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Lucru îndeobște recunoscut, ti
nerii absolvenți ai unei școli pro
fesionale, au nevoie de o peri
oadă de acomodare cu exigențele 
activității productive, la mașini. 
In acest timp ei trebuie să-și a- 
cordeze cunoștințele teoretice cu 
deprinderile practice fără de care 
nu se pot numi calificați.

Experiența strungarilor, absol
venți ai școlii profesionale patro
nate de Uzina de rulmenți din 
Bîrlad, prezentată în detaliu în 
prima parte a anchetei noastre, 
demonstrează însă că perioada de 
acomodare se poate încheia, cum 
este de dorit, odată cu termina
rea școlii. Singura condiție care 
trebuie îndeplinită este ca prac
tica să se desfășoare efectiv la 
mașini, elevii fiind puși în situa
ția să producă în ritmul și con-

MUNCITORUL DIN ANUL I
SOLUȚII DE

PERIOADA INGRATĂ
DE ACOMODARE

textul existent în secțiile unde vor 
fi repartizați. In caz contrar, tî- 
nărul strungar are nevoie de ci-

« p In trmtnd vizite-.: aratului San Francisco
Telefoto . AGERPRES

STIMĂ Șl CONSIDERAȚIE
teva luni sau chiar un an de ^a- 
comodare", timp in care trebuie 
să recupereze golurile existente 
In pregătirea sa profesională spre 
a deveni canabil să realizeze nor
mele și deci salariul.

Este carul strungarilor debu
tant. de la ^Șantierul Naval Ga
lați", Uzina „Proz-esul" BrăJa 
sau U-REAf.O-.VS. București. 
Pentra aceștia aneajana In sec
țiile productive înseamnă întâm
pinarea unor dificultăți pe care 
nu totdeauna le pot învinge, în- (Ca
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trebuie aduși

la ritmul general

de lucru
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Comitetul județean de partid 
Bihor, raportează, in numele 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii — români, ma
ghiari si de alte naționalități — 
care trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste meleaguri, că în ziua 
de 14 octombrie a.c. au fost în-
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deplinife prevederile planului 
cincinal la producția globală in
dustrială. Pină Ia această dată 
24 de întreprinderi repv- 
bl;cane și 5 de industrie locală, 
au înregistrat substanțiale de
pășiri ale sarcinilor ce le-au 
revenit din actualul cincinal.
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ceste zîie ie octombrie, o 
i ree.e de toemd trmnemi 
ilerie ttiomerdn urbiute, rit- 
mod rapid al fiuciBor de ara- 
țări oare goaeac pe poeeie ce 
per iiră rfirpt, pal de hs- 
■uri» care donairf totodată ca 
ddene anpța g> mm aht am
ploarea eonstracțalor indus- 
truie fi ciciie. te dat ca gin- 
daî la legerrdele născute pe la 
etr'ocul tecohdai trecut, cind 
rute de ma de oameni re a- 
-zncua rpre Apuc la setea lor 
de a te smpdmnteni intr-un 
ti-im bănuit a fi plin de co- 
utori. SirhimAiarfa fi doar for
am de Inrătifore. spiritul dina
mic al acelei perioade re per
petuează azi inroțindu-se cu 
tehnica cea mai avansată, in 
timp ce un oraș, Los Angeles, 
crește, crește... Orașul care îp 
revendică ezi dreptul de a fi

LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Luni, 19 octombrie, în jurul orei 17,00 
posturile noastre de radio și televiziune vor 
transmite în direct de la Organizația Națiu
nilor Unite Cuvîntarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubi
liară a O.N.U.
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Volumul lucrărilor agricole rămase de executat, este incă 

destul de mare. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii rezultă că, simbătă, în sectorul socialist al agri
culturii mai erau de recoltat 896 009 hectare cu porumb, aproape 
20 000 hectare cu cartofi, 39 la sută din suprafața cultivată cu 
sfeclă de zahăr, însemnate suprafețe cu legume, fructe și furaje : 
erau neînsămînțate încă 895 000 hectare cu grîu. 37 000 hectare 
cu orz. Efectuarea acestor lucrări intr-un timp cit mai scurt 
solicită folosirea fără rezerve a tuturor mijloacelor mecanice, 
concentrarea eforturilor întregii forțe de muncă. Acum, cind 
zilele bune de lucru sînt tot mai puține, mecanizatorii, membrii 
cooperatori, lucrătorii intreprinderilor agricole de stat, toți 
specialiștii trebuie să manifeste o deosebită grijă pentru evita
rea oricăror pierderi la recoltat, pentru calitatea insămînțărilor. 
Preocupare pe care am și intilnit-o în raidul nostru in județul 
Botoșani.
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Porumbul recoltat de pe a- 
proape 90 la sută din suprafață, 
cartofii de pe 80 la sută, să- 
mînța de grîu așezată în brazdă 
în proporție de patru cincimi. 
Unități fruntașe și oameni des
toinici, reușita unei bune coor
donări a activităților, viteza de 
lucru ridicată. Sînt aspecte pe 
care le-am întîlnit în general 
de-a lungul raidului nostru în 
județul Botoșani. In cooperati
vele agricole Avrămeni, Albești, 
Viișoara și în multe altele se 
consumă ultimele zeci de cea
suri ale campaniei propriu-zise. 
Aici, porumbul a fost recoltat și 
toate forțele sînt acum concen
trate pentru efectuarea unor în- 
sămînțări de calitate, pentru 
însilozarea furajelor și transpor
tarea operativă a recoltei la ba
ze. Un aport deosebit își aduc 
în această privință — după măr
turisirile conducerilor unor coo
perative agricole și întreprinderi 
agricole de stat, întărite și de 
tov. loan Dragomir, prim secre
tar al Comitetului județean Bo
toșani al U.T.C. —■ detașamen
tele tinerilor, uteciștilor mecani
zatori și cooperatori din fiecare 
unitate. La cooperativele agri
cole din Dorohoi și Liveni 
(unde se însămințează suplimen-

tar o suprafață de aproximativ 
100 hectare) sprijinul lor alături 
de buna organizare a muncii, 
folosirea la maximum a mijloa
celor mecanizate, controlul per
manent efectuat de consiliile 
populare locale și consiliile de 
conducere ale unităților, consti
tuie chezășia îndeplinirii sarcini
lor asumate, explicația faptului 
că s-a creat posibilitatea ca la 
nivelul județului planul la însă- 
mințări să fie suplimentat cu

ANDREI BÂRSAN

VALENTIN BABCOV, absolvent al școlii de aparate de misurt 
și automatizare din Ploiești, Îndeplinește funcția de maistru in 
cadrul schelei de extracție Ciurețti din județul Olt, una dintre 

cel» mai noi exploatări petroliere ale țării. Dincolo de această suc
cintă prezentare a bărbatului tinăr din fotografie ne vom strădui 
să dezvăluim și domeniul de aplicație al meseriei pentru care a optat 
ți. implicit, dimensiunile actuale ale activității petrolist.Zor. această 
categorie de oameni pentru care pămintui are o semnificație mult 
mal profundă decit pentru cei care II ară, il seamănă, sau. pur ți 
simplu. Ii fac umbră. Maistrul Valentin Babeov, de fapt, este numai 
implicat In petrol, specificul pregătirii sale situindu-1 in spațiul la
borios in care masivele instalații de foraj șl extracție vin in contact 
cu electronica, cu alte cuvinte in punctul de tangență al unei mese
rii dure cu suplețea și eficiența unor aparate care, in tot mai mn'te 
domenii de activitate, programează, măsoară și supraveghează, con
tribuind nemijlocit la sporirea considerabila a eficienței efortului 
brut. L-am intilnit in LACT-ul schelei — inițialei» prin convenție, 
definind un loc împrejmuit In care funcționează o instalație tehnică 
—, în fața unul tablou sinoptic in circuitele căruia datele purificării 
și separării de gaze și apă a țițeiului se traduc in impulsuri și sem
nale pe cit de complexe, pe atit de riguroase In exactitatea Ier. A ti 
petrolist astăzi înseamnă, deci, printre altele, a fi ți electronist, ceea 
ce presupune o ridicare pe trepte tot mai Înalte a măiestriei profe
sionale și. totodată, o considerabilă lărgire a viziunii omului asupra 
îndeletnicirilor sale tradiționale. Deci, in incinta unui LACT, petro
lul intră In tangență cu electronica și omul care veghează asunra a- 
eestet fertile conjuncții este colegul nostru de generație. Valentin 
Babeov.

MIHAI PREDESCU 
Foto : O. PLECAN(Continuare in pag. a H-a)

La C-A-P. Găiești, fud. Mureș, se lucrează in ritm susținut la însămințarea griului
Foto. ANDREI CZERAN
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 numit xrl mai întins din lu

me" 'din păcate fi cel mei po
luat L era, abia cu 11 ani îna
inte de 1SM, un sat indian, 
Yaig-na. Cu 50 de ani înain
te de 1900. deci acum 120 de 
ani, nu avea incă 3.000 de lo
cuitori. Abia cu 12 ani înainte 
de 1900 crescuse la 12.000 
pentru ca in următorii doi ani 
so te producă începutul explo-

Corespondență 

telefonică din 

San Francisco de la 

EUGEN FLORESCU

ziei: crește ăintr-odată la 
50.000 și urcă așa vertiginos 
lo 000.000 de locuitori în ur
mătorii 30 de ani. tn lȘăO, 
după un secol de existență, 
lăsase în urmă orașele Detroit, 
și Philadelphia, care depășeau 
fiecare cite 3 milioane de 
suflete, Los Angeles apropiin- 
du-se de 5 milioane fără a-și 
pierde nimic din ritmul de 
creștere (statisticile prevedeau 
încă de acum un deceniu, o 
învingere în cițiva ani a Chi- 
cago-ului și chiar a New 
York-ului). Adăugind la aceas
ta frumoasa climă califomia- 
nă, cu peisajul de palmieri și 
vecinătatea coastelor oceani
ce, putem avea o imagine a 
ceea ce înseamnă, marea me

o • • • e

Rețeaua se perfecționează, 

solicitările sporesc.
Ce fel de opere difuzăm 

cu o bună organizare?
Direcția Difuzării filmelor a 

organizat la Deva un larg 
schimb de experiență între repre
zentanții rețelei de difuzare a 
filmului din 8 județe, la care au 
participat delegați ai conducerii 
D.D.F., reprezentanți ai presei 
locale și centrale- ai criticii de 
film și studioului „AL Sahia".

Alegerea Devei nu este intim- 
plătoare, județul Hunedoara si- 
tuîndu-se, din punctul de vede
re al experienței și al realizărilor 
în fruntea listei. Cu această oca
zie a avut loc o gală de filme 
documentare pentru țăranii coo
peratori din Cotathea și Cristur, 
un simpozion acînd ca temă fil- 
mult documentar la Hunedoara, 
o seară de proiecții de filme de

desene animate pentru preșcola
rii din Deva. Desigur, aceste 
acțiuni care au însoțit schimbul 
de experiență in materie de di
fuzare a filmelor sugerează fap
tul că „întreprinderea cinemato
grafică este în primul rind o in
stituție de cultum și apoi una 
economică", principiu enunțat de 
altfel încă de la începutul aces

tei consfătuiri. Plecînd de la a- 
cest deziderat ce formează sau 
tinde să formeze baza metode
lor de lucru ale tuturor între
prinderilor de acest gen, repre
zentanții acestora, de la condu
cere și pînă la responsabilii de 
cinematografe din diverse loca
lități și au putut da mai bine, 
mai concret seama cît de aproa
pe sau de departe este realita
tea de idealul muncii lor, ce de
ficiențe și ce greutăți au de în- 
tîmpinat, datorate fie nefolosirii 
experienței pozitive, fie carențe
lor de organizare a forului tute
lar, D.D.F. S-a subliniat că a-

IOV RUSS
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(Continuare în pag. a ll-a)
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• Fotbal :

— O etapă cu sus
pense

© Start sportiv uni
versitar

• Știri și comentarii 
din celelalte discipli
ne sportive Aspect de la deschiderea anului sportiv universitar

Foto P. TtNJALĂ
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tropolă care, spre deosebire de 
New York sau Chicago, creș
te in lărgime nedispunînd de 
timp pentru construcțiile pe 
verticală la un ritm de peste 
120.000 de case ce se ridică 
anual.

Din acest punct de vedere, 
cunoașterea aspectelor unei 
realități a lumii moderne e 
realmente utilă pentru cel ce 
meditează la societatea uma
nă, azi, și privilegiul de a face 
parte dintre ziariștii care îl 
însoțesc în călătoria pe care 
președintele Ceaușescu a în
treprins-o în aceste regiuni, 
ne-a făcut să rămînem cu 
multe imagini utile. Ceea ce 
aș vrea să subliniez mai întîi, 
e că prezența șefului statului 
nostru pe Coasta de Vest a 
Statelor Unite ale America, se 
înscrie ca o frumoasă acțiune 
în rîndul manifestărilor cârc 
fac să sporească prestigitil 
României și nu-mi pot refuza 
satisfacția de a repeta această 
idee gîndindu-mă la scenele 
de simpatie cu care a fost în
conjurat peste tot, la Los An
geles, la Long Beach, la San 
Francisco sau San Jose. Ori 
de cite ori coloana trecea prin 
apropierea mulțimii și auzeam 
rostite în englezește cuvinte
le : „Mr. Ceaușescu, president 
of Roumania" am asistat cu 
toții la emoționante momente

(Continuare în pag. a IV-a)

© o © © @

Așa cum fiecare pămint își 
poartă in spate legendele 
sale, cărora, fără încetare, 
le adaugă altele la fel de e- 
terne și tinere, culmea a- 
ceasta din Munții Buzăului, 
botezată „Măgura“, și-a pus 
în vara care a trecut piatră 
de temelie pentru o nouă le
gendă. Ciobanii de mai sus. 
din Penteleu, spuneau din 
auzite că peste noapte, sub 
zaplazele Mănăstirii Ciolanu, 
s-ar fi ivit 16 mioare tomna
tice, care, prinse de îngheț 
— tocmai ca în povestea Ba-

ȘAISPRE
ZECE 

PIETRE
bei Dochii — s-au prefăcut 
in stane de piatră.

Pietrele le-am văzut și eu, 
suindu-mă dinspre Viperești 
pe dealul Cetății, mai apoi 
alunecind pe poteci umede șl 
umbroase pină-n pajiștea a- 
ceasta intr-adevăr luminată 
de 16 măști ale pămintului. 
Numai că eu nu putusem 
să-i conving pe păstori că-n 
urmă cu două luni. Ie mai 
văzuse încă o dată rupîndu-se 
din piatră, toate 16, sub lo
viturile de ciocan și daltă ale 
altor 16 meșteri cu nume bine 
știute : George Apostu, Le- 
hel Domokos, Mihail Lauren- 
♦iu. Gheorehe Coman. Liana 
Acsinte. Adina Tuculescu ș.a.

16 pietre. — rod mai întîi 
al unei inițiative demne de 
toată considerația a Uniunii 
Art’sfilor Plastici si a Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular al județului Bu-

GHEORGHE ISTRATE 
(Continuare în pag. a ll-a)
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SCURT METRAJ Delegația D.B.J.R. și-a încheiat CRONICA FILMUL UI

In salopete albastre
vizita in România 16 PIETRE

în aceste zile în care agri
cultura reclamă o maximă ope
rativitate pentru recoltarea te
renurilor cultivate, sute de bri
găzi de muncă patriotică studen
țești răspund unanim „prezent" 
la chemarea ogoarelor. In mij
locul țăranilor cooperatori și 
cot la cot cu aceștia, studenții 
își aduc aportul lor la „piinea 
țării". Citeva astfel de brigăzi 
studențești s-au deplasat recent, 
în trei localități din județul 
Ilfov : Buftea, Mogoșoaia și Po- 
pești-Leordeni. Am fost pentru 
citeva ore martorii eforturilor 
depuse, într-o zi de duminică, de 
cei șapte sute treizeci, de stu- 
den.ți de la Universitatea bucu- 
reșteană.

...în dimineața aceasta de du
minică, la Buftea 
ză. Cei aproape 
studenți care au 
renurile agricole 
cestei localități, 
citeva ore. nu eroi ai platouri- 
lor de filme, ci ai bătăliei pen
tru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei. Sarcinile au 
fost împărțite : unii vor culege 
porumbul de pe o suprafață de 
șapte hectare, iar alții il vor 
aranja în grămezi. Întrecerea 
dintre cele patru facultăți : Isto
rie, Drept. Limbi romanice și 
Matematică, începe odată cu re-

nu se filmea- 
trei sute de 

descins pe te- 
invecinate a- 
devin, pentru

coltarea primilor știuleți de po
rumb. în mijlocul lanurilor. în
cadrat într-o brigadă, îl întîlneso 
pe asistentul universitar DUMI
TRU FLORESCU. președintele 
C.U.A.S. din Universitate.

— Studenții universității — 
ne spune dinsul „din mers" — 
au luat hotărirea ca în fiecare 
duminică să muncească pe o- 
goare, alături de țăranii coo
peratori, la strîngerea recoltei 
și insilozarea ei. Ieșirea de as
tăzi pe teren ne arată câ stu
denții sint deosebit de recep
tivi la inițiativele asociației, 
venind „în corpore" la această 
acțiune. O inițiativă pe care 
merită să o consemnați este cea 
a studenților de la Institutul 
pedagogic de 3 ani, care au 
hotărît să lucreze timp de două 
săptămini, zi de zi. La muncile 
agricole.

Următoarele două popasuri 
le facem pe rind, pe adevăra
tele șantiere agricole de la 
Mogoșoaia și Popești-Leordeni. 
Întîlnim oriunde ne aflăm, a- 
celași elan tineresc, aceeași în
trecere pasionantă. La Mogo
șoaia, pînă la ora prinzului, 
cele opt hectare de porumb 
erau recoltate de cei 220 de stu
denți, componenții brigăzilor de 
la Filozofie, Română. Geografie 
și Biologie. Nu mai prejos se

ve
mai 
•tu-

situează brigăzile care lucrea
ză la Popești-Leordeni. Aci, 
după numai citeva ore, cifrele 
reprezentând realizările brigăzi
lor formate din viitori fizicieni, 
chimiști și filologi se înscriu 
în cede de ordinul sutelor de 
mii: in hambare au fost insilo- 
zate două sute de mii kilogra
me porumb. Alte patruzeci de 
mii de kilograme au fost des
cărcate din camioanele ce 
neau direct de pe ogoare.

Dovada entuziasmului ți 
ales a hărniciei brigăzilor
dantești, este grăitoare. Numai 
in citeva ore ale unei dimineți 
de duminică, primele brigăzi de 
muncă patriotică de la Univer
sitatea București au recoltat 15 
hectare porumb, insilozind sau 
pregătind pentru insiiozare 
240 000 kg.

în acele ore ale dimineții du
minicale, la Buftea nu se filma. 
Păcat ! Pelicula ar fi putut 
imortaliza momente grăitoare de 
entuziasm cotidian, 
trebuie un film... 
metraj în salopete 
duminica trecută, ca 
lalte de aci înainte, toate fa
cultățile Universității erau pre
zente la muncă.

Și, totuși. 
Un scurt- 
albastre : 

și in ce’.e-

L 1ANCOVIC1 
student

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri. Leonte Răutu. a 
primit simbătă dimineața de
legația Consiliului Federal al 
Tineretului din Republica Fe
derală a Germaniei — D.B.J.R. 
— condusă de Wolfgang Rei
fenberg, președintele 
liului care face 
țara noastră.

A fost de față 
prim-secretar al 
Central al Uniunii 
Comunist. ministru 
problemele tineretului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

*
Președintele Marii Adunări 

Naționale. Ștefan Voitec, a 
primit simbătă dimineața de
legația Consiliului Federal al 
Tineretului — D.B.J.R. — din 
R.F a Germaniei, condusă de 
Wolfgang Reifenberg, pre
ședintele consiliului, care se 
află într-o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. Ion Mărgineanu. se-

cretar al Marii Adunări Na
ționale.

A
Simbătă, la amiază, delegația 

federal al tineretului

FRUNZA
Consi- 

o vizită în

Ion Iliescu, 
Comitetului 
Tineretului 

pentru

Consiliului
din R.F. a Germaniei, condusă de 
Wolfgang Reifenberg, președinte
le Consiliului federal al tinere
tului, a fost primită de Ion Ilies-' 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului.

Cu acest prilej, au fost exa
minate probleme privind colabo
rarea bilaterală, precum și unele 
probleme de interes comun.

★
Duminică, a părăsit Capitala 

delegația Consiliului Federal al 
Tineretului, condusă de dr. 
Wolfgang Reifenberg, președin
tele Consiliului, care, la invi
tația C.C. al U.T.C. a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost salutați de 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Vasile Ni- 
colciu și Ion Popescu, secretari 
■i C.C. al U.T.C, 
Biroului, activiști 
U.T.C.

Au fost de față 
ambasadei R. F.
București.

DE VIȚA

ai 
la

membri ai 
ai C.C, al

reprezentanți 
a Germaniei

Plecarea la Moscova

SOLUȚII DE COMPROMIS
(Urmare din pag. I)

ale și rutiere „Piogresul" Brăila 
și alți cîțiva de la U.R.E.M.O.A.S. 
București. Nu am pus la socoteală 
desigur, pe cei care după o lună- 
două de la părăsirea întreprinde
rii, neavînd posibilitatea să achite 
cei 7 000 lei — costul școlarizării, 
s-au reangajat.

Iată deci ce înseamnă pentru 
cei în cauză perioada de acomo
dare. Pentru a o putea traversa, 
ei au nevoie, rezultă clar asta, 
de un sprijin efectiv. întreprin
derile sînt nevoite să recurgă la 
diverse soluții de compromis pen
tru a-i menține ca angajați, pen
tru a le acorda șanse de reabili
tare. Cum ? Cite întreprinderi a- 
tîtea soluții.

— Comitetul de direcție al 
Șantierului Naval Galați, ne spune 
tovarășul inginer Ion Călina, di
rectorul tehnic a! Ș. N. Calat:. » 
hotărît să completeze strungarilor 
debutanți cîștigul realizat efectiv 
ctt anumite sume din fondul de 
regie, acordate diferențiat în 
funcție de rezultate. Pentru a-i 
stabiliza în întreprindere și pen
tru a Ii se asigura existența, băie
ții au nevoie de ajutor din par
tea noastră.

— Ce anume diferențiază a- 
cest ajutor ?

— Dacă-și realizează normc'e 
în proporție de 30 pînă la 50 la 
sută primesc pe lingă banii câș
tigați astfel încă jumătate din 
diferența de salariu nerealizată. 
Pentru normele îndeplinite in 
proporție de 50 pînă Ia 75 la sută 
obțin suplimentar 70 la sută din 
salariul nerealizat, iar cei care

reușesc să facă peste 75 la sută 
din normă beneficiază de sala
riul integral. Atingeiea procenta
jului de 90 la sută din primele 
luni este o performanță la noi. 
Autorii ei, puțini ce-i drept. înca
sează ca recompensă 105 din sa
lariu.

— Cît timp îi ajutați ?
— Șase luni după angajare.
La U.R.E.M.O.A.S. București 

am întîlnit aproximativ aceeași 
situație. Diferă doar soluțiile de 
compromis. Aici „după prima 
lună de muncă in acord strunga
rii începători nereușind să-și în
deplinească normele au fost tre- 
cuți pentru trei luni în regie 
timp în care an primit salariul 
integral urmărindu-se ta primul 
rind disciplina, prezenta (inei. 
ner Virgil Serban. «eful secției 
mecanic șefi Trecut» di” ooo 
in acord »u dovedit tavă ace*»»» 
incapacitate de a-si realiza nor
mele ca la fnerpsrt

Se impune o oteorvati* Xî- 
nteni dintre cei cu care am stat 
de vorbă nu consideri ca princi
pali vinovati ai oerealizirii oor- 
melor pe tinerii absolvenți. Sint 
enumerate drept cauze ale dimi
nuării randamentului lor anumite 
abateri de la disciplină, absente 
nemotivjte sau deficiențele de 
organizare din interiorul secțiilor, 
însoțite fosă de precizarea : „fac
tori secundari*. Recurgerea la 
soluțiile de compromis înserate 
mai sux consemnează de fapt 
opinia respectivelor conduceri de 
întreprinderi că no din vina lor 
în primul rind tinerii rtrungari 
au o calificare necorespunzătoare 
la terminarea școlii profesionale 
Lucru lesne de înțeles. atîta 
timp cît practica fa producție a

a tovarășului
Duminică la amiază, a plecat 

la Moscova tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen- 
tentai permanent a! Republicii 
Socialiste R'mânia in Consiliu) 
de Ajutor Economic Reciproc, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a 4*W ședințe a Comi
tetului Executiv CAER

Gh. Rădulescu
La plecare, pe aeroportul 

Otopeni. erau prezenți tovarășul 
Leonte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri 
și alte persoane oficiale.

An fost de față A.V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai amba
sadei

(Agerpres)
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producție a studiourilor engleze 

regia : JOHN SCHLESINGER 

JULIE CHRISTIE, ALAN BATES, TERENCE

STAMP, PETER FINCH

Cinstirea unui erou
Duminică. Îs căminul cultura! 

<fcn Ftirpișu Mare, județul Mu
reș a avut loc o adunare popu
lară pentru a tins': necoru 
se-g-mtul-ii ma.nr Rusu Ioae 
Da-.ud. nkznt 1a datorie ta una 
dm acțeanUe initiate de unități 
■tiătare ta «ori ținu! popalatiet 

n Tț Mures ta timpul immda- 
țu ’ Tc d:n luna mai • a re» tui an

La atenare au luat parte un 
nsare ~ zmă- de săteni mtlrtari 
drn Tg. Mure? « Cîuj rud- 
ac e«en. p'erj șa tm.’u ecoo-

și alți cetățeni care

(Urmare din pag. I) 
zău, menite, prin rotirea lor 
pe cerul artei, să desfacă un 
evantai de simboluri și nume 
mitice : Icar, Bocitoare, Zbor, 
Ginditor, Troiță, Tată și fiu, 
Pomul vieții etc. Una lingă 
alta ele semnifică un imn a- 
dus creației colective, ano
nime in esență, omului. 
Sint avangarda primului mu
zeu in aer liber din țara 
noastră așezat aici la Mă- 
gura-Buzău.

Artiștii au plecat și au ră
mas 16 zeițe care vor săruta 
cea dinții zăpadă munteană. 
Au rămas 16 pietre în acest 
peisaj zăbrelit de tăcere, ză
bovind intr-o horă albă, nu 
prea departe de îngenunchie- 
rea meditativă a „Rugăciu
nii" lui Brâncuși parcă anu
me așezată aici in Buzău — 
adevărată piatră de inceput, 
testamentară. E o firească 
integrare a unei spiritualități 
moderne in simplitatea eter
nă și magnifică a naturii. 
Peste ridurile lor calme de 
astăzi vremea își va insinua 
tăcută, acidă, grimasele ei 
îndelungi și încete, impunin- 
du-și masca sa orgolioasă.

Revenit la locul lor de naș
tere. am avut vaga impresie 
că hora aceasta pietrifică sub 
baza veșniciei un dans tăcut 
si mocnit de munteni, un joc 
știut de mine dintr-o mai 
adinei amintire, un stop-ca- 
dru ale cărui declanșări vir
tuale promiteau, o dată cu 
descleștarea pietrei din rigi
ditățile ei virginale, izbucni
re» acelui entuziasm popular 
sublimat în gesturi cu o tra
iectorie deplină și solemnă.

Chiar dacă n-ar fi fost de- 
elt 16 vetre pe care într-o 
toamnă agonică s-ar fi oprit 
16 păsări obosite, readunîn- 
du-și în arini zborul risipit 
peste Carpați, ele tot și-ar fi 
îndeplinit misiunea și Jertfa 
lor.

de— ne-o sugerează filmul — 
convenții.

Totul e trist, de o ridicolă 
neputință. Oamenii seamănă cu 
peisajul pe care și l-au con
struit după măsura lor. Havu
zul din centrul orașului, mane
vrat manual Ia ocazii festive, 
nu-i numai un decor sordid, ci 
și oglinda în care locuitorii se 
pot uita fără teama de a fi defor
mați. Și statuia nud nu e din 
acest punct de vedere, prin a- 
pariția ei, un atentat ia pudoa
re. ci un atentat la mediocri
tatea unei colectivități.

Știind că un asemenea mediu 
nu se pretează doar la comic, 
chiar dacă despre comedie este 
vorba, Felix Mariassy împinge 
acțiunea In grotesc, cu o furie 
care-l face „să-și uite" 
najele In t-ecerea lor 
toate situațiile posibile, 
să obțină neapărat. cu 
preț (și aici prețul cel mare 
era însuși filmul) un simbol 
cețos, argument pentru o boa
lă fără leac, din violentul tem
belism al personajelor sale.

Mariassy n-a avut puterea d» 
■ rămlne exact, de a rămlne In 
datele temei. De aici, In duda 
a ceea ce numeam, realismul 
amar pe eare sconta, pînă la 
urmă, un simplu delir parodia.

cinematografia ungară co- 
întotdeauna, 

l ei 
___  _ _____ de titluri, 

din filmele ultimilor 20 de ani, 
poate__ sta astfel mărturie :
„Toată lumea pe stadion", „Un
om teribil", „Răzbunarea rebu
tului", „Vineri 13", „12 rezul
tate exacte", „Logodnicele vă
duve", „Povestea prostiei mele" 
etc. Numitorul lor comun era 
tematica actuală, de aici poate 
și interesul publicului pentru 
asemenea filme. De aici și „ier
tarea" pentru nelmplinirea 
acestor filme oprite ades ia

■ aspectele de suprafață sau pre
zentate într-o tratare grăbită, 
cu dezinvoltura suspectă a u- 
morului de situații...

„Frunza de viță" 
care de a rupe cu 
diție, tentativă pe care regizo
rul Felix Mariassy o face pe o 
temă clasică, viața de provin
cie, ambiționat „să aducă" nu 
atît date noi, cît o nouă inter
pretare. Dar ce este nou în 
film e tn afara comicului, ți- 
nînd de un realism amar, cu 
eroi care-și filozofează o me
diocritate aspirată, 
nou în film e prea 
subînțeles.

Rămas numai la
apariție a unei statui nud (un 
„băiat cu fluier") intr-un oraș 
de provincie filmul ar fi adău
gat încă un titlu la capitolul 
bonom și neutru, al umorului 
degeaba. Valul de falsă pu
doare prilejuit de nevinovata 
statuie, protestele organizate 
ale pensionarilor azilului de 
bătrîni, ale adunării gospodine
lor. ale oficiosului local de pre
să și al multor personaje nein- 
regimentate ta niște instituții 
și organe ale opiniei publice 
sau administrative, ascund doar 
accesele unei existențe tne*- 
ehine, impulsionata de «n ase- 
menea eveniment.

lat Soar de » Domnișoară Cucu 
ta tra; de masă. O Domnișoară 
Cur» tasâ fă-ă obosita ei re- 
srmnare și Ură dramul acela 
ie tamamtate care ne făcea «-o 
teșețegem. Aid toți stat feroci, 
rămas! tatr-o falsă intransi
gență, toti sint de o prostie 
•-ajjțaeU. nealterată măcar nid

In
media și-a avut 
cantitativ și calitativ, locul 
aparte O Înșiruire c.

e o tacer- 
această tra-

Dar ce este 
puțin și vag

scandaloasa

RADIO Șl
TELEVIZIUNE

~ >5 V.'otae. c

SJa; Hă MoțeIer ioreâe 17: 28-15!-
ELACĂRA OLIMPICA : rrUexiă 

ta Moșilor ‘ora 15’.
DEGBTUI. DF FIER ruteazl la Dir.i ‘oreîe 1*5—N W In eocr- 

-.-are). Progresul tocele 1SJ»; 18: 
»>.HIBERNA rus : rtdeazâ ta Bu
regi terete I»; W: W.1S; MJrt. F!o- 
reasca (orele 153»: i»; 3»J»L Aurore (orele »: 11.1S; BJ»; H: IV15: 
2» 3») Flamitra ‘orele 11: K: 1X15;

STRĂINII: rulesză la Unire» 
tereie 18; 3R.NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE retează l» Unirea tore tSJS).

AURUL : rulează la Lire fora 
tS W). Ratiova (ora 15J»)

VIA MALA : rulează la Ura 
terete U:

AMBUSCADA rulează la Dru- 
m-i! Sări: 'ora !4J»'DRAGOSTE SI VITEZĂ : ratea
ză ta Drumul Sării (ore*e 1S3». 
UJă: 2S.3S) Munca (orele ÎS: 18: 
»'PĂSĂRILE : rulează ta Gtulesl 
(orele BJ8: 1»: 2BJS) Miorița (o- 
rele 1«; tJJS: 15: CT.J»; 25).

PETRECEREA : rulează !a Co- 
trocenl (orele 15.»: rt.C: te).

CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : rulează la Viitorul (orele 
18: 28).

C AN ARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează ta Viitorul (ora 18).

ULTIMUL DRUM : rulează l» 
Popular (ora 1SJ»)

A TRAI PENTRU A TRAI : ra
tează la Popular (orele 11; te. 15).

INTILNIREA : rulează la Flacă
ra (orele li: 18: »■). Rahova (orei» 
■8 tete).

FRUNZA DE VITĂ : rulează l» 
Vitan (orele 15,»: I»; ».1S).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Ferentari ‘orele 15.30; 
n «; s«).MOARA CU NOROC . ruleeaă la 
Pacea (orele 15.»; 18; 20.15).

XLFA-ROMEO SI JULIETA : 
rulează la Crin găsi (orele IS; 18; 
an.TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru
lează la Cosmos (orele 15 30, 18; 
B.-5).

LUNI. 13 OCTOMBRIE 197t
Teatrul National ,1. L. Caragia- 

1C- (Sala Studio) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ’ — ora 
» ; Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — ora 20 ; Studioul 
I.A.T.C. : DIVERTISMENT T0 — 
ora 50 ; Teatrul ,.C Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora l»J0 ; (Cal. Victorie!) : LO
GODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS (BOEING-BOEING) — ora 
10.30: Teatrul de revistă „Fanta
sio" -Cor jtanta (La Teatrul de Ope
retă) : NU AVEȚI UN CAP IN 
PLUS T — ora 19.30.

• Luni, 10 octombrie, In jurul o- rei 17,00, posturile nșastre de radio 
și televiziune vor transmite in di
rect de la Organizația Națiunilor 
Unite Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, N I c o 1 a e 
Ceaușescu, la sesiunea lublllară a 
O.N.U.
• 10,00 Microavanpremlera.
• 18.05 Student la Politehnică. 

(Transmisiune directă de la In
stitutul politehnic din Bucu
rești).• 18,35 Panoramic științific.• 10,00 Actualitatea in economie.

• 10,15 Anunțuri-publicitate.
• 10,20 1001 de seri — emisiune 

pentru cei mic:.• 10,30 Telejurnalul de seară.
• 28.88 Roman foileton : „Punct 

șl contrapunct" — sfîrșltul serialului.
• 20.85 Steaua fără nume. Prefa

ță la o nouă ediție a acestei e- 
mlsiuni. Program susținut de 
laureați ai etapelor precedente 
ale concursurilor „Steaua fără 
nume".• 21.35 Teleglob. Itinerar polonez : 
Cracovia, Poronin, Zakopane.

• 22,00 Telejurnalul de noapte.
• 22.15 Muzică populară. La vioa

ră Victor Predescu.
• 22.3» Rampa.

=

perso- 
prin 

vrînd 
orice

TLDOB STÂNESCU

ÎNTÎRZIATIS
(Vrmm di» pag /)

2 000 de hectare. Pe ogoarele de 
la IAS. Cătărmănești am întîl- 
ait citeva cunoștințe mai vechi : 
tractoriștii Nicolae Chitic, Ion 
Booties. Cbeorghe Isac. semna
tarii obașnuiti ai lucrărilor de 
calitate care și de data aceasta, 
după cum relata inginerul Du
mitru Șimian, 
tit au depășit 
zilnice.

Deci aspecte 
vitate. prezente 
unităților agricole, unde am po
posit. Ne oprim însă aici cu pre
zentarea lor, deoarece reușita 
campaniei depinde și de rezulta
tele unor unități In care ritmul 
de lucru este nesatisfăcător, sub 
posibilități. Și aceasta, după 
cum am putut observa în urma 
sondajelor efectuate, nu din 
lipsa mijloacelor de muncă ci 
din pricina gravelor lacune or
ganizatorice.

Concret, iată citeva ipostaze 
ale lipsei de răspundere, re
flectate, evident. în ritmuri de 
lucru nespornice. Ni s-a părut 
surprinzător la cooperativa agri
colă din comuna Mitoc, modul 
haotic în care se desfășurau lu
crările, cu atît mai mult cu cît 
în această etapă numărul lor 
s-a redus și deci munca de coor
donare este ușurată. Ca urmare 
aici ca și în comunele Lunca și 
Tudora, utilajele nu sînt folo
site la întreaga capacitate (la 
cooperativa agricolă Vatra, de 
pildă, secția de mecanizare, ali
niază în aceste zile de vîrf, 
14—15 tractoare din 28), iar rit
mul arăturilor este slab. Ingine
rul șef, M. Moldoveanu de la 
Mitoc a fost de altfel și sancțio
nat pentru lipsa de supraveghere 
a muncii. Sperăm să tragă ur
gent învățămintele de rigoare si 
cadrele de conducere de Ia 
Lunca și Tudora...

în aceste zile, motorul fiecărui 
utilaj ar trebui să funcționeze ca 
un ceasornic. Și totuși iată „re
plica" oferită la Roma și Brăești. 
In curtea secției de mecanizare 
a cooperativei agricole din Ro-

directorul unită- 
cu mult normele

de intens! acti- 
tn majoritatea

ma (unde în condițiile în care 
sfecla nu este complet strinsă, 
două mașini speciale de recol
tat lenevesc netulburate de 
peste un an 1) întîlnim două 
tractoare defecte. Mecanizatorii 
Toader Prăjlaru și Vasile Burac, 
îmi explicau, cu calm, că absen
tează din lanuri... doar de o zi 
și jumătate. Tot aici se odihnea 
și tractorul lui Dumitru Puiu, 
care tocmai — am fost asigurați 
— dădea o fugă pînă acasă. La 
Brăești. unde mai sînt de recol
tat mari cantități de cartofi, sfe
clă și unde 400 de hectare sînt 
blocate cu glugi de porumb, 
mijloacele de transport sînt fo
losite anapoda. în plină zi, șo
ferii M. Âbabei și I. Galan, »e 
plimbă cu autocamioanele pe 
ulițele satului. De același dezin
teres din partea consiliilor de 
conducere se „bucură" mijloacele 
de transport și la cooperativele 
agricole din camuna George E- 
nescu, Românești sau Dumeni, 
în timp ce mari cantități 
cartofi nu sînt încă trimise 
baza de recepție.

Răspunderea principală

de 
la

O 
poartă desigur în aceste cazuri 
conducerile unităților agricole și 
întreprinderilor de mecanizare. 
De insuficientă mobilitate dă do
vadă și direcția agricolă chemată 
în aceste zile — cu vreme din 
ce în ce mai nefavorabilă — să gă
sească mijloace decisive pentru 
a-i aduce și pe „întîrziați" la cota 
generală. Nu putem să nu remar
căm însă ca o cauză a rămînerii 
în urmă și preocuparea Insuficien
tă a unor comitete executive ale 
consiliilor comunale față de 
pulsul campaniei. în fond cine să 
se intereseze de recoltă în afară 
de unitățile agricole dacă nu și 
primarul satului 1 ? Ceea ce nu 
au făcut pînă acum factorii în 
discuție de la Vomiceni sau 
Roma.

Relevînd necesitatea urgentării 
maxime a eforturilor la faza fi
nală a tuturor lucrărilor de recol
tat, notăm și faptul că ultimul ter
men stabilit pentru încheierea 
fnsămînțărilor este 20 octombrie. 
Trebuie respectat cu orice preț I

ceste» din urmă sint determinare 
de necunoașterea exactă și la 
timp a situației din rețeaua de 
difuzare, de aminarea studierii 
fi aprobării unor propuneri ve
nite de la aceste întreprinderi. 
Din toate părțile se fac auzite 
— și noi înșine putem constata 
acest lucru chiar în Capitală — 
critici la adresa insuficientei sur
selor de informare fi de recla
mă (care, chiar ți atunci etnd 
pot oferi o imagine mai convin
gătoare nu o fac la timp I), a 
sosirii defectuoase a acestor fil
me programate pentru acțiuni 
speciale, a sărăciei de filme do
cumentare, îndeosebi pe teme a- 
gricole a insuficientei sprijiniri 
și popularizări a inițiativelor de 
la nivelul județelor, la adresa fe
lului în care difuzarea este sau 
nu sprijinită de criticii de film 
etc.

Crosu Ștefan, directorul între
prinderii cinematografice Dolj, 
demonstrînd marea eficacitate a 
filmului documentar în orașele 
șt satele județului prin acțiuni 
de genul „proceselor cinemato
grafice" (ca de exemplu, cu fil
mul „Atențiune, părinți"), a cri
ticat lipsa materialelor de pre
zentare a filmului. Din această 
cauză adesea se recurge la mij
loace improvizate, iar la „efica
citatea" acestora se adaueă frec
vent atitudinea unor directori 
de cămine culturale de la sate, 
care nu înțeleg rolul imens al

filmului documentar. științific, 
artistic în educarea multilatera
lă a oamenilor. Problema difuză
rii filmului documentar pe cele 
mai variate, insă la zi. teme s-a 
discutat pe bună dreptate înde
lung. Oamenii vin astfel în con
tact cu probleme și preocupări 
ce, altminteri, n-au cum să li se 
înfățișeze. Există locuri în care 
spectatorii vin în sala de pro
iecție numai pentru filmul do
cumentar plecînd de la filmul 
artistic! Dar fondul de filme 
documentare, în special cu tema-

miti de spectatori a foit com
promită deoarece D.D.F. n-a tri
mit filmele respective.

Revenind la difuzarea filmu
lui în rețeaua fetească ce cuprin
de un mare număr de cinemato
grafe ți săli de proiecție, mufft 
au vorbft despre insuficienta 
sprijinului organelor locale, a di
rectorilor de cămine, lipsa de 
preocupare pentru cultura filmu
lui în revistele pentru sate fin 
primul rind a „îndrumătorului 
cultural"). în ciuda acestor ob
servații fi sugestii ce vor trebui

fiecărui fUm, este cazul unor în
treprinderi noi ca aceea din ju- 
detul Alba care colaborează 
strîns cu presa locală și este ca
zul- îndeosebi, al responsabilului 
cinematografului din Aiud, jude
țul Alba, Ion Țăranu, care, de e- 
xemplu, în ”, 
a pliantelor desenează afișe 
răspindindu-le 
în holul cinematografului din 
Aiud spectatorul puțind 
găsească pînă și mersul tre
nurilor și autobuzelor I Rezul
tatul este că la Aiud sala e pli-

lipsa afișelor și

în tot orașul,

tâ

te „intransigentele" cronicari
lor pot fi luate în serios; însă 
aici, cum ușor se poate înțele
ge, se manifestă consecințele ca
lității precare a unui mare nu
măr de filme din repertoriul o- 
ferit ta general de D.D.F. A- 
proape lunar revistele și cotidie
nele critică nivelul submediocru 
al multelor pelicule achiziționa
te, aceleași care, de la București 
își iau apoi zborul în țară. E- 
xistă părerea că o reclamă a fil
mului încă din timpul realizării 
lui (revista „Cinema" pătrunzînd

CE FEL DE OPERE DIFUZĂM?
tică agricolă, este epuizat și în
vechit, pe ecrane rulînd ace
leași filme de 7 ani. La Aiud- 
de exemplu, 800 de elevi de la 
Școala de tehnicieni agricoli și 
alți 750 de la Școala de șoferi 
așteaptă filme documentare de 
specialitate, în Valea Jiului, mii
le de mineri, mai ales tinerii, 
așteaptă filme despre meseria 
lor, iar în județul Gorj, Vodislav 
Ion afirmă că 40 la sută în o- 
raș și peste 60 sută în sate, spec
tatorii sînt formați din elevii 
școlilor. O inițiativă la Tg. Mu
reș, un program special de fil
me documentare, foarte bine pri-

neapărat să fie privite cu seriozi
tate, consfătuirea de la Deva 
a constituit totodată și un e- 
fervescent moment de relevare 
și discutare mai largă tocmai a 
metodelor individuale prin care 
unii din responsabilii de cinema
tografe, pasionați de munca lor, 
au obținut rezultate' deosebite. 
Este cazul întreprinderii cinema
tografice județene Hunedoara ce 
instruiește permanent pe toți lu
crătorii din rețea informîndu-i a- 
supra fiecărui film pe care-l di
fuzează iar pentru spectatori e- 
ditînd săptămînal mici progra
me de buzunar cu prezentarea

nă. Chiar ji la cele mai slabe 
filme 1

Din păcate, o chestiune atît de 
importantă ca aceea a criticii de 
film a rămas pentru participanți 
sub semnul aceleiași nedume
riri cu care 
toți lucrătorii 
re a filmului — și nici conduce
rea acesteia nu face excepție — 
nutresc convingerea că critica de 
film intră într-o flagrantă con
tradicție cu obligațiile economi- 
co-financiare pe care le au. 
„Succesul de casă" spun ei este 
adesea grav amenințat de incle- 
mența criticii. Desigur, nu toa-

pentru participant

veniseră. Anume, 
rețelei de difuza-

insuficient în masele de specta
tori), dar mai ales a organizării 
de întîlniri cu realizatorii (ca de 
exemplu cea de la Orăștie cu re
gizorul Mihai lacob, ori cea pro
iectată la Craiova pentru „Cana
rul și viscolul"), ar putea să re
medieze situația, cel puțin în 
privința filmelor românești. în 
general, însă, această soluție nu 
va putea remedia situația atîta 
vreme cit spectatorii se plîng că 
nu li se oferă filmele pe care 
le așteaptă iar cei care le prezin
tă filmele nu pot rezolva con
tradicția dintre gustul lor și cel 
al criticii de film I

în sfîrșit, urmează a se clari
fica situația filmului documen
tar .- rețeaua învinuiește studioul 
iar unii reprezentanți ai acestuia 
reproșează inerția rețelei. Cert 
este că filmul documentar trebu
ie să răspundă, prin efortul con
jugat al producătorilor ți rețelei 
difuzării, cerințelor oamenilor, 
dorinței foarte larg exprimate de 
a primi filme noi, pe teme eco
nomice, agrare, tehnice, indus
triale, educație etc. Ele sînt a- 
țteptate cu cel mai înalt inte
res. Utilitatea unor astfel de 
schimburi de experiență este 
indiscutabilă. Tot indiscutabili 
este și necesitatea de a prezen
ta publicului din toate categorii
le filme valoroase, la un înalt 
nivel de realizare, despre viata 
de azi a țării, despre realizările 
oamenilor muncii- despre desco
peririle tehnico-științifice, des
pre cele mai noi metode de lu
cru în diverse sectoare etc. Pen
tru a fi un instrument cu maxi
mă eficacitate socială, rețeaua di
fuzării filmului, D.D.F. au de 
făcut încă serioase eforturi ți în 
special de a achiziționa filme 
care să nu mai provoace obiș
nuitele ironii lunare . Apreciind 
recenta consfătuire de la Deva, 
nu ignorăm însă faptul că o ex
celentă organizare a rețelei di
fuzării — care nu e însă chiar 
așa cum, a rezultat în parte ri 
din consfătuire — nu rezolvă 
calitatea operei pe care este me
nită să o difuzeze.
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Fotbal 0 ETAPA CU SUSPENSE
• PATRU REMIZE Șl O VICTORIE ÎN DEPLASARE I • LA CLUJ — SCORUL ETAPEI ! • C.F.R. TIMIȘOARA A 

PIERDUT „DERBIUL" LANTERNEI • TITULARII NAȚIONALEI AU EVOLUAT MEDIOCRU

SAPTAFÎINA
CONTROVERSELOR

SIE/1U/1 CU I. CURSARU
O etapă marcată de o săptĂmină înțesată bine de controverse. No

tarea jocului lui Dobrin din meciul cu Finlanda doar cu 7 a stirnit 
furtună. Cineva de la Federație mi se confesa astfel : „Ce i-o fi 
trebuit profesorului ? (n.n. Angelo Niculescu). Eu i-aș fi dat nu 7 
ci... 11 1 Da, 11 ! Le înfunda gura la toți". Preopinentul viza stin
gerea unei presupuse ranchiune, aplanarea unui conflict care, de alt
fel, nu există. „Dacă Dobrin a jucat de 7 atunci nici Dumitrache 
n-ar fi meritat mai mult de 8, spunea un altul. Discrepanța e prea 
mare și povestea e cu ochi și cu sprîncene". Cine are dreptate? Toți 
Nu se poate altfel cînd ie vorba de fotbal. Vorbind serios, mie mi 
se pare însuși sistemul notării cu note ca la catalog, oarecum depla
sat. Nu e un stimulent, ba dimpotrivă, ațiță spiritele inutil, creează 
animozități și invidie între jucători, frizează cel mai adesea, su
biectivismul. Cui și la ce folosește ?

Dar, ca o replică, sîmbătă, după încheierea partidei Steaua-Pol:- 
tehnica, la care a asistat antrenorul prim al naționalei, mai că m-aș 
fi dus la el cu „catalogul" să puie note in dreptul elevilor să: pen
tru ceea ce jucaseră și cum jucaseră : Sătmăreanu. Vigu. Hălmă- 
geanu, Tătaru. Suspectînd vreo nouă nepotrivire cu vocea și jude
cata tribunelor, a culiselor suporterilor, am renunțat.

Ar mai fi de menționat, din cursul săptăminii, strigătul unui 
Ins — îl știți, sau ii știți bine — care în rezultatul de 3—0 pentru 
echipa noastră în pofida Finlandei, n-a văzut decit o victorie oare
care, facilă, „nesemnificativă", „neconcludentă" ș.m. Dar, domnule. 
6ă-i felicităm. Sînt și ei oameni, au și ei nevoie să vadă că nu cău
tăm cu orice preț motiv de profanare a virtuților ci judecăm victo
ria, succesul in raport cu valoarea reală. Sigur, să fim circumspect:. 
Țara Galilor nu-i Finlanda... Și dacă va fi „egal" ori victorie la 
Cardiff ? Ne amintim atunci, de Cehoslovacia, nu ? Pină una alta, 
vicecampioana mondială. Italia, a făcut un draw dificil (1—1) cp 
Elveția, Învinsa noastră de 2 ori în preliminariile C.M. iar dețină
toarea medaliei de bronz în Mexic, R.F.G. a smuls greu, in pro
priul fief, o egalitate, printr-un penalty, reprezentativei turce.

Dar pină la aceste obiective, avem din nou o miercuri cu suspen- 
suri. Judecind etapa, epuizată în două... reprize, sîmbătă și dumi
nică, în funcție de confruntările echipelor U.T.A. Steaua și Dinamo, 
am putea spune că rezultatele realizate de acestea reprezintă o opți
une morală pentru partidele de miercuri fără ca jocul prestat, fotba
lul practicat să ofere prin sine însuși argumente pentru un real opti
mism. Dar vom trăi și vom vedea. Balonul a rămas tot rotund și 
precedentul cu aceleași echipe care au avut evoluții diametral opuse 
la distanțe de cîteva zile spune totul. în fapt, etapa a incurcat ser-.os 
pronosportul, patru echipe au obținut remize in deplasare iar cefe
riștii clujeni au tranșat în favoarea loc derby-ul lanternei depăștn- 
du-și colegii de departament chiar la ei acasă, pe malul Begăi. La 
Cluj, studenții au realizat scorul etapei, 3—0, depășind o formație 
care nici pină acum, după 7 etape, nu și-a mai găsit cadența, .jm- 
nerii" Jiului, vrind parcă cu tot dinadinsul să-și onoreze denumirea, 
coboară vertiginos spre... subteranele clasamentului. Și cit de repede 
se-ndoiau genunchii adversarilor odinioară numai cind auzeau de 
Libardi. Peronescu... Acum a fost rîndul lor să simtă fiori la șar
jele lui Uifăleanu. Bancarii n-au reușit să infirme tradiția victoriilor 
sigure acasă ale băcăoanilor și nici pe aceea proprie a evoluției ma) 
slabe in deplasare. O stea pe firmamentul etapei : proasnăta și tî- 
năra extremă stingă a băcăoanilor, Florea. promovat din divizia „C"

Abordînd un alt capitol, după spuse și văzute, selecționabilii n-au 
avut o zi prea bună. Nu s-au prea văzut nici tu Dumitrache, nici tu 
Dinu, nici tu Dobrin, nici tu Florian Dumitrescu. Singura rază în 
această etapă cețoasă, comportarea excelentă a lui Domide. Ce-ar fi 
ca din duelul Neagu-Tătaru să cîștige un al treilea sufragiile antre
norului Angelo Niculescu — tînărul, modestul și conștiinciosul 
fotbalist arădan ?

Și cîte ceva despre arbitraj. Dacă ele au confirmat, in general, bu
nele aprecieri de pină acum, două au făcut excepții flagrante, viciind 
rezultatele. Primul „erou" este N. Cursaru. care a reușit ceea ce nu 
puteau jucătorii steliști, iar al doilea, clujeanul Ion Cimpeanu. cu 
colegul său de margine, C. Ghiță, care nu l-au văzut pe Angelescu 
și Neagu în ofsaid, dîndu-și girul pentru golul marcat de primul in 
poarta craioveanului Oprea și oferind Rapidului un „egal" pe care, 
după joc, nu l-ar fi meritat. Socotim oportună o intervenție 
promptă și hotărîtă, precum și sancțiuni în consecință, din partea 
Colegiului central de arbitri.

VASILE CABULEA

IlRE DE ATAC !
FĂNUȘ NEAGU Foto P. T1NJALA

VICTORIE FĂRĂ DUBII
plusa de tirmă, care, fără voia lot, 
ofereau un spectacol in sine ri 
pentru care „meritul"" revine in 
fritreztme organizatorilor.

Dar ti revenim la handbal. 
Contrar tuturor așteptărilor vic
toria n-a fost pusă nici un mo
ment tub semnul întrebării, ste- 
HfTu conducind din primul și pi
nă in ultimul minut de joc, la o 
diferență de goluri variind intra 
2 fi 5. Punctele forte ale tncin- 
gătorilor eu fost apărarea fi, mai 
ties, contraatacurile rapide, din 
care, de regulă, se înscriau punc
te, in timp ce studenții au avut 
emba portari ieșiți din formă, iar 
ve contraatac t-a pornit mai în
totdeauna lent ți „telefonat"", din- 
dude prilej adversarilor să te re-

plieze fi să le anihileze încer
cările.

Cu toate acestea, scorul final 
a rămas ia o diferență accepta
bilă — în special pentru stu
denți — 17—14. (La sfirșitul jo
cului oficialii precizau că scorul 
este de 17—15, dar asta dintr-o 
greșeală de evidență, intrucît 
chiar unul din arbitrii jocului a- 
nulase un gol Universității pe 
motiv că Mircea Costache II căl
case semicercul 1)

In urma acestui rezultat, tot 
tntilnirea dintre Steaua și Dina
mo ne ca lămuri care este con
figurația clasamentului la sfirșitul 
acestui tur.

S. UNGUREANU

DIAGRAMA ETAPEI
Steaua — Politehnica Iași : 

3—2 (1—2), Golurile au fost în
scrise de Vigu (min. 5). Tătaru 
(min. 77) și Iordănescu (min^91) 
și Goleac (min. ” 
(min. 43) pentru 
crabii arbitrajul 
ru (Ploiești),

14), Cuperman 
studenți. Exe- 
lui N. Cursa-

putu! pină la sfirșitul parti
dei. Bucureștenii au încerca’ 
să iasă din apărare dar nu au 
izbutit să treacă 
localnicilor. A 
Al. Alese (Rimnicu

de presingul 
arbitrat bine 

Vîlcea).

Dinamo Bucu- 
, Au înscris : 

Roșu (min. 36) pentru piteșteni, 
Sălceanu (min. 75) pentru Di
namo. Dobrin și Dumitrache nu 
au strălucit Bun arbitrajul lui 
Sever Mureșan (Turda).

Fi C. Argeș — 
rești : 1—1 (1—0).

3—0 (2—0»
(min. 36). 

Anca (min.
poartă,

Steagul Roșu — U.T.A. 6—0.
Deși nu s-a înscris, partida a 
fost vie, dinamică, cu multe 
faze de poartă. Domide a jucat 
excelent. A arbitrat M. Rotaru 
(Iași) — de asemenea excelent.

U. Cluj — Jiul : 
Au înscris : Barbu 
Adam (min. 42) și 
86). Joc la o singură 
faze frumoase, create în majo
ritate de studenți care au lan
sat șarje irezistibile pe partea 
lui Uifăleanu — ieri în mare 
formă. Arbitrajul fără pro
bleme al bucureșteanului Uie 
Drăghici.

Rapid — Universitatea Craio
va : 1—1 (0—0). Au înscris : 
Angelescu (min. 57) pentru gaz
de, respectiv Oblemenco (min. 
86). A arbitrat Ion Cimpeanu 
(Cluj).

CLASAMENTUL

UNIVERSITAR

AL. ȘTEFANESCU

baschet!

START SPORTIV

Secvență din derbiul campionatului masculin de handbal — Steaua—Universitatea Timișoara
Foto : R. VASILE

RUGBY

VOLEI
C. A. U. — 

CAMPIOANĂ
> (min.

Cimpeanu

1—1 (1—0). 
(min. 42)

r

Duminică dimineața, la Bucu
re»;!. cu toată vremea nefavora- 
0u«, reprezentanții studenților 
sportiva din Capitală s-au mul
au pe stadionul „Politehnica*' 
pentru a oiicia descinderea nou- 
mi an sportiv universitar. în a- 
ceasia toamnă universitară, eve
nimentul capătă valențe noi, 
avmd in vedere noile măsuri 
mate de U.A.S.R. pentru activi
zarea sportului studențesc, pen
tru atragerea m duerne compe
tiții sportive a unui număr cit 
mai mare de studenți. La în
ceputul programului iestiv, prin 
ta^a tribunelor au deiiiat dele
gațiile de sportivi ale institute
lor de invățamint superior ; Me
dicina, A.S.E., Politennica, Con
strucții, Arte piastiee, Arhitec
tura, LP.G.G., după care spec
tatorii au putut urmări cîteva 
interesante întreceri de atletism. 
Desigur, „clou-ul" zilei l-a con
stituit meciul de fotbal dintre 
Sportul studențesc și Dunărea 
Giurgiu, ir, pauza căruia a fost 
decernată cupa pentru cel mai 
activ institut in organizarea 
sportului de masă : LP.G.G. 
(eupa a fost primită de șeful ca
tedrei de educație fizică, lect. 
umv. Alex. lonescu), iar studen-

tului Ion Ghenca (LP.G.G.), 
campion Ja orientare turistică, 
diploma de cel mai bun sportiv 
al Centrului universitar Bucu
rești. Cu ocazia inaugurării unui 
nou an sportiv universitar l-am 
rugat pe tovarășul asist. Al. Ni
culescu, șeful comisiei sportive 
a C.U.A.S. din Capitală să ne 
vorbească despre „reperele" 
pentru viitor ale sportului stu
dențesc în București : „în pri
mul rind, vom urmări, bineînțe
les, desfășurarea în bune condi
ții a întrecerilor programate de 
calendarul competițional. De a- 
semeuea, un obiectiv important 
il va constitui intensa propa
gandă in rîndul studenților pen
tru practicarea sportului de 
masă. Realizarea acestor pro
iecte, ne va permite, sperăm, 
consemnarea unui bilanț pozi
tiv Ia sfirșitul anului sportiv 
universitar 1970—1971".

Farul — Petrolul : 
Au înscris : Oprea 
pentru gardă și Bădin (min. 58) 
pentru petroliști. J--- ’
extrem de disputat, 
forma bună a apărării 
tenilor și ineficacitatea 
perantă a „marinarilor", 
bitrat bine Constantin 
(București).

Jocul a fost 
relevind 

ploieș- 
exas- 

A ar- 
Petrea

C.F.R.C.F.R. Timișoara —
Cluj :0—1 (0—1). Meciul s-a în
cheiat cu o surpriză extrem 
de neplăcută pentru suporterii 
echipei gazdă, care a pierdut și 
derbiul „lanternei". înaintașii 
timișoreni — Bojin, _ Manolache, 
Panici sau Nestorovici s-au în
trecut în a rata ocazii peste 
ocazii în timp ce clujenii au 
fructificat prin Soo (min. 37) 
unul din puținele dar pericu
loasele lor contraatacuri. Bun

arbitrajul lui V. Pădureanu 
(București).

Dinamo Bacău — Progresul:
2—0 (2—0). Au înscris : Pană 
(miru. 14) și Florea (min. 37) 
Joc foarte bun al echipei gaz
dă. care a dominat de la înce-

ETAPA VIITOARE
25 octombrie

Farul-Dinamo Bacău : Dinamo 
București—Steaua; Rapid—Pro
gresul ; U.T.A.—C.F.R. Timi
șoara : Politehnica-Universita-
tea Craiova : Jiul-F.C. Argeș ; 
C.F.R. Cluj-Universitatea Cluj ; 
Petrolul — Steagul roșu.

1.
2. 
X
4.

Dinamo București 
U. T. A.
Universitatea Craiova 
Steaua

5. Politehnica
6. Steagul roșu
7. Rapid
8. Farul
9. Petrolul

10. Universitatea Cluj
11. Dinamo Bacău
12. Progresul
13. F. C. Argeș
14. Jiul
15. C. F. R. Cluj
16. C. F. R. Timișoara

7 
7
7
7 
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
3
3
3
2
3
3
3
3
2
1
2
2
1

2
1
1
2
2
2
4
2
2 
t
0
2
3
1
1
•

1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
4
3
3
4
4
6

11— 7
7— 4
6- 6 

13—10
13— 11
4— 3
4— 3

11—12
8— 10 

10— 8
14— 10
6— 8
9—11
5— 9
7—12
4— 8

Sîmbătă și duminică, pe sta
dionul Republicii, au avut loc ul
timele întreceri atletice care au 
desemnat învingătoarele în cele 
trei clasamente ale campionatelor 
naționale pe echipe. în prima zi, 
timpul complet nefavorabil (frig, 
ploaie măruntă), și-a pus ampren
ta asupra rezultatelor. Rapidista 
Valeria Rufanu, confirmînd for
ma bună în care se află, a reușit 
un 11,9 la 100 m. plat, rezultat 
de valoare internațională. Acest 
test a fost de bun augur pentru

CI VOLEIUL

ATLETISM

SEMNE
FIERBE" • ••

• La Edinburg s-au dispu
tat primele finale ale tur
neului internațional de tenis 
pentru „Cupa Dewar". Prin
tre învingători se numără și 
tenismanul român Ion Tiriac 
care, jucind împreună cu ce
hoslovacul Vladimir Zednik 
a întrecut cu 6—4, 9—7 pe
rechea Tom Gorman (S.U.A.) 
— John Alexander (Austra
lia).

Proba de simplu masculin 
s-a Încheiat cu victoria a- 
mericanului Tom Gorman în
vingător cu 6—2, 6—0 în fața 
englezului John Paish.

• în cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Bonn, cunoscutul campion 
australian Rod Laver l-a în
vins cu 7—5, 7—5 pe sud-

atrtcanu! Clitf Drysdale, iar 
olandezul Tom Okker a dis
pus cu 7—5. 1—6, 7—5 de spa
niolul Andres Gimeno.

în clasamentul turneului 
(se joacă după sistemul fie
care cu fiecare) conduc La
ver și Okker cu cite 4 punc
te. urmați de Gimeno și 
Drysdale cu cite 2 puncte.

• Uniunea europeană de 
fotbal — a anunțat că jucă
torii John Dempsey (Chel
sea). Levent ”
nerbahce) și 
viei (Steaua 
nu vor mai 
echipele lor 
jocurj a'e competițiilor euro
pene, deoarece au fost eli
minați de pe teren în intîlni- 
rile precedente.

Enguineri (Fe- 
Trifun Mihailo- 
Rosie Belgrad) 
putea figura în 

la viitoarele

tentativa pe care a anunțat-o ofi
cialilor, de a dobori, miercuri, re
cordul mondial la 200 mg. Punc
tul de atracție al întrecerilor l-a 
constituit duelul dintre C.A.U. și 
Steaua, duel ce a dat cîștig de 
cauză studenților, datorită supe
riorității manifestate în întrecerea 
feminină. Iată principalele rezul
tate de sîmbătă, pe echipe : 
C.A.U. — Steaua 75—68 (B t 
50—51 ; f: 25—17); Steaua — 
Brașov 85—40 (B : 64—24 și f ; 
21—16) ; C.A.U. — Brașov
103—29 (B : 76—26 ; f : 27—13).

Rezultatele finale ale „triun
ghiularului" din Capitală — din 
care reținem scorul general 
C.A.U. - Steaua : 157—143 — 
au adus titlul de campioană na
țională pe echipe Clubului atle
tic Universitar din București, a- 
flată pe primul loc atît în clasa
mentul general cît și în cel al 
competiției feminine. Felicitări 
studenților I

p. peana

Or fi ele discuțiile aprinse pe 
marginea recentului C.M. dar.., 
campionatul intern s-a prezentat, 
implacabil la start cu întregul 
său cortegiu de implicații. Sîm
bătă și duminică, ne-am lăsat 
așadar, din nou, pradă pasiuni
lor noastre de iubitori ai jocului 
în 6. Poate că mulți s-au între
bat — obișnuiți cu programarea 
meciurilor-cheie abia în ultimele 
etape — cum ar fi partide ca 
Steaua—Dinamo (m) sau Peni
cilina:—Rapid (f) au apărut chiar 
în uvertura ediției noi a cam
pionatului. Răspunsul aveam să-l 
aflăm într-o convorbire cu asis
tentul universitar Gheorghe Moi
se, antrenorul formației feminine 
a I.E.F.S. : „Anul acesta, printre 
alte cîteva prevederi ce țin 
de desfășurarea campionatului, 
F.R.V. a hotarît ca etapele să se 
joace în ordinea strictă a sorți
lor, fără permutări de etape așa 
cuin se proceda înainte, cînd ae 
considera că anumite partide- 
cheie, jucate în final de tur sau 
retur, hotărau titlul. Aceasta din 
cauză că, la fete de exemplu, în 
afara formațiilor Penicilina, Di
namo, Rapid s-au mai cristalizai 
citeva teamuri capabile să lupte 

1 pentru supremație i „U“ Timi
șoara, I.E.F.S., Medicina Bucu
rești, iar celelalte șase echipe nu 
sint prea departe. Prin aceasta 
echilibrare a locurilor 1—6, cam
pionatul se anunță mult mai dis
putat. Lucru la care va contribui

și promisa îmbunătățire a cali
tății arbitrajelor".

Derbyul masculin Steaua— 
Dinamo încheiat cu scorul de 
3—0 (la 11, 10, 8) în care au 
evoluat numeroși titulari ai lotu
lui deși n-a corespuns așteptări
lor, ne-a evidențiat un excelent 
coordonator de joc : Marian Sta- 
mate. împărțind tabla în două, 
am mai notat dedesubtul lui pe 
Barta și pe dinamovistul Schrei
ber iar de cealaltă parte a liniei, 
pe toți ceilalți jucători ai ambe
lor echipe. Studentele de la
I.E.F.S. au dispus în trei seturi 
de C.P.B. avînd la discreție jocul, 
cu precădere în prima și ultima 
sa parte. Marinescu, Ghiță, Cen- 
gher, Pripiș, Gergely, Nodea și 
Pop alcătuiesc o formație omo
genă, cu multă putere de luplă, 

ale lotului) au avut un răstimp 
prea scurt de integrare. Alt re
zultat (f) : Dinamo—„U“ Timi
șoara, 3—0. Partida Penicilina— 
Rapid, rezultat 3—2, deosebit de 
atractivă, cu seturi lungi, jucate 
de pe multe puncte, a răsplătit 
din plin pe elevele antrenorului 
Roibescu. Căunei, Itu, Zabara 
au fost cele mai bune în timp 
ce în tabăra rapidistelor echipa 
trăiește cam prin trei jucătoare : 
Baga, Rebac și Tudora.

Alte rezultate : Rapid—„U“ 
Cluj (m) 3—2 ; Farul Constan
ța—Medicina (f) 2—3.

ia, cu multă putere de lupi 
toate că primele trei (titulare

VIOREL KABA

Pe stadionul din Parcul 
Copilului din Capitală, am 
urmărit meciul de verifi
care dintre 'Lotul A de rug
by și o selecționată Grivița 
roșie — Steaua, din cadrul 
pregătirilor pe care Ie fac 
rugbiștii români în vederea 
meciului de duminica vii
toare de la Rovigo cu Italia.

După un meci în care rit
mul de joc și pregătirea fi
zică generală a jucătorilor 
selecționabili a fost mulțu
mitoare, Lotul A a reușit 
un 17—0 (3—0).

Tehnica individuală a liniei 
de 3/4, și mai ales pasa și 
mișcarea în teren a jucăto

0 VERI
FICARE

UTILĂ
rilor susceptibili a fi selec
ționați, a lăsat mult de do
rit. De asemenea, mai trebuie 
lucrat pentru îmbunătățirea 
placajului și a concentrării 
în joc.

Dar iată lotul întrebuințat 
de antrenorii prof. Alexan
dru Teofilovici și Petre 
Cosmănescu : DINU, BACIU, 
IORGULESCU, 
TUȚUIANU, f 
DARABAN, POP, 
NU, FUGIGL IEFTIMESCU, 
MATEESCU, --------------
GIUG1UC, 
DRAGOMIRESCU, 
BUDICA, BRAGA, 
TELEAȘCA, DURBAC 
MARINESCU.

Marți, la ora 16,00, 
Stadionul Tineretului, va 
vea loc ultima verificare 
compania Sportului studen
țesc, după care se va defini
tiva și lotul care va face 
deplasarea în Italia.

GABRIEL FLOREA

ȘERBAN, 
ATANASIU, 
’, RAȘCA- --------------1( 
FLORESCU, 

NICOLESCU, 
NICA, 

SUCIU, 
■“ ȘI

pe 
a- 
în

Cum se vor fi rătăcit oare; 
baschetbaliștii de la Farul Cons
tanța printre competitoarele pri
mei noastre divizii ? Jucător) 
vechi, cindva buni dar, acum, 
mișeîndu-se cu încetinitorul — 
Popovici și Cincu sînt doar doi 
dintre ei. Sau jucători tineri dar 
fără experiență și fără calități 
fizice, slab pregătiți — pentru 
că „marinarii" nu au nici măcar 
un antrenor cu suficientă com
petență. Așa se face că Farul 
are evoluții de-a dreptul peni
bile, curn j. fost cea de ieri, cînd 
a pierdut la scor partida cu 
Steaua, înscriind abia 14 puncte 
Intr-o repriză!! Iată pentru ce se 
fac eforturi materiale cu antre
norii, jucătorii, cu chirii, depla
sări/ echipament, haremuri de 
arbitraj. Nu ar fi, oare, mai 
bine să se investească acești 
bani în pregătirea unor juniori, 
capabili să reprezinte mai cu 
cinste sportul constănțean ?

La rîndul lor, unele jucătoare 
(și nu puține) din echipele fe
minine Crișul, I.E.F.S., Construc
torul — ni s-a părut a fi pre
ocupate mai mult de etalarea 
unor coafuri bine întreținute de- 
cît de secretele jocului de bas
chet. Numai așa se explică e- 
voluția lor foarte slabă, lipsită 
de valențele tehnice și tactice 
ale baschetului de performanță.

Totuși, tinere și cu bune ca
lități fizice, sportivele de la 
I.E.F.S. ar putea constitui, cu 
timpul o echipă redutabilă. Pen
tru aceasta, însă, îi dăm cuvin- 
tul antrenorului Ionică Nicolau.

Jocurile din București n-au 
oferit cronicarului prilejul unor 
comentarii interesante : de ac .» a 
ne limităm la înșirarea cîtorva 
rezultate : Politehnica-Construc
torul (f) : 72—57 ; I.E.F.S.,-Cri
șul (f) : 53—51 ; Steaua-Farul 
(m) : 97—51 (46—14 !!).

*“ "* ; Steaua-Farul 
97—51 (46—14 !!).

P. OVIDIU
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

sa reîntors la new wirk
Adoptarea documentului 

asupra celui de-al doilea 
deceniu al dezvoltării

(Urmare din pag,. I) 

împreună un peisaj copleși
tor.

într-o mică poiană, înca
drată de asemenea arbori gi- 
ganți a fost fixată în urmă cu 
25 de ani o placă memorială 
consacrată lui F. D. Roosevelt, 
menită să omagieze contribu
ția sa la fundația Organiza
ției Națiunilor Unite. Preșe
dintele Ceaușescu s-a oprit 
cîteva clipe în fața acestei 
plăci memoriale.

De-a lungul aleilor, cetățe
nii aflați în parc l-au salutat 
cu gesturi prietenoase.

După popasul la „Muir 
Woods National Monument", 
coloana de mașini și-a conti
nuat drumul indreptîndu-se 
spre colina Belvedere Tibu
ron. La poalele acesteia se

STIMA SI
CONSIDERAȚIE
(Urmare din pag. 1) 

de tresărire ce veneau din 
partea unor oameni care cu
nosc bine renumele și activi
tatea unei personalități foarte 
importante și pe care, deoda
tă, au posibilitatea s-o vadă 
foarte de aproape. Cunoscînd 
din ziare orele din programul 
vizitei, pe traseul spre Long 
Beach, la studiourile de la 
Hollywood, la Uzinele Memo
rez din Santa Clara sau la Dis
ney Land, mulți cetățeni ame
ricani au venit să-l vadă pe 
președintele României, mani
festarea de simpatie cea mai 
evidentă, tipic americănească, 
fiind aceea de a-l fotografia 
pe oaspete, adresîndu-i in a- 
celași timp, cuvinte de salut.

Noi, cei care ne aflăm la 
nu mai puțin decît 17.000 de 
kilometri de țară, care avem 
sentimentul exact al distanței 
ce desparte California de Ro
mânia, care cunoaștem in
tr-o bună măsură felul de via
ță al locuitorilor, preocupările 
lor, putem aprecia intr-adevăr 
ca pe un lucru deosebit, fap
tul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu e bine cunoscut și 
aici, că între numele său și 
numele țării noastre, între mo
dul său de a gîndi și a acțio
na și modul intim de a se ma
nifesta al poporului român, se 
realizează o legătură de dem
nitate și prestigiu care ne ono
rează pe toți. L-am însoțit pe 
acest traseu californian îndea
proape pe președinte, urmă
rind convorbirile avute cu 
gazdele, majoritatea specia
liști, fie în domeniul construc
ției de avioane, ale compute
relor, irigațiilor, prevenirii i- 
nundațiilor, fie în acelea lega
te de caracterul economic al 
unor mari centre producătoa
re de filme, ori studiind posi
bilitățile de utilizare a fante
ziei în organizarea distracții
lor copiilor, și pot spune că 
peste tot șeful statului nostru 
a făcut o vizită de lucru, de 
cunoaștere, de stabilire de 
contacte absolut necesare u- 
nui om de stat. Programului 
vizitei, foarte încărcat, aproa

ORIENTUL APROPIAT
• Incidente in 

președintelui R.A.U.

AMMAN 18 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat la Am
man, duminică s-au produs 
incidente între forțele armate 
iordaniene și unitățile pales
tiniene. Incidentele au avut 
loc în nordul țării în jurul lo
calității Shajara, la patru ki
lometri vest de orașul Ramtha. 
O echipă de observatori a fost 
trimisă la fața locului de că
tre Comitetul Superior arab 
care are misiunea de a aplica 
acordurile de la Cairo și Am
man privind reglementarea 
politică a divergențelor dintre 
cele două părți.

CAIRO 18 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „AI 
Ahram", noul președinte al 
Republicii Arabe Unite, An
war Sadat, și-a continuat con
sultările politice cu reprezen
tanți ai vieții politice egiptene 
în vederea aplicării planului 
de reorganizare a țării. Acest 
program a fost prezentat de 
fostul președinte Gamal Ab
del Nasser la sfîrșitul lunii 
martie anul acesta. Totodată, 
s-a anunțat că în cursul zilei 
de marți Comitetul Central al 
Uniunii Socialiste Arabe ur
mează să se reunească pentru 
a discuta ultimele evenimente 
ale situației politice și mili
tare din țară. Comitetul Cen
tral, adaugă ziarul „Al Ah

afla un teren întins care în 
anul 1945, cînd. act la Șan 
Francisco, s-a semnat Carta 
Națiunilor Unite, fusese des
tinat să găzduiască edificiul 
sediului O.N.U. transferat ul
terior la New York.

Itinerariul a inclus, de ase
menea, marele pod „Poarta de 
aur" (Golden Gate), uriașa 
arcadă construită în deceniul 
al patrulea peste o strîmtoare 
a Golfului San Francisco, pre
cum și vizitarea pe mare la 
bordul unei șalupe a unei 
părți a portului.

La amiază președintele 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, 
și persoanele oficiale care îl 
însoțesc și-au luat rămas bun 
de la gazdele californie- 
ne pe aeroportul interna
țional San Francisco. Prima
rul orașului, J. Alioto, și co- 

pe fără o clipă de răgaz, i 
s-au adăugat energia, intere
sul și atenta cîntărire a lucru
rilor, calități cunoscute ale 
personalității tovarășului 
Ceaușescu, dorința de a vedea 
cit mai mult. La Disney Land, 
în prima dimineață, deși nu 
era încă ora stabilită pornirii 
coloanei de mașini, aruncîn- 
du-ne privirile pe fereastra 
hotelului, l-am văzut pe tova
rășul Ceaușescu înconjurat de 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc, cercetînd o expo
ziție de construcții destinate 
transportului, turismului și a- 
grementului, obiectiv nefixat 
în itinerar. Ne-am grăbit să 
ne integrăm acestui ritm de 
lucru și am ascultat sfaturile 
pe care președintele le dădea 
colaboratorilor, concluziile ca
re să fie reținute și care re
zumă, în esență, dorința de a 
fi mereu atenți la ceea ce se 
realizează mai bine în lume, 
de a participa noi înșine, la 
sporirea unor asemenea valori. 
De altfel, discuții interesante 
s-au purtat peste tot, cei din 
apropiere avînd de fiecare 
dată sentimentul că asistăm 
la o reală lecție de patriotism, 
de analiză inteligentă și res
ponsabilă a aspectelor lumii 
moderne, o lecție de medita
ție realizată de către niște oa
meni care cunosc bine intere
sele patriei lor și pe care o 
reprezintă cu demnitate și 
cinste. Această lecție ne e o- 
ferită permanent aici de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

...Sîmbătă 17 octombrie, s-a 
încheiat vizita in California. 
La întoarcerea de la Uzina de 
aparataj pentru computere 
Memorez, aflată la Santa Cla
ra, am avut, de-a lungul tra
seului, posibilitatea să admi
răm frumusețea orașului San 
Francisco care își revendică 
întîietatea de cel mai frumos 
oraș al lumii, cu un decor de 
ciudată modernitate, realizat 
prin îmbinarea a zeci de kilo
metri de vile albe și un nu
cleu albastru de zgîrîie nori.

Cădea seara, peste Golf și 
peste Pacific la San Francisco.

Iordania • Consultările

ram", va examina, în mod 
deosebit, propunerile făcute 
de președintele Anwar Sadat, 
precum și primele măsuri 
care vor fi luate în vederea 
aplicării noului program de 
reorganizare.

TRIPOLI 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția MEN, 
tribunalul militar libian a con
damnat sîmbătă la moarte pe 
coloneii Adam Hawaz și Moussa 
Ahmed, foști miniștri ai apărării 
și afacerilor interne. Tribunalul 
militar a pronunțat, de aseme
nea, sentința de condamnare la 
moarte pentru alți trei militari, 
participanți la complotul organi
zat împotriva actualului regim 
din Libia, în decembrie anul tre
cut. Ceilalți participanți la com
plot au fost condamnați la închi
soare pe diferite termene. Trei 
acuzați au fost achitați.

CAIRO 18 (Agerpres) —- 
Curtea populară supremă din 
Republica Populară a Yemenului 
de sud a condamnat la moarte 
cinci persoane acuzate de com
plot împotriva statului, anunță 
agenția M.E.N. Au mai fost 
pronunțate, de asemenea, con
damnări, între 4 și 15 ani în
chisoare împotriva unor persoane 
acuzate de a fi depus o 
activitate ostilă actualului regim 
sud-yemenit. 

labe-a tori: s5. }l-au exprimat 
satisfacția de a-l fi avut in 
mijlocul lor. timp de două 
zile, pe președintele Româ
niei.

Avionul special pus la dis
poziție de Casa Albă s-a în
dreptat spre New York, unde 
șeful statului român a sosit in 
cursul nopții de sîmbătă.

*

Duminică, tn cursul dimineții 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. so
ția sa, și persoanele care-1 înso
țesc, au răspuns invitației de i 
face o scurtă plimbare cu yachtui 
în jurul Insulei Manhattan — nu
cleul întregii vieți economice și 
sociale a marii metropole ameri
cane.

Oaspeții au urcat la bordul na
vei de croazieră „The Highlan
der", care a arborat pe catargul 
principal tricolorul românesc. O- 
ficiul de gazdă a fost îndeplinit 
de Melcolm Forbes — proprieta
rul yachtului — cunoscut indus
triaș și editor al unor publicații 
de informație și comentariu eco
nomic.

Yachtui a parcurs un itinerariu 
care, început pe fluviul Hudson, 
în apropierea marelui pod 
„George Washington", a conti
nuat spre sud-est. de-a hmgul 
Manhattan-ulni pînă tn dreptul 
monumentalei Statui a Libertății, 
pătrunzînd apoi tn apele East- 
River-ului, spre est, dincolo de 
podul „Quensboro". Aceasta « 
oferit oaspeților posibilitatea să 
privească de pe ană panorama 
originală a New Yorkului. princi
palele sale centre și edificii: 
zgîrie norii din Wall-Street, gi
ganticul Empire State Building, 
paralelipipedul binecunoscut al 
sediului O.N.U„ numeroasele 
docuri, antrepozite, dane portua
re, podurile suspendate peste cele 
două fluvii, întinsul chei al car
tierului Harlem profilat pe aglo
merarea urbanistică a acestei zo
ne a orașului

La bordul vasului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit ex
plicații asupra locurilor vizitate, 
s-a interesat de unele probleme 
de ordin edilitar, economic și so
cial ale municipiului, s-a întreți
nut cu persoanele oficiale ameri
cane care îl însoțesc.

CORESPONDENȚA DE LA 
TRIMIȘII SPECIALI

TINERETUL LUMII » TINERETUL LUMII

Analfabetismul in
„republica bananelor"

Intr-un raport citit în fața parlamentului, ministrul guatemalez 
al instrucțiunii publice, Guarilas, a arătat că în cursul anului 
școlar recent încheiat, în „republica bananelor" au fost alfabe
tizate 26.900 persoane. Ce reprezintă această cifră se poate 
constata din faptul că, potrivit statisticilor oficiale, în momentul 
de față numărul analfabeților se ridică în Guatemala la circa 
2.86C.000 (la o populație de 4.300.000 de locuitori). Un calcul 
procentual apare de prisos. Numărul guatemalezilor aflabeti- 
zaL’. *n uL**mul școlar este infim, în sensul cel mai exact al 
cuvîntului.

nalfabetismul con-

A
stituie, alături de 
șomaj și subnutri
ție, una din plăgile 
cele mai răspindi- 
te în Guatemala. 
Pare curios faptul 

că numărul absolut al anal
fabeților, în loc să scadă 
manifestă de la un an la 
altul o tendință de creștere. La 
recensămîntul populației anal
fabete desfășurat în anul 1940 
(persoane în vîrstă de peste 
șapte ani) numărul acestora era 
de 1.386.000. In 1950 cifra era 
de aproape două milioane, pen
tru ca în 1970 să ajungă, așa 
cum am remarcat, la aproape 
trei milioane. Analizînd acest 
fenomen, ziarul elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG notează, 
într-o corespondentă din Guate
mala City că, potrivit aprecieri
lor forurilor competente ,,situa
ția deplorabilă în domeniul ști
inței de carte trebuie explicată 
prin împrejurările economico- 
sociale din centrele urbane 
unde nu se cere decît rar mîno 
de lucru cu O calificare serioa
să și prin actualul sistem cva- 
sifeudal de la sate care nu • 
interesat ca muncitorul aqricol 
să iasă din ignoranța seculară".

Guvernul guatemalez a anun
țat în ultimii cîțiva ani o serie 
de măsuri în vederea reducerii 
numărului analfabeților. Rezul
tatele au fost cu totul inferioare 
așteptărilor. La conferința mi
niștrilor învățămîntului din ță
rile Americii Latine, desfășurată 
în urmă cu doi ani la Punta del 
Este, reprezentanții Guatemalei 
relevau că în perioada 
1963—1967, numai circa 30 la 
sută din copiii înscriși la școlile 
elementare au terminat cele pa-

NAȚIUNILE UNITE 18 - 
Trimisul special Agerpres, 
Adrian Ionescu, transmite: 
Sîmbătă seara s-au încheiat la 
OJf.U. dezbaterile asupra pro
blemelor dezvoltării Comisia 
a doua — pentru probleme 
economice și financiare — a 
Adunării Generale a adoptat 
documentul intitulat „Strate
gia internațională a celui 
de-al doilea deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvol
tare*.

Al doilea deceniu al dezvol
tării este proclamat cu înce
pere de Ia 1 ianuarie 1971.

Documentul cuprinde 84 de 
articole în care sînt definite

Tensiune 
în Canada

Ministrul Laporte 
a fost asasinat

MONTREAL 18 (Agerpres). 
Simbâtâ noaptea, poliția din 
Montreal a depistat, in urma 
unui telefon anonim, automo
bilul cu care la 10 octombrie 
a fost răpit ministrul muncii 
în guvernul provinciei Quebec, 
Pierre Laporte. în automobi
lul abandonat in apropiere de 
aeroportul „Saint Hubert", se 
afla corpul neînsuflețit al lui 
Pierre Laporte.

Potrivit unui comunicat al 
„Frontului pentru eliberarea 
Quebecului", autorii asasina
tului sînt membri ai acestei 
organizații ilegale care a ini
țiat răpirea lui Laporte și a 
lui James Cross, atașat co
mercial britanic. In schimbul 
acestora, organizația ceruse 
eliberarea a 23 membri ai săi 

în urma asasinării lui La
porte la Ottawa, a fost anun
țată pentru duminică seara o 
reuniune de urgență a cabi
netului, sub președinția pre
mierului Trudeau.

*
MONTREAL 18 (Agerpres) — 

Citind postul de radio „CKAC", 
agenția France Presse anunță că 
autoritățile canadiene au arestat 
sîmbătă după-amiază încă 81 de 
persoane în provincia Quebec, 
ridicând Ia 288 numărul celor re
ținuți după instituirea stării de 
urgență

Peisaj școlar obișnuit guatemalez : In chiar capitala țării, șco
larii din două clase învață, unii stînd direct pe podea, într-o 
mare magazie care adăpostea pînă de curînd un depozit de 
produse chimice. „Din 660 de localuri școlare numai 40 puteau 

fi considerate proprii cursurilor"...

tru clase obligatorii și, din a- 
ceștia, numai 5 la sută au frec
ventat învățămîntul mediu sau 
liceal. Prezentînd aceste date, 
ministrul de atunci al instruc
țiunii publice, Arvolan, explica 
situația prin „motive de ordin 
economic, in special necesitatea 
multor părinți de a-și obliga 
copiii să contribuie la întreține
rea familiilor, întrucît cîștigurile 
sint insuficiente".

Ceea ce autoritățile de la 
Guatemala City preferă să 
treacă sub tăcere sau, în orice 
caz, pe un plan secundar, a- 
tunci cînd analizează public 
plaga analfabetismului, este in
suficiența mijloacelor materia
le destinate școlii. Conform da
telor oficiale, numărul cadrelor 
didactice din învățămîntul ele- 

principalele obiective pentru 
accelerarea creșterii economice 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum șl căile și mijloacele 
prin care atât țările — pe plan 
național — cit și comunitatea 
internațională într-un efort 
conjugat își propun să le uti
lizeze în vederea atingerii o- 
biectivelor respective.

Cu prilejul adoptării docu
mentului în ședințele din zi
lele de 16 și 17 octombrie 1970, 
numeroase delegații au făcut 
declarații de precizare a pozi
ției statelor lor față de stra
tegia celui de al doilea dece
niu al dezvoltării

In numele delegației româ
ne. Costin Murțgescu. director 
general al Institutului pentru 
studierea conjuncturii econo
miei internaționale, a înfăți
șat criteriile de principiu care 
definesc poziția consecventă a 
României față de documentul 
adoptat și sprijinul țârii noas
tre pentru statele in curs de 
dezvoltare.

strategia internațională a 
celui de-al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dez
voltare* reprezintă unul din 
documentele ce urmează să 
fie aprobate în cadrul ședinței 
festive a Adunării Generale 
din 24 octombrie 1970.

A

încheierea aplicațiilor 
militare pe teritoriul 

R. 0. Germane
în R.D. Ge . uianâ s-au încheiat 

iplicațiile militare comune ale 
Forțelor armate ale statelor par
ticipante ia Tratatul de la Var
șovia.

La aplicații au luat parte R.P. 
Bulgaria, RJS. Cehoslovaci, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, Republica 
Socialistă România, RJ>. Ungară 
și Uniunea Sovietici

Din partea țării noastre, la *- 
pbcațh a participat un stat major 
de divizie.

Aplicatele, care s-au desfășu
rat potrivit planului pregătirii de 
lupă a Forțelor armate ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, n fost conduse de 
generalul de armată Heinz Hoff
mann. ministrul apărării naționale 
al R.D. Germane.

La încheierea aplicațiilor a a- 
«ut loc o festivitate la care a fost 
prezent Walter Uîbricht, prim-se- 
cretar al CC a! P.S.U.G-. preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane

cel 
nor- 
șco-

mentar nu acoperă decît 
mult o treime din necesarul 
mal la populația de vîrstă 
Iară respectivă. Statisticile sem
nalează, totodată, că nouă ze
cimi din școli sînt găzduite ac
tualmente in clădiri cu altă des
tinație inițială. O anchetă foar
te recentă a scos la iveală că 
din 660 de localuri de școală 
numai 40 puteau fi considerate

„proprii și In condiții normale 
de salubritate” pentru a adă
posti cursuri școlare. . De fapt, 
ceea ce autoritățile evită să spu
nă deschis, este că foarte mulți 
copii sînt lipsiți de posibilitatea 
de a se apleca asupra abece
darului, pentru că, pur și sim
plu, nu găsesc școli și profe
sori. In asemenea împrejurări 
nu e de mirare că se fac au
zite multe voci care acuzâ 
autoritățile din Guatemala 
pentru alocarea unui procent 
de 42 la sută din bugetul sta
tului întreținerii armatei și poli
tiei (in vreme ce cheltuielile de 
stat destinate învățămîntului nu 
reprezintă decît circa 5 la sută 
din același buget).

P. NICOARA

CONTACTELE DIRECTE
Declarațiile făcute ziarului nostru 

de delegația Consiliului Federal al 
Tineretului din R. F. a Germaniei

înainte de a se despărți de București, în dimineața ploioasă 
de duminică, delegația Consiliului Federal al Tineretului — 
D.BJ.R. — din Republica Federală a Germaniei a acordat un 
interviu „Scînteii tineretului**.

Primul nostru interlocu
tor ; președintele D.BJ.R., 
dr. WOLFGANG REIFEN
BERG. Pe domnul Reifen
berg îl mai întîlnisem în 
septembrie, la Dusseldorf, 
la sediul federal al or
ganizației tineretului ca
tolic pe care o conduce. 
Ne-a subliniat atunci 
semnificația pe care o a- 
cordă contactelor cu 
U.T.G din România, pen
tru o mai profundă cu
noaștere reciprocă. La 
capătul vizitei în Româ
nia îî solicităm impresii
le, rugîndu-l să le con
frunte cu imaginea pe ca
re, anterior, și-o formase 
despre țara noastră, prin 
lecturi și discuții

— Cunoștințele despre o țară 
capâ’ă profunzime prin contac
tul direct. Știam că în Românio 
sînt făcute eforturi extraordina
re in domeniul tehnic, ca se 
construiesc uzine și hidrocen- 
trc'e, dcr este o diferență între 
a cit: și a vedea aceste lucruri 
pe Fundalul recuzărilor din țara 
dumneavoastră. Știam că Româ
nia este o țară frumoasă dar 
este o diferență considerabilă 
intre o ști și a avea posibilita
tea să vezi c -ec* această țară 
cu încântătoarele ei peisaje. 
Știam că românii sînt un popor 
ospitalier dar a trăi această os
pitalitate este altceva. Știam că 
organizația de tineret deține o 
mare însemnătate în viața so
cială dar importanța ei propriu 
zisă și întinderea ei am putut-o 
constoto abia aci. Tn sfîrșit, 
știam că aveți personalități re
marcabile în funcții de condu
cere dar impresia dobîndită cu 
ocazia diferitelor contacte a 
fost mai odîncă, moi concretă...

— Ce v-a plăcut _ cel 
mai mult în România, 
domnule președinte ?

— Greu, foarte greu de răs
puns... De oltfel, m-am gîndit 
că îmi veți pune probabil a- 
ceastă întrebare. Voi răspunde : 
oamenii voștri. Contactul cu ei 
o fost deosebit deoarece româ
nii sînt prietenoși, spontani, ini
moși și plini de umor™

Dl. HERMANN BEHN. 
vicepreședinte ol D.BJ.R. 
si președintei» Tineretului 
Sindicatului Funcționari
lor Superiori intervine :

— Pentru mine, după ce om 
văzut România, au devenit cla
re dimensiunile procesului de 
industrializare ca și eforturile 
ce se depun — și nu în ultimul 
rind — pentru o se asigura 
progresul agriculturii. Acest lu
cru este vizibil cînd se iese din 
București : ți se înfățișează in
stalații industriale, case noi la 
marginea șoselei dar se văd, 
firește, și case vechi. Am senti
mentul că există pe plan națio
nal un efort pentru a se pro 
gresa în toate domeniile.

Consemnăm si cele 
spuse de dl. WALTER 
HAAS, vicepreședinte al 
D.BJ.R. și secretar fede
ral pentru problemele ti
neretului al centralei sin- 
cale D.G.B.:

— Este important de arătat 
că societatea românească a re

J___ _
• CU PRILEJUL celei de a 

26-a aniversări a Zilei Forțelor 
armate ale României, atașatul 
militar și aero al tării noastre 
la Budapesta, colonel Emiiian 
Pirlea, a depus coroane de flori 
la monumentele și cimitirele e- 
roilor români care au căzut in 
luptele pentru eliberarea Unga
riei din localitățile Debrecen, 
Gyor, Nyregyhaza. Miskolc, Sze
ged, Cegled, Nagykoros, Tapio- 
suly, Hodmezovasarhely și Me- 
gyaszo. Au fost de fată repre
zentanți. ai organelor locale de 
partid și de stat si ofițeri supe
riori din armata R. P. Ungare.

• DUPĂ SUCCESUL obți
nut la Veneția, pictorul și 
ceramistul român, Eugen Is- 
pir, autor al unor apreciate 
lucrări de artă monumentală 
în mozaic, își expune acum 
lucrări la Roma, în marea 
sală de la „Academia di 
Romania". Executate potrivit 
tehnicii denumite „rezin<>- 
plastică" (folosirea rășinilor 
sintetice supuse acțiunii ter
mice), cele 30 de lucrări ale 
sale se impun printr-o te
matică variată și prin ar
monia lor cromatică eviden
țiată de străluciri de smalț, 
porțelan sau coral.

La inaugurare, care a a- 
vut loc în prezența a nume
roși pictori și oameni de 
cultură italieni, a unui pu
blic dornic să cunoască arta 
contemporană românească, 
precum și a prof. Alexandru 
Bălăci, directorul Bibliotecii 
române din Roma, au fost 
exprimate cuvinte de apre
ciere față de lucrările artis
tului român. 

alizat o evoluție care nu se 
putea concepe într-un sistem al 
profitului maximal privat. Rea
lizările românești sînt impresio
nante și în domeniul industria) 
și în cel agricol și vă doresc să 
obțineți noi succese. Nu este o 
simplă urare protocolară...

Dl. Wolfgang Reifen
berg ne răspunde la o 
nouă întrebare :

— Cum careciați sta
diul actual al legăturilor 
dintre D.BJ.R. și U.T.C.?

DR. WOLFGANG REIFENBERG

iată. După vizita deleqafiei ro
mâne condusă de dl. ministru 
Ion Iliescu în R.F.G., om în
treprins noi călătoria în Româ
nia. Acum trebuie să mergem 
mai departe, multiplicînd legă
turile. Al doilea pas va putea fi 
acela al dezvoltării relațiilor 
directe cu organizațiile de tine
ret din țara noastră, nu nuinai 
prin intermediul D.BJ.R. Co
legul Haas a stabilit contacte 
pe plan sindical. Există și alte 
posibilități. In al treilea rînd 
vom putea colabora în dome
niul turismului de tineret și în a- 
cest sens am invitat în R.F.G o 
delegație de experți care să 
studieze folosirea timpului li
ber. Sîntem dornici să amplifi
căm relațiile cu U.T.C — dorin
ță pe care am constatat-o și la 
partenerii români — avînd con
vingerea că evoluția de pînă o- 
cum a relațiilor noasrre este po
zitivă.

— Care sînt direcțiile 
principale în activitatea 
internațională a D.BJ.R. ?

Răspunde dl. HANSPE- 
TER WEBER, secretar ge
neral al Consiliului Fede
ral al Tineretului >

— Pornim în activitatea inter
națională de la premiza că 
discuțiile, contactele directe ne 
dau posibilitatea de a ne cu
noaște mai bine, de a ne res 
pecta, de a înlătura prejudecă
țile. Prin aceste contacte avem 
posibilitatea nu numai de a cu
noaște situația tineretului din 
diferite țări, ci și de a depista 
problemele și interesele comu
ne, de a acționa împreună. 
Contactele sînt facilitate și prin 
fenomenul politizării tineretului 
pe plan mondial, prin angaja
mentul mai intens al tinerelor 
generații, prin dorința de a trăi 
într-o lume care să desființeze 
injustiția socială și să asigure 
pacea. în contactele cu „lumea

s u -t
ÎNTREVEDERE

C. MÂNESCU-NYERERE
NAȚIUNILE UNITE 18 (A- 

gerpres). — Cu prilejul Sesi
unii jubiliare a O.N.U., minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a 
avut o întrevedere cu preșe
dintele Tanzaniei, Julius K. 
Nyerere.

în timpul întrevederii a fost 
transmis din partea președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj adresat șefului sta
tului Tanzanian. La rîndul 
său, președintele Tanzaniei a 
transmis un mesaj către șeful 
statului român, președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

RAPORTUL 
„COMITETULUI 
WERNER"

• CONSILIULUI MINISTE
RIAL AL C.E.E. i-a fost pre
zentat sîmbătă raportul special 
cu privire la crearea pe etape a 
controversatei uniuni economice 
și valutare in cadrul Pieței co
mune. Raportul a fost întocmit 
de „Comitetul Werner" — un 
grup de experți conduși de pri

a treia* sîntem ghidați de do
rința de a sprijini mișcările pen
tru independență națională, a- 
firmîndu-ne clar solidaritatea 
cu ele.

— Ce importanță atri- 
buifi dialogului cu tinerii 
din țările socialiste ?

înregistrăm răspunsul 
dat de dl. GERHARD 
WEBER, vicepreședinte al 
D.BJ.R. și președinte al 
Y.M.C.A. din R.F. a Ger- 
maniei.

— în anii precedenfi legătu
rile noastre au fost în principal 
orientate către tineretul țărilor 
din vestul Europei. Realitățile 
au dovedit că există necesitatea 
urgentă de a se stabili un dia
log și cu tineretul din răsăritul 
Europei. Mai multe organizații 
ce fac parte din D.BJ.R. au 
realizat legături bilaterale cu 
organizații de tineret din dife
rite țări socialiste. Consiliul Fe
deral al Tineretului are, pe lîn- S& contactele oficiale cu

.T.C. din România, relații cu 
Uniunea Tineretului din lugo; 
slavic. Avem în prezent luări 
de contact cu organizațiile so
vietice de tineret pentru a se a- 
junge la un contact oficial. Do
rim, totodată, să stabilim c_pn- 
tacte cu Tineretul Liber German 
din Republica Democrată Ger
mană. în ceea ce ne privește 
vrem să avem legături priete
nești, de fructuoasă colaborare, 
cu tinerii din întreaga Europă.

— Cum vedeți perspec
tivele europene?

Dl. Hanspeter Weber 
răspunde :

— Se poate spune că Europa, 
în ciuda deosebirilor de siste
me sociale, trebuie să găsească 
un drum al cooperării și bunei 
înțelegeri și, fără îndoială, îl 
va găsi. Premizele pentru a- 
ceasta le oferă respectul reci
proc, independența fiecăruia — 
mare sau mic, egalitatea depli
nă, toleranța reciprocă, înlătu
rarea blocurilor și a spiritului 
pe care acestea l-au generat. 
Este posibilă o cooperare în 
pofida deosebirilor de sistem 
social.

— Ce trăsături defi
nesc tineretul anului 1970 
în Republica Federală a 
Germaniei ?

Vorbește dr. Gerhard 
Weber:

— Este dificil de a răspunde, 
pentru că există riscul unei ge
neralizări superficiale... O tră
sătură de prim ordin, verificată 
in practică, este creșterea in
teresului față de politică. Acest 
tineret are o mare aversiune 
față de -of ceea ce are legătu
ră cu militarismul, războiul și 
politica de forță. Aș adăuga re
zonanțele pe care le au în con
știința tineretului problemele 
„lumii a treia”. în ceea ce pri
vește timpul liber, tinerii anului 
1970 nu iși complică existența, 
n-au prejudecăți și nici tabuu
rile vechii generații. Se preo
cupă de instruirea personală, 
chiar și după dobîndirea unui 
certificat școlar sau universitar. 
Consumatorii de stupefiante și 
hippies sînt doar un grup mic. 
Vreau să adaug că 30 la sută 
din tineri fac parte din organi
zații de tineret. Eu consider că 
această generație tînără este 
o bază bună pentru viitorul 
nostru pașnic.

EUGENIU OBREA

mul ministru luxemburghez, 
Pierre Werner — însărcinat cu 
studierea acestei spinoase pro
bleme. în concepția autorilor 
raportului, acest organism co
munitar ar urma să fie reali
zat într-o perioadă destul de 
îndelungată (10 ani), datorită, în 
primul rind, rezervelor mani
festate de unele țări membre 
față de ideea creării unei ase
menea uniuni
• EPIDEMIA de holeră, care 

bintuie de citeva zile Ia Istan
bul, a provocat pină in pre
zent moartea a 22 de persoane, 
alte 2 000 fiind spitalizate.

REMANIERE LA 
NAIROBI
• PREȘEDINTELE KENYEI,

Jomo Kenyatta, a procedat la o 
remaniere guvernamentală.
Conducerea noului Minister al 
Finanțelor și Planificării Econo
mice, creat cu acest prilej, t-a 
fost încredințată lui Mwai Kibaxi 
Zachary Onyonka, care deținea 
pînă în prezent postul de minis
tru pentru dezvoltarea economică 
a fost numit ministru al informa
țiilor, înlocuindu-1 pe Jeremiah, 
Nyagah, care a preluat portofo
liul agriculturii.

• CRIZA DE GUVERN din 
Argentina provocată de demisia 
ministrului de interne, Eduardo 
McLoughlin, și ministrului eco
nomiei, Carlos Moy ano Llerena, 
în urmă cu cîteva zile a fost so
luționată temporar prin prelua
rea interimatului portofoliilor 
vacante de către ministrul de 
externe și respectiv ministrul 
pentru problemele sociale.
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