o in
suficiență cardiacă conaenitn’ă) 
și nu-i strică să mai stea în cla
sa a V-a. Anul acesta nici n-au 
știut că a rămas corigent. Mama 
n-a avut curiozitatea să-i ceară 
măcar odată carnetul de elen. 
(De altfel acesta se găsește și în 
prezent la dirigintă și nu acasă, 
cum ar fi fost normal). Jn șfîrșit, 
acum sînt îngrijorați. Tot nu 
pentru motivul real ci pentru a- 
parenfe: „Ce vor snnne vecina 
că Marian merge în clasă cu eonii 
asa mici P". Si se gîndesc să-l 
t'nă acasă „ca ne un pisoi“ cum 
se ernrimă bunica.

O inconștiență dezarmantă. De 
unde, din ce știință să-ti cauți 
argumente-pentru a convinge as-

Cu atît mai mult cu cît, teoretic 
cel puțin, se știe bine că pentru 
a recupera decalajele față de 
grafice este necesar ca fiecare 
om, în fiecare zi, să fie la locul 
său de muncă. Dacă însă o zi 
lipsește cărămida iar în alta zi
darul, cum este cazul extinderii 
Uzinelor Electroputere, cu numai 
trei luni înainte de sfîrșitul anu
lui e firesc ca planul de investiții 
să nu fie îndeplinit decît într-o 
proporție de 47--4S la sută. Și 

ORE DE MUNCĂ
procentele nu ilustrează toa
tă gravitatea situației. Adăugăm 
deci că în urma neecranării pînă 
la 20 septembrie a 400 m.c. par
doseală din beton la laboratorul 
de înaltă tensiune, instalații com
plexe aduse din import in va
loare de 8 milioane lei nu iu 
putut fi montate. Și exemplul nu 
este singular. Deși constructorul 
cunoaște îndeaproape faptul că 
la sfîrșitul trimestrului IV va tre
bui să predea beneficiarului ca
pacitățile de la fabrica de trans
formatoare mari de 2600 MVA,

> -

tăzi, în 1970, niște părinți că fiul 
lor nu poate intra în viață fără 
carte P Și cum să-i faci să înțe
leagă că nu și-au făcut pe deplin 
datoria de părinți P Datorie care 
include nu numai obligația de 
a-i hrăni și îmbrăca ci și aceea 
de a veghea la pregătirea lor 
pentru viitor, care începe și se 
săvîrșește prin școală și nu în a- 
fara ei P

Desigur, există un temei legal, 
pe baza căruia familia Popescu 
poate fi determinată să-și trimi
tă copilul la școală. Dar asta nu 
rezolvă problema. Trebuie schim
bată optica acestor părinți față 
de școală în general și față de 
Școala generală nr. 164 în mod 
special. Este în puterea colecti
vului profesoral al școlii să mo
difice această optică, dar numai 
după ce el însuși își va fi modi
ficat viziunea oarecum funcțio
nărească asupra propriilor înda
toriri.

P S. Rezolvarea cazului, 
subliniem, în favoarea 
copilului intră în compe
tența Inspectoratului școlar 
al Capitalei.

URGENȚELE TOAMNEI
(Urmare din pag. I) 

specialiștilor pentru această pe
rioadă.

Tot atsfel, la Berceni, cîmpul 
a fost stăpînit de liniște în tot 
cursul zile' de ieri. Tovarășa in
gineră Adriana Mircea (și pre
ședintă a cooperativei agricole) 
la orele 11,00 se încălzea, lîngă 
sediu, la soarele palid Și po
rumbul se mai află în cîmp pe 
încă șaizeci și ceva la sută din 

’suprafața cultivată ; terenul 
n-a fnst, eliberat decît pe 40 hec
tare, cu trate că 80 la sută din 
grîu este amplasat după po
rumb. Tractoarele- nu lucrau. 
Tovarășa ingineră îi scuza pe 
mecanizatori prin aceea că „a- 

da la cea de aparate de înaltă 
tensiune sau de la fabrica de 
mașini rotative, deși nu-i este 
străin faptul că pe aceste obiec
tive se scontează pentru produc
ția anului viitor, cu toate acestea 
spunem, își permite — ignorînd 
numărul mare de absențe nemo
tivate — o larghețe cu totul de
osebită față de un alt procedeu 
de irosire a timpului de lucru — 
concediile fără plată. Nu afir
măm bineînțeles că unui om nu 

i se poate întîmpla, uneori, ceva 
neprevăzut, că trebuie să fim 
complet opaci la viața celor cu 
care muncim alături. Dar nici 
chiai așa, să aprobi la nesfîrșit 
chiulul, pseudomotivările, să te 
'ași dus de nas cu bună jtiință 
Știm, expresiile nu sînt deloc biîn- 
le dar nici nu aveau cum întruni 
altă calitate dacă avem în ve
dere că în aceeași lună, august, 
pe eare am luat-o ca bază, nu
mărul orelor nelucrate, ca ur
mare a concediilor fără plată și 
a învoirilor este de 3 542 ore om, 

SUNETUL MUZICII rulează la 
Patria (orele 12,45 ; 16,30 ; 20.15).
PĂSĂRILE rulează la Luceafărul 
(orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45; 21.15), Festival (orele 9;
11,45; 15; 18; 20,45), Gloria (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20). Favorit (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Excelsior 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Grădina Doina (orele 20). Grădina 
Festival (orele 19,30).
IN ARȘIȚA NOPȚII rulează la Ca
pitol (orele 8,45 10,45; 13,15; 16;
18,30; 21) Stadionul Dinamo (orele
19.30) .
PATRIC1A ȘI MUZICA rulează la 
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Feroviar (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 13,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13.30- 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,30; 15,30; 18;-
20.15) , Arenele Romane (orele 19). 
DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează la 
Victoria (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 
18.30; 20,45).
CANARUL ȘI VISCOLUL rulează 
la Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).
FLACARA OLIMPICĂ rulează la 
Lumina (orele 8,45—16.15 în 
nuare ; 18,30; 20.45). Volga 
16; 18,15; 20,30).
ALFA ROMEO ȘI JULIETA ____
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16: 
18.15: 20,30).
HATARI rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,30—20,45 Filme documentare ro
mânești).
DEGETUL DE FIER rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9: 11.15; 13,30; 14,45;
18.15) ; Grădina Tomis (orele 19,15). 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20). 
DACII rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18) ; Grădina Buzeștl (orele
20.30) .
NUMAI MORTUL VA RĂSPUNDE 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).
MAYERLING (ambele serii) ru
lează la Floreasca (orele 9.30; 16;

conti- 
forele

rulea-

seară a fost bal. Știți, ei sini 
tineri și-ar fi păcat să-i reți
nem de la distracții“. Curioasă 
optică.

în lanurile de porumb de la 
Potigrafu, doar paznicul. La 
Brazi, însă, nici măcar acesta 
La Poenarii Răii și Poenarii Bu
chii, la Ghighiu și în celelalte 14 
localități cuprinse în raidul nos
tru pe traseul Potigrafu-Mizil, 
nu s-a recoltat. Ieri nici măcar un 
știulete, iar mecanizatorii au 
ieșit în cîmp doar ici-colo. Jus- • 
tificări am întîlnit cu duiumul, 
peste tot. Ce păcat că justifi
cările nu pot aduce în pătule 
porumbul, nu pot pregăti tere
nurile în vederea însămînțării 1 

doar cu 442 mai mică decît cel 
al lipsurilor nejustificate de la 
serviciu. Dar poate sîntem ne
drepți, poate că într-adevăr a- 
tunci cînd au fost aprobate ce
rerile motivările erau pe deplin 
întemeiate. Iată cîteva spicuiri 
care ne scutesc de comentariu : 
„Vă rog a-mi aproba... pentru 
ziua de 19—21 septembrie pen
tru a rezolva „unele“ cazuri 
grave în familie“ (Marin Mari- 

șanu, dulgher). „Vă rog... un 
„mic“ concediu fără plată înce- 
pînd cu data de 17 septembrie 
pînă la 19 fiind cu casa de locuit 
în lucru“ (Dumitru Mânu, beto- 
aist) „Vă rog...“, nu trece nici un 
motiv dar i se dă totuși conce
diu.. De la 26 august pînă pe 
2 septembrie (Dumitru Voicilă) 
Și cînd te gîndești că aceste ce
reri aprobate pe baza unor ge
neralități ca cele enunțate se în
cheie cu invariabilul dicteu 
„Onoare muncii 1“

Am început, nu întîmplător,

FORMEI*)
Regizorul Manole Marcus, au

torul filmului „Canarul și visco
lul“ a rămas, de aproape 15 ani, 
la stadiul de „mare speranță“ a 
cinematografiei noastre. De a- 
tunci, de prin 55—’56, cînd îm
preună cu Iulian Mihu a reali
zat un excelent film de diplomă, 
„La mere“, (după o schiță de 
Â. P. Cehov) și, îndeosebi, cînd 
in aceeași colaborare a fost 
autorul unei ecranizări după A- 
lexandru Sabia „Viața nu iartă“ 
— unul dintre cele mai bune 
filme ale noastre — nu-și poate 
depăși condiția de „speranță“...

A făcut apoi o comedioară 
telinicoloră, o narațiune naivă cu 
muzică, balet și eroi contempo
rani „recuperați“ în procesul de 
producție datorită activității cul
turale de masă, un film șablon 
pe moda anilor '60, „Nu vreau să 
mă însor“. S-a regăsit ca cineast 
cu „Străzile au amintiri“, film 
inspirat din lupta ilegală a co
muniștilor. Pe o aceeași temă ?i 
cu un același scenarist, Ioan Gri- 
gorescu, a încercat pentru prința 
dată la noi un cine-roman : „Car-

rulează la Aurora 
15,30; 18), Flamura 

20.30). Grădina Au-

ru-
18) :

19,30),  Miorița (orele (11; 16; 19,30), 
Bucegi (orele 16; 19) ; Grădina 
Bucegi (orele 20).
CU MINE NU, MADAM rulează la 
Unirea (orele 18; 20).
MARILE VACANȚE rulează la 
Unirea (orele 15,30) ; Grădina Uni
rea (orele 20).
TIFFANY MEMORANDUM rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18) Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina Lira 
(orele 20,15).
ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20). Arta (orele 
15,30; 18) ; Grădina Arta (orele 20). 
ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
18; 20,15).
OPERAȚIUNEA LADY CHAPLIN 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).
JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ru
lează la Viitorul (orele 15.30 20.30), 
Flacăra (orele 16; 18; 20).
TĂCEREA BĂRBAȚILOR rulează 
la Viitorul (orele 18).
INTILNIREA ' - • -
(orele 9,30; 12; 
(orele 16; 18,15; 
rora (orele 20).
DRAGOSTE LA LAS VEGAS 
lează la Moșilor (orele 15,30; 
Grădina Moșilor (orele 19.30). 
LUPII ALBI rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).
ACEASTĂ FEMEIE, .rulează 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).
FECIOARA CARE-MI PLACE 
lează la Vitan (orele 18).
PETRECEREA rulează la 
(orele 15,30) ; Grădina Vitan 
20).
INTtLNIRE LA VECHEA
CHEE rulează la Rahova 
15,30; 18) : Grădina Rahova 
20).
ULTIMUL DRUM rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18) ; Progresul- 
Parc (orele 19.45).
MISTERIOSUL X DIN COSMOS 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18: 
20).
AMBUSCADA rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).
CLIPA DE LIBERTATE rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).
MARI SUCCESE DE ODINIOARĂ 
rulează la Grădina Capitol (orele 
18,45 ; 21).

MISTERELE PARISULUI rulează 
la Cinemateca — Unlon (orele 9; 
11; 13; 15; 17).

la

ru-

Vitan 
(orele

MOS- 
(orele 
(orele

în încheiere, un telex pentru 
Direcția agricolă a județului 
Prahova : zilnic două sute de 
tractoare stau nefolosite din 
cauza defecțiunilor ce nu pot fi 
recuperate pentru că lipsesc pie
sele de schimb. în cooperati
vele agricole n-a ajuns încă nici 
jumătate din cantitatea de grîu 
pentru sămînță necesară. Parti
ciparea la muncă a membrilor 
cooperatori este cu totul nesatis
făcătoare. Ne adresăm și Comi
tetului județean U.T.C. cu pre
cizarea că în unitățile vizitate 
din cinci tineri aflați în eviden
ța organizațiilor U.T.C., abia de 
lucrează unul ! Orice comenta
riu pare de prisos.

articolul nostru cu redarea unei 
scene edificatoare pentru modul 
în care organizația U.T.C., secre
tarul comitetului U.T.C., înțele
geau să pună umărul la- preve
nirea și remedierea deficiențelor 
cronice manifestate în activitatea 
diurnă a constructorului de pe 
Șantierul de extindere a Uzinei 
Electroputere din Craiova. Con
siderăm că recuperarea rămîneri- 
lor în urmă, predarea la termen 
a obiectivelor de investiții con
stituie o sarcină și pentru comi
tetul U.T.C. de aici. Pentru a 
răspunde exigențelor este necesai 
ca stilul de muncă al comitetului 
U.T.C., al secretarului său să fie 
schimbat. Documentările din fi
șele de pontaj sînt oportune,, cu 
singura condiție ca eie să fie fă
cute la timpul potrivit — nu 
după aproape două luni de la 
consumarea faptelor. Și apoi nu 
totul se rezumă la asta. în de
finitiv secretarul nu este singur. 
Are alături comitetul, masa de 
iteciști împreună pot găsi mo
dalitățile de prevenire a absen
telor nemotivate și folosirea ju
dicioasă a timpului de lucru, ti
nerii pot fi antrenați în acțiuni 
de economisire a metalului, a 
materialelor. Experiența bună 
existentă în alte organizații 
U.T.C. de pe șantiere demons
trează tocmai astfel de posibi
lități. 

tierul veseliei“, istoria unei fa
milii muncitorești în anii dintre 
cele două războaie... A revenit 
incert la actualitate prin „Zodia 
fecioarei“, simplu exercițiu de 
stil pe care-l reia, exacerbîndu-l, 
în acest ultim film — „Canarul 
și viscolul“. Cu vechii săi cola
boratori (scenariu — Ioan Gri- 
gorescu, imaginea — Alexandru 
Intorsureanu), Manole Marcus 
nu-și depășește nici acum „con
diția artistică“.

Un subiect pe muchie de cu
țit : intimitatea psihologică a o- 
mului care acționează în ilega
litate pentru triumful adevărului, 
a omului care deliberat își im
pune rigori, sacrificii pentru o 
cauză nobilă. Spun: „pe muchie 
de cuțit“ pentru că această inti
mitate poate fi ades înțeleasă — 
ca în acest film — ca un sim
plu _ cumul de întîmplări, grave 
sau comice, care-și uită... obiec
tul. Adică: eroul, cu excepția 
cîtorva mici detalii care-l situ
ează în timp, pare un caz, unul 
întortochiat, de om aflat într-un 
labirint fără ieșire. Ceea ce rea-

LUNI 28 SEPTEMBRIE

RECITAL EXTRAORDINAR DE 
CANTO ȘI BALET cu concursul 
soliștilor Operei Române (Sala Pa
latului) — ora 20 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) ; COANA CHIRIȚA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20 ; (Sala 
studio) : PURICELE IN URECHE 
— ora 20; Circul „Humberto" 
(Parcul de lîngă Hipodrom, Calea 
Plevnei) : PROGRAMUL ATRAC
ȚIILOR MONDIALE — orele 16 
Si 20.

LUNI, 28 SEPTEMBRIE 1970

• 18.00 Mlcroavanpremlera. • 18,05 
Emisiune pentru tineret. „Colum
na lu1.Tra.ian". O pagină de isto
rie ilustrată, pentru elevii din 
clasa a VTn-a. Filmul 'de dese- 
ne animate „Gărgărița", e 18.35 
Performanțele științifice ale se
colului XX. Spre miliardimea de 
secundă. Particlpanți : prof. dr. 
Călin Beșllu, Tiberiu Bocanlciu, 
dr. Cornelia Cristescu. • 19.00 Ac
tualitatea în economie. ■ 19,20
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici, n 19,30 Telejurnalul de 
seară. Lucrările agricole de toam
nă — ediție specială, e 20,00 A- 
genda politică, o 20,15 Roman 
foileton „Punct șl contrapunct“ (II). 
« 21.00 Din carnetul cu amintiri 
al ..Cerbului de aur". Memphis 
Slini. • 21,15 „Unul din doi" — 
emisiune-concurs. Tema „Bucu- 
reștiul, Ieri și azi". Concurent! : 
Florea Iliescu și Constantin Co- 
checi. Examinator Ion Mustață, 
a 22,05 Teleglob : Pekin — repor
taj de Ilie Clurescu șl Virgll Co- 
jocaru. • 22.30 Telejurnalul de 
noapte, a 22,45 Rampa. Teatru ; 
Deschiderea stagiunii 1970—1971. 
Aspecte de la festivitatea inaugu
rării colecției Thalia a Teatrului 
Național „I.L. Caragiale" Bucu
rești. Film : Studioul cinemato
grafic „București" în septembrie 
1970. Cronica de film : „Canarul 
și viscolul". 

La 30 septembrie și 28 octombrie 1970, 
C.E.C. va acorda depunătorilor

• 400 AUTOTURISME
• 6.984.160 LEI CÎSTIGURI ÎN BANI Șl OBIECTE
• EXCURSII ÎN FRANȚA Șl ITALIA

Pentru toți cetățenii patriei noastre „C.E.C.” înseamnă nu 
numai un loc sigur de păstrare a economiilor bănești perso
nale, dar și o modalitate de a spori aceste economii. Cum ? 
Prin dobînzile și importantele cîștiguri în bani, obiecte (auto
turisme, mobilă etc.), excursii ș a. pe care C.E.C. le acordă de
punătorilor săi.

Numai la 30 septembrie a.c., cu prilejul tragerii Ja sorți tri
mestriale a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri și a 
tragerii la sorți lunare a obligațiunilor C.E.C., Casa de Econo
mii și Consemnafiuni va acorda, titularilor acestor instrumente 
de economisire, .cîștiguri în bani și obiecte în valoare totală 
de 6 322 000 de lei, printre care cîștiguri în bani cu valori de 
100.000 lei, 75.000 lei și cîștiguri în obiecte constînd din gar
nituri de mobilă, televizoare, aragazuri cu butelii etc.

La cea de a treia tragere la sorți care va avea loc la 30 .sep
tembrie a.c., tragerea la sorți a libretelor de economii cu 
cîștiguri, se vor acorda titularilor mii de cîștiguri cu valori cu
prinse între 250°/o și 15°/o față de soldul mediu trimestrial al 
libretelor ieșite cîștigătoare.

La 28 octombrie a.c. cu prilejul tragerii la sorți pentru tri
mestrul 111/1970 a cîștigurilor la depunerile pe libretele de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, Casa de Econo
mii și Consemnafiuni va acorda titularilor ale căror librete au 
ieșit cîștigătoare, 400 de autoturisme din mărcile Dacia 1300, 
Moskvici 408, Renault 10, Dacia 1100, Skoda 100 S, Fiat 850 și 
Trabant 601

Menționăm în plus pentru amatorii de statistică : cu aceste 
cîștiguri numărul autoturismelor acordate de C.E.C. de la in
troducerea acestui libret, a ajuns la aproape 6 000.

Tot la 28 octombrie a.c, vor avea loc și tragerile la sorți, pen
tru trimestrul 111/1970 ale cîștigurilor la depunerile pe libretele 
de economii pentru construirea de locuințe și pe libretele de 
economii pentru turism. Se vor acorda cîștiguri cu valori de 
40.000 lei, 25.000 lei și 15.000 lei titularilor primelor librete ie
șite cîștigătoare, iar titularilor libretelor de economii pentru 
turism, de asemenea, ieșite cîștigătoare 22 excursii în Franța și 
Italia cu vizitarea orașelor Paris, Roma, Neapole etc., organi
zate de O.N.T. precum și numeroase cîștiguri în bani ..pentru 
efectuarea de excursii individuale din care cîștigătorii pri
mesc, la cerere, o parte (3.000 lei) în valuta țării în care se 
deplasează.

■ir
Celor interesați Casa de Economii și Consemnațiuni le face 

cunoscut că în tot cursul acestei luni, pînă în ultima zi inclusiv 
(30 septembrie), se pot efectua depuneri pe librete de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, pe librete de eco
nomii pentru turism în vederea participării la tragerea la sorți 
pentru al patrulea trimestru al acestui an.

De asemenea, se face cunoscut că tragerile la sorți din 30 
septembrie și 28 octombrie a.c. vor avea loc în Capitală, în sala 
Clubului finanțe-bănci.

lizase exemplar Lucian Pintilie 
în „Duminică la ora șase“ — 
anonimatul legendar al sacrifi
ciului — este aici doar pretext 
pentru obsesia formei filmice.

Aflat într-o sondă părăsită, în 
așteptarea întîlnirii cu un om 
care trebuia avertizat de perico
lul represiunii polițienești care 
a urmat grevelor din 1933, tînă- 
rul Dobrică, înghețat, se prăbu
șește concomitent, după „logica“ 
discontinuă a visului, și în tre
cutul său și în delirul provocat 
de frig. Vom avea cîteva date 
din această întoarcere în biogra
fie, din care una va deveni lait
motivul filmului, lntr-una din a- 
cele două dăți cînd a fost arestat, 
pentru că nu voia să „vorbeas
că“, a fost torturat prin nesomn : 
un cîine lup avea grijă să-l țină 
treaz zile în șir. Lătratul cîine
lui, spaima de mușcăturile lui a 
fost o teroare cumplită pe care 
nu a uitat-o... In coșmarul rece 
din noaptea petrecută în sonda 
părăsită, delirul său îi readuce 
dureros în auz lătratul cîinelui 
iar ochii minții nu văd decît o 
singură imagine amenințătoare, a 
cîinelui lup. In plus, o proiecție 
din care realitatea se amestecă 
cu visul. Oameni, gesturi, obi
ecte, zgomote... Se aglomerează 
astfel, nepermis de lung, situații 
dintr-o ’ circiumă periferică și 
dintr-o sală de teatru, locuri în 
care apar componența unei tru
pe de operetă. Secvențe de o 
frumusețe plastică formală, cu 
un tenor plictisit, o vedetă vul
gară, niște balerine amari"' ca- 
re-și cîrpesc ciorapii, cu un im
presar cavernos și descurcăreț... 
și iar un dans în circiumă, de o 
tristă frenezie. Și, apoi, sala rece 
în care o domnișoară ține un 
curs de dans pentru tineri, prilej 
pentru alt cadru zadarnic fru
mos în care se dansează charles
ton... Un avocat neurastenic sau 
numai nebun și o femeie care 
zîmbește lasciv și timp. Și lait
motivul alb-negru într-un film 
color: dinele care latră în ce
lula închisorii.

Dar eroul, omul acesta a cărei 
singurătate ne este propusă pen
tru a o înțelege și admira ră
mîne, din păcate, în afara lui, 
strivit de niște întîmplări care 
nu ne comunică nimic, care nu-l 
definesc. sg

Filmul se dorea un poem ți 
nu este decît o corectă aglome
rare de evenimente. Ciudate, fru
moase, triste sau obsedante, nu
mai niște evenimente posibile 
fără nici o legătură între ele.

Interpreții, cu excepția lui Jean 
Constantin în rolul unui dresor, 
Filip Gheorghe (un șofer de ca
mion) și Zephi Alshec (impresa
rul trupei de operetă), sînt 
simple apariții care șochează, iar 
în rolul principal Florin Gabrea 
e crispat cu o ciudată lenevie 
într-o mască monoton tragică.

„Canarul și viscolul“ e, din pă
cate, doar continuarea unui e- 
xercițiu de stil în care Manole 
Marcus se complace inutil.

TUDOR STANESCU

•). „Canarul și viscolul" o pro
ducție a Casei de filme Bucu
rești.
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DE SÎMBĂTĂ

MIERCURI !
Sub semnul „încercărilor de foc" din „cupele europene" ® Juventiști candidați la titlul de golgeter ® „Nababii" de pe 
Someș împart puncte în dreapta și-n stînga • Va renaște oare Petrolul ? ® Eficacitatea între minim și măxim • Etapele 

stele" pe tușă, nu strălucesc.

tapa consumată ieri 
s-ar putea numi, e- 
ventual, a... speran
țelor. A speranțelor 
noastre pentru retu
rurile de miercuri 
europene“. Nume-din „cupele 

roșii spectatori și suporteri au 
mutat imaginile și aventurile ba
lonului taman în ziua încercări
lor „de foc“. Ei i-au văzut pe 
Domide cum acționează sau sca
pă de sub 
Dan, ci a 
îl stopează pe Kudas și nu pe tî- 
nărul și fragedul Bojin (18 ani!), 
Tătaru cum fentează și exe
cută apărarea lui Karpatî Lvov, 
Oblemenco cum va scăpa cu tu
nul său de temut spre buturile e- 
chipei maghiare Dosza Pecs. 
Dar speranțele și dorințele noas
tre își găsesc femei pe ceea ce 
am văzut, mai mult decît pe ce-a 
fost, pe presupuneri și baftă. In 
ce-o privește pe U.T.A., nutrim 
nădejdi, dar jocul ei, din partida 
cu Rapid, nu ne-a edificat — 
dacă nu-i vorba de tactica... me
najării forțelor — iar rezumatul 
meciului de la Rotterdam ne-a 
clătinat și mai mult. Îngerul pă
zitor acolo s-a numit Gornea. Ad
versara ei, Feijenoord, joacă fără 
trac, deci bine, oriunde. U.T.A. 
va trebui să joace cum n-am vă
zut-o niciodată ca să producă una 
din cele mai mari surprize în lu
mea fotbalului. Și, fără reticență, 
o ct'^em în stare.

Dinamoviștii bucureșteni se află 
tn fața unei situații echivoce : ei 
au, practic vorbind, misiunea cea 
mai ușoară, doar colegii lui Ku
das — tare mă tem' — vor cău
ta cu luminarea prilej d" gîlcea- 
vă și răzbunare, „uneltele“ de 
manevrare a balonului fiind ex
puse unui mare procent de. peri
culozitate. Dinamo- echină ruti
nată, va ști, sperăm, să evite 
„războiul și victimele". La Timi
șoara, ne-a demonstrat că știe ce 
vrea, simte cînd e cazul să for
țeze nota. După aspectul jocu
lui practicat în prima revriză — 
nici o acțiune periculoasă, nici o 
ocazie de gol — am văzut-o în
vinsă la scor, Dar iată că Doru 
Popescu — căruia i se potrivește 
atît de bine formula de „inter 
rătăcitor" — dintr-o acțiune ce 
părea fără istoric, înscrie golul 
egalizator. Ceferiștii timișoreni, 
care consumaseră în prima re
priză o mare parte din combus
tibil, dau semne de epuizare și 
resemnare. Elevii lui Nicușor spe
culează situația și nu-i iartă. Ori
cum, un rezultat de egalitate ni 
se părea mai echitabil. Dar fot
balul nu e pe... sentimente, ci pe 
goluri. Rămînem însă cu imagi
nea vie și cu inima caldă pentru 
acești copii- niște anonimi, care 
se cheamă Bojin, Cioroparu, Chi- 
miuc, Mehedinți, care au jucat 
cu atîta curaj și dezinvoltură 
contra experimentaților titulari ai 
naționalei. Și credem în viitorul 
lor.

Steliștilor, pe Republicii și 
craiovenilor, la Ploiești, partenerii 
de joc le-au făcut destule clipe 
grele, bucureștenii nereușind să-și 
asigure avantajul decît spre fina
lul partidei cînd s-au regăsit și 
s-au impus, iar studenții Băniei, 
dacă n-au reușit un rezultat strîns 
cu Petrolul, o echipă aflată în 
căutarea formei sportive și a u- 
nui adversar pe care să-l învin
gă, nu pot nutri mari speranțe 
să iasă teferi din furcile caudine 
pe care li le pregătesc fotbaliștii 
unguri.

Trecînd pagina peste isprăvile 
pretendenților (,! ?) la „Cupele 
continentale“, etapa subliniază 
din nou remarcabila formă a e- 
chipei din Iași care înscrie, în 
acest sezon, o performanță după 
alta, semn că orchestra din Co- 
pou, și nu numai ea la bagheta 
magică a lui Gil Mârdărescu, 
cîntă la unison. In Trivale, a spul
berat ieri visul acela frumos cu 
care s-au trezit dimineața Ozon 
fi Dobrin.

In rest, putem considera o sur
priză rezultatul de egalitate scos 
de stegarii brașoveni în cetatea 
universitară de pe Someș. Pe 
teama cui oare îyi vor putea ro
tunji zestrea capricioșii băieți ai 
lui Șepci ?

Apropo : se anunță o nouă can
didatură la titlul de golgeter: 
Dudu Georgescu — care, cu cele 
4 goluri marcate, s-a instalat în 
fruntea celor mai eficaci jucători.

supravegherea nu a lui 
lui Israel, pe Dinu cum

DIAGRAMA ETAPEI
• RAPID — U.T.A.: 1—0

(0—0). Meci de factură medio
cră, lipsit de faze interesan
te. A înscris Năsturescu în 
minutul 74. A arbitrat cu scă
pări C. Nițescu (Sibiu).

• C.F.R TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI: 1—2 
(1—0): Dispută interesantă, a- 
tractivă, care a opus ambiției 
și dîrzeniei gazdelor maturita
tea și tehnica superioară a 
jucătorilor bucureșteni. După 
aspectul jocului timișorenii 
meritau un rezultat de 
tate. Au înscris Bojin 
31) pentru gazde, Doru 
pescu (min. 46) și Both 
86) pentru Dinamo. A arbitrat 
N. Cursaru (Ploiești)

• UNIVERSITATEA CLUJ 
— STEAGUL ROȘU: 0—0 
Jci: interesant, cu atacuri sus
ținute dar haotice ale forma
ției locale, respinse cu brio de 
apărarea condusă de Ivănces- 
cu. Adamache a apărat exce
lent. A arbitrat bine C. Ghe- 
mingean (București)

• PETROLUL — UNIVER
SITATEA CRAIOVA: 3—1
(2—0). Un meci de mare spec
tacol la care au contribuit în 
egală măsură jucătorii ambe
lor echipe. Revenit în centrul 
liniei de atac a petroliștilor, 
Mircea Dridea și-a condus cu 
măiestrie coechipierii spre 
victorie. Au înscris : Petruț 
(min. 9 și 35) și Dincuță (min. 
53) pentru Petrolul, Bălan 
(min. 66) pentru craicrzeni. A 
arbitrat N. Petriceanu (Bucu
rești) — foarte bine.

• JIUL — C.F.R. CLUJ : 
2—0 (1—0). Minerii au cîști
gat pe merit derbyul codașe
lor, o partidă în care au do
minat de la cap la cap. Ei 
obțin astfel prima victorie în 
acest campionat. Au înscris : 
Dodu (min. 33) din 11 m. și 
Ion Constantin (min. 50). A 
arbitrat foarte bine N. Popo- 
vici (București).

• F.C. ARGEȘ

egali- 
(min.

Po- 
(min.

POLI-

CAMPIONATUL

V. CĂBULEA

JUVENTIȘTILOR
Rapid — U.T.A. 3—0 ; Petro

lul — „U“ Craiova 2—0;
Steaua — Dinamo Bacău _ 3—2 ; 
C. F. R. Timișoara — Dinamo 
București 0—2 ; F. C. Argeș — 
Politehnica 2—3 ; „U“' Cluj — 
Steagul Roșu 3—0 ; Farul—Pro
gresul 0—1 ; Jiul — C. F. R 
Cluj 0—1.

In clasament conduc „cadeții" 
de Ia UNIVERSITATEA CLUJ 
cu 9 puncte.

DIVIZIA B

REZULTATE TEHNICE

SERIA I

Sportul studențesc — S. N. 
Oltenița 1—1 (I), Oțelul Galați- 
Poiana Cîmpina 2—1, Știința 
Bacău — Portul Constanța 2—0, 
C. F. R. Pașcani — Politehnica 
Galați 2—0, Metrom Brașov — 
Metalul București 2—1, Progre
sul Brăila — Dunărea Giurgiu 
2—0, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Metalul Tîrgoviște 2—1, A. S. A. 
Tg. Mureș — Flacăra Moreni 

* 5—0.
Fostul lider al seriei, Sportul 

studențesc a fost detronat de 
A.S.A. TG. MUREȘ, care, după 
7 «tape, totalizează 12 p. și be-

neficiază de un golaveraj exce
lent (+ 14).

SERIA A Il-a

Minerul Baia Mare — Minerul 
Anina 1—0, Corvinul Hunedoa
ra — Metalurgistul Cugir 3—1, 
Gaz metan Mediaș — C. S. M 
Sibiu 1—0, Electroputere Cra
iova — Oplimpia Satu Mare 
1—0, Politehnica Timișoara — 
Crișul 1—1, Olimpia Oradea — 
Vagonul 2—0, Gloria Bistrița — 
U. M. Timișoara 2—0. C.F.R. A- 
rad — C. S. M. Reșița 1—0.

In clasament, conduce POLI
TEHNICA TIMIȘOARA cu 11 
puncte, urmată de Corvinul 
Hunedoara cu 10 puncte.

TEHNICA : 2—2 (0—1). Meci 
frumtîi, disputat, cu o drama
tică evoluție a scorului. Ieșe
nii au condus cu 1—0 și cu 
2—1 dar au fost egalați de fie
care dată iar în final au reu
șit să reziste presiunii dezlăn
țuite a gazdelor. Au înscris: 
C. Radu (minutele 51 și 83) 
pentru gazde, Incze (min. 15) 
și Moldoveanul (min. 79) pen
tru oaspeți. Arbitraj bun al 
timișoreanului Iosif Ritter.

• FARUL — PROGRESUL: 
2—1 (2—1). Meci incolor, ca
racterizat prin atacurile sufo
cante ale marinarilor și apă
rarea disperată a bancarilor. 
Au înscris : Badea (min. 11) 
din penalti, Oprea (min. 43) 
pentru constănțeni, Dudu Geor
gescu (min. 4) pentru Pro
gresul. Bun arbitrajul lui O. 
Comsa (Craiova)

• STEAUA ~..........
BACĂU: 4—2 (1—0). 
a ridicat 
bitrului 
deoarece 
chipe au 
mult de durități decît de fot
bal. Steaua a dominat mult 
dar s-a jucat cu ocaziile. A 
înscris : Tătaru (min. 40) Kiss 
(autogol, în minutul 54), Pan
ica (min. 85) și Manea (min. 
87) pentru militari, Pană, 
(min. 51) și Vătafu (min. 78), 
pentru oaspeți.

După multe 
tejie, U.T.A 
sfîrșit! și-n București,

Pe sub aripa ei s-a strecu
rat, subțirel, și arbitrul Ni
țescu din Sibiu — luați-i toa
te stelele! Mare întîlnire, ma
re, pe stadionul Republicii, în 
zi de sîmbătă. Nu puteam lipsi. 
M-am dus și am pariat cu Bă- 
ieșu (banii, în buzunar la Ion 
Bocioacă, persoană neutră) eu 
pe U.T.A., el pe Rapid. Și 
cînd a înscris Năsturescu pe 
sub Gornea mi-am adus 
minte de vorba ăluia cu 
nica: la trup mare, la 
mică.

Meciul, fluierat de
douăzeci de mii de spectatori 
și transmis în direct de televi
ziune, ca să-i vedem pe ar
tiști și la ochi și la sprînce- 
ne, ne-a convins încă o dată că 
Rapidul nu mai are echipă și 
că U.T.A. umblă cu pingele 
de sfoară.

O echipă mare (dar ce e- 
chipe mari avem noi I?) își 
construiește singură norocul. 
E un riu în continuă revăr
sare. Dar atît Rapid, cit și 
U.T.A. trăiesc mărunt înapoia 
unor șanțuri de apărare și alea 
cîrpite ca vai de lume. Dacă 
sîmbătă, într-un moment de 
umor absurd, cele două for
mații ar fi îmbrăcat una echi
pamentul alteia — U.T.A. ac- 
ționînd sub numele de Rapid 
și viceversa — nimeni n-ar fi 
observat schimbarea — amin- 
două echipele se tăvălesc la 
fel, amîndouă zac de boala lui 
Calache, amîndouă pasează cu 
precizie numai la adversar și 
trag năpraznic numai peste 
sau pe lingă poartă.

Rapidul, fără Dumitru (mij
locașul naționalei are un pi
cior în ghips) se sprijină pe 
bunăvoința celui de sus. Nea-

gu, omul de gol al Giuleștiu- 
lui, nu știe să execute un stop 
$i pierde toate mingile care i 
se trimit. Adevărat, șutul lui 
poate să despice bara-n două 
— dar cîte șuturi expediază 
Neagu la poartă intr-un meci? 
Convins că numai el e născut 
să scuture plasa de melci, 
Neagu nu pasează niciodată 
mingea omului de lingă el, in
diferent că acela se află in 
poziție ideală. Mi-a plăcut 
Dinu, pentru că duce în spi
nare trei adversari. Fără Du
mitru și de-acum înainte și fă
ră Angelescu pe care l-a în
tins pe targa coechipierul său 
Codreanu (fundașul Birău, 
cind i-a silit pe cei doi ra- 
pidiști să se plesnească cu 
bombeul la genunchi și să-și 
îngroașe capetele cu cîte zece 
cucuie, sînt sigur că a rostit 
în gînd un „Cristos a înviat“). 
Dinu va trebui să care în 
spinare cîte zece adversari. 
Straț și Petreanu nu știu și 
nu pot să-i vină în ajutor. 
U.T.A. a pierdut pe nedrept. 
Și-mi vine să zic că dacă Ra
pid a cîștigat două puncte, 
trebuia să cîștige și U.T.A. 
măcar unu. Domide, singurul 
jucător din înaintarea Aradu
lui care știe fotbal și-și face 
meseria cu dragoste e vinovat 
Dînă-n vîrful unghiilor de în- 
frîngerea echipei sale. El a ra
tat și victoria și egalarea. Da
că în repriza a doua, mingea, 
porniți) ca o ghiulea din pi
ciorul lui, nimerea pe spațiul 
porții Rapidului, Rămureanu 
și-ar fi cules degetele din pla
să.

Se spune că V.T.A. a fugit 
de joc pentru a-i răsturna pe 
olandezi miercuri. Dacă s-o 
întimpla să-i răstoarne, o să-i 
cerem Rapidului să-i dea un 
punct înapoi.

1
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Aseară s-au încheiat in sala 
FloreasCa din Capitală întrece
rile Balcaniadei masculine de 
baschet, aflată la cea de-a XII-a 
ediție. Rezultatele de sîmbătă 
(Iugoslavia — Grecia : 83—78
și România — Bulgaria : 85—84) 
precum și victoria Bulgariei în 
fața Iugoslaviei : 91—88 (41—43) 
au adus titlul Bulgariei.

Analizînd comportarea trico
lorilor in cele trei meciuri dis
putate, fie in compania unor 
team-uri deosebit de redutabile 
prin experiența jucătorilor 
performanțele

goslavia — campioană mondială 
în acest an, Bulgaria — dublă 
campioană balcanică), fie împo
triva ambițioasei selecționate 
elene, trebuie să remarcăm de la 
bun început dăruirea cu care 
reprezentanții noștri au luptat 
in fiecare partidă 
pînă în

Ne-a 
evoluția 
Albu și 
buni în
jori ai atacului șl, mai ales, fi-

din prima 
ultima secundă de joc. 
plăcut, în primul rînd, 

consacraților Mihai 
Radu Diaconescu, foarte 
apărare, excelenți diri-

DINAMO 
Meciul 

probleme dificile ar- 
N. Rainea (Bîrlad) 
jucătorii ambelor e- 
fost preocupați mai

Etapa viitoare
(4 OCTOMBRIE)

Progresul București — F. C. 
Argeș ; Jiul — C. F. R. Timișoa
ra ; Politehnica — Rapid : 
C. F. R. Cluj — Dinamo Bacău ; 
Dinamo București — Farul : 
Petrolul — Universitatea Cluj: 
U.T.A. — Steaua : Universitatea 
Craiova — Steagul roșu.

HANDBAL

Ciclism

anterioare

ci-

Favoritele
au cîștigat, dar...

Reuniunea handbalistică pro
gramată ieri dimineață pe te
renul Dinamo din Capitală a o- 
ferit spectatorilor satisfacția 
unor dispute frumoase, aprig 
disputate.

Excepție a făcut numai primul 
meci, în care noua promovată 
în divizia A, Știința Lovrin, și-a 
făcut datoria, dacă prin asta în
țelegem faptul că s-a prezentat 
pe teren încercînd o reducere 
a proporțiilor scorului. Univer
sitatea București a cîștigat nu
mai la șase puncte diferență : 
17—11.

tn cea de-a doua partidă, la 
citeva minute de la începere, 
Dinamo București conducea cu 
5—0, jucînd aproape fără nicio 
replică din partea studenților 
clujeni și încheind prima re
priză la o diferență netă : 8—3. 
După pauză însă, situația în te
ren se schimbă radical, apă
rarea dinamovistă sigură și de 
netrecut pînă atunci. devine
penetrabilă, inclusiv portarul 
Penu, și inițiativa trece de par
tea clujenilor. Ei remontează a- 
jungînd la 
fluierul 
optrit 
rindu-le 
tură

10—11 
arbitrului, 

un 
în

Și 
care 

contraatac, 
schimb o

numai 
le-a 
ofe- 

lovi- 
liberă în fața propriu

lui semicerc, a făcut, poate, ca 
egalarea să nu mai fie consem
nată pe tabela de marcaj. A fost 
momentul psihologic al partidei, 
după care dinamoviștii își re
găsesc cadența, se distanțează și 
ciștigă la o diferență mai mare

declt sperau după aspectul ulti
mei reprize 15—12.

în „vedeta“ reuniunii, multi
pla campioană a țării, Steaua, 
cu un lot din care ar fi putut 
prezenta două garnituri pornea 
favorită indiscutabil. însă,parte
nera sa de întrecere, Voința 
București, parcă pentru a nu-și 
desminți denumirea, n-a fost de 
acord, dind o replică pe cit de 
dîrză pe atît de frumoasă. De 
altfel jucătorii Voinței sînt cei 
care deschid scorul și reușesc să 
mențină avantajul de unul-două 
puncte pînă în ultimele 7—3 mi
nute ale partidei cînd, hărțuită 
de campioni, cărora nu prea le, 
ieșiseră combinațiile, încep să 
„piardă benzina“ și greșesc de 
două ori în atac, dînd ocazie 
militarilor să înscrie de tot atî- 
tea ori prin contraatacuri rapi
de. Răsuflînd parcă ușurată de 
preluarea conducerii, Steaua ata
că mai lucid și ceva mal orga
nizat, reușind să se detașeze în 
cîștigător Ia același rezultat ca 
al partidei precedente : 15—12.

• In cadrul turneului internațional de lupte libere care a avut 
loc la Zakopane, sportivul român IANCU VANGIIELICI a cu
cerit medalia de aur la cat. 48 kg. La întreceri au participat 
luptători din 8 țări.

• LA VARESE au fost trase la sorți partidele din primul tur 
în „Cupa campionilor europeni" la baschet (masculin și feminin). 
In întrecerea masculină, campioana României, echipa Dinamo 
București, va intilni în primul tur formația austriacă Firestone 
Viena. Invingătoarea acestui meci urmează să joace cu cîștigă- 
toarea jocului Jeunesse Aleppo (Siria) — Akademik Sofia.
In competiția feminină, Politehnica București va avea ca adver

sară echipa Hapoel Tel Aviv urniind, ca în caz de victorie, să 
intilnească formația Akademik Sofia.

PUNCT FINAL
Campionatele naționale de 

clism pe velodrom au luat sfîr
șit, ieri, cu desfășurarea între
cerilor de viteză (juniori mici) 
și semifond (cursă cu adițiune 
de puncte) pentru juniori mari.

La viteză s-a detașat net di- 
namovistul Marian Roșu, un ju
nior bine format, cu mult nerv 
și cu un bun spirit de orientare.

Semifondul pentru juniorii 
mari a prilejuit o dispută spec
taculoasă, dominată de sportivii 
de la Steaua. Pe primul loc s-a 
clasat Nicolae Gavrilă cu 38 
puncte, urmat de Ion Gavrilă.

Ultima probă din cadrul cam
pionatelor pentru seniori — se
mifondul — s-a desfășurat sim- 
bătă după amiază și a revenit, 
la capătul unei dispute deosebit 
de dinamice, lui Alexandru So- 
(ronie (Dinamo) care a totalizat 
44 p. Pe locurile următoare : 
V'asile Teodor (Dinamo) 43 p., 
urmat de Paul Soare (Steaua) 
43 p. și C. Gonțea (Steaua) 27 p.

Tot sîmbătă a avut loc și ten
tativa de record — reușită — 
a ciclistului Mircea Rindașu de 
la Metalul Plopeni.

nalizatori de bază (au înscris, 
alături de Titus Tarău, mai bine 
de jumătate din punctele echi
pei noastre 1) Spre lauda lor, 
ambii jucători — mal ales Dia
conescu — au renunțat la „ner
vii“ care le-au adus atitea ne
plăceri in trecutele 
in plus ei joacă mult 
pentru echipă.

La rîndul lor, mai . . 
perimentații Georgescu și Popa 
și-au etalat pe deplin calitățile, 
riscind insă, uneori, prea mult 
în atac. Bine au jucat și Dra- 
gomirescu, Savu și Pîrșu, supli
nind cu succes în momentele 
dificile pe colegii lor de echipă.

Rezultatul strîns obținut in 
fața campioanei mondiale, vic
toria prețioasă în jocul eu Bul
garia dovedesc că echipa noas
tră poate să dea mult mai mult 
in meciurile internaționale, că 
„politica“ de întinerire a lotului 
dusă de antrenorul 
Popescu a început 
roade.

Tocmai de aceea 
că trebuie mers mai departe pe 
linia îmbinării experienței unor 
jucători oa Albu, Savu sau Dia
conescu cu tinerețea și dorința 
de afirmare a lui Georgescu, 
Popa, Troacă, Oczelac, Zdren- 
ghea, Cimpeanu etc., putîndu-se, 
astfel, obține o serie de rezul
tate de valoare — 
te — și pregăti 
de perspectivă 
viitori — pe de 
Este, de altfel,

evoluții ; 
mai mult

puțin ex-

federal AI. 
deja să dea

considerăm

pe de-o par- 
o selecționată 
pentru anii 
altă parte, 
și sistemul

folosit de selecționerul iugoslav, 
care a prezentat, alături de 
cîțiva jucători rutinați, pe mai 
mulți dintre tinerii pe care îi 
are în vedere pentru titularizare 
In anii care vin.

Satisfăcuți, pentru moment, 
de comportarea naționalei noas
tre, așteptăm cu mai multă În
credere turneul de calificare 
pentru „europene" (la Începutul 
anului viitor, în Polonia) pentru 
care un bun prilej de pregătire 
și de selecție îl poate constitui, 
desigur, campionatul diviziei A 
care va începe la 10 octombrie.

S. ÜNGUREANÜ
P.S. : O mențiune specială pen
tru Roșescu (Voința) care ni s-a 
părut cel mai valoros jucător al 
reuniunii prin clarviziunea sa. 
prin felul inteligent și rapid în 
care a știut să coordoneze jocul 
echipei sale, să angajeze rapid 
și surprinzător pivoți! pe semi
cerc.

EM. I. OVIDIU PĂUN

VOLEI
VARNA (prin telefon de la tri

misul nostru special).
Cele două turnee finale ale C.M. 

au ajuns în numai două zile la 
„punctul de fierbere“. In vestul 
tării (Sofia) ca și pe litoralul bul
gar (Varna) patru dintre „închle- 
torile" C.M. ș-au șl consumat. Fă
ră îndoială capul de afiș îl deți
ne victoria echipei masculine a 
Bulgariei în fața Japoniei, 3—2 
(10—15, 6—15, 15—13, 15—11, 15—2) la 
capătul a peste două ore de joc I 
Conduși Inițial cu 2—0 voleiba
liștii bulgari, aprig susținuți de 
publicul prezent la „Festivalno“. 
au resurse formidabile să reducă 
terenul pierdut spulberînd în ul
timul set o echipă cu mari Indivi
dualități.

Echipa feminină a Japoniei con
dusă șl ea în primul set la Varna 
tn meciul cu R.P.D. Coreeană a 
izbutit să le cîștige pe următoare
le trei : 3—1. In fine, ca să în-

TURNEELE FINALE ALE MONDIALELOR
chelem cu vedetele trebuie să 
menționăm șl dublele partide de 
ieri : Japonia U.R.S.S. care aveau 
să rezolve mari semne de între
bare, în ce privește lupta pentru 
cele două titluri supreme. Ce se 
Intîmplă în taberele noastre ? Fe
tele rămase în prima grupă de la 
Varna au înregistrat mai întîi o 
tnfrîngere cu 3—1 (6—15. 12—15,
15—13, 9—15) în fața Ungariei și o 
victorie cu 3—1 (16—18, 15—6, 15— 
5, 15—9) în dauna Cubei. Jocul lor 
nu poate fi calificat drept mulțu
mitor : fără să se mobilizeze, fă
ră să joace așa cum o cere răs
punderea de a apăra culorile țării 
mtr-o competiție de asemenea ta
lie, voleibalistele antrenate de 
Gheorghe Bodescu nu au fost în 
stare de mai mult. In primul meci 
nici chiar atunci cînd au fost în- 
tr-un oarecare avantaj nu și-au 
găsit resursele. Teșeanca Florenti
na Ttu, una dintre cele mai bune 
jucătoare ale lotului, stă în con
tinuare pe tușă.

Voleibaliștii, prezențl în turneul 
final de Ia Sofia, au debutat șl el 
cu un Insucces : România—Cehos
lovacia 2—3 (15—7, 15—10, 13—15, 
10—15. 6—15) la capătul a 133 de 
minute de joc. Ei au fost foarte 
aproape de victorie — o victorie 
valoroasă șl necesară — dar nu au 
avut resursele fizice necesare să-și 
adjudece încă un set, pe cel de al 
treilea, deși la un moment dat au 
condus cu 13—11. Cel de al doi
lea meci al lor, România—Belgia, 
a însemnat o victorie : 3—1, (15—8, 
15—13, 6-—15 15—6) după 85 de mi
nute de joc. S-ar putea argu
menta că cele două echipe ale 
noastre au susținut două partide 
în acest turneu, la un interval de 
numai 18 ore. Dar să nu uităm că 
aceleași condiții de joc le au toate 
echipele șl că unele dintre ele 
găsesc resurse să cîștige șl tn

primul ceas șl în cel de al 18-lea... 
Cele foarte bune, desigur !

Probabil un record în materie 
de rapiditate a înregistrat echipa 
feminină sovietică (43 de minute) 
învlngînd Cuba cu 3—0. Iar dacă 
la această ediție s-ar institui un 
premiu de frumusețe, pentru 
cel mai spectaculos set sau meci, 
acesta ar trebui acordat în mod 
neîndoielnic echipelor feminine 
ale Bulgariei șl Cehoslovaciei. Re
zultat final 3—1 pentru Bulgaria, 
șl cel mal frumos set — primul 
— pierdut de către învingătoare 
cu 19—21 după 38 de minute de 
joc ! Alte rezultate tehnice : Mas
culin : U.R.S.S.—Belgia 3—0 ; R. 
D. Germană Polonia 3—0.

în programul de azi : La Varna 
echipa feminină întîlnește Bulga
ria ; iar -------- ■
U.R.S.S. O 
care ne-ar 
tisfacții.

lâ Sofia, ________
21 grea, desigur, 
putea aduce mari

România — 
dar 
sa-

VIOREL KABA
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9 REGELE HUSSEIN Șl YASSER ARAFAT PARTICIPĂ LA 
REUNIUNEA ȘEFILOR DE STATE ARABE DE LA CAIRO
• UN ALT GRUP DE 32 OSTATICI AU
• RIDICAREA STĂRII DE URGENȚĂ ÎN

ALE AMMAN-ULUI

FOST ELIBERAȚI 
UNELE CARTIERE

Regele Hussein al Iordaniei a 
sosit duminică la Cairo, unde va 
participa la reuniunea la nivel 
înalt a țărilor arabe. El a fost 
primit la aeroport de președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
de primul ministru tunisian, Bahi 

i, și de alte personali-

Mohamed Daud a demisionat în 
timp ce se afla la Cairo, pentru 
a participa la reuniunea șefilor de 
state și guverne arabe, cerînd 
apoi azil politic în Libia.

de primul 
Ladgham, 
tăți.

In vederea sosirii regelui Hus
sein la Cairo, la aeroport au fost 
luate măsuri severe de securitate.

Agenția M.E.N. a precizat, că 
regele hașemit a hotărît să par
ticipe la această reuniune arabă 
la nivel înalt, în urma unei con
vorbiri telefonice pe care a avu
t-o cu președintele Nasser, în 
cursul zilei de sîmbătă. La aceas
tă reuniune ia parte și președin
tele Comitetului Central al Re- 
rîstenței Palestiniene, Yasser Ara
fat.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului egiptean al Orientării 
Naționale, care a relevat că șe
fii de state prezenți la această 
reuniune au aprobat, în cadrul 
dezbaterilor de sîmbătă, punctele 
de vedere exprimate de președin
tele sudanez, Gaafar El Numeiry, 
în calitatea sa de conducător 
misiunii arabe de conciliere 
conflictul din Iordania.

Postul de radio Amman a tran
smis un comunicat semnat de 
mareșalul Habes Majali, care a- 
nunță că .,32 de ostatici reținuți 
de Frontul popular de eliberare 
a Palestinei, în urma recentelor 
deturnări de avioane, se află sub 
protecția forțelor armate iorda- 
niene“. Aceștia sînt resortisanți 
americani și israelieni, precizează 
comunicatul, care cuprinde și o 
listă cu numele lor.

Pe de altă parte, din Londra 
se anunță că cei 16 ostatici elibe
rați anterior de armata iordania
nă au sosit sîmbătă seara în ca
pitala britanică^ venind cu un a- 
vion din Cipru. Dintre aceștia, 8 
sînt britanici, iar 6 elvețieni.

O delegație algeriană condusă 
de colonelul Abdelkader Chabou, 
secretar general în Ministerul 
Apărării, a părăsit sîmbătă Alge
rul, îndreptîndu-se spre Damasc 
și Bagdad. Agenția REUTER 
informează că Abdelkader Chabou 
este purtătorul unor mesaje a- 
dresate de președintele Houari 
Boumediene, șefilor de stat ai 
Siriei și Irakului, precum și li
derului 
fat.

palestinian, Yasser Ara-

TOKIO 27 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, tranmite : 
Continuîndu-și vizita pe care o 
întreprinde în Japonia, la invita
ția Partidului Comunist din Ja
ponia, delegația P.C.R., con
dusă de tov. Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C., a avut sîmbătă dimineața 
o întîlnire cu activul comitetului 
de partid al orașului Tokio. Au 
participat Takeshi Hama, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
și președinte al Comitetului de

os

Los Angeles : Incendiu uriaș

al 
în

Printr-un decret regal, emirul 
Hassan, prinț moștenitor al Ior
daniei, a fost numit vicerege 
pentru perioada absenței suvera
nului hașemit, Hussein, care se 
află la Cairo pentru a participa 
la Conferința la nivel înalt a ță
rilor arabe.

Un comunicat al guvernatoru
lui militar general al Iordaniei, 
mareșalul Habes Majali, anunță 
ridicarea stării de urgență între 
orele 5,00 și 10,00 GMT în u- 
nele cartiere ale Amman-ului și 
între 11,00 și 15,00 GMT în al
tele. Lista cartierelor unde va fi 
aplicată această măsură este a- 
ceeași cu cea din zilele trecute. 
In același timp, consemnele obiș
nuite — interdicție de circulație 
a automobilelor, portul de arme 
și adunările a mai mult de cinci 
persoane— rămîn în vigoare, pre
cizează comunicatul.

Violentele incendii de păduri, declanșate vineri în valea situată 
in nordul orașului Los Angeles, au provocat pină în prezent 
moartea a două _ persoane, au distrus 60 000 de ha și peste 250 
de. case. Autoritățile au fost nevoite să evacueze complet două 
orășele cu cîteva mii de locuitori, amenințate de înaintarea flă
cărilor.

Peste 5 000 de persoane, pompieri și voluntari, ajutați de a- 
vioane și eliooptere încearcă să lupte cu focul care se extinde, 
stimulat de vîntul ce atinge în prezent proporțiile unui uragan. 
Flăcările au aspectul unui perete de peste 48 km lungime de Ia 
munții San Gabriel. în nordul văii San Fernando, pină la Malibu.

în orașele și satele apropiate au fost instalate centre de aju
torare a sinistraților. Vintul continuă să bată și nimic nu indică 
reducerea intensității lui, ceea ce contribuie la întreținerea gi
ganticului incendiu. Fumul se vede din depărtare ridieîndu-se . 
pină la 3 000 m înălțime.

Vizita delegației P. C. R

ai

partid al capitalei nipone. S. Shi- 
geyama și T. Yonezawa, vice
președinți ai Comitetului, precum 
și alți activiști de partid din în
treprinderi, instituții, conducători 
ai unor organizații de femei și 
studențești. In cadrul întîlnirii a 
avut loc un schimb de informații 
și de opinii cu privire la activi
tatea celor două partide.

In cursul zilelor de sîmbătă și 
duminică, membrii delegației au 
efectuat o vizită la Osaka, pre
cum și la Nara, deținător al unor 
valoroase vestigii ale istoriei și 
artei poporului japonez. Cu acest 
prilej, delegația a avut o întîlni
re cu H. Murakmi, președintele 
Comitetului prefectural Osaka, 
membru al Prezidiului C.C. 
P.C.J., și cu alți conducători 
organizației locale de partid.

Intîlnirile s-au desfășurat
tr-o atmosferă de prietenie tovă
rășească.

In cursul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de tovarășul Ichiro 
Sunama, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., precum și de Io- 
•if Gheorghiu, ambasadorul Ro
mâniei în Japonia.

în-
COPENHAGA. — Politia a- 
restînd un tînăr participant 
la demonstrația împotriva 

sesiunii Fondului Monetar 
Internațional (sesiune care 

s-a desfășurat în capitala 
daneză)

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

TENSIUNE
LA BELFAST

Tulburările izbucnite sîmbă
tă în capitala Irlandei da 
Nord, între cele două comu
nități religioase — catolică și 
protestantă — au luat sfîrșit 
duminică dimineața, anunță 
un purtător de cuvînt al Sta
tului Major al armatei din Bel- 
fast. Pentru a restabili calmul, 
armata a făcut uz de grenade 
cu gaze lacrimogene. în tim
pul incidentelor o persoană 
și-a pierdut viața. 31 de sol
dați și 34 de polițiști, precum 
și numeroși civili au fost ră
niți.

La manifestație, care a fost 
organizată de protestanți în 
cartierul Shankill Road, au 
participat aproximativ 400 de 
persoane. Demonstranții au a- 
tacat forțele de ordine cu sti
cle incendiare și cu pietre. 
Ciocnirile de sîmbătă au avut 
loc după ce timp de două 
luni atmosfera la Belfast a 
fost calmă.

Congresul laburist
In localitatea britanică 

Blackpool se deschide as
tăzi cea de-a 69-a confe
rință națională a Partidu
lui laburist.

La Amman a avut loc dumi-

Una din numeroasele victime din rîndul populației civile ior- 
daniene — un copil din Amman rănit. Instantaneul a fost făcut 
în momentul sosirii unui avion special al Crucii Roșii la Beirut

In aproape toate universitățile austra
liene au avut loc, în ultimele săptămîni, 
mitinguri de solidaritate cu lupta studenți
lor din statul Queensland. Acțiunile tinere
tului studios din acest stat australian au 
fost declanșate ca urmare a unor măsuri 
restrictive adoptate de autoritățile locale. 
Potrivit unei legi promulgate in adunarea 
legislativă din Queensland, toate demonstra
țiile trebuie să fie aprobate de poliție și să 
fie comunicate autorităților cu două săptă- 
mini înainte de data programată de iniția
tori. Poliția poate respinge cererile fără a 
fi obligată să ofere vreo explicație ; fiecare 
persoană care participă la o demonstrație 
neaprobată e pasibilă de închisoare și a- 
mendă.

Autoritățile locale din Queensland au reu
șit să obțină votarea de către parlamentul 
statului a acestei legi, intr-o vădită încer
care de a pune capăt puternicelor manifes
tații de protest împotriva continuării par
ticipării unor contingente australiene la 
războiul din Vietnam. Adoptarea legii a 
avut, însă, un efect contrar celui scontat de 
autorii ei.

La Brisbane, capitala Queensland-ului, 
peste 3 000 de studenți ai universității lo
cale s-au declarat „în stare de opoziție des
chisă" împotriva noii legislații anti-demon
strații. Circa 5 000 de studenți, cadre didac
tice șl locuitori din Brisbane, înșirați intr-o

„OPOZIȚIE
DESCHISĂ“
SE

STUDENȚII DIN QUEENSLAND 
PRONUNȚĂ PENTRU RETRAGEREA 

TUTUROR CONTINGENTELOR
AUSTRALIENE DIN VIETNAM

coloană cu o lungime de aproape un kilo
metru, au organizat un marș spre clădirea 
Adunării legislative locale pentru a cere 
anularea „legii împotriva demonstrațiilor“. 
Un detașament de polițiști a fost postat Ia 
o distanță apreciabilă de clădirea parla
mentului pentru a împiedica înaintarea ma-

nifestanților. Folosind tactica „rezistenței 
pasive“ studenții s-au așezat atunci în mij
locul străzii, scandind lozinci prin care ce
reau retragerea imediată a întregului con
tingent australian din Vietnamul de sud și 
anularea legii represive anti-demonstrații. 
Poliția a trecut la atac. Peste 50 de studenți 
au fost arestați. în ciuda intervenției forțe
lor polițienești, aproape 2 000 de manifes
tant au reușit, totuși, să ajungă pină in 
fața clădirii parlamentului local unde o de
legație a prezentat o moțiune de protest 
purtînd un mare număr de semnături. Ac
țiunile studenților de la Brisbane s-au 
bucurat de un larg sprijin nu numai pe 
plan local, ci și pe plan național. Din pri
mul moment, tineretul și studențimea din 
diferite centre ale țării-contineilt s-au ra
liat cerințelor și protestului celor din Que
ensland. Uniunea națională a studenților 
din Australia a chemat la o mișcare de 
protest pentru anularea legislației anti-de- 
monstrație din Queensland.

In Ioc să stăvilească manifestările tinere
tului împotriva menținerii unor contingente 
australiene în Vietnam, gestul autorităților 
din Queensland n-a făcut decit să scoată 
și mai puternic în relief forța mișcării 
populare australiene îndreptată spre retra
gerea imediată a tuturor militarilor austra
lieni trimiși să 
surd.

Timp de cinci zile, lucrările 
conferinței vor fi dominate de 
trei teme principale: reforma 
structurală a partidului, definirea 
unei noi politici laburiste și pro
blema aderării Marii Britanii la 
Piața comună. în ce privește 
primul punct, conferința nu va 
putea totuși să se pronunțe în 
mod oficial asupra menținerii lui 
Harold Wilson în fruntea parti
dului, întrucît liderul partidului 
laburist este ales de către grupul 
parlamentar al partidului și nu 
de către conferința anuală. Ob
servatorii politici relevă că pro
babilitatea schimbării lui Wilson 
într-un viitor apropiat din frun
tea Partidului laburist nu este

prea mare, deși mulți din co
laboratorii săi apropiați vizează 
acest post, cum ar fi, spre exem
plu, Roy Jenkins, noul lider ad
junct, și James Callaghan, fost 
ministru de interne în guvernul 
laburist. Cît privește stingă la
buristă principalele acțiuni ale 
acesteia sînt îndreptate, îndeo
sebi, în direcția adoptării la a- 
ceastă conferință a unor refor
me de structură importante, 
precum și schimbarea radicală a 
conducerii partidului. In aceîst 
sens, Comitetul Executiv națîb- 
nal va propune o reforfiia a or
ganizării Partidului laburist în 
lumina eșecului înregistrat de a- 
ceastă formațiune politică la ul
timele alegeri generale din luna 
iunie. O atenție specială va fi 
acordată problemei recrutării de 
noi membri și de revitalizare a 
interesului electoratului, <

participe Ia un război ab-

Postul de radio Amman anun
ță că emirul Hassan a depus ju- 
rămînt, după cum prevede Con
stituția țării.

Cotidianul egiptean „AL AH- 
RAM" a anunțat în numărul său 
de ieri că Comitetul Central al 
Rezistenței Palestiniene se va 
reuni în sesiune: extraordinară 
sub prezidenția lui Yasser Ara
fat pentru a examina evoluția si
tuației din Iordania. Locul reu
niunii nu a fost indicat. „AL 
AHRAM“ precizează că preșe
dintele Comitetului Central al 
Rezistenței Palestiniene, Yasser 
Arafat, a avut sîmbătă contacte 
în acest soop cu mai mulți lideri 
palestinieni care se află la Cairo, 
Damasc, Beirut și în alte capita
le arabe. La reuniune vor parti
cipa toți membrii Comitetului 
Central, cu excepția celor care se 
află în prezent în Iordania, pre
cum și reprezentanți ai direcții
lor militare ale mișcării de rezis
tență.

nică prima reuniune a noului gu
vern civil iordanian, prezidată 
de Ahmed Toukan, premier și 
ministru al afacerilor externe. în
trunirea a fost consacrată exami
nării situației existente în țară ca 
urmare a ciocnirilor sîngeroase 
intervenite între armata iorda
niană și forțele de comando pa
lestiniene staționate în Iordania. 
In cursul reuniunii guvernului 
8-a hotărît constituirea unor co
misii speciale care să asigure a- 
jutorarea populației țării, grav a- 
fectată de incidentele din ulti
mele două săptămîni. Prioritatea 
va fi acordată aprovizionării cu 
alimente, apă și electricitate a lo
cuitorilor Iordaniei.

Consiliul de Miniștri — s-a a- 
nunțat la Amman după această 
primă ședință a cabinetului — 
se consideră în sesiune perma
nentă, avînd în vedere proble
mele multiple și urgente pe care 
le are de soluționat.

„Străzile nu sînt pavate cu
în fiecare vineri dimi

neața, la ora 9, un șir de 
tineri pătrund in sediul 
„Biroului pentru plasarea 
tineretului“ din portul 
Sunderland, de pe coasta 
de nord-est a Angliei. 
Fiecare s-a grăbit să 
vină cit mai devreme ca 
să aibă un loc „în față“ 
cînd se deschid ghișeele, 
in speranța că sosind 
printre primii va avea 
mai multe șanse să fie an
gajat. Este un ritual pe 
care destui îl repetă de 
multe săptămîni...

Bod Hudson, principa
lul funcționar al biroului, 
a declarat unui repor
ter : „Băieții și fetele care 
termină școala sînt veseli 
la început. După cîteva 
săptămîni exuberanța se 
spulberă. Chiar cei mai 
optimiști devin pesimiști. 
Am auzit adeseori că ti
nerii sînt leneși și nu ar 
fi, deci, buni de nimic.

Dar cei ce fac aceste afir
mații nu le oferă nici o 
șansă“.

Anul trecut ajutoarele 
de șomaj distribuite ti
nerilor din Sunderland 
s-au ridicat la 34 500 lire 
sterline, dar eforturile 
de a susține temporar pe 
plan material pe cei ce 
nu găsesc de lucru nu pot 
compensa prejudiciul cau
zat celor ce din primii 
ani de activitate profe
sională intimpină — prin 
inactivitate — o barieră 
de netrecut pentru califi
care. Chiar elementele 
deosebit de înzestrate 
nu-și pot valorifica în 
aceste condiții 
tatea. Unul 
nerii din 
care au găsit de 
anul acesta — Raymond 
Stobbart — a relatat unor 
reporteri ai săptămînalu- 
lui DAILY TELEGRAPH 
că și-a oferit serviciile la

capaci- 
din ti- 

Sunderland 
lucru

11 firme cînd era în ulti
mul an, dar n-a primit 
nici un răspuns mulțu
mitor imediat. „Știam 
incă de atunci că nu sînț 
prea multe locuri de 
muncă, spunea el. De 
aceea am invățat cîteva 
meserii și eram sigur că 
îmi va fi ușor — dar 
m-am inșelat. Cu greu 
ani găsit de lucru“.

Un alt fenomen 
gativ semnalat în 
britanică este 
în căutare de lucru, 
nerii absolvenți ai 
generale acceptă 
muncă, adeseori de 
Iificare inferioară, 
tineri meseriași se 
sideră „norocoși" 
găsesc plasament 
în munci necalificate. O 
anchetă făcută de un zia
rist englez a dezvăluit că 
unele întreprinderi pre
feră să angajeze tineri 
de 15 ani pe care cu un

ne- 
presa 

faptul că, 
, ti- 
școlii 
orice 

o ca- 
Mulți 

con- 
dacă 
chiar

an mai tîrziu — cînd ca
pătă anumite drepturi 
legale — îi concediază. 
Statisticile oficiale in
dică oferte pentru 3 000 
de posturi unui număr de 
10 000 tineri — băieți și 
fete — sub 18 ani 
vor să se angajeze, 
se explică faptul 
tunci cind firma , 
Cranes", care este 
din Sunderland a 
paniei 
a 
curs
de ucenici, s-au prezen
tat 410 candidați...

Nu țoți tinerii din Sun
derland așteaptă pină 
cînd industria vechiului 
port englez se va dezvol
ta, ci pleacă în alte re
giuni în căutare de lu
cru. „DAR ANUL ACES
TA — conchide Sunday 
Telegraph — TINERII 
MIGRATORI NU VOR 
GĂSI NICĂIERI STRA-

care 
Așa 

că a- 
„Coles 
filiala 
com- 

„Steel Group“, 
anunțat un con- 

pentru 30 de locuri

aur...“
ZILE PAVATE CU AUR“. 
Aprecierea săptămînalu- 
lui londonez este justifi
cată de declarațiile înre
gistrate in mai multe 
orașe. La Birmingham. 
un reprezentant al Comi
tetului local pentru pro
blemele educației a de
clarat : „Este mai greu 
decit anul trecut. Dispu
nem de un număr cu to
tul insuficient de posturi 
pentru munci calificate". 
La Devon, șeful Oficiului 
de plasare, Douglas Cor- 
bett, a spus : „Vor fi ne
cesare mai multe luni 
pentru ca cei ce termină 
școala să se poată angaja. 
Dar cele mai mari difi
cultăți Ie intimpinăm cu 
cei concediați care nu 
găsesc de lucru“.

P. NICOARÄ
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Generalul Mohamed Daud, 
care a demisionat vineri din 
funcția de șef al guvernului 
iordanian, a adresat un mesaj lui 
Yasser Arafat, comandantul su
prem al forțelor de rezistență pa
lestiniene, asigurîndu-1 pe acesta 
de sprijinul său.

După cum am mai informat,

Vizita ministrului 
român al comerțului 
exterior in

Ministrul comerțului 
terior al României, Comei 
Burtică, a sosit la Helsinki în 
vederea semnării acordului 
comercial pe termen lung în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Finlanda 
pe perioada 1971—1974.

Ministrul român va vizita 
și Tîrgul internațional din 
capitala Finlandei, la care 
România participă cu un pa
vilion.

La sosire, Comei Burtică 
a fost salutat de Ollavi Matti- 
la, ministrul comerțului exte
rior al Finlandei, și de alte 
oficialități.

A fost de față ambasadonil 
României în Finlanda, Mir- 
cea Bălănescu.

, > !"

• PESTE 8 000 DE MINERI 
SPANIOLI au participat sîm
bătă la o grevă de protest îm
potriva lipsei măsurilor de secu
ritate la locul de muncă. Agen
ția Franoe Presse relevă că, da
torită inexistenței măsurilor de 
protecție a muncii, trei mineri 
și-au pierdut viața in minele 
„Santa Eulalia“ și „Maria Roșa“, 
aparținînd grupului „Hunosa“. 
Greva a paralizat 
activitatea a 30 
Asturia.

în întregime 
de mine din

ECONOMI-
R.P.

președintelui Iosip Broz Tito. La 
simpozion, sînt prezenți delegați 
din numeroase țări din Europa. 
Din partea țării noastre participă 
o delegație a Academiei de ști
ințe social-politice, condusă de 
prof. dr. Valter Roman.

DESCOPERIREA 
UNUI COMPLOT 

ÎN GUINEEA

— remarcă observatorii poli
tici — evită orice fel de consi
derații în legătură cu situația 
existentă în cadrul acestei 
ganizații, aflată de mulți 
într-o criză de profunzime.

or- 
ani

loc

Trei tineri (un englez și doi a- 
mericani) efectuează o tentati
vă de traversare a Atlanticului 
în nacela balonului din fotogra
fie. Reușita lor, pe distanța pro
pusă (5100 kilometri), ar con
stitui un record în materie de 

zbor cu balonul

• DELEGAȚIA 
CA A GUVERNULUI 
CHINEZE și-a încheiat sîmbătă 
vizita făcută timp de două săp- 
tămîni în Iugoslavia, anunță a- 
genția TANIUG. La plecare, de
legația a fost condusă de repre
zentanți ai Secretariatului Fede
ral pentru Comerț Exterior, Se
cretariatului de Stat pentru A- 
faoerile Externe,, ai Camerei E- 
conomi.ee Federale, precum și 
de reprezentanți ai unor orga
nizații economice iugoslave.

• PREȘEDINTELE GUINE
EI, Seku Ture, a anunțat ares
tarea unor mercenari străini de
pistați în Guineea și descoperi
rea unui complot Îndreptat îm
potriva actualului regim. Preșe
dintele a menționat că mercena
rii arestați erau sub comanda 
colonelului Schramme. Ei au fost 
antrenați în tabere speciale si
tuate in Guineea-Bissau. Mulți 
dintre cei arestați au participat 
la războiul din Nigeria.

• SÎMBĂTĂ S-A DESCHIS 
LA ZAGREB Simpozionul inter
național cu privire la „Cel de-al 
doilea război mondial și proble
ma păcii între popoare“, organi
zat de Academia Iugoslavă de 
științe și arte, sub patronajul

AU 
reu- 

a ță-

• LA VARȘOVIA au avut 
simbătă convorbiri între delega
ții ale Ministerelor Afacerilor 
Externe ale Poloniei și Italiei, 
informează agenția P.A.P. Dele
gațiile au fost conduse de Adam 
Willmann, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. 
Polone, și Angelo Salizzoni, sub
secretar de stat Ia Ministerul 
italian al Afacerilor Externe. Cu 
acest prilej, relatează agenția 
P.A.P., a avut loc un schimb de 
păreri cu privire Ia unele pro
bleme ale situației internaționale, 
îndeosebi situația din Europa, 
precum și Ia colaborarea bilate
rală polonă-italiană. în timpul 
convorbirilor o atenție deosebită 
a fost acordată proiectatei con
ferințe europene pentru secu
ritate.

atrocităților comise de trupele 
americane în Vietnamul de sud. 
După cum informează agenția 
U.P.I., majoritatea celor inter
vievați au declarat că atrocită
țile împotriva populației civile 
sînt comise aproape „în fiecare 
zi“, iar masacrul de la Song My 
este doar un episod. William 
Marhoun, fost radiotelegrafist în 
batalionul doi al brigăzii 173 
aeropurtată, a declarat că a fost 
martor ocular cînd 26 de locui
tori ai satului Bong Son au fost 
împușcați în august 1968. Din 
spatele meu am auzit o rafală 
de mitralieră și m-am aruncat 
într-un șanț. La două minute 
după aceea, relatează el, s-a lă
sat liniștea morții asupra unui 
grup de oameni, numai femei și 
copii. Nici o armă nu s-a găsit 
asupra lor.

PRELUNGIREA 
STĂRII DE URGENȚĂ 

ÎN CAMBODGIA

e LA WASHINGTON 
LUAT SFÎRȘIT lucrările 
niunii minesteriale anuale 
rilor membre ale pactului An- 
zus, din care fac parte S.U.A., 
Australia și Noua Zeelandă. 
Comunicatul laconic dat publi
cității la încheierea conferinței

Un grup de cunoscuți pacifiști 
americani, între care medicul 
pediatru Benjamin Spock, ac
trița Jane Fonda și fostul sena
tor Ernest Gruening, au inițiat 
o anchetă particulară în rîndu- 
rile foștilor combatanți asupra

• REGIMUL LON NOL a pre
lungit cu încă șase luni starea de 
urgență în Cambodgia. După 
cum se știe, actuala administra
ție de la Pnom Penh a instituit 
această măsură imediat după lo
vitura de stat militară din luna 
martie a.c. 
suprimate 
ționale, iar 
guvernează

In baza ei au fost 
garanțiile constitu- 
,.cabinetul“ Lon Noi 
prin decrete.
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O singură frază care modifică terminologia tradițională pro- • 
voacă frămîntări la Pretoria. Un singur cuvînt care sună altfel ’ 
decit în modul obișnuit stîrnește furtuni greu comparabile. Se ’ 
măsoară dimensiunile „devierii“ și se lansează violente acu- ’ 
zații. De fiecare dată, se găsesc apărători neprihăniți ai apar- ’ 
theidului care descoperă „trădări intolerabile“. Nici chiar pre- ’ 
mierul Vorster nu este scutit de astfel de blamări. Intransingen- ’ 
ții sînt dispuși să constate în diverse discursuri o atitudine ’ 
mai binevoitoare față de populația de culoare deși asemenea ’ 
afirmații n-au nici un temei. Dar polemici care durează cu ’ 
săptămînile sînt declanșate prin ziare sau la tribuna parlamen
tară, ceea ce unora le creează iluzii.

Spre surprinderea generală, proaspete intenții mărturisite de 
Vorster de a face mai flexibile legile apartheidului pentru a 
ie adapta unor nevoi economice n-au stîrnit proteste. Dimpo
trivă, „Durii“ tac aprobativ sau cel puțin așa s-ar părea. < 
FRANCE PRESSE, bazîndu-se pe informații provenite , 
din cercurile economice sud-africane, relata că la Pretoria se . 
ia în considerare o orientare „mai suplă" în problema folo- ! 
sirii mîinii de lucru negre. N-ar fi vorba de o renunțare la * 
apartheid, de o abdicare de la principiile rasismului transfor- ’ 
mat în politică oficială, ci de niște portițe deschise din mo- ‘ 
tive ușor sesizabile. „Suplețea“ nu este dictată de intenții 
umanitare, de conștiința unei nedreptăți care trebuie corec- * 
tată. La Pretoria grijile sînt de altă natură. „Zonele albe“ ale * 
industriei resimt o acută lipsă de mină de lucru. Fenome- * 
nul se produce în condițiile în care există disponibilități de 1 
mînă de lucru neagră Aceste griji le depista și NEW YORK ’ 
TIMES : „Problemele activităților economice sînt atît de se- 
rioase îneît un număr crescînd de persoane influente își ri
dică glasul împotriva efectelor dezastruoase pe care le are 
asupra economiei apartheidul — adică stricta segregație ra
sială în sensul că forța de muncă a majorității negre a țării 
rămîne neutilizată“.

„Suplețe“
I

la Pretoria
Soluția ar fi simplă dacă n-ar exista apartheidul și creația 

lui — „Physical Planing Act“. Prezența muncitorilor negri în 
„zonele albe“ este strict limitată, aflată sub un control sever. 
Bariere de netrecut împiedică accesul negrului — peste un 
anumit procent, extrem de redus — în industriile din concen
trările urbane albe ca și accesul la activități calificate și semi- 
calificate. De altfel, chiar recent, la începutul lui septembrie, 
ziarul britanic THÈ GUARDI AN relata că autoritățile sud
africane încearcă să „transplanteze“ populația de culoare ur
bană în ținuturi rurale“ cu care nu mai are de mult nici o le-
gătură . Oficial, operațiunea este justificată prin... „revenirea

UtUrile natale“’ In practică, cum observă THE GUAR- 
DIAN, se urmărește eliminarea unei populații care a trăit și 
crescut în „zonele albe . S-au făcut promisiuni celor „tran
splantați“ însă aceștia s-au trezit rupți de îndeletnicirile obiș
nuite, fără posibilitatea de a-și asigura existența. Operațiunea 
a avut drept rezultat lichidarea a mii de mărunte întreprinderi 
comerciale și meșteșugărești deținute de băștinași.

Asemenea practici periclitează, în ultimă istanță. interesele 
economiei sud-africane deoarece pentru magnații albi ai indus
triei române acută problema forței de muncă. întreprinderile 
nu pot fi mutate în afara „zonelor albe“ iar la investiții pro
prietarii, firește, n-au intenția să renunțe. Calculele finan
ciare i-au adus pe neașteptate în conflict cu... apartheidul. 
Unle glasuri mai îndrăznețe (ca bine cunoscutul Harry Open- 
heimer, stăpînul lui „Anglo-American comporation“) au în
ceput să vorbească despre „o sinucidere economică“ drept 
rezultat al legilor care interzic, negrilor să ocupe anumite 
servicii Vorster a rostit un discurs în care — calmant pentru 
intransigenți — a afirmat că politica guvernamentală în pro
blema mîinii de lucru negre în ,zonele albe“ rămîne neschim
bată dar-se studiază posibilitatea ca unele restricții să fie eli
minate. Industriașii vor putea, probabil, să folosească un 
o taxă specială. Dumnealor au primit fără emoții vestea, 
număr suplimentar de muncitori negri cu condiția de a plăti 
Taxa specială nu sperie lumea financiară. Este adevărat, dimen
siunile. acestei taxe nu le cunoaștem. Nu-i exclus, însă, ca po
vara ei să o suporte tot salariile negrilor...
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