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ieri, Întreaga țărănime, toți lucrătorii ogoarelor
I I AU SĂRBĂTORIT PRIN MUNCA

ZIUA
Sub semnul prețuirii și cinsti

rii de care se bucură munca har
nică depusă de lucrătorii ogoare
lor, ieri, prima duminică a lui 
octombrie, întreaga țară a sărbă
torit Ziua Recoltei. Intrată în 
tradiție ca moment care mar
chează încheierea unui ciclu de 
muncă și începerea altuia, Ziua 
Recoltei a avut, în acest an, 
semnificații deosebite, pentru că 
deosebită a fost și munca pe ogoa
re. S-a scurs, fără îndoială, anul 
poate cel mai greu pentru agri
cultură : inundațiile din primă
vară au distrus lanurile pe mii 
și mii de hectare, iar vremea ca
pricioasă, de multe ori, a îngreu
nat și după aceea activitatea a- 
gricultorilor. Totuși, marea ma:o- 
ritate a unităților de producție 
au trecut, cu acest nrilei, în re
vistă realizări semnificative obți
nute Ia culturile de gnu și po
rumb. în legumicultura și pomi- 
viticultură, în zootehnie. Avîntnl 
patriotic pentru reconstrucția 
cîmpiei, sprijinul puternic acor
dat agriculturii de către partid 
și statul nostru în direcția dez
voltării bazei tehnieo-materiale — 
o sută de mii de tractoare brăz
dează, astăzi, în lung și în lat o- 
goarele, combinele, mașinile a- 
gricole moderne, cantitățile sno- 
rite de îngrășăminte chimice fiind 
alte dovezi ale eforturilor pe care 
întregul popor le face în scopul 

.înzestrării agriculturii, s-au sol
dat cu nroducții adesea neașten- 

Jtat de bun#, ne cele mai multe 
din pămînturile pustiite de ape. 
pe celelalte sunrafețe. Legătura 
strînsă între industrie și agricul
tură definește acum, mai mult 
ca oricînd, alianța trainică din
tre clasa muncitoare și țărănime. 
De aceea, Ziua Recoltei s-a dove
dit a fi nu numai o sărbătoare a 
unei singure profesii. Ea a fost 
o sărbătoare a țărănimii coope
ratiste. a lucrătorilor și specialiș
tilor de ne ogoare. precum și a 
muncitorilor din fabrici și uzine, 
a făuritorilor minunatelor mașini 
ce contribuie la sporirea rodniciei 
pămîntului.

In Capitală, precum și in ora-

De ieri lașul trăiește iarăși 
sub emblema versului. Uver
tura celei de a doua ediții a 
Festivalului de poezie „Mihai 
Eminescu" s-a consumat du
minică 4 octombrie in sala 
Teatrului Național ..Vasile 
Alecsandri". La festivitatea de 
deschidere au participat tova
rășii Miu Dobrescu. membru 
sunleant al C.C. »1 P.C.R..
prim secretar al Comitetului 
județean de partid Iași, Pom- 
piliu Macovei. președintele 
Comitetului de stat pentru 
cultură și artă, peste 45 de 
poeți invitați, un mare nu
măr de creatori și iubitori »i

lași Festivalul

de poezie

,,Mihai Eminescu"

Sub emblema

artei din orașul de pe malul 
Bahluiului.

Cuînd cuvintul tovarășul 
Miu Dobrescu, a salutat căl
duros pe participant! și a de
finit semnificația manifestă
rilor înscrise pe agenda Fes
tivalului. Parlicipanții au fost 
salutați anoi de tovarășul 
Pompiliu Macovei, în numele 
Comitetului de stat pentru 
cultură și artă și de Alexan
dru Husar, președintele Co
mitetului județean pentru 
cultură și artă Iași care de
clară totodată deschise lu
crările celui de-al doilea 
Festival de poezie „Mihai E- 
minescu".

După o scurtă pauză intrăm 
— cu ajutorul muzicii și al 
poeziei — în constelația Lu
ceafărului. Gratie corului fi
larmonicii ieșene. ascultăm 
acordurile melancolice și pli
ne de reverie din „Seara pe 
deal" : împreună cu actorul 
Dinu lanculeseu evocăm 
„Stelele în cer" si omagiem 
pe „Dona Sol". Cu poetul și 
traducătorul Franyo Zoltan. 
încercăm emoția transmiterii 
mesajului eminescian dincolo 
de tiparele limbii române, în 
versiunea germană a poeziei 
„O, mamă" și prin aceea 
maghiară a cunoscutei ..De 
ce nu-mi vii Versuri oma
giale au mai citit poeții Ște-

NICOLAE BALTAG

(Continuare in pag. a lie)

PLENARA
CONSILIULUI U.A.S.R

Desfășurată 
îndemnurilor 
cuprinse în 
stită de tovarășul 
Ceaușescu, cu prilejul des
chiderii festive a anului de 
invățămint superior, plenara 
Consiliului U.A.S.R. din 3 
octombrie 1970 a fost consa
crată analizei activității aso
ciațiilor in anul universitar 
trecut, stabilirii sarcinilor și 
răspunderilor ce le revin io 
noul an universitar.

La lucrările plenarei 
luat parte tovarășii :

sub semnul 
și indicațiilor 

cuvintarea ro- 
Nicolae

au
____ _____ _ Ion

Iliescu, prim-secretar al C.C 
se

RECOLTEI
șele și municipiile întregii țări, 
piețele au fost din belșug apro
vizionate, multe cooperative »- 
gricole și întreprinderi agricole 
do stat au organizat expoziții și 
standuri cu vinzare. iar in sate, 
în foarte multe dintre ele, — ziua 
aceasta corespunde și aniversării 
a două decenii de la constituirea 
a numeroase cooperative agri
cole de producție cunoscute 
astăzi prin rezul 
bite obținute in 
ducțiilor vegetale 
in aprovizionarea 
a industriei cu 
me —, au fost organizate ser
bări, bilciuri, adunări festive. 
Dar. ceea ce a constituit numi
torul comun al atenției ți preo
cupărilor celor zece milioane de 
lucrători ai ogoarelor a fost in 
această zi efortul depus pe în
treg frontul recoltei. Răspunzind 
chemării partidului de a rtrirr-e 
la timp și fără pierderi roadele 
acestei toamne ți de a p 
pămint sămința viitoarelor 
de grin ți orz. oamenii 
din agricultură au întregit ieri 
imaginea de sărbătoare pr 
vențele dense ale muncii 
din zori și pină-n asfințit

(Continuare in peg. • U-t

al U.T.C, Ion Teoreanu, 
ful secției invățămint 
Consiliului de Miniștri, 
lexe Popescu, adjunct al 
nistrului invătămintului. 
participat de asemenea, 
prerentanți ai minivterek» 
și instituțiilor centrale cn 
rare colaborează V.A.S.R 
cadra didactice universitare, 
activiști ai U.T.C.

Pa baza raportulni pre 
rentat de tovarășul Im Tra
ian Ștefănesca. președinte!» 
Consiliului U A 51, plenar» 
a dezbătut, in lumina ketă-

A- 
■>■-
Aa
re.

ririlor și directivelor Con
gresului al X"-lea al P.C.R.. 
munca profesională, politico- 
educativă și obștească des
fășurată de asociații in anul 
universitar precedent și » 
adoptat măsurile concret» 

- pentru activitatea viitoare.
In cadrul dezbaterilor au 

luat cuvintul numeroși pâr
tiei panți.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a vorbit tovarășul 
Ion Iliescu.

Plenara a adoptat măsuri 
pentru intensificarea activi
tății organizațiilor studen
țești in vederea aplicării 
consecvente a Directivelor 
CC. al P.C.R. și a prevede
rilor Legii invățămîntului, 
in domeniul pregătirii profe
sionale și politico-ideologice, 
al educării comuniste a tine
retului studios in spiritul po
liticii partidului și statului 
nostru. In deplin consens cu 
necesitatea orientării consec
vente a școlii superioare că
tre cerințele economiei, ale 
practicii, ale creației mate
riale si spirituale, plenara ■ 
stabilit măsuri pentru dez-

cu 
din 
de

voltarea unor legături per
manente ale asociațiilor 
organizațiile U.T.C. 
unitățile productive și 
cercetare pentru a contribui
la mai buna integrare pro
fesională a viitorilor absol
venți.

Participanții la plenară au 
exprimat hotărirea fermă a 
studenților și asociațiilor de 
» înscrie in bilanțul acestui 
•n universitar rezultate co
respunzătoare condițiilor 
bune de învățătură ce le-au 
fost create, de a imprima acti
vității asociațiilor studențești 
un puternic impuls, spirit 
mobilizator și combativ în 
îndeplinirea sarcinilor în
credințate de partid.

In acest fel studențimea 
va aduce un profund și fier
binte omagiu de dragoste și 
cinstire închinat ntarii săr
bători — semicentenarul 
Partidului Comunist Român 
— și vor întimpina cu cinste 
Congresul al IX-lea al 
U.T.C., eveniment important 
in viața organizației revolu
ționare a tinerei generații 
din țara noastră.

PRIMA DUMINICA
STUDENȚEASCĂ ih
SALO
PETĂ
Animatori entuziaști ai ample

lor campanii de muncă patrioti
că — studenții — încă de la în
ceputul noului an universitar, 
nu și-au precupețit forțele pen
tru a contribui cu eficacitate la 
îndeplinirea unui important o- 
biectiv al toamnei agricole : cu
lesul porumbului. Mii de viitor 
specialiști și-au dat intilnire ieri 
dimineață, în frumoasa ți tradi
ționala zi de sărbătoare a roa
delor pe suprafețele I..A.S.-urilni 
participînd prin muncă la mo
mentele festive ale recoltei ce 
semnifică debutul unui nou an 
agricol. în clipele prețioase pen
tru succesul deplin al stringerii 
roadelor, participarea celor 4 000 
de studenți din Centrul univer
sitar București a reprezentat un 
sprijin substanțial pentru urgen
tarea lucrărilor de maximă im
portanță pentru agricultură.

200 de studenți de la Institu
tul de arhitectură au fost pre- 
zenți la I.A.S.-Tărtășești, 400 de 
viitori medici la I.A.S.-Bragadi- 
ru și la Brănești, cei de la con
strucții la I.A.S.-Fundeni. iar cei 
de la I.P.G.G. la I.A.S.-Belșuga- 
tele. Un puternic eșalon al mun
cii patriotice au prezentat stu 
denții politehniști : șase facultăți 
— chimia, automatica, mecanica 
agricolă, electrotehnica, electro
nica și mecanica — au trimi; 
cîte 100 de reprezentanți pe o- 
goarele întreprinderilor agricole 
de stat de la Buftea, Mogoșoaia 
și Ponești-Leordeni.

în drum spre Mogoșoaia, unde 
am însoțit brigăzile studențilot 
de la facultățile de mecanică și 
electrotehnică, „strigarea catalo
gului" s-a soldat cu nota zece 
pentru frecvență. O notă în plus 
pentru mobilizarea făcută de 
studenții electrotehniști care au 
participat la culesul porumbului 
începînd de la proaspeții 
boci" și terminînd 
în pragul ultimelor 
junși la destinație, 
litehniști, nici n-au 
îndrumările brigadierilor și au și 
luat în primire cîte un sector. 
Experiența campaniilor trecute 
și-a spus cuvîntul și nu rareori

„bo- 
cu cei aflați 
examene. A- 
studenții po- 
mai așteptat

C. STANCULESCU

(Continuare in pag. a ll-a)
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PUNCTE DE CONTROL

DEZORDINEA
UN INAMIC
AL CALITĂȚII

pentru a parcurge cu maximă a- 
tenpe traseele calității tn căuta
rea cauzelor care au contribuit 
la crearea acestei situații.

După numai cîțiva pași, ne 
tntîmpină in curte măria sa dez
ordinea domind peste împărăția 
nisipurilor de turnare și a scin
dărilor pentru platforma vagoa
nelor de marfă.

— Nisipul fiind depozitat tn 
curte, după cum vedeți, «a um-

Ieri, aproximativ zece mii de tineri din București au lucrat la 
strinsul recoltei. In imagine, studenți de la Institutul politehnic 

In timpul acțiunii patriotice la care au participat

Foto : P. TÎNJALA
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PROIECTELE SlNT
DE CE SE AMINA
REALIZAREA LOR?

Organizația U.T.C. a Liceu
lui „Gh. Șir.cai* din Capitală 
ți-a făcut simțită prezenta din 
primele zile de școală. Comi
tetul U.T.C. s-a întrunit pînâ 
acum de citeva ori pentru a 
discuta chestiuni organizato
rice, s-a pregătit plenara ac- 
tivuluL rare a avut și ea loc 
ta puțin timp dnoâ începerea 
cursurilor, a confirmat ho- 
tărlri-e organizațiilor de bază 
privind primirea a noi elevi 
In U.T.C., a organizat deschi
derea anului sportiv tn liceu, 
(competițiile de masă. la 
volei și baschet, au și în
ceput). Acum se pregătesc adu
nările de alegeri precum și 
ieșirea brigăzilor de muncă 
patriotică. însumind circa 600 
de elevi, la recoltatul porum
bului.

La plenara activului s-a 
perfectat un program de acti
vități care deschide perspec
tive extrem de interesante 
tuturor uteciștlior din liceu 
în sensul e* le oferă moda-

lități variate de pregătire po
litică și ideologică, de culti
vare a aptitudinilor, de pe
trecere a timpului liber.

Să luăm, ca prim exemplu, 
societatea literar-artistică și 
științifică a elevilor. Dacă a- 
nul trecut, la înființare, ea 
întrunea numai cercurile li- 
terar-artistice, de anul acesta 
și-a lărgit caracterul tncorpo- 
rînd și cercurile pe obiecte, 
adresîndu-se astfel și colegi
lor cu preocupări științifice, 
ideea comitetului U.T.C. de a 
da această turnură societății 
elevilor s-a bucurat de o de
plină adeziune. Societatea va 
funcționa cu patru secții — 
literar-artistică, științifică, ști
ințe sociale și o secție de is
torie a dezvoltării societății 
omenești. Cercurile merită de 
asemenea enumerate: cenaclul, 
colectivul criticilor, amicii 
teatrului, arte plastice, core
grafie, Inițiere muzicală, foto 
fac parte din prima secție. în 
a doua s-au grupat matemati
cienii, fizicienii, chimiștii, bio-

i

logit Cercurile de filozofie și 
economie politică fac parte din 
cea de a treia secție. A patra 
este concepută ca o activitate 
mai complexă, tnglobînd pro
iecții, conferințe, vizite etc. La 
plenara activului s-au perfec
tat chiar și chestiunile de a- 
mănunt: cine să lucreze la 
elaborarea statutului societății.

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare In pag. a U-a)

blă peste el, se umple cu noroi 
și apoi ajunge la turnătorie, își 
încep» explicațiile ing. Iosif 
Nagy, șef adjunct al serviciu? 
lui C.T.C., ghidul nostru, care ne 
va însoți pa parcursul investiga
țiilor.

— Vagoanele cu nisipuri de 
do diferite calități, mai ales când 
se întîmplă să vină noaptea sau 
în schimbul II se descarcă la în- 
tîmplare și cît mai repede de că
tre muncitorii necalificați pentru 
oa- uzina Jtă.cprț . plătească ațapa- 
ție.' Ajung astfel să «o amestec» 
nisipuri diferite chiar dacă »-âi» 
pus table indicatoare pentru 
locurile de descărcare a lor p» 
sortimente.

De reținut ci 80 la șuti 
din totalul rebuturilor se înre
gistrează la turnătorie. Cauza 
principali înscrisă lună de lună 
tn documentele justificative ale 
uzinei este tocmai „folosirea 
unor nisipuri necorespunzătoa
re". Se-ntîmplă, ce-i drept, ea 
uzina să primească de la furni
zori și nisipuri care nu întrunesc 
toate prescripțiile de calitate. 
Dar, lucru cert, uzina este apro
vizionată de regulă cu nisipuri 
de calitate acceptabilă. Ele de
vin, însă, ulterior, conform „re
țetei" arătate mai «tu „necores
punzătoare".

Defectele semnalate Ia piesele 
turnate: goluri, porozități, inclu
ziuni de nisip sînt deci pregătite 
din timp prin dezordinea exis
tentă în gospodărirea amestecu
lui de turnare.

Tocmai se descarcă un vagon 
cu seînduri pentru planșeuril»

I. MORARU

(Continuare tn pag. a II-a)
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A III-A
Tristețea lui Mărdărăscu de FANUS NEAGU 
COMENTARII. ȘTIRI, INFORMAȚII DE LA PRINCIPALELE 

COMPETIȚII DIN CAPITALĂ Șl DIN ȚARA

Imagine de pe Stadionul Republicii de la meciul internațional din
tre selecționatele școlare de fotbal ale Bucureștiului și Belgradului, 

disputat cu ocazia deschiderii Anului sportiv școlar
Foto : GH. CUCU

GUSTUS", Ia latini, este cuvîntul care, după I. Nădejde 
(Dicționar latin-român) are ca rădăcină gus, al cârei înțe
les a fost a „încerca". Figurat, la Quintilian, de pildă : „ca
racterul unui lucru". In Petit Larousse, sensul figurat e : „dis- 
cernămînt", „sentiment al frumosului" ; apoi : „predi
lecție", „înclinare" ; „grație", „eleganță* ; „opinie", „pre
ferință.".

În Regulile sau Grammatica țpoezii. Traduse în rumâneșta 
de I. Eliad, București, 1831 (textul integral reprodus de noi 
în vol. I Din Istoria teoriei ți a criticii literara românești) 
după ce se afirmă că „prea puține vorbe sînt în limba noas
tră care să fie primitoare de atîtea feluri de însemnări", 
și după precizarea că „gustul în Elocvenție precum și în 
Poezie este neprietin de toată împodobirea peste măsură", 
se subliniază : „Ne quid nimis (nimic peste măsură) este 
simbolul său cel vecinie după care se cunoaște".

Indicație prețioasă, mareînd o dată mai mult talentul pe
dagogic al celui care — acum 140 de ani — ne-a dat pri
mul manual de teorie literară, cu noțiuni estetice de primă 
necesitate în receptarea artistică. Evident, sursa lui Eliade 
este clasicistă, dar stilul redactării în limba națională este 
„modern", de o penetrantă sugestivitate : „El (gustul) sin
gur cunoaște și insuflă aceea ce trebuie să vorbim, aceea 
ce trebuie să tăcem. El știe să puie în regulă imaginația 
fără să o oprească, să astîmpere geniul fără să-l stingă, să 
îndrepteze stilul fără să-l facă neînțeles, să fie plăcut fără 
bufonerie (măscări), greu fără asprime, plin de frumusețe 
fără să-i lipsească nimic din instrucție (învățături), instruc
tiv fără a face să piarză nimic din frumuseți". Ne-ar trebui 
încă spațiu pentru a reproduce toate ipostazele în care 
Eliade situează noțiunea, -ultima referință fiind cea de ordi
nul conduitei sociale și al echilibrului interior : „Gustul mai 
este încă acela ce dă socotinților noastre cumpătarea ce le 
face puternice, icoanelor noastre delicateța ce le face amă
gitoare, cugetărilor noastre adevărul ce le face luminoase, 
cuvintelor noastre dulceața ce le face să fie ascultate, pînă 
îneît și împodobirii noastre bunacuviințâ, care place la 
toți ochii și se potrivește la toate vîrstele".

Neîndoios cel care, peste cîteva decenii, avea să fie pro-

(Continuare tn pag. a Il-a)
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ZIUA RECOLTEI CRONICA FILMULUI

0 zi a efortului,
a ritmului intens

„Ziua Recoltei" a fost marcată 
în primul rînd prin intensifi
carea eforturilor în munca des
fășurată pe ogoare, pentru strin- 
gerea grabnică și fără pierderi 
a producției agricole, pentru 
pregătirea terenului și însămin- 
țarea cerealelor păioase de 
toamnă. Pretutindeni. In jude
țele Olt. Galați, Teleorman, 
Constanța, Suceava, Botoșani, 
Brașov, Dolj, Satu Mare, Arad 
etc., țăranii cooperatori, munci
torii din fermele agricole, 
tractoriștii, inginerii și tehnicie
nii cărora li s-au adăugat mu de 
orășeni, elevi și studenți au fă
cut ca ritmul muncii să depă
șească mult realizările din silele 
precedente.

Pe lingă atmosfera specifică 
tîrgurilor de toamnă in care 
voia bună a fost alimentată nu 
numai de abundența produselor 
și a cumpărătorilor, ci ?i.,,de 
cîntecele și jocurile formații.or 
artistice în județul Galați, anul 
acesta, Ziua Recoltei a căpătat 
încă o’împlinire, aceea a sărbă
toririi prin muncă. Pe dealuri 
sau pe lunci mii de coopera
tori au muncit eu rtvnă la . cu
lesul porumbului sau a șuilor, 
la arat și semănat. în unele u; 
nități, precum I.A.S. Bărboși și 
Brateș, au lucrat și citeva sute 
de elevi de la liceele din Gala*’.. 
Lor li se vor adăuga de azi. 
după cum ne informa tov. Va- 
sile Carolică — prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al 
U.T.C., alți 1 700 de elevi gălă- 
țeni Eforturile depuse pentru 
strîngerea tn bune condiții a 
recoltei sînt evidențiate în a- 
ceastă zi de tradiționala sărbă
toare. Floarea-soarelui cultivată 
pe 18160 hectare a și fost re
coltată, iar acum este pe «Ar
șițe treieratul și transportul la 
baza de recepții. Cu rezu’tate 
deosebite la acest capitol se pot 
mîndri cooperativele agrieo.e 
din Băneasa, Suceveni. Vădeni, 
Țigănești și Suhurlui. Pe de altă 
parte culesul porumbului este 
în toi, mii de tone s-au adău
gat celor depozitate deja.

Și în județul Vaslui, membrii 
celor peste 100 de unități agri
cole și-au petrecut pini la că
derea asfințitului această dumi
nică a roadelor ruginii în haine 
de lucru, cu uneltele In miini, 
pe combine sau tractoare. Abia 
după aceea. In ceasurile Inseră
rii au scos din sipet straiele 
de gală și au mers la propria 
sărbătoare. In timpul zilei am 
întîlnit la Deleni. Stănilești, la 
Corou peste tot, satele ieșite cu 
mic cu mare la clmp. De altfel. 
In legătură cu explicarea aces
tor aspecte, tovarășul Vasile 
Chirvase. vicepreședinte al 
UJ.C.A.P. Vaslui. ne vorbea 
despre grija deosebită acordată 
mobilizării unor efective sărbă
torești în această zi de inaugu
rare a noului an agricol, despre 
preocuparea pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor. corelarea 
eforturilor unităților în general. 
La C_A.P. Vutcani. Laza și Ză- 
pădeni s-a munci’ îndeosebi la 
degajarea terenurilor în vede
rea insămînțărilor eu grin La 
aceeași lucrare au luat carte și 
detașamentele tinerilor de la 
C.AJ».-urfle Costesti și Laza în 
frunte cu secretarii comitetelor 
U.T.C. Corneliu Covalschi și 
Marin Bălan. între vii, la Tîr- 
zii. Huși și Cornu, dansul rit
mic, dirijat de miini neobosite, 
al panerelor pline eu struguri 
de Fetească, Ceasta, Alieote, 
proaspăt descins de pe arad, 
era cuceritor. Ctorehirâi de pe 

• zeci de hectare, de v*ț stră
vechi., au fost ieri culeși, sor
tați. pornind pe potecile vinu- 

un
tați, pornind pe poterile vi 
lui. Și aici tinerii au adus 
aport de preț : la Hlr’ău s-*u 
remarcat echipele uteciștUor 
Constantin Zancu «5 Petre Bor
za. la Cornu cea a hii Ion Dir.- 
cea.

★
Aseară, datele centralizate a- 

rătau că porumbul a fost recol
tat de pe mai bine de un milion 
de hectare, iar însămtoțarea 
griului se efectuase pe circa o 
jumătate de milion de hectare.

(De la corespondenții ți tri
mișii redacției).

Piețele toamnei
La Obor sau în' Piața centrală, 

în Rahova, Colentina sau Doro
banți, în piețele de cartier recent 
amenajate. Drumul Taberii, Mili
tari și Balta Albă, la centrele de

Sub emblema

(Urmare din pag. t 'l-a) 

fan Augustin Doinaș. George 
Lesnea, Ilie Constantin, Ha- 
ralambie Țugui și Adi Cusin.

Ulterior, in fața Teatrului 
Național a avut loe primirea 
ștafetei folclorice „Intre două 
lunci cu flori". Pornită cu 
citeva luni in urmă, concomi
tent din Prisăcani (in lunca 
Prutului) și Mircești (in lun
ca Șiretului), ștafeta a ajuns 
la 4 octombrie la Iași. Aici 
cele două grupuri de călăreți 
au sosit purtind albumele in 
care s-au consemnat cele mai 
autentice creații populare ine
dite intîlnite pe traseu.

La Galeriile Fondului Plas
tic a fost deschisă o expozi
ție din care merită semnalate 
cu deosebire tablourile lui 
Dimitrie Gavrilescu și Dan 
Hatmanu.

După amiază — in saloanele 
frumoasei case Pogor. Sea
ra — Ia teiul lut Emfnescu 
din grădina Copou din cau
za timpului nefavorabil pro
gramul de muzică corală și 
romanțe a fost inlocuit prin- 
tr-un recital de poezie.

desfacere LL.F. In fiecare oră 
zed de autocamioane au descăr
cat tone de legume și fructe *e- 
lecționate din producția acestui 
an, iar meșteri recur, oscup au ex
pus roadele muncii în imerje 
piramide de belșug, arome și cu
lori — sinteză a eforturilor depu
se pe tot cuprinsul țării. .(Păcat 
că afluenței neobișnuite de cum
părători nu i s-a răspuns cu ace
eași grijă și atunci cînd a fost 
vorba de numărul vînzătorilor, 
deci al punctelor de desfacere). 
Unități fruntașe au expus în pie
țele Capitalei dar mai ales la 
Halele centrale Obor, cu justifi
cată mîndrie, realizările prin care 
și-au cîștigat acest titlu de 
onoare.

Suprafețe măsurabile în mii și 
mii de metri pătrați au fost aco-

Imagine des intllnită ieri în piefe ’ Foto : C. CIOBOATĂ

perîte, ieri, cu standuri încărcate 
cu produse legumicole și fructe. 
Numai la Halele Obor, întreprin
derile agricole de stat au adus 
ipre desfacere peste zece vagoa
ne de fructe, douăzeci de vagoa
ne de legume (gogoșari, ardei 
grași, roșii de seră, vinete etc.) 
6.5 vagoane vinuri selecționate și 
superioare de regiune, iar coope
rativele agricole cantități duble, 
comparativ cu cele amintite mai 
ras. Din zori și pînă seara târziu, 
gospodinele au transportat 
aici sau din alte puncte de 
facere deschise în Capitală 
dusele necesare conservelor

de 
des- 
pro- 
pen-

tru iarnă. Producătorii ne-au asi
gurat că există toate condițiile ca 
toată această săptămînă piețele 
Bucureștiului să fie aprovizionate 
la nivelul zilei de ieri.

Expoziția-tîrg deschisă, ca în 
fiecare an, la Halele centrale 
Obor a demonstrat și cu acest 
prilej puterea agriculturii noastre 
cooperatiste, uriașele posibilități 
care există pentru a smulge pă- 
mîntului roade tot mai mari; ea 
a demonstrat pe viu justețea po
liticii agrare a Partidului Comu
nist Român, politică îndreptată 
spre creșterea avuției generale a 
societății, spre deplina satisfacere 
a nevoilor oamenilor muncii.

20 de ani, 20 de trepte 
pe calea dezvoltării

Ie., aproape 200 de coopera
tive agricole au sărbătorit ani
versarea a 20 de ani de la con
stituirea tot. Un asemenea eve
niment a conferit Zile recoltei 
un phis de entuziasm, a prile
juit o nouă evidențiere a rezul
tatelor bune obținute în spori
rea producțiilor agricole, în dez
voltarea economică a unităților. 
La Ivești. în județul Vaslui, e- 
fortnrile sistematizate în plus ale 
cooperatorilor au sprijinit pas 
cu pas ofensiv» celor 12 combi
ne de mare gabarit pentru re
coltat porumb. I-am găsit în 
lan și pe cooperatorii de la le- 
purent Bogdănești, Vindâreni. 
unități pentru care, de aseme
nea. 1970 marchează un an ju
biliar. „Am înțeles, spunea 
Constantin Butnaru, președinte
le cooperativei din Bogdănești, 
că putem înnobila sensul acestei 
sărbători muncind, conferindu-i 
noi ceasuri în treptele rodniciei 
de mîine". Am regăsit vii, aici, 
tn rindul cooperatorilor de toate 
vîrstele ecourile înaltelor felici
tări și îndemnuri adresate de că
tre conducerea partidului cu o- 
cazia jubileelor.

La festivitatea închinată îm
plinirii a 20 de ani de la în
ființarea cooperativei agricole 
din Cematu — județul Covasna, 
cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de către tovarășul Carol 
Kiraly, prim secretar al Comi
tetului județean Covasna al 
P.C.R. care a relevat faptul că 
în această unitate, unde mun
cesc înfrățiți 2 000 de familii de 
români și maghiari, averea ob
ștească se ridică la peste 
20 000 000 lei. Festivități asemă
nătoare au mai avut loc dumi
nică, în județul Covasna, și la 
cooperativele agricole din Măr- 
tineni și Lemnia.

Două decenii de existență au 
sărbătorit, alături de membrii 
altor opt cooperative agricole 
din județul Timiș și cooperatorii 
din Tomnatic. Cu toate condi
țiile grele din acest an, rezulta
tele obținute la principalele cul
turi depășesc mediile planifica
te. Astfel numai in acest an har
nicii cooperatori 
vor livra statului 
tul anului 4 500 
335 tone cereale, 
clă, 1100 tone• •••••
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din Tomnatic 
pînă la sfîrși- 

tone legume, 
420 tone sfe- 

struguri și

• •

PROIECTELE SlNT FRUMOASE!
(Urmare din pag. I)

să se modifice legitimațiile de 
membru, să se facă o emble
mă, să se aleagă forurile de 
conducere — îneît cercurile 
societății să-și poată incepe 
activitatea imediat. Acest 
proiect ambițios urmează să 
fie realizat la sfîrșitul lunii 
octombrie.

Anul acesta s-a conturat un 
ansamblu de forme menit să

GUSTUL
(Urmare din pag. I)

clamat „părinte al literaturii române'. se eternizează nu 
numai ca întemeietor, alături de Asachi, al presei române, 
nu numai ca primul editor român de anvergură modernă, 
dar și ca primul pedagog național al bunului-gust. Ceea 
ce în istoria civilizației și a culturii unui popor nu e puțin 
lucru. Dimpotrivă I

După Eliade (sau Heliade, cum și-a scris mai apoi nu
mele), Maiorescu, Odobescu aveau să-i succedeze în dez
voltarea noțiunii de gust: primul prin aplicarea ei la lite
ratură (în 1867), cel de-al doilea prin implicarea ei in sce
nariul acelei savuroase introduceri în istoria artelor care e 
Pseudo-kinegetikos (în 1874).

în veacul XX, noțiunea avea să facă lungă carieră, invo
cată, acum, în multiple domenii, de unde și proliferarea con
tinuă de multiple sensuri mai mult sau mai puțin sinonime 
sau analogice cu profilul de versiune heliadescă. Ibrăileanu, 
Vianu, Zarifopol pot fi oricînd citați pentru variatele unghiuri 
din care se referă la gust și variatele accepții pe care le 
acordă. Cea mai pertinentă ni se pare, totuși, aceea a lui 
Călinescu, raportîndu-se la educația gustului artistic in for
marea criticului literar : „Gustul nu e un miracol, totuși se 
capătă printr-un lung exercițiu și printr-o supraveghere ce de
pășește uneori limitele unei generații*.

Sublinierile sînt ale noastre.
P. S. In tableta precedentă, un rlnd sărit a făcut aproape inin

teligibilă fraza a Il-a din primul alineat. Deci : Programele es
tetice ale diferitelor școli și curente, jurnalele de creație ale 
scriitorilor, ale artiștilor, ca șl creațiile înseși încep prin a se 
raportș la o tradiție, față de care își fixează sau nu un punct 
de vedere inedit, conflgurînd, tn concret, un anume „spirit", In
tegrat organic actualității, modern pe diverse trepte ale desfă
șurării devenirii artistice, universal tn esența lui.

lărgească orizontul politie și 
ideologic al elevilor în funcție 
de treapta de studiu pe care 
se află, deci de pregătirea 
prezentă. Avîndu-se în vede
re aniversarea a 50 de ani de 
existență a partidului el a 
fost astfel conceput îneît să 
servească cunoașterii istoriei 
partidului nostru, a politicii 
sale de făurire a societății so
cialiste. Elevii claselor a IX-a 
vor participa la un ciclu de 
expuneri grupate sub titlul 
„Momente din istoria mișcării 
revoluționare, muncitorești, 
democratice și de tineret din 
țara noastră". Cei din clasele 
a X-a sînt grupați în lectora
tul intitulat; „File din cartea 
de aur a partidului" și care 
va fi realizat cu sprijinul Mu
zeului de Istorie a Partidului. 
La sugestia elevilor din cla
sele a Xl-a, s-au creat, pen
tru ei. cercuri de filozofie, e- 
conomie politică, politică in
ternă și externă. Și, în sfîrșit, 
elevii claselor a XlI-a vor 
participa la un lectorat ale 
cărui teme urmează să se de-

tezele, deci o etapă de vîrf în 
activitateă școlară. Sigur, pro
iectele înfățișate au în vedere 
întregul trimestru dar ele nu 
pot aglomera ultima sa parte. 
N-ar fi în nțgi un fel echita
bil ; uteciștii trebuie să tră
iască viața de organizație în 
permanență, acțiunile cerute 
de ei alternîndu-se, comple- 
tîndu-se într-un flux continuu.

Iată o temă în atenția co
mitetului U.T.C. care recla
mă nu o ședință în plus, ci 
trecerea la acțiune imediată.

G. !▼.

fructe, 210 tone carne și 7 000 
hectolitri lapte. Toate aces
tea fac ca avutul obștesc să 
ajungă în 1970 la 40 milioane lei 
față de 4,4 milioane lei în 1960 
și față de 122 000 lei în 1951, 
primul an de muncă înfrățită, 
„întotdeauna — explica preșe
dintele Petru Feneș în fața ce
lor 250 de invitați prezenți la 
festivitate — ne-am dus pînă la 
capăt angajamentele luate. A- 
cest lucru ne-a întărit convinge
rea că putem face întotdeauna 
mai mult. în cinstea celor două 
evenimente: a sărbătoririi Zilei 
recoltei și a aniversării a 20 de 
ani de existență am însămînțat 
65 de hectare cu orz, am recol
tat 40 hectare sfeclă iar din cele

am 
re-

400 hectare cu porumb 
transportat în hambare deja 
colta de pe 130 de hectare".

Reportaj realizat de 
N. COȘOVEANU 
și corespondenții 

„Scînteii tineretului"

Unul din regizorii de vogă și 
de mare talent, John Schlessln- 
ger — nu demult distins cu 
Premiul Oscar pentru „Cow- 
boyul de la miezul nopții" — a 
prezent pe ecranele noastre 
printr-o ecranizare liberă după 
un roman al clasicului englez 
Thomas Hardy : „Departe de 
lumea dezlănțuită".

Ce anume l-a „dezlănțuit" pe 
cineast in această ecranizare e 
lesne de înțeles : psihologia 
contradictorie a personajului 
feminin al cărții, Bathseba Ever- 
dene. Cînd suavă și îndurerată, 
cind răvășită de orgolii și pa
timă, eroina acestei * 
povești de dragoste 
cel mai autentic — și 
sia literară și în cea 
grafică — strigăt al 
rului împotriva 
dintr-o societate, violent și în 
același timp fals puritană cum 
era societatea engleză din a 
doua jumătate a secolului XIX.

într-o comunitate rurală în
chistată, tînăra eroină trebuie 
să-și apere independența mo
rală amenințată, deopotrivă, de 
mediul în care trăiește și de 
caracterul său șovăielnic, minat 
de felul aspru In care știe și 
nu știe să-și cenzureze pasiu
nile. Cum se cunoaște, e greu 
să aperi pe cineva de el însuși... 
Bathseba; departe de dezlăn
țuirea lumii, rămîne prizoniera 
lunecătoarei ei complexități. 
Refuză doi pretendenți, pentru 
un al treilea, sergentul Troy, 
personaj ușuratec, tipic produs 
al mediului cazon. De aici, pre
vizibilă, drama. Imposibilitatea 
comuniunii cu Troy e rezolvat* 
prin uciderea acestuia de către 
unul dintre cei care a fost re
fuzat de eroină...

Finalul, iar previzibil, asasi
nul va fi închis, iar Bathseba 
va rămîne alături de fermierul 
Gabriel Oak.

Acțiune greoaie, moraliza
toare, de roman englez clasio

dramatice 
reprezintă 
în expre- 
cinemato- 
romancie- 

prejudecăților

eu personaje liniare. Schlessin- 
ger, fascinat totuși de singura 
eroină a romancierului care are 
o existență plurivalentă, acordă 
acesteia, în filmul său, o furie 
existențială și ea tipică pentru 
ceea ce înseamnă acum, azi, în 
autentica literatură și cinema
tografie engleză, personajul 
marilor dezbateri interioare.

Admirabil pretext pentru „ne
liniștea" estetică și etică a ci
neastului contemporan, roma
nul lui Hardy nu și-a trădat pe 
ecran substanța comico-tragică 
care constituie tematica tuturor 
operelor scriitorului. Reîntîl- 
nim în film aceeași gravă între
bare asupra responsabilității re
lațiilor dintre oameni și putem 
afirma că „Departe de lumea 
dezlănțuită" nu e o simplă po
veste cu final fericit, ci un fel

de a vedea că acel cuvînt destin, 
care poate exprima mult și ni- 
mio în același timp, nu e un joc 
orb al întîmplării... .

Scriitorul Thomas Hardy e 
caracterizat prin felul in care-și 
plăsmuiește personajele ca poet, 
regizorul' Schlessinger poate fi 
și el caracterizat la fel. Atît 
doar că renunță într-un fel la 
rimă, atent doar lă ritm...

în rolul principal, una din 
marile actrițe ale filmului con
temporan : Julie Christie (des
pre care, la noi, cel mai exact 
a scris în romanul său „Maimu
țe personale", Radu Cosașu). 
Alături de ea, Terence Stamp 
(cunoscut din „Procesul profe
sorului Weir") Peter Finch și A- 
lan Bates (cunoscut și el dit* 
„Zorba Grecul" și „Cabotinul").

* TUDOR STANESCU

Liceul pedagogic din Craiova 
a împlinit 100 de ani

La 1 octombrie 1870. la Craiova 
și-a deschis porțile școala norma
lă de învățători. In cel 100 de ani 
de existență școala craioveană a 
cunoscut prefacerile tuturor re
formelor prin care a trecut tnvă- 
(âmtntul nostru.

Pedagogii care au pregătit multe 
generații de învățători s-au stră
duit să le insufle acestora sensul 
adevărat al misiunii lor, au con
tribuit la geneza și dezvoltarea 
gtndlril șt practicii pedagogice 
românești. Numeroși absolvenți 
s-au identificat cu năzuințele po
porului, afirmindu-se prin întrea
ga lor activitate ca demni pa- 
trloți.

Adunarea festivă din sala Tea
trului Național din Craiova,' a 
prilejuit evocarea unor momente 
importante din istoria liceului pe-

dagogtc, a unor marcante perso
nalități care au fost aici profesori 
sau elevi. Cel prezenți au fost sa
lutați de tovarășul Traian Pop, 
ministru adjunct al Invățămtntu- 
lui. Adunarea a fost precedată de 
o interesantă sesiune științifică, 
de deschiderea unei expoziții re
trospective — un veritabil muzeu 
al școlii — de o paradă a forma
țiilor artistice ale elevilor. Un loc 
aparte îl ocupă în Istoria acestei 
școli dezvoltarea fără precedent 
pe care a cunoscut-o în anii so
cialismului. datorită politicii de 
stimulare a învățămlntului dusă 
de Partitful Comunist Român.

Adunarea festivă a adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R.. tovară
șului Nlcolae Ceaușescu personal.

V. RAVESCU

1

«
PRIMA DUMINICĂ 

ÎN SALOPETĂ
(Urmare din pag. I)

întîlnit pe cei din anii maiam mtilmt pe cei am anii mai 
mici ajutați și îndrumați de co
legii lor mai mari, familiarizați 
mai mult cu exigențele muncilor 
agricole. întreceri spontane au 
punctat primele ore de muncă. 
Iată, de altfel și cîțiva studenți 
care s-au remarcat de la începu
tul zilei de muncă: Tatiana 
Hoară (anul IV), Georgeta Bor- 
țoi (anul IV), Tudorel Giscă (a- 
nul III), Marin Crăciun (anul 
IX7), Ovidiu Grigorescu (anul V). 
Și totuși citarea doar a cîtorva 
nume ar nedreptăți efortul una
nim al tuturor care au răspuns 
prezent în decursul zilei de ieri 
la campania de recoltarea po
rumbului. La sfîrșitul orelor de 
muncă prestată un prim și încu
rajator bilanț a concretizat eloc
vent sprijinul acordat de stu
denți : 160 000 de kilograme de 
porumb cules de pe o suprafață 
de 40 de hectare. Tovarășul di
rector al întreprinderii agricole 
de stat Mogoșoaia, inginerul a- 
gronom Mihai Popa, ne spunea: 
„Contribuția studenților a fost 
deosebit de eficientă pentru rea
lizarea unuia dintre cele mai im
portante obiective ale calendaru
lui agricol de toamnă. începută 
pe un front larg campania de 
recoltare a porumbului a benefi
ciat de concentrarea masivă de 
forțe ale tineretului din institute 
și facultăți, fapt care va urgen
ta considerabil termenele lucră
rilor agricole". Dacă studenții 
institutelor agronomice au fost 
primii care au răspuns chemării 
partidului de a ajuta la recolta
rea roadelor bogate ale acestei 
toamne, fără întîrzieri și fără 
pierderi, studenții celorlalte in-

stitute și facultăți nu au avut 
„restanțe" în manifestarea ple
nară a prezenței lor în amfitea
trele muncii patriotice. Ajutorul 
tineretului studios, din școli și 
facultăți, neprecupețit și entu
ziast, a autentificat în aceste 
zile, încă o dată, profundele re
zonanțe ale educației prin mun
că și pentru muncă, confirmind 
înaltele calități ale viitorilor con
structori ai socialismului și co
munismului.

Cronica
U.T.C

ÎN CURSUL ZILEI DE 
SÎMBĂTA tovarășul Ion Po
pescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., a primit delegația Co
mitetului pentru relații inter
naționale al Asociației Fran
ceze pentru tineret și educa
ție populară (C.R.I.F.), care, 
la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, efectuează 
o vizită in țara noastră.

Întrevederea a decurs în
tr-o atmosferă cordială de 
înțelegere tovărășească.

DUMINICA DIMINEAȚA 
s-a înapoiat în Capitală ve
nind de la Moscova delega
ția Uniunii Tineretului Co
munist formată din tovară
șii Constantin Jurcâ, secre

tar al Comitetului Județean 
Constanța al U.T.C., Stefan 
Ciobanu, activist al C.C. al 
U.T.C., și Eugen Mîndru, cer
cetător la Centrul de Cerce
tări pentru problemele ti
neretului, care au participat 
la Conferința Internaționa
lă „Lemn și educația comu
nistă a tineretului".

DEZORDINEA
(Urmare din pag. I)

vagoanelor de marfă. Muncitorii 
le trec peste nisipul descărcat 
de-a lungul liniei, călcîndu-1 în 
picioare. Tot nisip pentru tut- 
nătorie. Scîndurile sînt puse gră
madă, în aer liber. Deci, nici 
materialul lemnos care vine în 
uzină uscat artificial, gata pen
tru a fi montat la vagoane nu 
este scutit de un tratament de 
degradare înaintea intrării în 
secții. Higroscopice fiind vine 
ploaia, vîntul, se impregnează cu 
apă și mai montează-le dacă 
poți la vagon. Dacă se montea
ză așa, se usucă și apar crăpă
turi între ele prin care va curge 
apoi griul, nisipul, sau ce se va 
transporta. Dacă se usucă la be
neficiar, bineînțeles. Dacă se 
usucă aici, se ia totul de la ca
păt Se scot cele crăpate sau de
venite prea înguste și se mon
tează altele în locul lor.

Grămezile de seînduri 
cate și aruncate de-a 
printre movile de nisip,
rile crăpate de atîta așteptare în 
ploaie, doar, doar s-o îndura ci
neva să pună mîna să le știvu- 
iască și să le protejeze cu hîrtie 
gudronată arată că măsura „de 
maximă urgență" de care ni se 
spunea continuă să fie aplicată 
doar formal.

Secțiile de prelucrări meca
nice sînt clasate 
după turnătorie, 
toare de rebut 
vertisment primit 
tovarășului loan
șeful subunității CTC de la sec
ția pregătire I ne lămurește des
pre modul în care se ține evi-

descăr- 
vâlma 

seîndu-

pe locul doi, 
ca producă- 
Un prim a- 

din partea 
Ardeleanu II,

I
I[flr»e/no 
I

finitiveze după sondarea pre- | 
ferințelor viitorilor absolvenți. I 
Oricine va recunoaște că a- 
cest proiect, diversificat și | 
judicios conceput, poate să a- I 
copere zone importante din ’ 
sfera de interese ale uteciști- g 
lor. Trecerea la realizarea I 
lui este prevăzută însă tot 
pentru sfîrșitul lui octombrie.

în același mod se pun pro
blemele și pentru restul com
partimentelor vieții de orga
nizație : totul sau aproape to
tul a fost amînat pentru după 
adunările de alegeri. Noi cre
dem că, ( 
rea și desfășurarea alegerilor 
poate fi încununată de succes | 
tocmai In contextul unei vieți g 
de organizație intense. Să nu 
uităm că pînă Ia sfîrșitul lunii 
octombrie se scurge aproape 
jumătate din primul trimes
tru de școală, că din primele 
zile ale lui noiembrie încep

I
I

de alegeri. Noi ere- g 
dimpotrivă, pregăti- |

I
I

SUNETUL MUZICII: rulează la 
Patria (orele 12,45; 16,30; 20.15).

HIBERNATUS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; II; 13; 15; 17; 
19,15; 21,15); Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) ; Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 18,30; 
20,45); Modem (orele 9; 11; 12,45; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30); Arenele 
Romane (orele 19,15); Grădina 
Doina (18,15); Grădina Festival 
(orele 19,30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15); Capitol (orele 8,45; 10,45; 
13,15; 16; 18,30; 21); Stadionul Di
namo (orele 19,30); Grădina Ca
pitol (orele 19,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,45; 19; 21) ; Favorit (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

AURUL : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) ; Grivlța (orele 18,15; 20,30).

CANARUL ȘI VISCOLUL 
lează Ia Grivlța (orele 16) ; Cen
tral (orele 18,15; 20,45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Central (orele 8,30; 
10.45; 13.15; 15,45).

HEI, TU ! : rulează la Lumina 
(orele 9,30—16 în continuare ; 18.30;
20.45) .

CĂLUGĂRITĂ (ambele serii) : 
rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30).

ru-

HATARI: rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20 in continuare).

PĂSĂRILE : rulează la Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30); Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15) ;
Grădina Aurora (orele 19) ; Gră
dina Tomis (orele 19).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,30;
15,30 ; 18; 20,15); Gloria (orele 9; 
11,45; ----- -----
(orele 11; 16, 18,15; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA: 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

URMĂRIREA: rulează Ia Bu- 
zești (orele 15,30; 18); Grădina Bu- 
zești (orele 20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Dacia ’ ' * " ‘
continuare); 
rele 19,45); 
15,30; 18).

DEGETUL
Bucegi (orele 16; 18,15;
Volga (orele 16; 18,15; 20,30); Arta 
(orele 15,30; 18) ; Grădina Arta (o- 
rele 20); Grădina Bucegi (orele 
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA: rulează 
la Unirea (orele 15,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RIAN: rulează la Unirea (o- 
rele 18; 20,15) ; Grădina Unirea 
(orele 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18) ; Grădina Lira 
(orele 20).

GAUDEAMUS IGITUR: rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30).

jUICIC O, U,I)U,
Gloria (orele 9;

14,30; 17,15; 20) ; Flamura

(orele 8,45—20,30 tn 
Progresul Parc (o- 

Progresul (orele

DE FIER: rulează la
20,30) ;

...SA UCIZI O PASARE CINTA- 
TOARE: rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

TIFFANY MEMORANDUM: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Glulești (orele 15,30 ; 
18; 20,30); Viitorul (orele 16;
19.15) .

INTILNIREA: rulează la Miori
ța (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 20) ; 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ALFA ROMEO ȘI JULIET A: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Moșilor (orele 19).

RIO BRAVO : rulează la Popu
lar (orele 18; 20,15).

CLIPA DE libertate: rulea
ză la Popular (orele 15,30).

ULTIMUL DRUM: rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

AMBUSCADA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 17,45; 20).

TACEREA BĂRBAȚILOR: ru
lează la Pacea (orele 16; 18; 20).

JANDARMUL SE TNSOARA : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Flacăra (orele 16; 
18; 20).

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18; 20,15) ; 
Grădina Vitan (orele 20,15).

STRĂINII: rulează la Rahova 
(orele 18): Grădina Rahova (orele 
20).

FLACARA OLIMPICA i rulează 
la Rahova (orele 15,30).

CAVALERUL FARA LEGE: ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17).

^fealre
LUNI, 5 OCTOMBRIE 197#

Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SÎNGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea
trul Național ,.I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 20 ; (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF P — ora 20.

I
I
I
I
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră « 18,05 Sub 
semnul profesiunii a 18,40 Tele- 
glob • 19,00 Actualitatea în eco
nomie • 19,15 Anunțuri — publi
citate • 19.20 1001 de seri. Emisiu
ne pentru cei mici «> 19,30 Tele
jurnalul de seară e 20,00 Agenda 
politică • 20,10 Roman foileton. 
Punct șl contrapunct (III) « 20,55 
Panoramic științific • 21,20 Din 
carnetul cu amintiri al „Cerbului 
de aur" • 22,20 Telejurnalul de 
noapte • 22,35 Rampa • 23,00 
Închiderea emisiunii.

I
I
I

dența rebuturilor aici: Numărul 
real al rebuturilor este mai mare 
decît cel dinaeripto I De ce?—- 
Anumite piese rebutate sînt 
aruncate pe ascuns de cei vino- 
vați la fier vechi încercînd să-și 
tăinuiască vina pentru a nu fi 
înregistrate ca rebuturi și deci 
penalizați. Stai și te întrebi: 
Cum este posibil ?

Faptul devine realitate pentru 
că nu există o evidență riguroa
să a pieselor în secție. Găsită în 
coșul cu fier vechi piesa nu mai 
poate fi atribuită cu certitudine 
celui care a rebutat-o pentru că 
sînt mai mulți care le lucrează. 
Constatarea la capătul unor pe
rioade mai mari de timp că o 
anumită cantitate de metal nu 
poate fi justificată (a intrat în 
secție, dar nu a ieșit nici sub 
formă de piese nici sub formă 
de rebuturi) confirmă că se tăi- 
nuiesc anumite abateri de la 
disciplina tehnologică. Simpla 
constatare nu rezolvă însă nimic. 
Dezordinea se instalează deci și 
aici ca parazit al calității. „Dacă 
muncitorii ar fi controlați cu mai 
multă răspundere de către maiș
tri, remarcă tov. Aurel Rusu, 
membru al biroului comitetului 
de partid pe uzină, ar fi mai 
puține rebuturi". într-adevăr, 
dacă s-ar ține o evidență strictă 
a pieselor urmărindu-se fiecare 
haltă din circulația lor cu mai 
multă răspundere, ar crește preo
cuparea pentru respectarea în
tocmai a procesului tehnologic. 
Ar scădea, desigur și numărul 
celor care produc rebuturi din 
neglijență (dăm și cîteva nume 
loan Bac, Iosif Steld, Ștefan 
Ghimeș de la secția pregătire I) 
aducînd prejudicii material^ uzi, 
nei.

N ffT îndreptat 
activitatea comitetului coordo
nator al U.T.C. Tovarășul Mir
cea Pavel, secretarul comitetu
lui coordonator al U.T.C. ne ex
plică cum înțelege dînsul să con
tribuie la remedierea acestor se
rioase neajunsuri : 
(în fiecare lună la 
ție) unei expuneri 
litatea produselor, 
lună la altă secție, 
tov. ing. Iosif Nagy însărcinat 
cu prezentarea expunerilor ne 
spune deschis : „Efect nu cred 
să aibă asupra tinerilor", este de 
prisos să mai adăugăm ceva des
pre eficacitatea „acțiunii" orga
nizației U.T.C. pentru creare# 
unej atitudini corespunzătoare 
față de calitatea produselor. 
Pentru numărul mare de tineri 
care lucrează la uzina de vagoa
ne din Arad, stivuirea și acope
rirea cu hîrtie gudronată a seîn- 
durilor aflate în dezordine devi
ne ușor de realizat dacă orga
nizația U.T.C. mobilizează în- 
țreagă această forță, într-o după 
masă sau duminică Ia cîteva ore 
de muncă patriotică. Se pot găsi 
soluții operative și eficace de 
înlăturare a dezordinei din toate 
locurile unde mai există ca pa
razit al calității. Uzina de va
goane din Arad dispune de su
ficiente resurse interne pe care 
le poate utiliza pentru redresa
rea balanței economice înclinată 
de pierderile prin rebuturi.

prezentarea 
cîte o sec- 
despre'*pa
in fiecare 
Dacă însuși

i t»J
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SĂRBĂTOARE JUVENILA
DEALUL SPIRII

de FÂNUS NEAGl) însemnări

de la Festivitatea

de deschidere
Ia

I
I
I
I

tirgul Ieșilor. 
cum de foar- 
mi-a fost dai 
unde lumina

in Rapid 
nu am crezut nicio- 

UTA Politehnica 
văzui meciul la te- 

■ Jucat foarte bine

Tristețea lui Mărdărăscu

ATLETISM

SPORT • SPORT « SPORT

ETAPA REZULTATELOR SCONTATE
• RAPID Șl F. C. ARGEȘ AU SMULS CÎTE UN PUNCT ÎN DEPLASARE • DINAMO, ÎNVINGĂTOARE LA SCOR, A PRE
LUAT ȘEFIA CLASAMENTULUI • C.F.R. CLUJ, LA PRIMA VICTORIE, PREDA „LANTERNA" COLEGILOR TIMIȘORENI 

• EFICACITATE MEDIOCRĂ : SASE ECHIPE N-AU ÎNSCRIS NICI UN GOL

Fotbal sub umbrele
Primul adversar — vremea 

capricioasă: la Arad și Plo
iești ploaie violentă și gazo- 
nuii inundate, la București 
burniță iar în celelalte părți, 
frig și nori întunecoși, amenin
țători. Deci, fotbal sub umbre
le. Și nu sîntem nici măcar la 
jumătatea drumului. Să ne ame
nințe, oare, în continuare, o 
toamnă cu toane, capricioasă, 
potrivnică fotbalului și popularii 
tribunelor ? Meciurile urmărite 
de privirile atente ale observato
rilor federali s-au caracterizat 
prin dispute dîrze, partide de 
mare luptă, rezultatele rămînlnd 
pînă în ultimele secunde sub 
semnul incertitudinii, al instabi
lității. Ceea ce nu e rău. Prin 
aceasta, partidele au avut un 
plus de atractivitate și imprevi
zibil. Din nou consemnăm, ca 
efect al preocupării pentru ofen
sivă, pentru atac eficiența unor 
înaintări : s-au marcat 18 goluri. 
Mult, dacă ne gîndim că 6 echi
pe n-au punctat deloc. Să în
semne oare aceasta că antrenorii 
naționalei nu mai trebuie să aibă 
emoții ? Nu cred. Doar proaspăta 
extremă promovată, Florian Du
mitrescu, mareînd și ieri golul 
victoriei, după ce a fost eroul 
calificării echipei U.T.A. alături 
de Gomea, nu se dezminte. în 
ce-i privește pe ceilalți titulari, 
ne pare rău, dar coeficientul ri
dicat al eficacității etapelor, nu 
li se datorește. în schimb, presară 
piper și sare peste campionat, ti-

“ : dinamovistul Dora Po-
— ieri două goluri, tiroi- 

șoreanu Bojin — 4 goluri — 
Dudu Georgescu — 4 goluri — 
ambii în fruntea clasamentului 
golgeterilor.

Retrospectiva ne evidențiază 
încă o curiozitate : echipa cu

DIVIIIA D
i

Oltenița — C.F.R. 
1—0, Flacăra Mo- 
Ceahlăul P. Neamț

SERIA
S. N. 

Pașcani 
reni — _ _.
0—0, Oțelul Galați — Poli
tehnica Galați 3—0, Sportul 
Studențesc — Metalul Bucu
rești 2—1, Metrom Brașov — 
Știința Bacău 0—0, Poiana 
Cîmpina — Metalul Tîrgo- 
viște I—0, Portul Constanța
— Progresul Brăila 0—0, Du
nărea Giurgiu — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—0.
SERIA A II-A

C.S.M. Reșița — Gloria 
Bistrița 6—0, Minerul B. 
Mare — Politehnica Timi
șoara 1—1, U.M. Timișoara
— Olimpia Oradea 2—1, Va
gonul Arad — Metalurgistul 
Cugir 0—0, C.S.M. Sibiu — 
Electroputere Craiova 3—0. 
Crișul Oradea — C.F.R. 
Arad 2—0.

RUGBY
Venită la București ca victimă 

sigură, Politehnica din lași a răs
turnat toate calculele și previziu
nile, învingînd. ieri pe Dlnamo 
București la scor : 19—6.

Derulînd filmul acestei întîlnlrl 
trebuie să facem o remarcă esen
țială : studenții ieșeni au cîștigat 
fructificînd toate greșelile adver
sarilor lor. Și au fost destule. Și 
așa de grave că, la un moment 
dat, Politehnica a condus cu 16—3. 
La pasele neglijente, la plasamen
tul defectuos al dlnamoviștilor, 
ieșenii răspund cu placaje ferme 
și lovituri de tușă oportune și 
prompte.

Simțind dezordinea dinamovlstă, 
lipsa lor de concentrare, jucătorii 
E. Crișan. M. Popa, M. Vârzan și 
excelentul Gh. Rujoiu de la Poli
tehnica, găsesc pînă la sfirșitul

SURPRIZA
DE PROPORȚII

meciului resursele fizice necesare 
să păstreze un rezultat favorabil 
lor. Victoria meritată a studenți
lor ieșeni, o surpriză de proporții, 
este rezultatul dăruirii, seriozității 
și dragostei pentru culorile clubu
lui.

Ne întrebăm pentru a nu știu 
cita oară ce se Inttmplă cu echipa 
Dlnamo ? Jucători cu state vechi 
de serviciu !n reprezentativele 
naționale șl mat recențll Baciu, 
Iorgulescu, Dărăban reveniți din- 
tr-un turneu din Franța, sînt de 
nerecunoscut.

Arbitrajul Iul T. Wlting — ex
celent.

In cel de al doilea meci de pe 
stadionul din Șoseaua Oltenița. 
Steaua a Învins confortabil pe 
Constructorul cu 2S—3. Un meci 
fără istoric In care steliștll au fost 
superiori în toate compartimen
tele.

Bun arbitrajul lui R. Chiriac. 
în concluzie, la meciurile vizio

nat* Ieri, s-ar putea exprima În
grijorarea față de comportarea 
sub orice eritică a unora dintre 
jucătorii noștri fruntași, lipsurile 
elementare în bagajul lor de cu
noștințe tehnico-tactice. lipsa de 
convingere cu care joacă. Iată cî- 
teva carențe flagrante ce trebuie 
grabnic remediate In ‘
te șl la pregătiri.

antrenamen-

GABRIEL FLOREA

cel mai slab atac, este aceeași 
care are cea mai bună apărare ; 
Rapidul. A marcat, în 6 etape, 
doar 3 goluri — unul pentru 180 
de minute de joc ! — și a primit 
2. Cele mai slabe apărări — 
C.F.R. Cluj (12 goluri), Farul 
(11) și F. C. Argeș (10).

Etapa de ieri, mai evidenția
ză — după prima victorie a ce
feriștilor clujeni — un record... 
de tribune goale: Petroșani — 
2 000 de spectatori. Barometrul 
publicului de aici funcționează 
direct proporțional cu calitatea 
evoluției echipei Jiul in acest 
nou sezon. Cit de neplăcut tre
buie să fie să joci în fața unor 
tribune goale.

Dintre revanșe, una s-a sol
dat la un scor copios : Dinan» 
— Farul 4—1. Trei echipe se 
pot socoti nemulțumite de rezul
tate : Politehnica Progresul p 
studenții clujeni. In maaneul de 
pe „23 August", Progresul a 
trăit o adevărată dramă : cu 13

n-a făcut mare lucra. Mai aștep
tăm I De ce nu e și in fotbal

ca la șah, cînd vedeta trebuie 
să-și îndeplineașcă, din cind în 
cind, norma de_ maestru ? A- 
tuna, desigur, ți antrenorii na
ționalei ar avea la îndemi/ă cri
terii de selecție mai ferme, mai 
obiective și în consecință, echi
tabile. Angelo Niculescu le-ai 
spune, bunăoară, ha Lucescu — 
de mai multă vTeme Intr-o eclip
să de formă, iar in ultimele eta
pe nici n-a apărut măcar in e- 
chipa de chib, lui Hălmăgeanu 
— după acadent nesigur și în- 
tr-o formă sportivă precară, lui 
Pescaru — apariție rară în pro
pria echipă — lui Ene Daniel — 
un * ‘ ~
Iviocescu — departe de cerin
țele iod reprezentative naționa
le- — hn Mocanu p chiar hri 
Săbmăreanu: „băieți, mă iertați, 
nu v-ațî iodephiBt norma de 
maeștri — de titulari 1 — și ca 
atare nu vă pot indode in lotul 
uabOBaT.

în locul ior. ar putea apare 
&ră a trece peste atitea obsta
cole ți prin atitea hățișuri un 
Codrea. de exemplu, ud Gomea, 
un Pexa . Dar poate că prime
le confi untări din Cupa Europei 
să ne sugereze mai multe solu
ții. reconsiderarea mai multor 
posturi din echipa națională

apariție rară m pro 
— lui Ene Daniel — 

foc de paie — Im

VASILE CABULEA

Fază din intîlnirea Progresul-F.C. Argeș
Foto : C. CIOBOATA
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Sint in dulce 
O zi de toamnă 
te multi ani nu 
să trăiesc. Aici 
se intilnește cu bucuria, unde
lumea cintă pe struguri, unde 
copacii ard frumos, aici unde 
amurgurile ne dor pe toți, 
aducindu-ne aminte că toți 
am fost părinți și copii, aici 
la Iași toamna cintă frumos. 
Iată-mă in ziua de duminică 
pe strada Lăpușneanu, unde 
Mihail Sadoveanu cinta adine 
și somnoros, iată-mă aici pe 
o stradă rebelă și frumoasă, 
pe o stradă unde se dansea
ză cu frunzele și se discută 
despre fotbal. La Iași, m a- 
ceste zile are loe Festivalul 
,.Eminescu“, la Copou și la 
Bojdeuca Iul Creangă, poeții 
României recită din marele 
Emines cu.

La Iași, miroase a nuc. a 
com și frunze uscate. La Iași, 
in dimineața de duminică 
toată lumea discuta despre 
șansele Politehnicii. Sint sin
gurul care no am acordat

Politehnicii și lai Gil Mârdâ- 
râscu (prieten vechi) nici o 
șansă. Am crezut
.șa curo 
dată in 
lași (ați 
levizor) 
la mijlocul terenului a jucat 
foarte prost in apărare. A a- 
tacat in doi aameni care nu 
au inteligență : Moldoveanv 
și Lupulescu. îi stimez ca fot
baliști ii prețuiesc foarte pu
țin ca oameni rare vor să 
eiștiee. Ei nu știu să riștige 
Ei știu să piardă in fața Ra
pidului.

în meciul de la Iași, consu
mat cu ghionturi, consumat 
cu aiureli din partea arbitru
lui (lui Zaharia Drâghici să 
i se retragă urgent toate ste
lele, toate tresele, să fie lăsat 
căprar), am văzut doi foarte 
mari jucători. Unul se nu
mește Răducanu (de departe 
cel mai mare portar din 
România) al doilea se nu
mește Codrea. Dacă Angelo 
Niculescu ar avea un pic de 
fler, dar nu are, l-ar chema 
imediat pe Codrea in locul 
lui Vigu și ar pune lui Ta- 
mango o coroană de aur pe 
frunte. Dar Angelo Nicules

ETAPA VIITOARE
(18 OCTOMBRIE)

Farul-Petrolul, Steaua-Poli- 
tehnica, St. Roșu-U. T. Arad, 
F. C. Argeș-Dinamo București, 
„U" Cluj-Jiul, Rapid-Universi- 
tatea Craiova, Dinamo Bacău- 
Progresul, C .F. R. Timișoara- 
C.F.R. Cluj.

DIAGRAMA ETAPEI
Rapid : 0—0. 

au cedat un 
bucureștenilor. 
foarte bine și

Politehnica — 
Studenții ieșeni 
punct prețios 
care s-au apărat
au contraatacat periculos nrin 
Neagu și Năsturescu.

Progresul — F.C. Argeș : 2—2 
(2—1). Meciul a început „furtu
nos" in minutul 5 Dinu Iordan 
a deschis scorul (1—0 pentru 
Progresul) pentru ca peste 7 mi
nute Frățilă să restabilească e- 
galitatea pe tabela de marcaj, 
în minutul 15 Sandu Mircea a 
punctat pentru „bancari" : 2—1, 
rezultat cu care se părea că se 
va încheia partida. în minutul 
90, cind oaspeții s-au năpustit cu 
ultimele forțe în atac, Vlad a 
reușit să marcheze golul egali
zator.

Dinamo București — Farul :

4—1 (1—0). Elevii lui Nicușor au 
reușit, așadar, să se răzbu.-.e pe 
eonstănțeni pentru înfrângerea 
din returul campionatului tre
cut Au înscris : Doru Popescu 
(min. 34 și 79). Dumitrache (min. 
52) si Haidu (min. 87) — pentru 
Dinamo. Kallo (min. 58) — pen
tru Farul.

C.F.R. Cluj — Dinamo Baciu : 
2—1 (2—1). Ceferiștii clujeni au 
obținut (in sfirșit!) prima vic
torie in actualul campionat So
rin Bretan (min. 2) și Soo (min. 
39) respectiv Velicu (min. 13) 
slnt autorii golurilor.

Jiul — C.F.R. Timișoara : 2—1 
(2—0). Ambele goluri ale gazde
lor au fost realizate de Libardi 
in minutele 17 și 30. Oaspeții au 
redus scorul cu 10 minute Îna
intea fluierului final, prin junio
rul Bojin. care se instalează.

astfel, împreună cu Dudu Geor
gescu. in fruntea clasamentului 
golgeterilor ! >

Petrolul — „C“ Cluj: 1—C 
(0—0). O victorie chinuită. Un 
șut inspirat al lui Grozea a gă
sit tn minutul 86 drumul spre 
piasa porții clujenilor.

ITA — Steaua : 1—0 (1—0). 
Campionii au Învins, deci, pe 
cupmeni. Autorul singurului gol 
al intilnirii este Florian Dumi
trescu aflat si ieri intr-o exce
lentă dispoziție de joc.

Univ. Craiova — Steagul roșu: 
1—0 (0—0). Cifrul apărării er
metice a brașovenilor a fost gă
sit de fundașul Deselnicu. venit 
in minutul 59 in sprijinul coe
chipierilor de la înaintare.

D. V.

• •••••
GIMNASTICA

După trei zile de întreceri 
spectaculoase, sala Floreasca a 
desemnat, ieri, campionii abso- 
luți cit și cei pe aparate ai Ro
mâniei. Simbătă, in decursul a 
șase ore de întreceri, la exer
cițiile liber alese, am fost mar
torii unei dispute destul de e- 
chilibrate in care, la băieți, s-a 
detașat Mircea Gheorghiu (Stea
ua) ciștigător al titlului suprem 
(109,20 puncte), iar la fete, Ele
na Ceampelea — profitînd de 
căderile principalelor ei urmă
ritoare, Alina Goreac și Rodica 
Apăteanu — s-a dus sigură 
spre un nou titlu de campioană. 
Ieri, aparatele și-au desemnat 
și ele campionii. O formă re
marcabilă a avut-o Gh. Pău- 
nescu (Dinamo), care a cucerit 
trei titluri din șase: Sol, sărituri 
(a împărțit titlul cu N. Opres- 
cu) și bară cu note intre 9,25 
și 9,35. La fete, o contribuție

FINALELE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE

remarcabilă, la spectacolul ofe- . Iul), 2. Olga Ștefan 73,90 (Dina- 
rit, a adus-o și tinăra generație, 
din care putem aminti pe F. 
Dornea 9,45 la paralele. Ștefa- 
nia Bacoș 9,25 la bîrnă și Elena
Constantinescu, 9,50 la sol (loc 
II, după Ceampelea), care prin- 
tr-o muncă asiduă și susținută 
poate bate Ia poarta consacrării. 
Dintre „veterane", o paradă de 
tehnică și virtuozitate a făcut-o 
Elena Ceampelea, care pur și 
simplu ne-a entuziasmat la sol. 
De asemenea, Alina Goreac 
ne-a încântat la bîrnă, unde a 
efectuat un exercițiu dificil, ca 
și Olga Ștefan și El. Turcu, am
bele prin muncă și talent, ridi- 
cîndu-se la valoarea consacra
telor. tn încheiere, trebuie să 
remarcăm arbitrajul excelent 
de care s-a bucurat întrecerile. 
Iată ciștigătorii :

Individual compus Fete : 1.
Elena Ceampelea 75,20 (Petro-

mo), 3. Elisabeta Turcu 73,80 
(Petrolul).

Băieți : 1. Mircea Gheorghiu
109,20 (Steaua), 2. Gh. Păune.-:- 
cu 108,70 (Dinamo), 3. Dan Gre- 
cu 108,25 (Dinamo).

Aparate. Fete : sărituri Elisa- 
beta Turcu 19,075 (Petrolul). 
Paralele: Olga Ștefan 18,900 
(Dinamo). Bîrnă : Elena Ceam
pelea 19,225 (Petrolul). Sol : 
Elena Ceampelea 19,000. Bă
ieți : sol : Gheorghe Păunescu 
18.675 (Dinamo). Cal: Mircea 
Gheorghiu 18,475 (Steaua). Ine
le : Vasile Coșariu 18.350 (Dina
mo). Sărituri : 1—2 Gh. Pău
nescu și N. Oprescu, 18,425 (Di
namo). Paralele : Mircea Gheor
ghiu 18,325 (Steaua). Bară : Gh. 
Păunescu 18,500 (Dinamo).

PAVEL PEANA

cu n-are aur, 
n-are curaj.

Politehnica Iași, ajunsă sub 
bagheta lui Gil Mărdărăscu 
a invățat să joace fotbal. Ea 
este o echipă nu atit de teh
nică pe cit ni s-ar părea 
nouă și foarte echipată de 
către antrenor cu gindire. 
Politehnica Iași fără Gil Măr
dărăscu nu face doi bani Șl 
două frunze. Rapidul fără 
Valentin Stănescu nu face 
două frunze și doi bani. Ra
pid a ciștigat un punct la 
lași pentru că Tamango a a- 
părat exceptional, pentru că 
Dan Coe a jucat pentru pri
ma oară din gleznă nu din 
șold si pentru că Lupescu 
este acei mare funda; ai 
Naționalei pe care-1 știm din 
totdeauna.

Politehnica Iași a atacat 
cel puțin trei sferturi din 
meci. Toți înaintașii el au 
mers insă numai pe partea 
dreaptă unde Codrea a fost 
de netrecut. Dacă Lupulescu. 
Cuperman, lanul sau

Romilă (de care imi vine să 
rid) ar fi insistat in porni
rea lor vertiginoasă impotri- 
va Rapidului cu mingi inal- 
te ar fi putut ciștiga. Poli
tehnica n-a putut să întrea
că Rapidul, datorită faptului 
că toți înaintașii ei — in 
primul rind Moldoveanu — 
iu au știut să desfășoare jo
cul. Ei s-au angajat pe oen- 
iru ea niște copii de trupă. 
Prietenul meu, Gil Mărdă- 
• ăscu imi «punea la sfirșitul 

■neciului eă este mulțumit 
ie rezultat. Mi-a spus acest 
lucru gindindu-se că Poli
tehnica lași anul trecut, in 
» etape nu marcase nici uo 
gol. Era mulțumit de rezul
tat dar și trist. El putea să 
•iștige acest meci cu Rapi- 
iul, se pare că nu i-au în
țeles intențiile jucătorii din 
atac. Tristețea lui Mărdărăs- 
cu se schimbă in bucuria ’ 
mea. Eu lin cu Rapidul. îmi ț 
pare foarte rău de Gil, mă i-A 
bucur pentru mine. La lași 
este o toamnă frumoasă, Gil l 
este un antrenor deștept, 
băieții iubesc toamna, iubesc ț 
poezia Moldovei, și cînd se ' 
vor intilni la București cu_________ __ _ )
Rapidul, vor pierde cu 0—2. i 
Le urez succes.

-— _— ~ I

TENIS

Internaționalele
României

Simbătă și duminică s-au desfă
șurat pe terenurile parcului spor
tiv Progresul finalele campionate
lor internaționale de tenis ale Ro
mâniei.

Ion Tiriac și maghiarul Istvan 
Gyulas au cîștigat după o luptă 
aprig disputată titlul la dublu In 
fața Iul Petre Mărmureanu și Se
ver Dron in cinci seturi (6—4. 3—6,
6— 3. 3—6. 8—6). Duminică dimi
neața Judith Dibar (România) a 
cîștigat titlul la simplul feminin, 
învîngind pe campioana Ungariei, 
Eva Szabo (6—2, 6—1).

Sever Dron confirmind forma 
bună in care se află, după ce In 
semifinale a trecut de Tiriac î, In 
finala probei de simplu masculin 
a cîștigat cu 3—6 (6—2. 6—1. 7—5) 
In fața lui Pala (Cehoslovacia), 
după o revenire senzațională. Tn 
setul trei Pala conducea eu 5—2 
la ghemuri dar Dron revine și 
cîștigă intr-un final dramatic cu
7— 5 ! tn ultima finală cea de du
blu mixt, titlul a revenit iui Ju
dith Dibar, Sever Dron (România» 
care a dispus tn.două seturi 7—5, 
6—4 de perechea maghiară Eva 
Szabo și Robert Macban.

A
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Sub deviza „sănătate p recre- 

iere prin sport“, ieri s-a deschis 
pe Stadionul Republicii, intr-un 
cadru festiv, Anul sportiv școlar 
1970—7971. La acest eveniment 
remarcabil din viața sportivă a 
școlilor bucureștene au luat parte 
peste 20 000 de elevi. Rareori s-a 
întîmplat ca la un asemenea gen 
de manifestări, să fie într-atîta 
de populate tribunele arenei din 
Dealul Spirit întregul stadion 
părea un uriaș stup de albine. 
Zumzetul copiilor, costumele spe
cifice școlărești- modul de a-și 
manifesta bucuria la această fes
tivitate, simpatia și încurajarea 
pentru colegii care concurau, a 
făcut din această zi de duminică 
tomnatică o veritabilă sărbătoare 
a tinereții.

Programul festivității de des
chidere a anului sportiv școlar 
— de alcătuirea și executarea că
ruia s-au ocupat Comitetul muni
cipal București al V.T.C„ Comi
tetul municipal pentru educație 
fizică ți sport, Inspectoratul șco
lar al Capitalei — debutează cu 
defilarea elevilor sportivi. Fiecare 
școală din București participă cu 
un număr de 16 elevi și 16 eleve, 
purtînd în fruntea coloanelor 
trofeele cucerite în competițiile 
sportive școlare. 6 000 de elevi- 
sportivi defilează prin fața tribu
nelor arhipline reprezentînd cele 
aproape 400 de școli bucureștene, . 
ce cuprind o populație școlară,de

rești și Belgrad. De notat că 
Nicolae Perțea, campionul nos
tru în proba de 110 metri garduri, 
a participat în afară de concurs, 
acoperind distanța în 14 secunde. 
Au urmat demonstrații de călărie 
(cu participarea sportivilor frun
tași de la C.S. Steaua) și ciclism

rezultat care nedreptățește după 
părerea noastră echipa bucureș- 
teană, mai insistentă, mai comba
tivă, mai clară, în construirea ac
țiunilor ofensive. O notă specială 
jucătorului Aelenei, căpitanul 
formației noastre, care se anunță 
o speranță autentică a fotbalului 
nostru.

Cu prilejul acestei festivități, 
F. R. de Fotbal a înmînat un nu
măr de 103 mingi de fotbal re
prezentanților unor școli ale că
ror echipe s-au remarcat în com
petițiile de fotbal școlare.

DUMITRU VIȘAN

anului sportiv școlar

1970 -1971

(cursă eliminatorie, cu concursul 
elevilor de la școlile sportive din 
Capitală). A venit rindul disputei 
celor mai mici fotbaliști — în- 
tr-un recital inedit — (2 reprize 
a cîte 10 minute) reprezentînd
școlile generale Nr. 60 și 178, cu | 
program special de fotbal. Primii I 
au cîștigat cu scorul de... 3—0 I _

La Pitești s-au desfășurat 
simbătă și duminică ultimele 
concursuri internaționale ale re
prezentativelor noastre de atle
tism, trăgindu-se astfel cortina 
peste cel mai bogat sezon a- 
tietic pe care am avut ocazia 
să-l vizionăm în țară.

Capul ele afiș a fost fără în
doială intîlnirea feminină din
tre reprezentativa noastră de 
atletism și cea a Poloniei, cre- 

‘ f mai bune din 
această intilnire s-a

Punctul de atracție al progra- I dilată printre cele 

) ce cupnndopopuiape școiara, ae fotba) djntre reprezentativ^e I 
peste 200 000 de elevi. La fe^iY)T,J(,i orașelor București' și I

aii hiat narte tovarasn Mir- b.i__.j on non j. ■
RftftTȘ. -rj— w-y -ȚȚTr— ------ ——

tate au luat parte tovarășii Mir- 
A cea Angelescu, secretar al C.C. al

U.T.C., Marin Rădoi, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., Ion Borca, vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
Capitalei, Ioan Kunst Ghermănes- Q cu, secretar al C.N.E.F.S., repre
zentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului, activiști U.T.C., cadre 
didactice.

După defilare, la ora 9,30, au 
început demonstrațiile și întrece- 
rile sportive. Primii s-au aliniat 

™ la start atleții școlilor din Bucu-

Belgrad. 20 000 de elevi — care 
timp de 80 de minute și-au Încu
rajat frenetic colegii, au urmărit 
o partidă electrizantă, neașteptat 
de frumoasă. Cel puțin prima re
priză, desfășurată cu acțiuni de la 
o poartă la alta, intr-un tempo 
infernal s-a ridicat — fără exa
gerare — cu mult peste media 
valorică a unor jocuri din cam
pionatul divizionar I Spre finalul 
întîlnirii' jucătorii ambelor echi
pe, și în special cei iugoslavi, au 
dat semne de epuizare. MecinI 
s-a terminat cu scorul de 0—0,

line ale României și Ucraino/? 
■care T^'Tcrfctrcolb, a reuși? sSncd
se ridice la valoarea primei 
întîlniri.I in tutun.

Și totuși, pentru cei pnezenți, 
concursurile de la Pitești nu au 
avut înfățișarea aprigă a con-

I
I
I

HANDBAL

W DE handbal
Deși Dinamo București pleca 

cu prima șansă in derbyul eta- 
A pei recent consumate, nid stu- 

denții bucureșteni nu erau com
plet lipsiți de perspectiva unei 

• victorii. Și iată că „buturuga 
mică răstoarnă carul mare* sau 
mai precis cîștigă echipa cu șan- 

• sa a doua: Universitatea
București, ceea ce constituie, 
oarecum, o surpriză pentru cei 
care n-au asistat la mecL dar 0 dacă mai adăugăm și scorul de 
15—S, la care studenții ți-au ad
judecat victoria, surpriza devine 

A de mari proporții. La o aseme- 
” nea diferență de puncte, tu 

mai e vorba de neșansă, sau 
• întimplare, ci de cu totul alt

ceva și anume de modul cumCORNEL IONESCU

Încleștare pe semicercÎncleștare pe semicerc

abordezi o partidă atit din 
Dunct de vedere al pregătirii 
tehnico-tactice, cit mai ales al 
celei psihologice și. dacă vreți, 
al eticii sportive. Și acestea din 
urmă constituie subiectul rîn- 
durilor de față.

Dinamo a început partida fur
tunos, ca și in etapa preceden
tă, condjcind cu 3—0 și așe- 
zind tn fața propriului semicero 
o apărare — zid de netrecut 
în această situație Universi
tatea a ratat și un „7 m" și 
iată deci, toate atuurile în 
mina dinamovițtilor. în timp 
ce studenții „înghit In sec". 
Apoi, tot ca în etapa prece
dentă, Dlnamo ,^e stinge" încet 
și Universitatea preia conduce
rea ostilităților, iar pauza îi 
găsește pe studemți In avantaj 
(7—5). între timp Dlnamo sufe
rise a eliminare de 2 minute, 
transformată apoi în cinci da
torită vociferărilor la decizia 
arbitrului. Nervii, deci, își fă
ceau simțită prezența.

După pauză se părea că totul 
va fi bine. Cinci minute nu se 
marcă nimic și apoi Dinamo e- 
E^Iează (7—7). Replica studen
ților vine promptă și preiau din 
nou conducerea (9—7). Asta a 
fost, se pare, prea mult pentru 
a:namoviști, care își dau dru
mul la nervi, și primul care dă 
tonul este Samungi, eliminat pe 
2 minute și descalificat apoi 
pîna la sfirșitul jocului datorită 
injuriilor aduse arbitrilor. De 
a:ci, partida nu mai prezintă 
nici un interes sportiv ci de cu 
totul altă natură. Dinamoviștii, 
rămași tn cinci jucători de 
cimp (?!) joacă din ce în ce mai 
nervos, sint surprinși de nenu
mărate ori prin contraatacuri 
rapide ale studenților și scorul 
ia proporții. E rindul lui Penu 
să fie eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului pen
tru că acesta înscrisese gol și 
iată o partidă, un „derby" care 
se anunța spectaculos și dispu
tat, transformată intr-un meci 
al nervilor necontrolați. Păcat!

S. UNGUREANU

ULTIMELE CONCURSURI
INTERNAȚIONALE

cursurilor pe puncte. Sfirșitul 
de sezon atletic a găsit pe unii 
atleți in afara formei sportive 
iar pe alții, nerealizați pină a- 
cum, trăgind puternic conform 
„principiului" acum ori nicio
dată. In fruntea lor, a celor care 
au fost găsiți la acest sfirșit de 
sezon in plină formă sportivă 
trebuie situată poloneza Ja- 
worska Daniela care a reușit 
după un șirag excelent de 
runcări, să trimită sulița lâ 
61,44 m realizind astfel cea mai 
bună performanță a anului și 
totodată un nou record polonez 
al probei. Un salt de valoare 
excepțională a obținut și Valeria 
Bufanu la 100 m garduri cu 
noul ei record — 13.0 — care 

5-a performanță mon
ahia acum ea a reu

șit să realizeze o performanță 
Ipe care o așteptam mai demult, 

de la saltul spectaculos pe care 
l-a făcut în ultimul timp in 
cursele de viteză, concretizat și 
aici la Pitești, unde a ciștigat 
de asemenea și cursa de 100 m 
în fața unor adversare cu cărți 

Ide vizită mai răsunătoare decit 
a ei, la această probă.

Viorica Viscopoleanu de una 
singură, ca și precedentele a- 
tletp de altfel, fără adversare 
care să-i pună victoria la îndo
ială, a realizat o performanță 
excepțională la lungime, 6,67 m 
— mai ales dacă ținem seama 
de faptul că a fost realizată cu 
ușor vint din față. Ea este în a- 
ceeași formă ca atunci cînd a 
stabilit recordul mondial la 
Mexico, deoarece cei 15 cm să

riți atunci in plus, au fost fără 
Ivint potrivnic, pe o pistă de tar

tan, și la peste 2 000 m altitu
dine.

I
I
I
I
Ieste și a 

dială. De

I
I
!
I
I

a-

IDe la concursul tineretului am 
reținut victoria cu 2,14 m a lui 
Doja la înălțime și recordul e- 

galat de juniori al lui Sorin 
I Pasulă la 100 m plat de 10,5 din 

prima zi de concura.
în ziua a doua Constantin 

Stan, cu 21,7 la 200 metri și Va
lentin Dimitrenco cu 60.94 la 
ciocan au întregit lista perfor
manțelor bune, la tineret.

In urma victoriilor în ,»tan- 
dem" al Olimpiei Cataramă și 
Liei Manoliu la disc, Ileana 
Silai și Fița Rafira la 800 me-’ 
tri, Ana Sălăjan și Lia Manoliu 
la greutate și victoriile Valeriei 
Bufahu la 200 metri cu un ex
celent 23,8 și a Corneliei Po
pescu după emoțiile la înălțime, 
meciul de senioare s-a termi
nat cu neașteptata victorie a 
reprezentativei noastre asupra 
polonezelor. Cele 3—4 atlete po
loneze cunoscute care au absen
tat (probabil s-a apreciat că nu 
era nevoie de aportul lor pen-t > 
tru obținerea victoriei) nu efed 
că ar fi reușit să schimbe soar
ta meciului.

La tineret, punctajul pe echi
pe a dat cîștig de catiză Ia bă
ieți, reprezentativei ucrainiene și 
la fete atletelor românce.

I
I
I
I
I

I
I
I

SILVIU DUMITRESCUI



Problemele tineretului ORIENTUL INTERVIUL „SCINTEII TINERETULUI"

în dezbatere la O.N.U APROPIAT CU WOLFGANG GEHRCKE
Tineretul, educația sa in respectul drep

turilor omului și libertăților fundamentale, 
problemele și nevoile sale, participarea sa 
la dezvoltarea națională — sint temele dez
bătute in prezent de Comitetul pentru pro
blemele sociale și umanitare, care iși des
fășoară lucrările sub președinția reprezen
tantei țării noastre, Maria Groza. Aborda
rea cu prioritate a acestui punct al ordine! 
de zi, incă din prima fază a activității co
mitetului, rellectă o veche preocupare a 
Națiunilor Unite pentru soarta și viitorul 
tineretului, care reprezintă mai bine de ju
mătate din populația globului, impunindu- 
se ca un factor deosebit de important in 
viața politică, economică și socială a tutu
ror țărilor. „Ne revine îndatorirea de a 
ajuta tinăra generație să se pregătească 
pentru conducere într-o lume in care ti
neretul iși va asuma în curind răspunderi" 
— sublinia U Thant, secretarul general al 
Națiunilor Unite in încheierea introducerii 
Ia raportul său anual asupra activității or
ganizației, prezentat Adunării Generale la 
sesiunea actuală.

In acest context, apare și mai evidentă 
valoarea inițiativei românești care a adus 
pentru prima oară, acum un deceniu, pro
blema tineretului in atenția Organizației 
Națiunilor Unite. De atunci România a ac
ționat consecvent pentru stimularea preo
cupărilor Națiunilor Unite in acest dome
niu șl finalizarea lor in măsuri parctice, e- 
ficiente, fiind convinsă așa cum subliniau 
in repetate rinduri reprezentanții țării 
noastre, că „O.N.U. și statelor membre le 
revin răspunderi deosebite față de instrui
rea și încadrarea tinerei generații in acti
vitatea constructivă, de promovare a pro
gresului economic și social, față de orienta
rea preocupărilor și eforturilor sale in di
recția cooperării și ințelegerii intre popoare, 
într-un spirit do stimă și respect reciproc, 
a consolidării păcii și securității in lume". 
De pe această poziție delegația României 
la Organizația Națiunilor Unite a partici
pat activ la Inițierea și elaborarea, pentru 
adoptarea In cursul sesiunilor din ultimii 
S ani, a „declarației cu privire la promovarea 
tn rindurile tinerilor a idealurilor de pace, 
de respect mutual și Înțelegere intre po
poare", precum și a rezoluțiilor in legătură 
eu necesitatea educării tineretului in spiri
tul respectului drepturilor omului, a parti
cipării sale la dezvoltarea națională.

In același spirit, delegația română mili- 
tează in actuala sesiune. Exprimind punctul

de vedere, al tării noastre, reprezentantul 
ei in comitetul pentru problemele sociale și 
umanitare, Ion Covaci, sublinia că rezol
varea problemelor care preocupă tineretul 
nu poate fi izolată de ansamblul condițiilor 
de dezvoltare ale societății. „Nu se pot 
deschide — după părerea noastră — toate 
căile pentru participarea activă și nemijlo
cită a tineretului la viața socială, pentru 
valorificarea plenară a aptitudinilor și e- 
nergiilor sale decit in cadrul eforturilor ge
nerale de asigurare a progresului econo
mic, social și spiritual al fiecărei națiuni, 
in condițiile dezvoltării sale independente 
și suverane** — releva vorbitoruL Repre
zentantul român continua :

„In același timp, este de necontestat că 
problemele tineretului au o configurație 
specifică lor, ceea ce impune măsuri adec
vate pentru pregătirea tinerei generații și 
accelerarea Integrării ei sociale, in așa fel 
incit să-și poată asuma răspunderi pentru 
înaintarea continuă a societății umane pe

CORESPONDENTA DIN NEW 
YORK PENTRU „SCÎNTEIA TI
NERETULUI" DE LA ADRIAN 

IONESCU

calea progresului șt păcii In hune. România, 
profund preocupată de tinăra generație și 
problemele sale, a întreprins in decursul 
anilor acțiuni și măsuri importante in 
scopul perfecționării condițiilor de dezvol
tare a tineretului, angajat in opera de 
construire a unei societăți noi. care asigură 
realizarea năzuințelor sale și ale Întregului 
popor român".

Vorbitorul a subliniat că tineretul Româ
niei, eu entuziasmul eare-i este caracteris
tic, contribuie Ia Întărirea patriei sale, la 
realizarea mărețelor țeluri ale construcției 
socialiste.

Pronunțindu-se pentru Intensificarea pe 
mai departe a activităților O.N.U. privind 
problemele tinerei generații, delegatul ro
mân opina in favoarea „cooperării interna
ționale In cadrul Națiunilor Unite pentru

educarea tineretului in spiritul respectului 
drepturilor omului, încadrată in obiectivele 
generale ale organizației, care ar trebui să 
folosească 
înlesnirea 
tre tineri, 
diferitelor 
testat pentru viitorul de pace și colaborare 
al popoarelor, pentru cunoaștere și înțele
gere reciproca și, prin aceasta, pentru înră
dăcinarea respectului valorilor umane in 
rindurile tinerei generații, pentru înlătura
rea surselor de neințelegere și animozitate".

In această ordine de idei, delegatul român 
a relevat momentul deosebit pe care l-a 
reprezentat Adunarea Mondială a Tineretu
lui, care s-a desfășurat la sediul O.N.U. eu 
două luni in urmă, pronunțindu-se in fa
voarea transpunerii in practică a apelului 
lansat de către acest for Națiunilor Unite in 
sensul „multiplicării și amplificării acțiunii 
Organizației și a instituțiilor specializate 
pentru stimularea unei comunicări cit mai 
largi intre tinerii din inlreaga lume, prin 
mijloacele ce vor fi găsite ca cele mai po
trivite de către statele membre, folosind in 
acest scop toate posibilitățile ce-i stau la 
indemină și care trebuie să fie orientate 
spre acele domenii de stringentă actuali
tate**.

Aceeași preocupare de a găsi noi căi șl 
mijloace pentru a răspunde apelului adresat 
de generația tinără, pentru ca O.N.U. să 
contribuie intr-o măsură mai mare la sa
tisfacerea aspirațiilor sale, a stat in centrul 
intervențiilor reprezentanților a numeroase 
state. Se poate spune că lucrările Comite
tului, proiectele de rezoluție ee se contu
rează in urma intervențiilor a 
delegați, constituie un răspuns 
dominante ale tinerei generații 
evidențiat la recenta Adunare 
Tineretului — dorința și hotărîrea ei de a 
se afirma activ in rezolvarea constructivă a 
problemelor majore contemporane, pentru 
securitate Internațională, abolirea politicii 
de forță și dominație a cercurilor imperia
liste și coloniale, pentru Instaurarea In lume 
a unor relații de colaborare bazate pe de
plina egalitate In drepturi. Dezbaterile au 
relevat pregnant pină acum, consensul ge
neral al delegaților că O.N.U. poate și tre
buie să rină In intimpinarea aspirațiilor ti
neretului lumii care manifestă preocupări 
responsabile pentru viitorul omenirii.

ca una din metodele importante, 
și intensificarea contactelor din- 
Contactele strinse intre tineretul 
state au o însemnătate de necon-

• LA AMMAN situația con
tinuă să se normalizeze. Minis
terele și serviciile administrati
ve și-au reluat activitatea, după 
o întrerupere de 15 zile. Majo
ritatea magazinelor și unităților 
de prestare de servicii publice 
și-au neînceput, de asemenea, 
activitatea normală, în timp ce 
pe străzi continuă lucrările de 
degajare. Aprovizionarea cu 
produse alimentare este asigu
rată, iar debitul de energie e- 
lectrică și apă a fost restabilit 
deocamdată numai pentru spi
tale și unele cartiere din Am
man

Pentru a ee evita producerea 
unor incidente, Comitetul su
perior arab de supraveghere a 
aplicării acordului de la Cairo 
a luat hotărîrea ca străzile Am- 
manului să fie controlate de pa
trule mixte alcătuite din 
membri ai forțelor armatei îor- 
daniene, ai Rezistenței palesti
niene și ai poliției.

• COMITETUL CENTRAL a! 
Uniunii Socialiste Arabe se va 
Întruni luni la ora 16 (GMT), a 
anunțat postul de radio Cairo. 
Această hotărire

►
► „DEȘERTUL ROȘU"

DESPRE S.D.AJ.
. /La sfîrșitul lunii septembrie a vizitat România, la invitația 

C.C. al U.T.C., o delegație a Tineretului Muncitor Socialist Ger
man din R.F.G. (S.D.AJ), compusă din Wolfgang Gehrcke, vi
cepreședinte al Comitetului federal de conducere, Achim 
Krooss, membru al Comitetului federal de conducere și vice
președinte al organizației locale din Dortmund, și Hans-Jurgen 
Alex, membru al comitetului organizației din landul Hamburg.
Cu această ocazie, conducătorul delegației Wolfgang Gehrcke, 
a avut amabilitatea să răspundă la eiteva întrebări ale „Scîn- 
teii tineretului".

Am Început convorbi
rea rugind pe oaspetele 
nostru să ne i—-____ '
despre S.D.AJ.

vorbească

AUSTRALIAN
• Utilaj electronic fi mod de viață neanderthal • Goana după 

comorile subteranei Aborigenii vor intra pe traiectoria civilizației ?
Veritabil „deșert roșu", vastele întinderi de nisip și aglo

merări bolovănoase din nord-vestul îndepărtat al Australiei au 
devenit arena unei febrile goane după bogățiile naturale care 
_ se bănuiește — sînt ascunse în străfundul acelor pămînturi. 
Dar nici acest reviriment, nici cercetarea febrilă a comorilor 
subpămîntene cu pătrunderea celor mai moderne mașini, in
clusiv instrumentar electronic, n-a adus modificări în traiul a- 
borigenilor, siliți de decenii, în marea lor majoritate, să tră
iască mai ales în aceste locuri aride. Pe o distanță străbătută 
de un avion modem doar într-o oră sau două, istoria deru
lează un film de 12 000 de ani.

Într-un studiu publicat In 
THE NEW YORK TIMES 
MAGAZINE, John Green

way» profesor de antropologie 
la Universitatea din Colorado 
scrie: „In timp ce economia 
Australiei se baza pe creșterea 
oilor și pe lina lor, triburile din 
interiorul continentului și cei
lalți aborigeni împinși din re
giunile de coastă spre interior, 
erau lăsate în stadiul de înapo
iere care ar putea fi denumit 
modul de viață neanderthal. 
Acum, căutarea minereurilor —

de desfășurare pentru valorifi
carea bogățiilor unei regiuni de 
1.5 milioane hectare, îndelung 
neglijată. Activitatea amintește 
aici zilele goanei spre vest din 
America".

Cele 170 de companii, in cea 
mai mare parte americane, care 
iși dispută terenurile bănuite 
că ascund bogății fabuloase, ig
noră situația aborigenilor a că
ror iscusință poate fi răsplătită 
numai dacă lucrează drept că
lăuze pe drumuri necunoscute. 
„Mount Newman Mining Comp"

„PLUNGER" DIN NOU 
INTR-UN PORT JAPONEZ

nînd tn promiscuitate și înapo
iere acest grup al populației 
continentului australian. In fapt 
teza „inadaptabilității aborigeni
lor** este tendențios susținută 
ca un gen de justificare a dis
pariției treptate a acestora la 
fel ca și a indienilor din State
le Unite. Din 1788 cind s-a în
ființat prima colonie engleză in 
Australia populația aborigenă, 
evaluată atunci la circa 500 000 
de oameni nu numai că nu a 
crescut considerabil — cum era 
normal pe parcursul a aproape 
200 de ani — dar a scăzut sub 
280 000. ,

înscrierea, pentru prima oară, 
In urmă cu doi ani, a aborige
nilor in recensămintul popu
lației și abolirea unor măsuri 
restrictive șl discriminatorii la 
care aceștia erau supuși consti
tuie un început pe care mulți 
australieni cu vederi înaintate 
îl cer continuat. Unul din mem
brii actualului cabinet austra
lian, ministrul imigrării, Phillip 
Lynch spunea intr-un recent 
interviu : aborigenii sint ac
tualmente o grupă a populației 
Australiei căreia ii acordă aten
ție mai mult antropologii. Este 
timpul să se repare o uriașă ne
dreptate și societatea australia
nă să-i ajute să se plaseze pe 
traiectoria vieții moderne. Nu 
este doar o datorie, ci și o nece
sitate ca sute de mii de oameni 
să intre integral în circuitul 
economic și social al țării**..

Va fi astfel tratată problema 
aborigenilor australieni ?

peste 40 de 
la opțiunile 

care s-au 
Mondială a

• fost luată 
simbătă seara, in cursul 
reuniuni a Comitetului 
eutiv Suprem al Uniunii Socia
liste Arabe, la care a participat 
și președintele provizoriu al 
R.A.U., Anwar ei Sadat

unei 
Exe-

In saloanele Ambasade; 
române in Belgia a avut toc 
o intîlnire cu membrii Co
mitetului economic belgo-ro- 
mân și ai delegației belgiene 
la primul tirg internațional 
de la București.

Cu această ocazie. Șt. Niță. 
șeful Agenției economice la 
Bruxelles, a vorbit despre 
importanța primului tirg in
ternational de la București si 
a avut loc un schimb de pă
reri privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale ro
mâno-belgiene.

— Tineretul Muncitor Socia
list German es‘e o organizație 
care se pronunță pentru drep
turile sociale, culturale și poli
tice ale tinerei generații din 
R.F.G. Congresul de constituire 
a S.DAJ. o avut loc Io 4—5 
mai 1968. Dato coincidea, nu 
intîmpldtor, cu cea de a 150-a 
aniversare a nașterii Ivi Karl 
Marx, avînd o valoare simboli
că. Orientarea S.D.AJ. se fun
dează pe învățăturile lui Marx, 
Engels și Lenin și pe tradiția 
mișcării muncitorești germane 
reprezentată de Liebknecht și 
Tbălmann. Ne propunem și ne 
străduim să contribuim la răs- 
pîndirea ideilor socialismului 
în R.F.G., la educarea tineretu
lui in spiritul umanismului, al 
democrației și al solidarității 
internaționaliste. Ne simțim 
strins legați de organizațiile 
similare din cite țări și, firește, 
de organizațiile de tineret din 
țările socialiste.

unui sistem de securitate euro
peană. S.D.AJ. a salutat înche
ierea Tratatului dintre R.F.G. și 
U.R.S.S. ca pe un element im
portant al păcii în Europa. Sîn
tem, însă, abia la începutul a- 
cestui drum, care ar trebui con
tinuat cu eforturi în direcția or
ganizării conferinței privind 
securitatea europeană, cu re
cunoașterea juridică a Repu
blicii Democrate Germane, cu 
primirea celor două state ger
mane In O.N.U. și, în sfîrșit, 
cu un acord cu privire la limi
tarea armamentelor si la de
zarmare. In sprijinul acestui 
program am organizat sau am

bru al organizației noastre do
nează lunar contravaloarea unei 
ore-muncă. Am inițiat, de ase
menea, acțiuni împotriva con
struirii în R.F.G. a unor nave 
militare pentru Portugalia, care 
oprima lupta de eliberare a 
popoarelor din Angola, Mo- 
zambic și Guineea-Bissau.

Un obiectiv important al pre
zentului îl constituie lupta pen
tru lărgirea drepturilor tinere
tului, în special ale tinerilor 
muncitori, — aici intră proble
me ca poziția lor în întreprin
dere, condiții de muncă și sa
larizare, de petrecere a timpu
lui liber etc. La al ll-lea Con
gres federal al S.D.AJ. din de
cembrie 1969 noi am adoptat 
un document referitor la aceste 
probleme.

— Ați vizitat România 
la invitația C.C. al U.T.C. 
Cu ce impresii plecați 
după această călătorie ?

Grevă turnantă

S.D.AJ. este o organi
zație tînără atit din punct 
de vedere al datei con
stituirii, cit și al vîrstei 
membrilor ei. Ne-ați pu
tea preciza care sint ca
tegoriile sociale din care 
provin membrii S.D.AJ. ?

a muncitorilor britanici
Greva turnantă a muncitorilor, 

) de la serviciile municipale brita- 
L mice, care a început în urmă cu 
’ o săptămînă, ia amploare. Peste 

20 000 din cei 770 (XX) de salariați 
ai administrațiilor locale au înce
tat simbătă lucrul și, după cum 
au anunțat sindicatele, se așteap
tă ca pină luni numărul lor să 
crească la peste 50 000.

Sectorul unde această mișcare 
revendicativă a creat cele mai 
mari greutăți este cel al salubri
tății orașelor. în numeroase car
tiere din Londra și in alte orașe 
principale ale țării lăzile cu gu
noi zac pe trotuare neridicate de 
cîteva zile. De asemenea, și-au 
încetat activitatea numeroase sta
ții de tratare a apelor reziduale, 
astfel îneît autoritățile din Lon
dra și Bristol au fost obligate să 
verse direct în Tamisa și Avon 
sute de mii de mc de ape netra
tate.

Potrivit agenției U.P.I., guver
nul a ordonat comandanților ar-

JOHANNESBURG

E. R.

Devalorizare
parțială

a piastrului
saigonez

pro-Administrația Thieu 
mulgat un decret care 
o devalorizare parțială 
trului saigonez in raport cu do
larul. Conform decretului, 1 do
lar va putea fi schimbat la 
Saigon cu 275 piaștri, deși taxa 
oficială de schimb, menținută 
tn relațiile economice cu S.U.A., 
este fixată la 118 piaștri pen
tru 1 dolar. ,

a 
prevede 
a pias-

— Tn stotutul său, S.D.AJ. 
se autodefinește ca o organi
zație „a tineretului muncitor, 
școlar și studios", definiție care 
este o trimitere la principa
lele categorii sociale din care 
provin membrii organizației 
noastre. Din cei 15.000 de mem
bri ai S.D.AJ., cea 7Q. ja sută 
sint tineri muncitori, 25 la sută 
elevi și 5 la sută studenți, pro
venind din rindul forțelor acti
ve de tineret afirmate în ultimii 
ani și care ni s-au raliat. Evi
dent, o bună parte dintre mem
brii noștri elevi și studenți sînt 
din familii muncitorești.

Nu condiționăm, însă, nici
decum apartenența la organi
zație de proveniența socială. 
Esențială, in această privință 
este acceptarea programului și 
a statutului nostru, la care se 
adaugă vîrsta de minimum 14 
ani și plata regulată a cotiza
ției.

— Am petrecut o săptămînă 
bună în țara dv. și am avut po
sibilitatea să vizităm orașele 
București, Brăila și lași, să pur
tăm discuții pe probleme _ de 
interes comun cu numeroși ti
neri, cu reprezentanți ai orga
nizațiilor județene ale U.T.C. 
ca și la C.C. al U.T.C. Discu
țiile s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate, de spirit 
prietenesc, tovărășesc și au 
fost fructuoase. La Brăila, în 
discuțiile cu tinerii de la uzi
nele „Progresul", am constatat 
străduința de a-și însuși proble
mele complexe ale revoluției 
tehnico-științifice, voința de a 
contribui la dezvoltarea țării. 
Ne-am putut convinge că tine
rii din România au condiții ex
celente de muncă și de studiu, 
posibilități multiple de a se ca
lifica în domeniul dorit, posi
bilitatea de a-și organiza cum 
doresc viața. M-a impresionat 
foarte mult încrederea în vii
torul lor și al țării.

— Care sini preocupă
rile actuale ale Tineretu
lui Muncitor Socialist 
German ?

— Aș vrea să încep cu cele 
actuale. In momentul de față 
avem patru obiective principa
le. tn primul rind aș numi lupta 
pentru pace, pentru realizarea

participat la acțiuni de masă 
ca strîngerea de semnături, mi
tinguri, demonstrații,,

Al doilea obiectiv al nostru 
este realizarea depliriăr și ex
tinderea drepturilor fundamen
tale și a principiilor democra
tice in statul și economia R.F.G. 
Este vorba îndeosebi de respin
gerea forțelor ,de dreapta — 
prin acțiunea comună a tuturor 
forțelor progresiste. In acest 
sens ne pronunțăm pentru in
terzicerea P.N.D., pentru sus
pendarea legislației excepțio
nale, pentru anularea interzice
rii Partidului Comunist din Ger
mania. Combatem hotărît anti
comunismul propagat de forțe
le de dreapta.

O a treia problemă actuală 
a organizației noastre este so
lidaritatea cu popoarele care 
luptă pentru eliberare — cu po
porul vietnamez si celelalte po
poare din îndoctrina, cu po
poarele Angolei, Africii de sud. 
Spaniei și Portugaliei. Spre 
exemplu, împotriva intervenției 
americane în Cambodgia au 
demonstrat în R.F.G. peste 
100 000 de tineri. Avem un 
fond, de ajutorare a poporului 
vietnamez în care fiecare mem-

n

— Cum apreciați 
țiile existente 
S.D.AJ. și Uniunea 
retului Comunist 
România ?...

Aceasta este deja a

0 nouă farsă judiciară
Autoritățile rasiste sud-africane 

au pus la cale o nouă farsă judi
ciară. Toți cei 19 africani care 
au fost achitați luna trecută de 
învinuirile aduse în baza legii 
privind așa-zisele „acțiuni teroris
te", au fost declarate „persoane 
interzise" pe timp de cinci ani. 
Doi dintre foștii acuzați — d-na 
Winnie Mandela, soția liderului 
Congresului Național African, 
Nelson Mandela, care se află în 
prezent în închisoare, și fostul 
lider sindical Elliott Shabangu, 
au primit regim de „arest la do
miciliu".

Măsurile luate împotriva aces
tor persoane înseamnă, în fapt, 
izolarea totală, întrucît nu au 
voie să discute cu nimeni și nici 
să participe la „adunări" care, în 
versiunea sud-africană, înseamnă 
o întîlnire între mai mult de 
două persoane.

Avocatul celor 19 africani, Joel 
Carlson, a declarat că „interdic
țiile aplicate acestor persoane 
constituie o bătaie de joc față 
de justiție. Fiind găsiți nevino- 
vați de tribunale ei sînt conside
rați vinovați de cei ce acționează 
în dosul ușilor închise".

Săptăminalui american 
„Parade" dezvăluie că tota
lul fondurilor cheltuite de 
Statele Unite pentru obține
rea sprijinului direct al Co
reei de sud, Tailandei și Fi- 
lipinelor în Vietnamul de 
sud depășește cifra de 1,25 
miliarde dolari. Revista fur
nizează date precise privind 
sumele achitate militarilor 
din trupele satelite trimise în 
Vietnamul de sud sau fami
liilor lor în caz de deces.

rela- 
între 
Tine- 

din

— Aceasta este deja a doua 
delegație a S.D.AJ. care vizi
tează România — după cea 
care a participat, anul trecut, 
la Masa rotundă „Tineretul și 
securitatea europeană" de la 
Snagov. Delegați ai U.T.C. au 
participat, de asemenea, la cel 
de al ll-lea Congres federal al 
organizației noastre, precum și 
la reuniunea consacrată cente
narului lui V. I. Lenin din acest 
an. Au fost prilejuri de discuție 
pe care crea că le-am 
folosit bine. Noi sîntem bucu
roși că avem relații bune cu 
U.T.C. Corespondăm, ne infor
măm reciproc, păstrăm contac
tul. Cred, de altfel, ca aceste 
contacte se vor lărgi și adinei 
în viitor. Atmosfera de sinceri
tate și spirit prietenesc care a 
domnit în timpul vizitei dele
gației S.D.AJ. în România ca
racterizează în general rela
țiile noastre cu U.T.C.

BAZIL ȘTEFAN

Amînare la Belfast
Primele alegeri locale din Irlanda de Nord, organizata 

după principiul „un om — un vot** — pentru care a lupta» 
populația de origine catolică timp de peste un an — au 
fost aminate pină in anul 1972.

Această știre a fost anunțată de 
ministrul nord-irlandez al dezvol
tării, Brian Faulkner, în cadrul 
unei conferințe de presă ce a ur
mat unei ședințe a Partidului 
unionist, consacrată examinării

ea aspectul cel mai important 
ai avintului spre o nouă dez
voltare economică — impune 
pătrunderea în regiuni ostile 
vieții unde albii i-au împins pe 
aborigeni**.

Locurile neprimitoare din 
„deșertul roșu" au căpătat, in 
imaginația puținilor albi care 
au pătruns acolo in trecut de
numiri înfricoșătoare, semnifi
cative : Lacul morții, Meterezul 
disperării, Colinele diavolului, 
Muntele inabordabil. Treptele 
de civilizație ale aborigenilor 
variază de Ia grupurile aflate 
încă in epoca de piatră pină la 
cele considerate de autorități ca 
fiind „coapte pentru asimilare**.

Cu toate acestea, așa cum ob
servă săptăminalui american 
U. S. NEWS AND WORLD RE
PORT, „totul se mișcă cu maxi
mum de viteză in nord-vestul 
îndepărtat australian. O năva
lă fără precedent este în curs

a anunțat extragerea primei 
tranșe de materii prime mine
rale (petrol, nichel, fier) „Bech- 
tel International" din San Fran
cisco și-a asigurat un fel de 
monopol pentru construcții. 
Firma „Opal Ritz" deține tere
nuri intinse de unde speră să 
extragă pietre prețioase.

Dublarea prețului terenurilor 
în ultimii ani a avut drept con
secință izgonirea grupurilor de 
aborigeni din așezările lor pri
mitive. Investițiile pentru ex
tracție și industrializare, de or
dinul sutelor de 
dolari. înlesnesc 
locuri de muncă, 
mulți aborigeni 
vestul sălbatic** se 
semenea treaptă 
incit nu beneficiază de posibili
tățile de angajare. In același 
timp, alocațiile directe pentru 
condiția socială și culturală a 
aborigenilor sint infime, menți-

SUBMARINUL ATOMIC 
AMERICAN „Plunger" a sosit 
din nou in portul japonez’Yo- 
kosuka, unde se află una din 
bazele navale ale forțelor S.U.A. 
Aceasta este a 40-a vizită pe 
care o navă atomică americană 
o face Ia țărmul nipon, Incepind 
din toamna anului 1964.

Potrivit relatărilor presei ja
poneze. escale ale unor aseme
nea submarine au fost semnala
te frecvent in ultimul timp, ele 
precedind noua vizită pe care 
urmează s*S o efectueze in Ja
ponia principala navă a flotei a- 
tomicc americane „Enterprise".

a luptei de la

OSTATICII DEȚINUȚILOR

unei reforme a guvernului local. 
Faulkner a precizat că această 
amînare va face să se extindă la 
5 ani perioada dintre alegerile 
consiliilor municipale și a justifi
cat hotărîrea luată prin dificultă
țile administrative întîmpinate în 
înlocuirea vechiului sistem de 
vot, bazat pe censul de avere.

esteRegizorul italian Fellini 
singurul care și-a văzut două 
din filmele sale „La strada** și 
„Opt și jumătate**, selecționate 
de critici printre primele 13 
filme ale ultimului sfert de se
col.

EDWARD KENNEDY 
PIERDE DIN POPULARITATE

nu s-au decis Încă în favoarea 
cui să voteze.

In comparație ou sondajul si
milar efectuat in mai, Spaul
ding marchează totuși o sporire 
de popularitate. Atunci se pro
nunțaseră in favoarea sa nu
mai 25 Ia sută din cei chestio
nați, in timp ce pentru Kennedy 
sau pronunțat 60 la sută.

vocare epică 
Pearl-Harbor.

Dintre 
șapte au 
altul s-a 
mărilor.

*

32 de aparate, 
vindute, iar un

cele 
fost 

prăbușit in timpul fil-

• REVOLTA izbucnită Ia în
chisoarea newyorkeză „Queens" 
s-a extins simbătă la alte trei 
penitenciare. Deținuții s-au răs- ; 
culat și au stabilit controlul a- 
supra unor porțiuni din închi
sori, reținind totodată 23 de 
ostatici.

Motivul revoltei este același 
ca la închisoarea „Queens** : a- 
meliorarea condițiilor de deten
ție.

din California

milioane de 
găsirea de 

dar cei mai 
din „nord- 
află pe o a- 
de înapoiere

CELE MAI BUNE PELICULE 
ALE ULTIMULUI SFERT 

DE SECOL

• CRITICII FRANCEZI 
stabilit cele mai bune 13 filme 
din ultimii 25 de ani. Printre 
cele mai bune pelicule din ul
timii 25 de ani au fost conside
rate „Fragii sălbatici", „Hiro- 
șima mon amour", „Viridiana** 
și „Poveste din vestul sălbatic".

BU

• ZIARUL „BOSTON GLO
BE** a publicat un sondaj efec
tuat in rindul alegătorilor din 
Massachusets, in care relevă că 
senatorul Edward Kennedy con
duce cu 2—1 față de oponentul 
său republican cursa pentru a 
obține un Ioc in Senat la alege
rile din noiembrie. In favoarea 
lui Kennedy s-au pronunțat 57 
la sută din cel chestionați, tn 
timp ce pentru contracandidatul 
său republican, Josiah Spaul
ding, numai 29 la sută. 14 la sută

AVIOANE-VEDETE 
DE VTNZARE

• PENTRU O SUMA variind 
Intre 4 500 și 7 000 de dolari, ori
cine poate cumpăra zilele aces
tea o imitație perfectă a cunos
cutelor avioane de luptă japo
neze care au atacat Pearl Har- 
bor-ui. Oferta a fost făcută de 
cunoscuta firmă „The 20th Cen
tury—Fox Film Corporation", 
care ■ hojărit >ă vîndă cele 32 
de aparate pe care le-a folosit 
in filmul „Tora Tora-Tora", e-

...... ®
Un patron al Mafiei 

în închisoare
Un nou incendiu de proporții 
cuprins pădurile din nordul

Tribunalul din 
Newark a condam
nat simbătă pe cu
noscutul patron al 
Mafiei din statul 
New Jersey, Simone 
Rizzo de Cavalcante, 
la 15 ani închisoare 
pentru extorsiune de 
fonduri. Pedeapsa 
reprezintă maximum

prevăzut de lege pen
tru această infracți
une. Alți doi mafioți 
au fost condamnați 
in aceeași afacere la 
5 și respectiv 3 ani 
închisoare.

Judecătorul a refu
zat eliberarea lor pe 
cauțiune.

Deși sentința este

susceptibilă de 
ea marchează 
tul final al unei lungi 
anchete privind cri
ma organizată din 
New Jersey, care, 
in mod surprinzător, 
s-a soldat cu aresta
rea Iui De Cavalcan- 
te.

apel, 
punc-

a
Californiei cunoscute pentru ar
borii lor seculari, mulți dintre 
datînd dinaintea erei noastre, 
echipă specială de pompieri 
studenți voluntari au angajat

ei 
O
V 
o

bătălie acerbă pentru salvarea 
unora dintre aceste piese rare. Se 
relatează că incendiul avansează 
pe o lățime de 1,6 km, mistuind 
tot ce îi iese în cale.
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