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celei mai avansate, a metode- 
lor modeme de organizare și 
conducere a producției. învă- 
lAmintul superior are dato
ria de a asigura înarmarea vii
torilor ingineri cu tot ceea ca 
este nou in știință și tehnică, 
pregătirea lor in strinsă legă
tură cu practica, cu nevoile e- 
conomiei noastre naționale. O 
îndatorire de mare importanță 
a Politehnicii din Timișoara, 
ea și a tuturor institutelor de 
invățămint superior, este de a 
cultiva in conștiința studenți- 
mii pasiunea pentru dezvolta
rea științei și tehnicii roma
nești. spiritul de înaltă răspun
dere pentru propășirea patriei 
noastre socialiste, pentru ridi
carea României Ia nivelul ță
rilor celor mai avansate.

Sintem convinși că valorosul 
corp profesoral al Institutului

Politehnic din Timișoara !șl v» 
consacra și in viitor întreaga 
sa capacitate și putere de mun
că înfăptuirii acestor nobile țe
luri. Ne exprimăm, de aseme
nea, încrederea că studenții 
vor depune toate stăruințele 
pentru a se forma ca buni spe
cialiști și cetățeni — partici
pant activi la eforturile între
gului popor pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Urez conducerii Institutului 
Politehnic din Timișoara, or
ganizației de partid, cadrelor 
didactice și studenților, noi și 
importante succese în activita
tea lor viitoare, in interesul 
progresului și prosperității pa
triei noastre socialiste.

TEGRAREA ACESTUIA TN PRODUCȚIE, TOATE

FORURILE CHESTIONATE SE PRONUNȚA ÎN

UNANIMITATE PENTRU UN ADEVĂR SIMPLU

ÎNSĂ NERESPECTAT t
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Vizita delegației de partid

Socialiste România, condusă
și guvernamentale a Republicii

MESERIA NU SE
INVAȚA PRIVIND

Pe parcursul anchetei noastre 
in mai multe întreprinderi re
prezentative din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor 
de Mașini am constatat că o 
mare parte din absolvenții școlii 
profesionale nu reușesc să rea
lizeze normele decît după o pe
rioadă de timp care depășește 
uneori un an. Principala cauză 
a pregătirii lor necorespunză
toare arătată încă din primele 
articole ale acestei anchete-se- 
rial, rezultă din defecțiunile ivi
te în organizarea practicii uce
nicilor care nu au posibilitatea 
să lucreze efectiv la mașini.

Intrucît situațiile întîlnite de 
noi nu erau cîtuși de puțin dis
parate am ținut să avem o con
vorbire pe această temă cu to
varășul ing. Vasile Hîncu, di
rector general adjunct in cadrul 
M.I.C.M.

— Experiența ne-a dovedit 
Intr-adevăr că pentru instruirea 
practică a elevilor de școală 
profesională, pentru ca ea să 
corespundă exigențelor activită
ții de producție este foarte im
portant ca viitorii muncitori să 
aibă posibilitatea să lucreze cit 
mai mult efectiv la mașini. Re
partizarea lor pe lingă munci
tori calificați contravine scopu
lui general de a pregăti cum se 
cuvine cadrele de care avem 
nevoie. Rezultatele slabe obți
nute de unii absolvenți la pri
mul lor contact cu producția au 
ca punct de plecare formalita
tea desfășurării practicii pe 
lingă muncitori și pledează pen
tru evitarea pe viitor a acestei 
modalități. Aș vrea să vă infor
mez că, prin ordinul nr. 131 din 
1969 al M.I.C.M. s-a hotărît în
ființarea de către fiecare, uzină 
care patronează școli profesio
nale, a unor ateliere de produc- 
ție-școală destinate practicii 
elevilor din anii II și III. Uzi
nele au înființat sau urmează să 
înființeze aceste ateliere in ca
drul secțiilor de prelucrare prin 
așchiere sau în alt spațiu dis
ponibil.

— A trecut deci un an de la 
emiterea ordinului 131, timp su. 
flcient pentru ca întreprinderile 
in cauză să-1 poată materializa. 
Care este stadiul actual al în
ființării atelierelor de produc- 
ție-școalâ ?

— Unele Întreprinderi, la in
dicațiile date de Direcția Perso
nal șl Invățămint din cadrul 
ministerului nostru, au înființat 
deja ateliere de producție-școală 
încă din 1968. In cadrul ministe
rului nostru funcționează 43 
școli profesionale care pregătesc 
muncitori așchietori. Dintre a. 
cestea 20 beneficiază acum de 
ateliere producție-școală dotate 
eu strunguri, freze, raboteze, 
mașini de rectificat, mașini de 
găurit etc. Pină la stîrșitul anu
lui In curs se vor înființa alte 
nouă astfel de ateliere urmînd

ca în 1971 să fie date în folosin
ță încă șapte. Sînt adevărate 
cazuri precum Șantierul Naval 
Constanța, Uzinele „Grivița Ro
șie" București, Șantierul Naval 
Turnu Severin care justifică 
imposibilitatea înființării lor 
prin lipsa de spațiu.

Ne-ar interesa să delimităm 
cit mai exact proporția in care 
se poate considera rezolvată 
problema calificării viitorilor 
muncitori din meseriile așchie- 
toare, date fiind efectele nega
tive ale slabei lor calificări pe 
parcursul primului an de acti
vitate productivă.

— In atelierele înființate pir.ă 
în prezent fac practica 1 000 de 
elevi din anul II și 400 din anul 
III ceea ce față de cei 6 650 
elevi, din anii II și m care se 
pregătesc să devină strungari, 
frezori, rabotori. mortezori este, 
trebuie să recunoaștem încă 
destul de puțin. înființarea al
tora și extinderea celor exis- 
tente vor mări posibilitățile de 
instruire practică a elevilor de 
școală profesională. O dată cu 
dezvoltarea unor noi obiective 
industriale, în următorul cinci
nal întreprinderile chiar dacă 
nu au școli profesionale vor 
crea ateliere de producție=șcpală. 
pentru a-și instrui viitorii mun
citori.

— Un calcul simplu ne arată |
că aproape 79 la 6ută dintre jț
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Cronici, știri, repor
taje de la principale
le manifestații spor-

REPORTAJUL NOSTRU ‘

în Republica Populară Bulgaria Sportul școlar

NICOLAE CEAUSESCU 
---------------------- ®

UN VIGUROS
TRANSPLANT
DE ISTORIE

NOUL ADA-KALEH

Potrivit înțelegerii stabilite an
terior, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicol ae Ceauș eseu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, va face o vizi-

tă oficială de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria, in pe
rioada ÎS—21 noiembrie ac.

Cu prilejul vizitei va fi sem
nat noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală In
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria.

în dosare ?
tâ frază sună frumos. Dar 
rămîne o 
nită cu 
dările de

ea 
simplă frază — intil- 
regularitate doar in 
seamă ale asociațiilor

VIOREL RABA

Sub semnul prieteniei ■■■■*■■■■■■■
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Ore. cit ti ca gind. Ada-Kaleh, 
tnsubs căreia-i uram. tn urmă eu 
tm an. să-ți topească făptura tn- 
tr-un vârtej de flori exotice, mul
ticolore, se strămută tn parte 
aici, Intr-un peisaj oproximativ o- 
semănător, dar asemănător numai 
In măs-im In cure fluviul acesta 
poate fi identic cu sine de la 
izvoare ți pini la vărsare. Un vei- 
sal ta care biruri Ostrovul Simia
nului iți '-rmrertețte numele: 
Nmil Ada-Kaleh.

Frm forța imorefarărilor, aco
lo unde am considerat că am pu
tea da friu liber lirismului, ne 
invadează o sumă de date laco
nice. Ne aflăm în incinta șantie
rului nr. 50 al Direcției Monu- 
mentdor Istorice, ale cărui lu
crări eu început tn anul 1967, a- 
tocate fiind, practic, »n toamna 
lui 19SS, ți cetatea zidită cîndca 
de Eugeniu de Savoia își reim- 
plinerte acum contururile în 
funcție de indicațiile unor ingi
neri cu toți inginerii, prin gestu
rile unor zidari ca toți zidarii, 
care — mtdți dintre ei — au con
struit pină acum blocuH de lo
cuințe, hoteluri, magazine. Paul 
Dmutriu, țeful șantierului, arhi- 
ledul conductor Radu Dosanu 
ș> inginerii Mariana ți Constan
tin Vinea, împreună cu 79 de lu
crători, s-au angajat de data a- 
ceasta tntr-o antrepriză 
zează transplantarea in 
Șimian a câtorva dintre cele mai 
semnificative elemente 
fundei Insule Ada-Kaleh ți, tn 
primul rind, a cetății amintite 
Dar planurile care privesc ostro
vul din avalul hidrocentralei sînt

mult mai ambițioase: se preco
nizează, in paralel, reconstruc
ția unor case specifice stilului 
arhitedonidKurcesc ți In acest 
scop cor fi reînviate 7 dintre cele 
mai elocvente — locuințele care 
au aparținut cîndca lui Regep 
Aga, fostul guvernator militar al 
tsusdei, Ehat Fatme, Semsi Fati- 
ghe, Omer Muzafer, Omer Feizi 
etc. Totodată, au fost strămutate 
aici osemintele ți pietrele funera
re ale soldaților ingropafi în ci
mitirul militar musulman, ca ți 
osemintele lui Mischin Baba, 
întreaga insulă urmează țj de
vină un centru turistic de 
mare atracție, dotat cu un hotel, 
cu locuri de camping amenajate, 
cu un lac artificial. Și, pentru că 
planurile de viitor, prin excelență, 
presupun fi un adaos al imagi
nației, ne limităm la ceea ea este 
palpabil, la ceea ce acolo, pe O

trocul Șimian se conturează de 
acum ca o certitudine.

„La început am trasat contu
rul cetății, la dimensiunile Iul 
reale — ne informează tînărul in- 
șiner Constantin Vtnea, specia
lizat în reconstrucția unor vesti
gii ale trecutului. Intre timp, la 
Ada-Kaleh, au fost dizlocate din 
ridurile cetății lui Eugeniu de 
Savoia 800 000 de cărămizi origi
nale, x-au comandat ia Tîrgu- 
Mureș alte milioane de cărămizi 
de epocă și s-au scos din porți 
toate elementele din piatră sculp
tată — peste 300 m.o, — șl in
scripțiile, printre care aș aminti-o

MIHAI PREDESCL’
Fotografii: O. PLECAN

care ci- 
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și colaborării
româno-polone

Opinia publică din țara 
noastră a urmărit cu viu in
teres vizita oficială întreprin
să in România de delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Polone, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Polone a avut posi
bilitatea de a lua cunoștința 
de realizările construcției so
cialiste in România și de a se 
întîlni cu oameni ai muncii, 
fiind întimpinată pretutindeni 
cu căldură și simpatie, in spi-. 
ritul care caracterizează rela
țiile de prietenie frățească 
dintre cele două popoare. 
Este știut că aceste raporturi 
au tradiții îndelungate in 
lupta popoarelor român și po
lonez pentru apărarea și afir
marea ființei lor naționale, 
pentru libertate și progres.

Partidele comuniste și 
revoluționare din cele 
țări au militat întotdeauna 
pentru întărirea și lărgirea le
găturilor româno-polone, ac- 
ționind solidar împotriva ex
ploatării și asupririi, a impe
rialismului și fascismului, 
pentru apărarea intereseloi 
fundamentale ale maseloi 
populare. In perioada con
struirii socialismului, priete
nia româno-polonă a căpătat 
un conținut nou, cunoscind o 
treaptă calitativ superioară, 
care și-a găsit expresie in 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală în
cheiat între cele două țări în 
anul 1949.

Recenta vizită în țara noas
tră a delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Po
lone se situează in contextul 
cuprinzător al tradiționaleloi 
relații de prietenie româno- 
polone. Convorbirile care au 
avut loc între cele două dele
gații, informarea reciprocă a-

supra realizărilor și «arciniloi 
construcției socialiste in cele 
două țări, cu privire Ia activi
tatea și experiența celor 
două delegații, informarea re
ciprocă asupra realizărilor Ș> 
sarcinilor construcției socia
liste în cele două țări, cu pri
vire la activitatea și experien
ța celor două partide, analiza 
stadiului actual și a posibili
tăților de extindere in viitor 
a relațiilor bilaterale, schim
bul de păreri asupra unoi 
probleme internaționale ți ale 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale repre
zintă o contribuție importantă 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Polonia. Aceste 
convorbiri au ilustrat o dată 
in plus rodnicia contacteloi 
și consultărilor directe între 
conducătorii de partid și de 
stat ca metoda cea mai efî-

BAZIL ȘTEFAN

(Continuare în pag. a TV -a)
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„ERAM ÎN POST, 
NE-AM APĂRA T Șl AM
FOST...
Avem in față un dosar penal. 

Dincolo de filele lui se poate 
întrezări, ca întotdeauna in ast
fel de cazuri, o dramă. JEroii" 
ei — cițiva adolescenți piteșteni. 
Dar să reconstituim faptele, nu 
după piesele dosarului 1 014/1970 
aflat la judecătoria Pitești, ci 
așa cum s-au desfășurat ele cu 
mai bine de un an de zile tn 
urmă. Nu avem certitudinea 
stabilirii pină în cele mai mici 
amănunte a situației de fapt, 
dar sintem siguri că dosarul a- 
mintit. voit sau nu, omite ches
tiuni esențiale care nu au pus 
în lumină tot adevărul cu pri
vire la cele petrecute. Este 
drept că cei in a căror compe
tență se află judecarea faptelor

CONDAMNA ȚI"
respective au intervenit in cele 
din urmă, acceptind recursul 
procesului și anulind sentința 
de condamnare. De ce revenim 
totuși la primul dosar ? Pentru 
că indiferent care va fi hotări- 
rea definitivă, cazul ni se pare, 
demn de a sta in atenția acelora 
care se preocupă de depistarea 
unor obstacole care se interpun 
uneori in calea educării la ado
lescenți a spiritului de dreptate 
și echitate.

Așadar...
In ziua de 

anului trecut 
rar, muncitor 
țește în internatul Școlii profe
sionale de construcții din Pi
tești pe fratele său mai mic, in-

24 septembrie a 
Constantin Mă- 

la U.A.P., n înso-

sistind ca valiza acestuia să-i fie 
lăsată In dormitor. Șeful dormi
torului, Gheorghe Nițu, ii a- 
trage atenția s-o ducă în ves
tiar, locul care, prin regulamen
tul de ordine interioară, era 
special destinat depozitării a- 
cestor obiecte. C. M. îl ame
nință că vor ..discuta altfel" 
cînd se vor întîlni In oraș. Dar 
se răzgindește și nu mai așteap
tă presupusa întilnire. în seara 
zilei următoare pătrunde In că
min, însoțit de alți doi „prie
teni" între care și un oarecare 
Ciucardel. Și în timp ce Gh. N.

V. RAVESCU

(Continuare in pag. a 11-a}

(Continuare In pag. a II-a}

A MILITA
de PETRU POPESCU

Preocupați sâ-și constituie o personalitate modernâ, unii 
sSr'?or! r?sP'n9 ma' toți termenii convenției literare, adesea 
fără să-și bată capul cu sensul lor adevărat. într-o vreme, 
întrebarea dacă un scriitor e angajat în vreo direcție a vie
ții societății, dacă scrisul lui militează pentru ceva- fie acel 
ceva estetic, social, politic — în concepția noastră toate 
acestea fiind indispensabile unui mesaj autentic — se punea 
direct și fără subtexte, iar interlocutorii se înțelegeau din pri
ma clipă asupra ideii pe care o discutau. Ce spun scriitorii 
de azi cînd sînt întrebați dacă „militează" ? Unii înalță 
francamente din umeri, alții se pierd în explicații tortuoase, 
alții, în fine, interpreting întrebarea ca pe un fel de 
provocare dogmatică, se leapădă violent: nu, nu militează 
pentru nimic, literatura nu e făcută ca să militeze etc. Cît 
rău ne-a făcut estetica rudimentară se vede astfel încă 
o dată, atunci cînd constatăm că pentru unii literați („nevi- 
novați” în atitudinea lor), o seamă de termeni cheie nu 
mai pot avea decît sensul manualului școlar, și încă al 
unui manual școlar sărac și depășit. Confuzia pleacă de 
la scriitori, la cititori, și se creează o ambiguitate gene
rală, căreia uneori îi dă aparență logică un teoretician 
îndemînatic si snob. în fine, la urma urmei, orice cultură, 
orice viață literară comportă și fenomene de distorsiune 
și frivolitate, și atitudini sceptice, și negații violente, și 
chiar curate nihilisme, pe lîngă orientările constructive, 
autentic inovatoare prin fondurile lor> pe lîngă venerația 
tradiției, pe lîngă disciplina bibliotecii, pe lîngă tăcerea 
r-bră a cabinetului de lucru, și moment literar care 

iu aibă și goluri pe lîngă plinuri nu s-a văzut. Dar, 
urmărim puțin un destin tipic de tînăr scriitor : debutul, 

într-o publicație literară, e rareori concludent, întîi pentru 
că mai niciodată debutantul nu e reprezentat cu un text sufi
cient de amplu ca să-l definească; însă debutul e urmai 
de alte apariții, încet-încet un portret prinde să se închege, 
tînărul în chestiune (în cazul cînd are un condei mai sprin
ten) gustă și din ispita criticii literare (adesea pe un ton de
finitiv, negînd îndrăzneț cele mai consolidate valori), apare 
volumul de debut, scriitorului proaspăt intrat în for i se iau 
interviuri la care răspunde cu afirmații senzaționale (am 
spus afirmații- am greșit, în această perioadă se pronunță 
de obicei mai mult negații), apare al, doilea volum, începe 
voga, îndrăznelile teoretice (și practice) ale autorului sînl 
tot mai mari, și deodată are loc o trecere, un salt, o me
tamorfoză — e vorba de primul volum de mare tiraj I la- 
tă-l pe tînărul autor pus deodată în situația de a fi tipărit 
tn zece, cincisprezece, douăzeci de mii de exemplare I Este
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JUBILEU
LA 400 DE ANI „ERAM ÎN POST CRONICA FILMULUI

Festivitatea care a avut loc 
duminică, 15 noiembrie, în co
muna Borșneul Mare din județul 
Covasna a marcat împlinirea a 
400 de ani de la înființarea 
școlii. Directorul școlii, profeso
rul Ștefan Iacob a prezentat is
toricul acestui edificiu, amintind 
că la ora actuală școala generală 
cu limbă de predare maghiară 
este frecventată de 210 elevi și 
predau 13 cadre didactice. Cu 
acest prilej a fost citit un mesaj 
il Ministerului Invățămîntului 
care a felicitat cadrele didactice, 
elevii școlii. într-o atmosferă 
entuziastă, la care au participat 
cadrele didactice, comitetul de 
părinți și locuitorii comunei a 
fost adresată o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
încheierea căreia se spune : „în
suflețiți de politica înțeleaptă

internă și externă a patriei noas
tre, în perspectivele mărețe ce ni 
se deschid, ne angajăm să 
muncim cu tot elanul pentru ob
ținerea de noi succese în întîm- 
pinarea semicentenarului creării 
P.C.R. astfel ca alături de între
gul nostru popor să ne aducem 
contribuția la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România". Par- 
ticipanții la această festivitate au 
vizitat apoi o expoziție cu aspec
te din istoricul școlii, trecutul 
învățămîntului din această co
mună, după care au vizionat un 
bogat program artistic prezentat 
de elevii școlii sărbătorite, elevii 
de la Liceul nr. 1 din orașul 
S fin tu Gheorghe, Liceul din Co
vasna și ai Școlii generale din 
Zăbala.

• PRIMA ȘARJA de fontă 
destinată primelor piese pen
tru tractoare a fost turnată la 
uzina „Tractorul" din. Brașov 
în noiembrie 1945. La aniver
sarea unui sfert de veac, sîm- 
bătă, 14 noiembrie au fost pre- 
zenți veterani de acum 25 de 
ani care și-au adus contribu
ția la nașterea primei turnă
torii din țară pentru producția 
de serie mare. Azi, turnătoria 
uzinei „Tractorul" are o

prafață de patru ori mai mare 
și realizează o producție su
perioară de 17 ori celei de a- 
cum 25 de ani.

SEARA în
Brașov a avut
Salonului de

su-

• SÎMBATA 
sala „Arta" din 
loc vernisajul 
toamnă, expoziție în cadrul
căreia au prezentat din cele 
mai reprezentaCTve lucrări rea
lizate în ultimul an plasti- 
cieni din județul Covasna.

(Urmare din pag. 1)
I se afla la programul de seară, 
I cei doi l-au atacat lovindu-1 cu 
I pumnii. Gh. N. cere ajutor, stri- 
I gindu-1 pe colegul său, Vasile 
I Miu. Se încinge bătaia. Sosesc 
I și alți elevi căminiști. După o 
I scurtă altercație, cei trei reușesc 
I să se facă nevăzuți. în încăie- 
I rare, unul dintre aceștia, Flo- 
I rea Ciucardel — și el muncitor 
I la U.A.P. — se alege cu frac- 
I tură de maxilar, având ulterior 
I nevoie de îngrijiri medicale. , 
j Deci să reconstituim faptele 
I 1) Refuzul șefului de dormitor 
I de a admite să se încalce regu- 
I lamentai școlar este nu numai 
I firesc, dar. era chiar o datorie 
I a sa ; 2) Șeful de dormitor se 
I afla la postul său, el n-a ata- 
I cat pe nimeni, a fost atacat și, 
I in consecință, a trebuit să se 
I apere chiar dacă, în principiu, 
I nimeni nu este de acord ca ti- 
I nerii să participe la astfel de 
I încăierări. Totuși, ce-a urmat 
I din păcate, cu ajutorul unor to- 
I varăși care îndeplinesc funcții 
I de stat, este de-a dreptul inca- 
I Lificabii. Iată ce spun elevii : 
I curind, s-au trezit că le bat 

in ușă cîteva persoane care pur
tau uniforma miliției, au pă
truns înăuntru fără să apeleze 
la organele de conducere ale 

| școlii, au adresat cuvinte jig
nitoare celor doi elevi, i-au 
bruscat și i-au invitat cu el. spre 
stupefacția celor din dormitor. 
Nici acum lucrurile nu le sînt 
clare : oamenii investiți cu sar
cina de supraveghetori ai or
dinii publice la Pitești sînt cu- 
noscuți în cu total alte ipos
taze. ca exponenți a! legalități 
și maximei corectitudini. Iată de 
ce în legătură cu acest fapt, ab
solut nepermis de lege cind este 
vorba de anchetarea elevilor în 
localul școlii, rugăm ca Miliția 
Municipiului să stabilească vi
novății. Gh. N. și V. M. sint duși 
apoi la miliție și identificați. (Din 
declarația lor și a reclamanți- 
lor care asistau la cercetări re
zultă că și aici au fost tratați 
cu aceeași brutalitate). Gh. N. 
șl V. M. sînt pină la urmă eli
berări. Timp de peste două luni 
nu se petrece nimic deosebit în

afară de intervenția incalifica
bilă a unei rude a lui Ciucar
del, care, intrînd în cantina 
școlii, le-a adresat celor doi 
elevi amenințări, invocând o a- 
numită funcție politică pe care 
o deținea.

Cei doi — de ce numai ei ? — 
sint chemați în fața instanței, 
ca inculpați. Prin sentința 1731 
din 11 mai 1970, sint condam
nați după cum urmează : Va- 
sile Miu — minor la data comi
terii faptei — la 10 luni închi
soare. iar Gh. Nițu la un an și 
șase luni. Condamnarea ar pă
rea firească dacă s-ar fi apli
cat unor huligani. Era vorba 
insă în acest caz de așa ceva ? 
Este lesne să-ți dai seama cit 
de gravă apărea ea altfel, dacă 
ne gîndim ce înseamnă pen
tru niște tineri absolvenți ai 
școlii profesionale, care abia 
pășesc în viața socială și care 
se aflau în apărare. Dar, înainte 
de toate, ea ridică cîteva semne 
de întrebare. Culpa le revine in 
irZregime numai lor? Ceilalți nu 
poartă absolut nici o vină ? Atit 
organele de anchete. cit și ju
decătorii au trecut cu vederea 
pină și faptul — de loc minor
— că reciamanții au intrat in 
internat fără voie, la o oră ne- 
pennisă, atentind chiar și nu
mai prin atit la ordinea dintr-o 
instituție. Așa stînd lucrurile, 
cum să te mai miri că nici or
ganele de anchetă, nici instanța 
.mu au sesizat* vreo legătură 
intre incidentul soldat cu o ră
nire și cel petrecut cu o seară 
înainte ? Cum să te mai miri că
— și la anchetă, și la judeca
tă ! — au fost pur și simplu ig
norate elementele care după 
cea mai simplă logică ii plasau 
pe reriamanți in postura de ata
catori. iar pe inculpați in cea 
mai legitimă apărare.

La fel de grav, contrar nor
melor legale in rigoare apare 
și faptul că la proces nu a fost 
nimeni invitat din partea con
ducerii școlii sau a cadrelor di
dactice. Și dacă școala a inter
venit, prin dirigintele clasei din 
care făceau parte iaculpații. a 
făcut-o abia atunci cind lucru
rile erau foarte avansate, adică

(Urmare din pag. I)
1

după ce s-a pronunțat sentința. 
Am stat de vorbă cu tovarășul 

V. Ghecrghiescu, președintele 
judecătoriei Pitești. Domnia-sa 
recunoaște că nici pină acum 
nu sint încă lămurite anumite 
amănunte importante pentru ju
decarea unui proces : adevă
ratul scop al vizitei recla- 
manților în școală (care nu 
poate fi în nici un caz negli
jat), cine era cel de-al treilea 
„răzbunător", a avut sau nu a- 
cesta un pumnal asupra lui, așa 
cum se afirma într-una din 
declarații ? Și nu sint singurele 
„zone de umbră" din ancheta 
penală.

Dar atunci cu ce justificare a 
fost formulată concluzia com
pletului de judecată, conform 
căreia „inculpații (elevii n.n.) 
fără nici un motiv (? !) au 
lovit foarte grav pe partea ci
vilă Ciocardel Florea... ?“ Cer
cetarea întreprinsă de noi a re
levat însă și faptul că V. Miu, 
minor pe atunci, nu a benefi
ciat de dreptul legal de apărare, 
așa cum prevăd dispozițiile în 
vigoare. De altfel, acesta a fost 
chiar unul din argumentele care 
au pledat pentru anularea sen
tinței și casarea 
spre ' ' 
tința 
ni că 
fond 
activ

De 
crurile ?

Chiar 
poate fi 
venție evidentă" 
cuiva în sensul influențării or
ganelor de anchetă — așa cum 
crede tov. inginer Nicolae Teo- 
doreanu, directorul școlii profe
sionale de construcții, amintin- 
du-și probabil și de amenință
rile proferate în public de o 
rudă a lui Ciucardel — o ana
liză mai profundă de către in
stanță se impunea, cu atit mai 
mult cu cit era vorba de soarta 
unor tineri, de încrederea lor 
în organele de stat, încredere 
la care nu are nimeni dreptul 
să atenteze în acest fel. Sperăm 
să facă aceasta completul de ju
decată care va relua dosarul a- 
mintit, și asta într-un termen 
cit mal scurt, respectîndu-se 
astfel și alte legi ale noastre.

cu trimitere 
rejudecare. în plus, „sen- 
este nelegală și netemei- 

și pentru că instanța de 
nu 
în
ce

și-a desfășurat rolul 
stabilirea adevărului", 
s-au petrecut așa lu-
dacă deocamdată nu 
demonstrată o „inter- 

din partea

King-Kong — gorila gigantică, 
eroina unui mare succes cinema
tografic, operă clasică a filmului 
de „trucaje și ficțiune", realizat 
în 1933 de Hollywood, reapare 
pe ecrane după aproape patru 
decenii, reînviat de japonezul 
Ishiro Honda.

Cum în filmul american, „Re
gele Kong" murea patetic în 
vîrful celei mai înalte clădiri din 
lume, Empire State Building, 
sub gloanțele unei escadrile de 
vînătoare, această „reînviere" 
ține de o regulă nescrisă : fieca
re regizor cu King-Kong-ul său...

Japonezii prin Inoshiro Honda 
(una și aceeași persoană cu Is
hiro Honda ?) cel care a reali
zat cu „Godzilla" — singurul 
film de gen cu o precisă și ge
neroasă semnifcație morală : ști
ința în slujba păcii — s-au spe
cializat întîi în serializarea mon
ștrilor (filmele „Rodan", „Dogora 
— monstrul cosmic", „Mothra") 
apoi în organizarea unor „întîl- 
niri" între apocalipticile perso
naje (filmele „Mothra contra 
Godzilla", „Frankenstein contra 
Baragon", „Marea bătălie a mon
ștrilor") a mai apelat la King 
Kong tot într-un asemenea meci 
„King Kong contra Godzilla". 
Nu de alta, dar King Kong e 
încă un nume de reclamă. Drept 
care acum e chemat pe platouri 
și pus să... evadeze. Nu mai 
înainte de a lupta cu alți doi 
monștri submarini, un dinozaur și 
un șarpe de mare și chiar cu o 
gorilă robot, Mechani-Kong. In 
plus, fidel obiceiurilor din tine
rețe, iubește o încîntătoare fiin
ță umană, tînăra Susan Watson, 
așa cum în filmul din 1933 se 
îndrăgostise pînă la furie de o 
anume Ann Darow, Și aceasta 
ar fi așa în treacăt, o bifare, o 
repede ochire a problematicei 
mult discutatului mit „frumoa
sa și fiara", un mit de luat în 
serios numai ca idee poetică în 
filmul lui Jean Cocteau „Fru
moasa și bestia", film care n-are

KING-KONG
EVADEAZĂ"

nimic de-a face nici cu monștri 
și nici cu scandaloasele dubii 
erotice din relațiile între oameni 
și monștri ori roboți...

Există și în „King Kong eva
dează" un pretext umanitar: lupta 
împotriva unor maniaci belicoși 
care doreau să stăpînească pă- 
mîntul cu ajutorul unei substanțe 
super nucleare, misterios denu
mită (desigur), „elementul X". 
Ce să mai spunem despre bu
nele intenții știind de mult că 
și drumul spre iad e pavat cu 
ele...

Regizorul Ishiro Honda vrea 
să ajungă repede, și o face, la 
clasica încăierare a monștrilor 
într-un oraș modem, secvență 
de gen obligatorie, în care gigan- 
ții sfărimă totul în jur, provo- 
cînd incendii, sugerîndu-ne o 
groază blajină. Deci Tokio va 
deveni din nou, ca și în „God
zilla", ca și în „Misteriosul X 
din Cosmos" locul unei teribile 
încleștări...

Va învinge monstrul cel mai 
puternic și, în cazul de față, și 
monstrul care și-a pus forțele în 
slujba... O.N.U.-ului. Va învinge 
și se va întoarce — noutatea fil
mului constînd în angajarea unui 
asemenea personaj în scopuri pa
cifiste — în adîncul apelor, în- 
țelepțit, cu conștiința datoriei 
îndeplinite, ca un oștean obosit 
dar glorios, care se lasă la va
tră. Mai lipsea scena întoarcerii 
eroului acasă ca totul să permită 
dacă nu lansarea unui șlagăr cel

puțin interpretarea duioasa a 
unei romanțe. Din păcate fil
mele cu monștri încă nu au ape
lat și la musical. Nu știu ce mă 
face să cred c-o va înfăptui în 
curind. Altfel lumea e deja plic
tisită de ele, singurii care ma 
rămîn impresionați, cu riscul 
de a avea insomnii, rămînînd 
doar, poate, copiii. Copiii dt 
vîrstă preșcolară, singurii pe ca- 
re-i mai interesează poate ase 
menea povești ca și cei care 
după eșecul de acum trei lui 
cu „Misteriosul X din Cosmos' 
i-au grăbit să ne ofere ace; 
„King Kong evadează".

TUDOR STĂNESCU

I
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«ievii școlilor profesionale sint 
repartizați pe lingă muncitorii 
calificați in secțiile de producție 
prefigurindu-se încă de pe a- 
cum slaba lor calificare, inca
pacitatea lor de a îndeplini nor
mele, de a justifica prin fapte 
calitatea legitimată de actul de 
absolvire. încă în prea mică 
măsură se preîntâmpină deci a- 
«emenea deficiențe. Care sînt, 
insă, cauzele materializării cu 
întîrziere a Ordinului 131 ? Cine 
se face vinovat de această în
tîrziere ?

— Trebuie să spunem din 
capul locului că există posibili
tatea ca toți elevii de școală 
profesională să aibă la dispozi
ție ateliere de producție-școală. 
Dacă materializarea acestei ne
cesități întîrzte, principalul vi
novat este uzina ; fiindcă ea tre
buie să se preocupe de califi
carea cadrelor de care are ne
voie. Dotarea e în mina între
prinderii, organizarea de ase
menea. Necesarul de cadre este 
stabilit in amănunt și cunoscut 
din timp de către fiecare între
prindere. Totuși după cum ați 
constatat, și pe parcursul an
chetei există o concepție greșită 
asupra importanței pregătirii 
oamenilor cu care trebuie 6ă 
obținem producția înscrisă în 
plan, pregătirea cadrelor fiind 
uneori lăsată pe planul doi, ne
glijată. Pe urmă apare ca mo
tivație principală a dificultăți
lor de realizare a planului slaba 
calificare a muncitorilor. Nu 
toate întreprinderile au înțeles 
însă acest lucru. De aceea se 
manifestă din partea unora o 
atît de accentuată inerție cind 
trebuie să Înființeze atelierele 
de producție-școală. Tocmai 
„Strungul" Arad prima la care 
a luat ființă un astfel de ate- 
lier-școală, acum l-a desființat. 
Altele invocă drept scuze lipsa 
mașinilor. Duceți-vă la econo
mistul din sector din 
întreprindere de acest 
să vedeți dte mașini 
există în secții. în loc 
destinate atelierelor de „____
ție-școală sau repartizate elevi
lor practicanți, sînt aduși mun
citori din celelalte schimburi să 
lucreze la ele, astfel incit elibe
rarea mașinilor se acumulează 
în schimbul trei. O replanifi- 
care a muncitorilor pe schim
buri ar crea posibilitatea elibe
rării mașinilor necesare practi
cii in producție a elevilor de 
școală profesională. Fiecare în
treprindere trebuie să înțeleagă 
că numai prin ateliere de pro
ducție-școală se poate rezolva 
corespunzător calificarea viito-

rllor muncitorl-așchietori în 
prezent elevi ai școlilor profe
sionale, numai în acest mod se 
poate elimina perioada de aco
modare, de care au nevoie la 
început.

CUM S-A AJUNS CA 
INERTIA ÎNTREPRIN
DERILOR SĂ AIBĂ O 

BAZA LEGALĂ...
îndrumătorul privind organi

zarea și desfășurarea instruirii 
practice a elevilor din trrvăță-

mite să-l Lase pe elevul prac
ticant să lucreze in locul lui la 
mașină, și nici să-l îndrume 
pentru simplul motiv că nu ar 
mai reuși să-și realizeze norma. 
Deci, dacă practica elevului de 
școală profesională se desfă
șoară conform îndrumătorului 
după toate probabilitățile odată 
ajuns absolvent nu va fi capa
bil să realizeze normele. va 
avea de întimpinat serioase di
ficultăți în integrarea profesio
nală.

Inerția întreprinderilor che
mate să Înființeze ateliere de 
producție-școelă apare astfel 
justificată legal Concluzia se 
impune de la «ine ca o primă

I
i
i
i
I
I

(Urmare din pag. I)

MUNCI

TORUL DIN
MESERIA I

I

ANUL I

I
I

oricare 
fel și o 

libere 
să fie 
produc-

NOUL ADA-KALEH
annează vizi-

flancată cu guri de tragere pen
tru tunuri și cu fante de tragere 
helicoidale pentru muschete, apoi 
de-a lungul unei alte galerii, mai 
scurtă, marcată în planuri cu 
simbolul Al, prin galeria intră
rii principale a insulei, prin poar
ta nr. 1, prin poarta nr. 2, prin 
poarta nr. 3— Și, m siirțit. prin 
poarta ar. 8, deasupra căreia, 
foarte curind, w va înșuruba fn 
aer silueta zce'U a minaretului. 
Trei âssetre cele șapte case tur
cești amntste mai nu au fost 
deja ridicate la roșu și 16 000 de 
metri cubi de strat vegetal diz
ident așteaptă să restabilizeze ni
sipul, după încheierea lucrărilor.

Și mă gindeam că, în urmă cu 
dteva zile, poate pentru ultima 
oară, privirile mit se îndreptau

ÎNVAȚĂ PRIVIND
mintal profesional și tehnic a- 
probat in 1963 de Ministerul In- 
vâțămîntului pune la îndemîna 
birourilor de învățămint din 
Întreprinderi „formele prin care 
se realizează instruirea practică 
a elevilor in producție". Pentru 
elevii care se pregătesc în me
seriile de strungari, frezori, ra- 
botori. mortezori este prevăzută 
ca modalitate de instruire prac
tică „repartizarea elevilor pe 
Ungă muncitorii calificați unde 
vor lucra sub îndrumarea aces
tora". Or, după cum se poate 
oricind constata principala cauză 
a calificării necorespunzătoare 
a proaspeților absolvenți de 
școală profesională este tocmai 
desfășurarea practicii în pro
ducție ca observatori pe lingă 
muncitorii calificați fără ca ei 
să aibă posibilitatea să lucreze 
efectiv pe mașini. Muncitorul 
în acord pentru a realiza pla
nul și deci salariul este obligat 
să folosească integral cele 480 
de minute. El nu-și poate per-

necesitate : Ministerul Invăță- 
mintului să aducă modificări 
actualului „îndrumător privind 
organizarea și funcționarea in
struirii practice a elevilor din 
invățămîntul profesional și teh
nic", in sensul de a preciza că 
elevii din anul II și III trebuie 
să facă practica exclusiv la ma
șini, în atelierele de producție- 
școală sau angajați efectiv in 
secții. Repartizarea lor pe lingă 
muncitori calificați, atita timp 
cit nu constituie o modalitate 
eficace de instruire practică a 
elevilor nu are rost să mai fie 
recomandată prin îndrumător. 
De ce să ne subordonăm cu 
bună știință unei modalități 
formale ? Numărul mare de 
muncitori care vor fi calificați 
prin școala profesională pe par
cursul viitorului cincinal, in 
condițiile neasigurării posibili
tăților de instruire practică a 
lor în ateliere de producție- 
școală. va menține încă mult 
timp nerezolvată problema pre
gătirii corespunzătoare a mun
citorilor așchietori. Creșterea

către ceea ce a mai rămas ne
inundat din insula Ada-Kaleh, 
care se va scufunda cu totul in 
apele albastre ale Dunării. Pier
derea ei — o pierdere necesară, 
dictată de interesele superioare 
ale economiei naționale — îți gă
sește acum o compensație in ava
lul fluviului, aici, unde prin noul 
Ada-Kaleh, constructorii reînvie 
t echtuZ Ada-Kaleh, insula smochi
nilor și a moșmondor, insula e s
cală a vacanțelor noastre. Și acum 
o imagine de pionierat, o imagine 
pe care pelicula, desprinzînd-o 
din context, ar lipsi-o de orice 
semnificație. Se știe că locuitorii 
fostei insule au fost încurajați 
să-și reconstruiască gospodăriile 
aici, pe Șimian. Și iată-l acum 
pe primul turc sosit aici, turnîn- 
du-și temeliile casei de mîine. 
„Cum se numește ?" — îl întreb 
pe inginerul Vinea, privind înspre 
omul care lucrează pe zarea îm- 
pînzită de nisip, înconjurat de 
copii și soție, cu ardoare și cu 
speranță, ca în clipele de început 
ale civilizației. „Osman" — sună 
răspunsul. „Osman și mai cum ?" 
— insist eu, cu carnetul de re
porter deschis la ultima lui pagi
nă. „Ajunge Osman. Prin sine, 
numele lui e un simbol..."

harurilor din cereale — amlla- 
zele. Se presupune astăzi că 
prezența anumitor enzlme ar 
putea determina caracteristicile 
biologice ale unei specii de 
plante. Care sint însă formele 
moleculare ale acestor enzl
me ? Determină ele intr-adevăr 
anumite caracteristici și in ce 
mod ? Iată întrebări la care, 
deocamdată, nu s-a răspuns. 
Dar de răspunsul la aceste În
trebări depinde rezolvarea u- 
nor importante probleme ale 
hibridării in agricultură. O 
dată cunoscute soiurile în care 
prezența unei enzime este le
gată de o anumită caracteristi
că s-ar putea apela la acela 
soluri sau linii care, prin în
crucișare, să dea hibridul cu 
proprietățile cele mai bune. 
Obținerea unni hibrid durează 
cam 1» ani. Uneori și mai mult. 
O bună parte a acestui timp 
se pierde pentru încrucișarea 
diferitelor soluri șl linii. Dacă 
s-ar putea găsi caracteristicile 
biochimice care determină 
apariția acelor calități de care 
agricultorul are nevoie — pro
ductivitate mare, rezistență Ia 
ger, recoltă timpurie sau tardi
vă etc. — »-ar putea scurta 
considerabil acest proces. 
Printr-o simplă analiză de la
borator s-ar alege partenerii 
cel mal adecvați 
crucișare.

Asupra acestei 
studiată intens de 
de prestigig din 
S.U.A.. și-a concentrat atenția 
și Florin M-ihăilescu, care nu a 
împlinit încă 27 de ani. Studii
le sale asupra formelor mole
culare ale amilazelor din cere
ale constituie, de altfel, și su
biectul lucrării de doctorat pe 
care a tnceput-o din 1968, la 
numai un an după venirea 
în institut.

A MILITA

pentru în-

probleme, 
laboratoare 
U.R.S.S. ?1
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15,30; 18; 20,30). 
MUZICA : rulea- 
(orele 15,30; 17.45;

rulează la Pacea

LUNI, 16 NOIEMBRIE 1970
Opera Română : GISELLE — ora 

19,30; Teatrul Sovremennlk — M03-

• 18,05 Scena și ecranul • 18,40 
Muzică populară • 19,00 Ce sint șl 
ce trebuie să tie centralele indus
triale • 19 20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Teatru- 
tolleton : Războiul celor două 
roze (IV) • 20,50 Ocolul țării In 
opt luni • 22,00 Dinamica societă
ții românești • 22,30 Telejurnalul 
de noapte • 22,40 Telesport.

cova (în sala Teatrului Giulești) : 
AZILUL DE NOAPTE — ora 19,30; 
Teatrul de Stat — Oradea (Secția 
Română), (in Sala din B-dul Schi
tu Măgureanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra") : CASA CU 
DOUA INTRĂRI — ora 20; Tea
trul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20.

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

MĂSURA RISCULUI : rulează la 
Moșilor (ora 15,30).

DEGETUL DE FIER : rulează 
Moșilor (orele 11; 18; 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează 
Popular (orele 15,30; 19).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Munca (ora 14).

RĂPIREA FECIOARELOR : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

PETRECEREA : rulează la Fla
căra (orele 16; 18; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Arta (orele 14—16 în conti
nuare; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Rahova (orele 16; 18; 20).

AURUL : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

IMPOSTORUL ; rulează la Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADA" : rulează la Vitan (orele 
11; 15,30; 18; 20.30).

CHITARELE DRAGOSTEI: ru
lează la Cinemateca Union (orele 
10; 12; 14,15), DON GIOVANNI 
(ora 16,30).

lași. Biblioteca centrală

rulează la Patria (orele
16,30; 20,15), Capitol (orele

9; 1130; 13,45; 16; 18,30; 21).
KING KONG EVADEAZĂ : ru

lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
10; 12; 14; 16; 18,30; 20 30), Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

RĂZBUNAREA SFlNTULUI: ru
lează la Sala Palatului (orele 17.15; 
20,15), București (orele 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 2115).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 16; 18,15; 20.30).

MAYERLING (ambele serii): ru
lează la Central (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

O PĂRERE DEOSEBITA : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15.30 în 
continuare; 18,15; 20,30).

HIBERNATUS : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) , Buzeștl (orele 15,30; 18;
20,30), Progresul (orele 15,30; 18;
20 15).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9—
21 în continuare).

CICLUL DE FILME „AVENTU- 
tA“; rulează la Feroviar (orele 
,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).
SECHESTRUL DE PERSOANĂ : 

rulează la Excelsior (orele 9; 
11 15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Modem (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Grivița

(orele 9,30—12.30 în continuare; 
16,15; 19,30). Tomls (orele 8.30—14 
în continuare: 16,45; 19.45).

VALEA PĂPUȘILOR ; rulează 
la înfrățirea (orele 17,30; 20).

FLACĂRA OLIMPICĂ : rulează 
la înfrățirea (ora 15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20,30) în conti
nuare, Miorița (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15; 20,30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRĂI :
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,30).

SENTINȚA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL MOHICAN; rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17,45;
20), Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele

PATRICIA ȘI 
ză la Cotrocenl 
20).

INTÎLNIREA :
(orele 15,45; 18; 20).

STRĂINII : rulează la Crîngașl 
(orele 16; 18; 20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Volga (orele 15; 17).

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la Volga (ora 19,15).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Viitorul (ora 16).

INTR-O SEARĂ, UN TREN : ru
lează la Viitorul (orele 18; 20).

CICLUL DE FILME DIN „ISTO
RIA WESTERNULUI" rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30).

(Urmare din pag. I) J
o clipd In care râsunâ, ca să zicem așa, la question de con- l 
fience. <

Intr-adevâr. ce înseamnd cinci, zece, douâzeci de mii de > 
exemplare ? Dacă o carte se citește în medie de patru oa- ( 
meni (cârfile de succes sînt citite în medie de mai mulji), < 
înseamnd că un au+or tras în cincisprezece mii de exempla- > 
re comunică cu șaizeci de mii de cititori. Mai mult decît atit, Z 
dacă autorul e un autor de succes, el creează o psihoză co- <; 
lectivă, el magnetizează, el hipnotizează șaizeci de mii de > 
oameni (o adevărată lume, un adevărat univers). Autorul z 
Jine în puterea sa cei șaizeci de mii de oameni, măcar atîta < 
timp cît e nevoie ca aceștia să uite cartea (deși o carte bună > 
nu prea se uită). El îi leagă între ei pe acești șaizeci de mii Z 
de oameni, îi înrudește. îi solidarizează, le dă o conștiință <• 
nouă, o conștiință care e și colectivă și individuală. Și toate y 
acestea numai prin acțiunea unei cărți. A unei cărți care z 
se poate cumpăra cu cîțiva lei și citi în cîteva ore. <<

Dar dacă autorul ajunge în această poziție (atît de invi- y 
diată) a „autorului preferat", el trebuie să și capete conști- 
infa că mișcă efectiv cu condeiul mase de oameni. Este a- 
devorata încercare pentru un scriitor, adevărata maturizare, y 
Cîtă vreme scriitorul era debutant, obscur, nou, el nutrea ilu- 
zia, și nu numai iluzia (atîtea curioase debuturi ne-o demon- z< 
strează) că își poate permite atitudini stupefiante, scrieri << 
șocante, idei ultra recente. Dar adolescența scrisului se ter- y 
mină si ea, ca orice adolescentă. îi pune capăt mașina ti- a 
pografică, îi pune capăt acest detaliu al cărții pe care mulți <1 
îl socotesc vulgar și comercial : tirajul. De la un anumit tiraj y 
— nu înseamnă că într-un tiraj minim poți spune orice, z? 
însă în aceste rînduri încerc să descriu sumar o menta- << 
litate literară pe cît de reală, pe atît de discutabilă—începe y> 
responsabilitatea față de oamenii care te citesc. Așa cum 2? 
față ae trei amici te exprimi într-un fel, și față de două- << 
zeci de necunoscuți cu totul altfel (căci, orală sau scrisă, $> 
natura comunicării e aceeași), publicul larg răpește din 
„libr^țile* scriitorului, căci îl obligă să ia calea temelor « 
func jntale și a subiectelor arzătoare. .

Atunci, se pune iar problema angajării, a mesajului, a mi- ( 
litării, cu tot ce înseamnă aceste cuvinte, pe care nici o es «
tetică hilară nu reușește să le compromită îndeajuns. Căci 
zecilor de mii de oameni trebuie să le comunici fapte și z2 
idei reale, și în același timp nu le poți ascunde atitudinea << 
ta față de existență. In fața lor trebuie să te angajezi pe SS 
un drum sau altul, trebuie să militezi pentru o idee sau 
alta. Și mai ales trebuie să le oferi ceva : un „mesaj", căc» « 
altfel cum îi putem spune ? Un mesaj care să răspundă SS 
timpului și societății noastre de azi.

Experiența marii literaturi ne învață niște lucruri foarte în y 
teresante : că opera rezistentă e cea care afirmă, nu cea 
care neagă, că scriitorul mare rămîne în toate conștiințele << 
ca un model de generozitate și noblețe, că adevărul exis1 y 
tenței. ca și al artei, e accesibil tuturor. Și altele, la fel de 
reconfortante, la fel de cunoscute, dar care, se pare, tre- 6. 
buie neîncetqt repetate, trebuie să ni le repetăm nouă Inși- 
ne, ca să ne dăm seama că le știm, că nu le-am uitat, și 
că de fapt am fost mereu convinși de validitatea lor.
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FOTBAL 0 ETAPĂ CU... TREI LIDERI
După „etapa Cardiff" — de faptDupă „etapa Cardiff" — de fapt un moment 

important ți semnificativ pentru evoluția socce- 
rului românesc — s-a reluat campionatul cu 
etapa a zecea. Timpul ține cu fotbalul și cu 
suporterii lui. E un sezon agreabil pentru jocul 
cu balonul rotund. Toamna, altădată vrăjmașă, 
capricioasă își prelungește acum, nesperat, zilele 
ei cu soare cald ți cer senin.

Ieri, m.am dus pe Republicii, la cuplaj, re- 
petindu-mi niște cuvinte pe care ni le-a spus 
un muncitor feroviar în gara Cardiff, in dimi
neața zilei de după meci. Microbistul de fotbal 
văzind grupul nostru citind cu interes paginile 
de sport ale marilor cotidiene engleze ne-a di
buit că sintem din tabăra tricolorilor și ni s-a 
adresat astfel : „Echipa României a fost mai 
bună. îmi pare rău, țin șî sufăr pentru jucătorii 
mei galezi, dar românii au jucat cu pasiune și 
inteligență : ei sînt jucători tehnici șl s-a văzut 
că știu ce vor. Nici de data aceasta fotbalul 
nostru insular n-a putut învinge, aici la el 
acasă, pe cel românesc". Măgulitor, nu ?

Am reținut cuvintul _ „pasiune". Intr-adevăr, 
jocul de fotbal se exprimă prin pasiune și dă- 
ru>r®,—- ceea ce nu pot spune că n-am văzut 
la băieții noștri pe stadionul din Cardiff, dim
potrivă. Jucătorii naționalei au acest mare atri
but : pasiune. Cit de mult transmit ei din a- 
ceasta echipelor de club e mai greu de spus.

Cuplajul din Dealul Spini a oferit secvențe 
interesante _ de joc și goluri care ne-au făcut, 
poate, să uităm momentele de ușoară acalmie, 
inerente aș spune, pe un spațiu de 180 de mi
nute. Apariția lui Rică a fost intîmpinată cu 
aplauze. Publicul nu uită că poate în cea mai 
mare măsură draw-ul de la Cardiff i se dato- 
rește lui. Este, indiscutabil, la această oră, cred 
alături de englezul Banks, unul din cei mai 
mari portari ai lumii. Colegii lui i-au învfhs 
pe ceferiștii clujeni, la un scor ee pare conclu
dent : 3—1. Diferența de valoare, raportul intre 
ocaziile de gol și perioadele de dominare — 
repriza a doua a fost dominată net de clujeni 
ți doar neșansa li s-a pus acestora înainte silin- 
du-i să irosească 3 ocazii rare de a marca : 
Țegean și Oct. Ionescu — nu sint elocvent ilus
trate prin rezultat. Ceea ce au giuleștenii — un 
atac cu forță de pătrundere și un om de goJ 
din ce in ce mai bun, Neagu — nu au clujenii. 
Acțiunile lor se incilcesc și în consecință se 
prăbușesc in fața porții adverse.

A doua partidă — care consemna primul duel 
al fraților Dumitriu — a debutat cu o lovitură 
de teatru : Dumitriu III, chiar in primul minut 
de joc primește o pasă, înaintează derutind 
apărarea stegarilor, inclusiv pe Adamache, și 
marchează un gol sec, precis. Echipa lui Va
lentin Stănescu nu pare șocată de „gestul" gaz
delor și se pune pe treabă, leagă jocul, 
construiește acțiuni periculoase pune stă
pânire pe Joc. Dumitriu II — vioara în
tîi» •— realizează niște pase și driblinguri 
de nn rar rafinament tehnic, care ni-1 amintesc 
pe strălucitul tandem de odinioară, Niki Dumi
triu — Puiu Ionescu. Jocul lui inspirat și inte
ligent face ca tribunele să-i scandeze numele, 
în plus, iată că vine momentul realizării : de la 
el pleacă o pasă imprevizibilă, la el se întoarce, 
și șutul său neiertător și precis nu poate avea

pasă, înaintează derutind

o altă soartă decit să-l întristeze pe Suciu ; 1—L 
Două goluri înscrise, în aceeași repriză, de frații 
Dumitriu. Brașovenii nu-s mulțumiți. Ei intu- 
ieso slăbiciunile gazdelor și nu se lasă invitați : 
atacă, presează continuu și, firesc, produc o 
mare surpriză. Ei inving cu 2—1 — al doilea gol 
e datorat lui Gyorfi — înscriu, deci, 2 goluri 
după ce „acasă" n-au mai reușit să puncteze de 
citeva etape.

Pe celelalte „meridiane* ale fotbalului intern 
— surprize și controverse. La Ploiești unde s-a 
consumat derby-ul etapei, Dinamo, fără stilpul ei 
din apărare, Dinu, aocidentat, a părăsit terenul 
Învinsă de o echipă locală intr-o surprinzătoare 
revenire de formă. Partida a contibuat să fie in 
atenția tuturor, nu prin jocul de pe teren, cit 
prin controversele apărute in legătură cu elimi
narea portarului Constantînescu și introducerea, 
in teren, ca jucător de ci mp, in prima instanță 
a lui Andrei in locul Iul Haidu, apoi trecerea lui 
din teren, in a doua instanță, pe postul sacru 
de goal-keeper. A greșit antrenorul sau nu ? Se 
va judeca rezultatul la masa verde ? Iată o opi
nie competentă — arbitrul internațional C. Pe- 
trea : „Conform ultimelor precizări ale F.I.F-A-, 
regulamentul prevede că orice jucător de re
zervă înscris pe foaia de arbitraj, inclusiv por
tarul, poate lua locul oricărui jucător de pe te
ren. Antrenorul poate schimba rolurile jucători
lor pe teren. Deci ce s-a petrecut la Ploiești este 
in litera regulamentului*.

Surpriza de proporții a etapei ee consumă 
insă la Arad, unde campioana, intr-un vizibil 
declin de formă, capotează îngrijorător — 2—0- 
fără să mai punem la socoteală bara lui Oble- 
menco — in fața unei echipe — Universitatea 
Craiova — pe care jocul ei din ultima vreme 
n-o prea recomanda pentru • asemenea ispravă. 
Infringere* îmi spune ceva. Ceva ee nu-i in 
regulă.

In același context, al surprizelor duminicale, 
care dezlănțuie patimi și ambiții, se plasează și 
„egalul* reușit de Progresul, Ia lași, unde — 
avind in vedere perfecțiunea en care lucrează 
„mașina* de goluri și victorii condusă de Gil 
Mărdărescu — cota pariurilor indica, indiscuta
bil, cifra poate doar de mia la • mie pentro 
Progresul. Cu atit mai frumos și mai știmnlater 
pentru bătăliile ee vor veni, mi se pare rezulta
tul obținut de miajii lui V. Stiaroicero. Așa eă 
..furtuna" ce se întrezărea pe la duhul din 
Str. Dr. Staicovici. a fost, pentru e vreme, abă
tută in altă direcție.

Deci, ea să ineheiem. revenim din nou la 
aprecierea eă a sosit timpul cind echipele gazde 
nu mai sint sigure pe rezultat. Este n lucru 
pozitiv și un semn eă in prima divizie, ineepe 
să se joace un altfel de fotbal — modern, 
eficace — și eă lupta pentru supraviețuire in 
„inalta societate" e din ee ia ee mai grea, iar 
criteriile de selecție, de apreciere ale antreno
rilor mult mai eficiente și opțiunile pensro ■■ 
jucător sau altul, pentru nn seiecționabil. mult 
ușurate. .Asta e bine. N-are altcineva de ei ști gat 
decit fotbalul, echipele ie club, reprezentativa 
țării !

V. CABILEA
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»J

4 
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RUGBY
Așiî paletei 
la București

CLASAMENT
Dinamo 10 6 2 2 19—10 14
Rapid 10 5 4 1 12—5 14
Petrolul 10 6 2 2 15—11 14
Politehnica 10 5 3 2 20—14 13
Farul 10 5 2 3 18—17 12
St. Roșu , io 5 2 3 7—8 12
U.T.A. 10 5 1 4 14—10 11
„Universitatea* Craiova 10 5 1 4 8—10 11
Steaua 10 4 2 4 16—15 10
„Universitatea* Cluj 10 4 1 5 12—12 9
Jiul 10 4 1 5 10—11 9
S. G Bacău 10 4 0 6 18—15 8
F. G Argeș 10 2 3 5 12—17 7
Progresul 10 2 3 5 7—12 7
GF.R. Cluț 10 3 1 6 12—20 7
C.F.R. Timișoara 10 1 0 9 6—19 2

DIAGRAMA
Petrolul — Dinam o : 2—1 (2—1); 

Au Înscris : Moraru In mln. 15 și 
Dincuță în mln. Su pentru gazde. 
Deleanu — în min. 38 din lovi
tură liberă de la 18 metri pen-

Final în campionatul

Jiul — S C. Bacâu 1—8 .
Meci disputat, încheiat cu o vic
torie meritată a minerilor, care 
au înscris printr-un șut excepția- 
nai al Iul Libardi In min. X A 
arbitrat : O. Anderee (S. Mare).

Politehnica — Progresul : I—1 
<0—0). Arbitrul mureșean Ion Bas W 
a izbutit totuși să conducă co
rect un rr.ee: care i-a pus multe 
probleme. Au înscris : lanul — A 
n-.in 85 pentru ieșeni «: Filipese* 

min.

ETAPEI
o—••

Campionatele europene de tineret

Nici o medalie de aur
pentru boxerii noștri

In S5 pentru ProgresuL

Divizia B
I-a
Bacău — Dunărea

Aceste campionate europene, 
după cum v-am mai informat, 
nu ne-au prilejuit satisfacții. In 
finală a evoluat un singur boxer 
român, brăileanul Ciochină. El 
l-a intîlnit in cadrul categoriei 
„pană* pe boxerul sovietic 
Andrianov. Meciul a fost strîns. 
Ciochină a obținut un ușor a- 
vantaj in repriza întii. Boxerul 
sovietic a dominat repriza a 
doua, insă a abuzat de „țineri* 
repetate pe care arbitrul BRILL 
(Olanda) le-a tolerat. In cea de 
a 3-a repriză Andrianov a ata
cat mai mult, reușind să se de
tașeze de puțin de Ciochină. 
Boxerul român, ca de altfel toți 
colegii săi de echipă a dovedit 
insufiziente resurse fizice. In 
acordarea deciziei, acest lucru 
contează foarte mult și arbitrii, 
preferă. In general, boxerul 
zare domină ultima repriză. Să 
i-.eercam, in eentinuare. să fa
cem citeva aprecieri și asupra 
celorlalți boxeri prezenți in fi
nală. aceasta impun!ndu-se cu 
atit mai mult cz cit In cronicile 
precedente, ne-am ocupat, cum 
era și firesc, de evoluția pu- 
gilzștiLor noștri.

Finalele acestor campionate 
europene au fost 
boxerii maghiari și 
Pugiiiștii maghiari 
5ecat 5 titluri iar

Prin telefon 
de la trimisul 
nostru special

Progresul marcat de boxerii 
maghiari este evident Nu ne 
referim numai la numărul de 
campioni europeni ci, mal ales, 
ia calitatea superioară a pregă
tirii lor. Colectivul de antrenori, 
condus de triplul campion olim
pic Laszlo Papp a pus accentul 
pe pregătirea tehnică a sporti
vilor, realizind un spectaculos 
salt în această direcție. Dacă la 
aceasta mai adăugăm și perfec
ta lor condiție fizică, avem ex
plicația succeselor obținute. 
Am remarcat, dintre ei, în mod 
deosebit, pe semimusca Gluck, 
semiuțorjl Juhasz și semimijlo- 
ciul Csjef.

Nu putem încheia aceste rîn-

duri fără a aminti de boxerii 
sovietici. Ca și la alte mari 
competiții de box ei au impre
sionat prin tehnică și vitalitate. 
Mijlociul mic Lemeșev (cel mai 
bun boxer al campionatelor), 
mijlociul Anfimov (un boxer 
cu lovituri năpraznice, semi- 
mijlociul Davidov (excelent în 
aprecierea distanței și posedînd 
un derutant joc de picioare) — 
iată numai cîteva nume de care, 
probabil, vom mai auzi la cam
pionatele europene de la Ma
drid sau la Turneul olimpic de 
la Munchen. Revenind la finale, 
vom spune că, în general, ele 
au satisfăcut, fiind de un bun 
nivel tehnic, pe alocuri de o 
rară spectaculozitate. La aceas
ta a contribuit, mai ales, echi
librul de forțe existent între 
majoritatea finaliștilor.

TEODOR POGOCEANU

Iată ți numele proaspeților 
campioni europeni de boa (ti
neret) :

I

I
I
I
I
I
I

dominate de 
cei soviet: zi. 
și-au ndju- 

eei sovietici 
i a revenit 
se (RD.GJ.

MERIDIAN

48 kg. — GLUCK (Unga
rie); 51 kg. KISNEMETH — 
(Ungaria); 54 kg. LEVISCEV 
1'U.R.S.S.); 57 kg. — ANDRIA
NOV (U.R.S.S.); 60 kg. JU
HASZ (Ungaria); 63.5 kg. —

NEMECZ (Ungaria); 67 kg.— 
DAVIDOV (U.R.S.S.); 71 kg.
- LEMEEV (U.R.S.S.); 75 kg.
— ANFIMOV (U.R.S.S.); 81 
kg. SACHSE (R.D.G.) ; + 81 
kg. REDER (Ungaria).

de puncte in meciul 
echipa sa l-a sus- 

formatiă Indiana
Scorul final a fost 
in favoarea forma- 
Pittsborgh.

• CUPA L.R.S.S. la 
fost riștigată in acest 
marele maestro David 
stein, care l-a învins in me
ciul final cu 2J>—15 puncte 
pe maestrul A. Schmidt din 
Riga.

șah a 
an de 
Bron-

în cadrul pregătirilor pentru 
meciul cu Franța, lotul repre
zentativ de rugbi a susținut un 
util meci de antrenament cu 
Steaua (întărită cu jucători de 
rezervă din lot). Scor : 30—0.

întîlnlrea, așa după cum 
ne-a declarat antrenorul secund 
al lotului, P. Cosmănescu, a 
avut drept scop omogenizarea 
principalelor compartimente, 
dar mai ales a liniei I, care a 
pus probleme antrenorilor, mai 
ales în meciul cu Italia. Astfel, 
se urmărește mărirea forței de 
împingere și o mobilitate mai 
mare a grămezilor în funcție de 
Jocul adversarului.

în continuarea pregătirilor pe

Ieri, în Sala Floreasca, au 
început primele schimburi 
cu mingea de celuloid din
tre echipele feminine ale 
României și R. P. Chineze. 
JuMtoarele oaspete revin 
în Europa după patru ani. 
Spectatorii prezenți în sala 
Floreasca au fost îneîntați 
de virtuozitatea sportivelor 
din R. P. Chineză, aplau- 
dîndu-le deseori la scenă 
deschisă. Azi, de la ora 17,30 
oaspeții vor susține cîteva 
meciuri demonstrative 
Palatul Pionierilor.

de
Complexul sportiv 

„Metalul* a găzduit 
ieri actul final al 
campionatului națio
nal de motocros. La 
clasa 250 cmc titlul 
de campion național 
a revenit lui Ștefan 
Chifu (Steaua). Aces
tui motocrosist nu-i 
putem trece cu vede
rea un gest total 
nesportiv, comis în 
prima manșă de ieri, 
cind după 6—7 ture 
a provocat, voit, o

PREGĂTIRI
PENTRU

MECIUL CU
FRANȚA

caro lotul le face cu ocazia me
ciului cu reprezentanții cocoșu
lui galic, miercuri va întîlni pe 
Gloria iar duminică o selecțio
nată bucureșteană. Ultimul meci 
de antrenament, la care vor 
participa Irimescu și Ciobănel 
se va disputa in compania Spor
tului studențesc din divizia se
cundă.

Iată lotul lărgit al reprezen
tativei pe care îl vor folosi an
trenorii prof. Alexandru Teofi- 
lovici și P. Cosmănescu : Dinu, 
Baciu, Iorgulescu, Țuțuianu, 
Șerban, Ciobănel, Rășcanu, Dă- 
răban, Mateescu, Irimescu, Dra- 
gomirescu, Nica, Suciu, Braga, 
Durbac, Drăgulescu, Teodores- 
cu. Ciornei, Iftimie, Atanasiu, 
Fugigi, Pop, Nicolescu, Mihai, 
Budică, Teleașă, Bărgăunaș 
ți Peter.

GABRIEL FLOREA

w
SCRIMĂ |

motocros
busculadă in care au 
fost antrenați colegii 
săi de dub, M. Boon 
și Aurel Icmescui pri
mul s-a ales cu o 
fractură la mină și al 
doilea cu pierderea 
ultimei șanse de cu
cerire a titlului na
țional. La 500 cmc, 
Cristian Docid» (Me
talul) a intrat In po
sesia titlului național 

comportare 
și prin ne

șansa lui Aurel

VOLEI Atunci cind

e vorba de condiția fizică... RECITALUL

PAVEL PEANA

1
Spectaculozitatea, dacă mai 
trebuia confirmată, a sportu

lui celor curajoși

Foto : V. RABA

opțiune pentru Chicago
Prezența pe planșele de la Flo

reasca II a selecționatei de scri
mă a orașului Moscova poate fi 
apreciată ca un eveniment spor
tiv remarcabil. întîlnlrea dintre 
bucureșteni și oaspeți — repre
zentative de tineret — a fost deo
sebit de interesantă întrucît a 
constituit un prim test, o primă 
Îirivire de ansamblu asupra lotu- 
ul, susceptibil pentru „mondiale

le" de tineret din 1971 de la Chi
cago. A face figură onorabilă în 
compania unor trăgători ce re
prezintă una din cele mal aprecia
te școli de scrimă din lume, a 
fost, de fapt, obiectivul nostru 
imediat.

Dar lată o primă și plăcută sur
priză : în proba de sabie trăgăto
rii noștri s-au comportat admira
bil. Ei au reușit să se claseze în 
număr de patru în finală, să eli
mine pe finallstul C.M. de tine
ret din acest an Iliuk, iar apoi, 
în finală, să cucerească locul întîi 
prin Ionică Pop, după un baraj 
susținut cu dublul campion mon
dial de tineret sovieticul Renski 
șl bucureșteanul Marius Lupuțiu. 
Poarta bine s-au comportat și Gh.

Mocanu — locul IV ca șl C. Ma
rin — locul VI. dintre care ulti
mul, lipsit de experiență a fost 
privat de un loc mai bun.

Floreta băieți, pînă nu de mult 
„armă" care ne aducea satisfacții, 
a nemulțumit. Moscovițil au cîș- 
tigat prin Popov, în timp ce ad
versarii lor, bucureștenii. n-au 
reușit să se califice în turneul 
final decît cu doi trăgători : A. 
ștefan șl D. Vlad, ocupanți, în 
final, ai locurilor II și respectiv 
IV. Lucrul acesta ne face să ne 
gîndim la lotul pe care-1 vom al
cătuit pentru „mondialele" din 
martie cu atît mai mult cu cît cei 
doi nu vor mai putea fi folosiți 
atunci, fiind la limită de vîrstă. 
Ne așteptam mai mult de la G. 
Ursovici și Cr. Dinu dar nici 
unul dintre ei n-a confirmat spe
ranțele. După două probe dispu
tate. o sumară privire asupra con
cursului : sabia, promovată cu 
„note" remarcabile (șl așa cum 
aminteam cu mulțl tineri în afara 
celor menționați, de valori apro
piate); floreta băieți — semnal de 
alarmă !

P. LASCU

Dintre partidele de pnmj 
divizie programate simbâiâ 
și duminică in Capitală cea 
mai spectaculoasa ni s-a pâ
rât inulnirea dintre echipele 
feminine Medxina ți C-P.B. 
Calculul hirtâei acorda • sen 
sitoilă șansă in plus -tipogra
felor' și n-a lipsit mult ea 
aceasta să se realizeze.

Primul set, după o dispută 
strinsă. a revenit la Urnită 
studentelor (15—13) și toti 
cei prezenți au rămas cu im
presia că nu Medicina a 
ristigat setul, ei C.P.B. l-a 
pierdut. Și pentru a confir
ma aceasta, armatoarele două 
seturi revin fetelor de la 
Combinai la scoruri din ee 
in ee mai categorice (15—12 
și 15—5). Se părea că 
de-al patrulea set va fi 
ultimul, insă studentele 
fost de altă părere. Mobili- 
zindn-se și luptind pentru 
fiecare minge ele reușesc să 
egaleze după un set maraton, 
invingind rezistenta partene
relor. Scor : 15—11. Așadar, 
urmează setul cinci, un set 
in care pregătirea fizică și, 
dacă vreți. tinerețea și-a 
spus cuvintul. Medicina a 
debutat furtunos și, la mij
locul setului, terenurile se

cel 
si 

*■

,chimbă cu un avantaj ea- 
legorie ia favoare* ei : 8—0. 
Restul a fost • simplă for
malitate. studentele contro- 
Lind partida, piuă in final, 
și eistigind. cu un scor ca
tegorie setul : 15—5. Deci, 
după desfășurarea celor cinci 
seturi, medicinistele sint cele 
care, intorcind spectaculos 
situația, iși adjudecă această 
partidă, după două ore de 
volei nu deosebit de tehnic 
dar disputat, cu scorul de 
5—2.

In deschiderea acestui 
meci, voleibaliștii de Ia Di
namo București au intilnit 
echipa LE.FS. Partida a fost 
un fel de „plimbare de să
nătate* pentru băieții din 
Ștefan cel Mare, care, fără 
să se întrebuințeze serios, 
si-au surclasat adversarii la 
un scor ce vorbește 
sine 3—0 (15—12 ;
15— 5).

Alte rezultate din 
divizie feminină : I.E.F.S. — 
Universitatea Timișoara : 
3—2 (15—17 : 10—15 ; 15—9,
16— 14. 15—3) și Rapid —
Ceahlăul Piatra Neamț : 3—0 
(15—1 ; 15—7 ; 15—4).

LUI VICIU

(Urmare din pag. t)

sportive școlare — departe, 
foarte departe de realitatea pe 
care am avut prilejul s-o cu
noaștem ieri și alaltăieri, vizi
tând citeva unități școlare bucu- 
reștene.

★
Asociația sportivă a elevilo: 

Liceului „C. A. Rosetti* numără 
545 de membri și ea dispune de 
o bază sportivă pe care și-ar 
dori-o multe alte școli : două 
săli și un complex format din 
teren de fotbal, pistă de atletism 
cu zgură roșie, două terenuri de 
baschet, două de volei, unul de 
handbal. Patru cadre didactice 
de specialitate — o veritabilă 
catedră de educație fizică, con
dusă de profesorul Toma Puș- 
purică — răspund și conduc ac
tivitatea sportivă a liceului. Și 
nu s-ar putea spune că nu o 
fac cu toată răspunderea dacă 
ne-am referi numai la activita
tea didactică, legată de progra
ma de învățămînt Dar în afara 
orei de educație fizică nu se 
întimplă nimic demn de sem
nalat Pentru că participarea cu 
o echipă de baschet in divizia 
școlară, sau recenta etapă pe 
liceu a Crosului de toamnă a) 
elevilor nu sînt nici pe departe 
acțiuni sistematice, de amploare 
și care să cuprindă întreg efec
tivul de membri ai asociației. 
Simbătă, în eleganta sală de 
sport de la „C. A. Rosetti" n-am 
întâlnit deât corul liceului care 
repeta cu asiduitate ; duminică 
terenurile și sălile — pustii. 
Unde și cînd au loc acele cam
pionate de casă interclase, La

acest sens. Nu-i mai puțin ade
vărat că și clubul Dinamo, cel 
care la constituirea asociației 
promisese un multilateral aju
tor, a uitat complet de obliga
țiile pe care și le-a asumat fi
gurând doar în darea de sea
mă, de la constituirea asocia
ției, la capitolul „patronaj".

Dacă ar fi să ne fi luat după 
entuziasmul ce a domnit, în 
primăvară, la adunarea U.T.C. 
în care s-a constituit asociația

de la
15—6 :
prima

S. UNGUREANU

nele, pe care-1 joacă elevii în 
cămin 1 ?). Cînt despre fru
moasele fraze ale reprezen
tantului clubului sportiv Pro
gresul, Vasile Dudu, cum 
că „vă vom ajuta tovarăși, vă 
vom sprijini dragi tovarăși..." 
curată demagogie! în holu’ 
clubului „Vulcan", acolo unde 
nici măcar mesele de șah nu 
mai sînt solicitate nici chiar 
întîmplător, pedagogul Emanuel 
Mihai nu ne-a putut relata ni-

Sportul școlar in dosare ?
mai mult timp și energie decît 
cu însăți organizarea activității 
sportive propriu-zise. Dosare să 
avem ! Și, dacă se poate, 
un rezultat mai răsărit cu 
pa de baschet in divizia 
Iară. Dar dacă o asociație 
tivă ca aceasta poate să 
zinte un atare tablou de
activitate, să deducem atunci că 
organizația U.T.C. este inexis
tentă in acest domeniu, pentru că 
nici unul dintre elevii cu care 
am discutat (Mircea Lupu, San
du Bălăuță, de exemplu) nu-și 
amintește de vreo inițiativă 
sau preocupare a acesteia în

cite 
echi- 

șco- 
spor- 
pre-
(in)

\

sportivă a Grupului Școlar 
„Vulcan*, la care am luat și noi 
parte, ar însemna ca acum să 
putem face un bilanț rodnic al 
unei activități deosebite. Sîm- 
bătă după-amiază însă, „musafi
ri nepoftiți" de data aceasta 
ne-am pomenit în fața unor star 
de lucruri surprinzătoare : ab 
solut nici o activitate sportivă 
organizată de multe luni in 
coace; nici vorbă de vreur 
campionat de casă rezervat ce 
lor peste 400 de elevi ai Școli' 
tehnice și profesionale (în afara 
ce-i drept, a unor „meciuri" 
de... fotbal de masă, cu piepte-

mic, în afara unor sporadice 
participări ale citorva rugbiști 
juniori la „antrenamente" des
fășurate pe un loc viran 
la Ghencea. fără nici mă
car cel mai sumar echipa
ment. Poate ați uitat, tovarășe 
director, ing. Nica Luter, că 
sînteți președinte de onoare al 
asociației sportive „Vulcan* pc 
care, la constituire, v-ați anga
jat să o sprijiniți, prin toate 
mijloacele. Și poate — s-or fi 
pierdut și dosarele, la organi
zația U.T.C. - nu se mai știe 
nici componența consiliului aso. 
ciației sportive. Să v-o punem 
la dispoziție : Gh. Stanciu —

Niculae Viciu este încă, la 31 
de ani, unul dintre cei mai va
loroși baschetbaliști din țară, 
unul dintre cei mai buni jucă
tori de baschet pe care i-am 
avut vreodată. Surprinzător, ca
litățile prin care s-a impus 
„Niță" Viciu, nu au fost acelea 
pe care le etalează, îndeobște, 
marile vedete din baschet. Viciu 
nu este nici foarte înalt (1,84 
m), nici foarte rapid, nici foar
te puternic. El nu aduce, între 
panouri, nici jocul spectaculos 
al lui Radu Diaconescu, nici ți
nuta de suveran al eficacității 
a lui Puiu Albu, nici „răuta
tea" cu care lupta pentru fie
care balon un jucător din gene
rația sa. îl numesc pe Dragoș 
Nosievici.

Viciu are, în schimb, atuurile 
incontestabile, proprii numai 
lui, ale modestiei și perseve
renței.

Cu un plasament și un de
marca j excelente, mereu pe 
fază — și aceasta în liniște, 
fără agitație, fără ca spectatorii 
și adversarii să observe — 
baschetbalistul timișorean
prezintă în permanență cel mai 
mare pericol pentru coșul opo- 
nentilor.

Azi, cind eficacitatea e încă

i

re

președinte, Iarca Vladimir, Ion 
Stîngulescu, Elena Goian, Ma. 
rian Crîngașu, Constantin Julea, 
Victor Nicolae. Iar unora dintre 
profesorii de specialitate din 
cele două unități școlare vizate 
le recomandăm asociația sporti
vă a Liceului „Mihai Viteazu" 
din sectorul III, un model pe 
întreaga Capitală a ceea ce în- 
seamnă, cu adevărat, o asociație 
sportivă viabilă, care își onorea. 
ză pe deplin atributele. Sîmbă- 
tă după-amiază și duminică toa. 
tă ziua veți afla acolo sute de 
elevi purtînd pe tricouri ecuso
nul „L.M.V." angrenați în între- 
c' ■> pentru cele 7—8 titluri 
o. .ice de campion al liceu
lui. Au și ei panouri și dosare 
însă vă vor convinge, în primul 
rînd, cu sălile și terenurile lor, 
de sport care nu cunosc odihna. 
Veți afla, tot acolo, pe lingă 
echipele participante în divizii
le școlare, numeroase alte echi
pe de clase, de cicluri de clase, 
angrenate 
tern 
puri 
care 
oe-și

un lucru rar pe terenurile noas
tre de baschet, Viciu înscrie, 
meci de meci, cel puțin 20 de 
puncte, condudnd detașat — în 
clipa de față — plutonul reali
zatorilor din prima divizie a 
țării. în etapa trecută, spre 
exemplu, Viciu a înscris 39 de 
puncte (!) în meciul cu Dinamo 
chiar la București iar ieri, tot 
în Capitală a marcat 37 de 
puncte studenților de la I.E.F.S., 
contribuind decisiv Ia victoria 
echipei sale cu 100—73.

Dar, ceea ce îi permite ingi
nerului Viciu să fie în flecare 
etapă pionul de bază al „Uni
versității" Timișoara, ceea ce îi 
îngăduie să joace constant 
și să fie, pe orice teren ar 
lua, favoritul spectatorilor 
eu totul altceva.

Este vorba, mai întîi, 
sportivitate. Nu cunosc, cel pu
țin la noi în țară, un alt bas
chetbalist mai calm, mai spor
tiv în relațiile cu arbitrii, cu 
adversarii, cu partenerii. Poate 
și acest calm olimpian îi îngă
duie să-și păstreze eficacitatea 
chiar în meciurile cele mai dis
putate.

Este vorba, apoi, de modestie. 
Paradoxal, tocmai modestia e 
cea care face din Viciu o veri
tabilă vedetă. Și poate că a- 
ceeași modestie l-a împiedicat 
să .se afirme, la fel de substan
țial ca în competițiile interne, 
în cadrul echipei naționale.

Iată ce m-a îndemnat ca, în 
prezenta rubrică, să mă abat 
de la canoanele unei cronici 
aducînd un mic omagiu unui 
mare sportiv.

bine 
evo- 
este

de

OVIDIU PĂUN

c. m. de goli

handbal, fotbal, tenis 
tenis de cîmp, șah 

participă la programe 
de dezvoltare fizică 

fâcînd culturism sau

în campionatul fat
al liceului; veți afla gru- 
de elevi care, în cazul în 
nu sînt cuprinse în echipe 
dispută titlurile la volei,

baschet, 
de masă, 
sau tir, 
atractive 
generală
invățînd box. Prin sălile și te
renurile vizitate, conduși de to. 
varășul director Mihai Petrescu, 
printre sportivii care se între
ceau, ne-am dat seama că toate 
aceste mart diferențe sînt dato
rate în primul rînd pasiunii și 
priceperii organizatorice.

Echipa Australiei continuă 
să se afle pe primul loc în 
clasamentul „Cupei mondiale" 
la golf, competiție ce se des
fășoară în aceste zile la San 
Isidro (în apropiere de Bue
nos Aires). înaintea ultimei 
zile de întreceri, formația 
Australiei (Delvin, Graham) 
conduce autoritar cu 398 
puncte, urmată de Argentina
— 417 puncte, S.U.A. — 422 
puncte etc. Echipa 
(Tomiță, Munteanu) 
ză 541 puncte.

La individual, 
campionul australian 
Graham cu 197 puncte, urmat 
de argentineanul
— 199 puncte, 
Bruce Delvin — 
spaniolul Angel 
207 puncte etc.

României 
totalizea-

conduce 
David

de Vicenzo 
australianul 

201 puncte 
Gallardo —

I IiI
I



SUB SEMNUL
PRIETENIEI Șl 
COLABORĂRII 

ROMÂNO-POLONE
(Urmare din pag. I)

cîentă pentru o informare re
ciprocă multilaterală, pentru o 
mai exactă cunoaștere a poziți
ilor și pentru găsirea căilor de 
adîncire a colaborării în inte
resul reciproc.

In timpul convorbirilor s-a 
constatat că multilaterala colabo
rare dintre cele două țări se 
dezvoltă continuu, s-au discutat 
pe larg probleme ale dezvoltării 
în continuare a acestei colabo
rări, exprimîndu-se satisfacția in 
legătură cu creșterea însemnată 
a schimbului reciproc de mărfuri 
în perioada 1971—1975 și s-au 
relevat numeroasele posibilități 
existente încă pentru lărgirea 
continuă a colaborării multilate
rale.

După cum se știe, cu prilejul 
acestei vizite a fost semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă — eveni
ment de o deosebită importanță 
în evoluția ascendentă a re
lațiilor dintre partidele _ și 
popoarele celor două țări.

In cuvîntarea ținută la mitin
gul prieteniei româno-polone or
ganizat cu prilejul vizitei în 
România a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că ac
tualul Tratat, continuînd în con
dițiile istorice ale prezentului 
prevederile tratatului anterior, 
„înscrie o nouă și importantă 
pagină în cronica relațiilor de 
solidaritate frățească dintre cele 
două țări și popoare", că el „co
respunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale fiecăreia din 
cele două țări, năzuințelor po
poarelor noastre de a trăi în bună 
vecinătate și prietenie, de a se a- 
juta reciproc în opera de făurire a 
socialismului". Cu același prilej, 
tovarășul Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, aprecia că noul 
tratat „exprimă voința de a în
tări pe mai departe prietenia și 
alianța care unesc cele două 
state ale noastre și care rezultă 
din comunitatea orinduirii so
ciale și din interesele fundamen
tale ale Poloniei și României".

Opinia publică din țara noa
stră a luat deja cunoștință din 
presă de textul acestui Tratat, 
care creează baza juridico-poli- 
tică pentru întărirea și dezvol
tarea colaborării româno-polone 
In conformitate cu interesele celor 
două popoare, ale cauzei socialis
mului, păcii și securității în Eu
ropa și în lume, în baza principi
ilor deplinei independențe și su
veranități, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, întrajutorării 
tovărășești și neamestecului in 
treburile interne. Părțile își afir
mă hotărirea de a dezvolta și 
mai mult colaborarea reciproc a- 
vantajoasă pe plan economic, teh- 
nico-științific, al cooperării în pro
ducție și în cercetarea științifică, 
In domeniile specializării, culturii, 
artei, științei, învățămintului, pre
sei scrise și audiovizuale, cinema-

tografiei, ocrotirii sănătății, spor
tului și turismului. România și 
Polonia se angajează solemn ca. 
in cazul unui atac armat asupra 
uneia din ele, să-și acorde aju
tor prin 
dispun, 
pentru 
mat — 
colul 51 
dreptul 
individuală sau colectivă.

Tratatul exprimă voința Ro
mâniei și Poloniei de a-și aduce 
in continuare contribuția la dez
voltarea prieteniei, colaborării 
multilaterale și unității dintre 
toate statele socialiste — preo
cupare pe care Partidul Comu
nist Român, statul român • si
tuează constant in centrul poli
ticii sale externe, promosănd co
operarea cu țările membre ale 
CAJE.R., îndeplinindu-și neabă
tut obligațiile decurgind din »- 
partenența la Tratatul de la 
Varșovia, dezvoltând colabora
rea politică, economică, militară 
și tehnico-științificâ cu toate 
celelalte țări socialiste, conside- 
rrnd că amplificarea relațiilor 
de colaborare trebuie să ducă 
la dezvoltarea și înflorirea fiecă
rei națiuni socialiste, libere și 
independente șt pe această bază, 
la întărirea unității și potenția
lului sistemului mondial socia
list. la creșterea influenței socia
lismului în lume. In același timp, 
noul Tratai afirmă hotărirea ce
lor două părți contractante de a 
promova consecvent politica de 
coexistență pașnică intre state 
cu sisteme sociale diferite, pen
tru asigurarea păcii și secuii lă
ții, pentru soluționarea marilor 
probleme ale lumii contempo
rane. Exponent» ambelor țâri au 
acordat • atenție deosebită secu
rității în Europa, reafirmind ho
tărî rea de a contribui activ la 
dezvoltarea dialogului construc
tiv între Est și Vest, la însănă
toșirea climatului pe continent

Examinind problemele vieți 
mămW*^3>olonM0»âmtpra» 
țat pentru excluderea forței sau 
amenințării eu forța in relațiile 
dintre state, soluționarea liti
giilor pe cale pașnică, înfăptui
rea dezarmării generale și totale, 
pentru respectarea intereselor vi
tale ale popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian, pentru 
soluționarea conflictului din O- 
rientu! Apropiat pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noeimbrie 1967, pentru pro
movarea cauzei păcii și destin
derii în lume.

toate mijloacele de care 
inclusiv ajutor militar, 
respingerea atacului ar
in conformitate cu arti- 
al Cartei O.N.U. privind 
statelor la autoapărare

Vizita efectuată in România 
de delegația de partid și guver
namentală a Republicii Populare 
Polone, convorbirile pe care le-a 
prilejuit cu factorii de înaltă răs
pundere ai partidului și statnlm 
nostru, in cursul cărora s-a rea
firmat dorința reciprocă și inte
resul comun pentru lărgirea co
laborării dintre cele două țări. 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală semnat in
tre cele două state cu această 
ocazie, reprezintă un moment 
de seamă în dezvoltarea relații
lor de prietenie și alianță dintre 
popoarele român și polon.

EXPOZIȚIE FILATELICA 
„MOSCOVA-BUCUREȘTI" Stabilirea de relații

SAIGON

Miting consacrat examinării 
situației din Vietnamul de sud

După cum transmite agenția -Eliberarea", la începutul 
lunii noiembrie, marcând împlinirea a 7 ani de la înlătura
rea odiosului regim condus de X'go Dinh Diem, la Saigon a 
avut loc un miting consacrat examinării situației din Viet
namul de sud.

La outing an participat dele
gați ai ^Fructuhu popular pen
tru pace*, ai „Xfsșcărc femeîkr 
pentru dreptul la viață*, ai _A- 
socației generale a stădențilc: 
de la Szigon*. precum și ai di
feritelor organizații de masă, a- 
sociati: profesionale, reprezentind 
diverse categorii ale populație, 
sud-vîetnameze. Pazticipanți: la 
miting au făcut anei la întreaga 
populație urbană de a-și inten

sifica acțiunile in sprijinul lupte: 
pentru pace și a independențe: 
atonale. Iu luările lor de co- 

vint menționează agenția citată. 
participanții an cerut retragerea 
completă a trupelor S.U.A. p a 
celor satehte Cm Vietnamul de 
sud. constderind-o drept singura 
cale de asigurare a inde
pendenței și a dreptului popu
lației rad-vietnameze de a-s ho- 
țări singură soarta.

„LUNA-17" 
PE ORBITĂ 

CIRCUMLUNARĂ
Agenția TASS anunță că 

stația automata _Luua-lî“ 
iansată la 10 noiembrie a.c„ 
s-a inserts astăzi pe • or
bita cirrnmlnnari cu urmă
torii parametri : 83 de kilo
metri înălțime față de su
prafața Lunii, planul orbitei 
avind o înclinație față de 
planul ecuatorului lunar de 
111 de grade, iar perioada de 
rotație in jurul Lânii fiind 
de l oră ți 56 de minute.

Agenția TASS precizează 
eâ din momentul lansării au 
test efectuate 36 de emisiuni 
radio intre stație si centrul 
de control de pe Pămint. iar 
Ia 12 și 14 noiembrie traiec
toria stației a fost corectata 
pentru asigurarea reușitei 
«scrieri pe orbita circumlu- 
aară.
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• IN PREZENȚA unui nu
meros public, la Casa oamenilor 
de artă din capitala sovietică s-a 
deschis duminică expoziția fi
latelică „MosooVa-București", 
manifestare similară celei care 
a avut loc la București în no
iembrie 1969. Stat prezentate 
peste 30 de ample colecții de 
mărci pe teme variate, printre 
oare „U.R.S.S. între 
1945", „Arta plastică 
r»iei“, „Antichități", 
păcii", „Aspecte din
porului român"", precum și alte 
oolecții ale unor filateliști ro
mâni și sovietici.

consulare intre
R.P.D. Coreeană

anii 1918— 
a Româ- 
„Podurile 

istoria po

si Chile
La Santiago de Chile s-a a- 

nunțat ofical că guvernele Repu
blicii Chile și R.P.D. Coreene au 
hotărît să stabilească relații con
sulare, comerciale și culturale. 
Se precizează că aceste măsuri 
reprezintă un prim pas spre o 
colaborare mai strânsă și spre 
stabilirea de relații diplomatice 
între cele două țâri.

Cele trei mari centrale sindiede

La Roma a avut Ioc o reu
niune comună a reprezentanților 
celor trei mari centsile sindicale 
italiene, Confederația Generală a 
Muncii, Confederația Sindicate
lor oamenilor muncii și Uniunea 
Italiană a muncii. La sfârși
tul reuniunii a fost dat publici
tății un comunicat în care se a-

rată că secretariatele celor trei 
centrale sindicale italiene au ho- 
târât să reia unitatea de acțiune, 
pentru o realizare cât mai rapidă 
a unor reforme economice și so
ciale. De asemenea, sindicatele 
afirmă necesitatea „angajării lup
tei oamenilor muncii de toate ca
tegoriile și din toate regiunile".

Acord comercial 
bulgaro-vest- 

german
Un acord comercial pe ter

men lung 1970—1974) a fost 
parafat sâmbătă la Sofia de re- 
ptezeotanți ai R. P. Bulgaria și 
R- F. a Cei maniei, anunță agen
ția B.TJL Acordul care va fi 
șwnr.st fa decembrie la Bonn, 
prevede o creștere substanțială a 
exporturilor de produse indus
triale bulgare ta R. F. a Ger
maniei, îndeosebi ale industriei 
construcției de mașini și electro
tehnice.

Noi propuneri comunitare 
pentru aderarea Angliei
După cum informează 

cotidianul londonez -The 
Times", Comisia execu
tivă a Pieței comune ar 
fi hotărit să formuleze 
noi propuneri ia ce pri
vește perioada de adap
tare a economiei brita
nice la CF-F-. in even
tualitate* aderării

Potrivit zsarukri. de data a- 
eeasta ar fi vorba de o perioa
dă de tranziție de 5 ani. arit 
pentru Industrie cft și pentru 
agricultură.

Comentând această reconsi
derare a poziție-: .xelo- șase*.

este adevărat deocamdată, 
doar la nivelul Comisiei exe
cutive și nu al Consiliului mi
nisterial organul suprem al 
Pieței comune — ziarul acrie 
că „aceste propuneri par, la 
prima vedere, rezonabile pen
tru a constitui o bază de dis
cuție*. P;nă in prezent, aceas
tă perioadă era fixată de ^cel 
sase* l*a trei ani pentru adap
tarea întregii economii britani
ce la condițiile CER, fa timp 
ce Londra solicita perioade di
ferite : trei ani pentru indus
trie si șase arrf pentru agri
cultură.

Mii da parizieni întristați de moartea generalului Charles de Gaulle i-au adus un ultim 
omagiu

Bilanțul provizoriu al ciclonului 
catastrofal abătut asupra 

Pakistanului oriental
• 100 000 DE MORTI SI ZECI DE MII DE RĂ
NIȚI • INSULA DUBLA A DISPĂRUT SUB 
APA • LOCALITĂȚI ÎNTREGI AU FOST 

DISTRUSE
Aproximativ 100 000 da morți, 

zeci de mii de răniți, un imens 
număr de sinistrați, suprafețe în
tinse de pămint devastate, acesta 
este bilanțul provzrocra al cata- 
strofatahu ciclon care s-a abătut 
vineri aurxa coastelor și 

le cele sxai istrzeit oare ale 
esdoauhri s-au foca . rat pe o Czs- 
tauță ca 150 ka ta dr^zCel fa
zilor de v-irsare a ^mgi l-r ta 
extrem ta ti-a de nord a Goifatai 

Infoemațnie parverare 

așsafia France Presse. arată câ 
mica insulă Dubla ar fi dispărut 
complet rub ape. Iu insula în- 
vecmati Hatya unde uraganul a 
suflat cu —™ mai mam violență 
se crede că 60 000 ^nă la 80 000 
persoane ar fi fost luate de ape. 
Valurile provocate de ciclon și 
care au pătruns pe mari istanțe 
ta portul duftaiponț și fa dis
trictele Bboia și Barisal ar fi pro
vocat moartea a tocă 10 000 per- 
aoane.

Mntnl care e suflat cu o vite
ză de aproape 200 km pe ori. a

Progrese 
încurajatoare"

spre organizarea 
conferinței pentru 

securitatea europeană
Cu prilejul unei conferințe de 

presă ținută la Paris, ministrul de 
externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, a declarat că relațiile 
franco-canadâene sint pe cale de 
normalizare.

în ce privește organizarea con
ferinței pentru securitatea euro
peană, ministrul de externe al 
Canadei a declarat că, după pă
rerea sa, s-au făcut „progrese în
curajatoare" în această direcție.

Cornel Burtică
a sosit

la Moscova

CANADA: Nici un indiciu
pentru eliberarea 
lui James Cross

al guvernului 
față de cribcîle provenite din par
tea partidelor politice aflate în o- 
pcziție, îndeosebi a partidului 
Quebecois, ai căror deputați au 
atacat aceste măsuri ta Parlamen
tul provtacxei.

Poliția din Quebec a anunțat 
câ nu au fost tocă descoperite 
indicii In legătură cu locul unde 
se află ascuns atașatul comercial 
britanic James Cross, cercetările 
continufad 
Montreal

-- r

ta zona metropolei

La al 17-lea salon anual au
tomobilistic do la Tokio au 
fost prezentate cîteva mode
le antipoluante ca Nissan 
electric și Toyota Commuter

ANGLIA. Aspect dfn timpul grevei celor 140 000 de mineri.

unei federații a celor trei state

Da la stingă la dreapta: președinții Gaafar El Numeiry al Sudanului, Anwar El-Sadat al 
R.A.U. și Moamer El-Gedafi al Libiei după încheierea tratativelor care au dus la formarea
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Așteptate eu incordare de guvern ea și 
de întreaga opinie publică din RJ. a Ger
maniei precedate de • campanie electorală 
dintre role mal intense care au avut loc fn 
ultimii ani ta aceasta țară, in cursul căreia 
na au lipsit acțiunile de violență ale for
țelor de extremă dreaptă de genul celor de- 
rlansate la Wurzburg de așa-numi ta Ac
țiune rezistenta*. ți desfășurate sub semnul 
sfensivei frontale a opoziției U.C.D.—U.C.S. 
■mputriva politicii guvernamentale, alegerile 
pentru landtagul din Hessa au constituit 
punctul culminant ai confruntării politice 
interne vest-germane din acest sfîrșit de 
ul Importanța atribuita scrutinului hessan 
de toate partidele ți grupările politice din 
R-F.G. au rezida atit in faptul că o parte 
importanta a electoratului vest-german era 
chemat la urne. In fond. Hessa ocupă nu
mai o poziție de mijloc intre landurile vest- 
germane. reprezentind abia cea 10 la sută 
din populație și situindu-se din acest punct 
de vedere in urma Renaniei de nord-West- 
faliei, Baden-Wiirttembergului și Bavariei. 
In afară de aceasta, situația politică era 
destul de clară, Hessa fiind in mod tradi
țional un fief social-democrat. La ultimele 
alegeri, ta 1966, P.S.D. obținuse chiar ma
joritatea absolută a voturilor, și, chiar lu- 
ind in considerație unele pierderi de vo
turi. tui era ta situația de a-și vedea ame
nințate substanțial pozițiile. Cițiva factori 
tu transformat insă acest scrutin intr-o 
ceofruntare politică de mare amploare.

Primul din aceștia era, fără îndoială, 
lupta pentru supraviețuire a Partidului Li- 
ber-Democrat, partener al social-democra- 
ților in eoaliția guvernamentală de la Bonn, 
a cărui poziție pe plan intern fusese puter
nic zdruncinată in vară, la alegerile din 
Renania de nord-Westfalia (unde se men
ținuse ta landtag cu mare dificultate), și 
mai ales in Saar și Saxonia inferioară, un
de nu izbutiseră să depășească limita de 5 
la sută prevăzută de legislația electorală 
pentru obținerea de mandate. Ca urmare, 
membrii cu orientare de dreapta ai parti
dului se grupaseră in fracțiunea .Acțiunii 
național-liberale", condusă de deputatul 
Zoglmann, desfășurind o activitate fățiș 
opusă liniei P.LJ). și a guvernului federal. 
Cu citeva «ăptămini înainte de scrutinul 
lin Hessa, dnd conducerea P.L.D. era pe 
punctul de a adopta o hotărâre de exclu
dere a lui Zoglmann pentru activități dău-

citoare partidului, confruntarea din cadrul 
P.L.D. atinsese punctul culminant. Zogl
mann se „auto-concedia* din fracțiunea 11- 
ber-democrată In Bundestag, alți doi repre
zentanți ai dreptei liberale, fostul preșe
dinte al partidului, Mende, și fostul ministru 
de finanțe, Starke, trecînd in tabăra opozi
ției și reducând majoritatea guvernamenta
lă In parlament la numai 6 mandate. In 
aceste condiții, majoritatea comentatorilor 
pronosticau o infrîngere a liberalilor in 
Hessa — cu posibile consecințe negative 
asupra stabilității și capacității de acțiune 
a guvernului federal.

Al doilea factor important era faptul că 
alegătorii din Hessa erau chemați să-și dea

După scrutinul
din Hessa

verdictul asupra primului an de guvernare, 
abia încheiat, al coaliției P.S.D.-P.L.D., a- 
supra cursului mai flexibil și mal realist 
adoptat de acest guvern pe planul politicii 
externe și ta special ta domeniul îmbunătă
țirii și normalizării relațiilor R.F.G. cu ță
rile socialiste. Opoziția, rămasă, în gene
rai, pe vechile poziții imobiliste, condusese 
o acțiune de mare anvergură împotriva a- 
cestui curs, mobilizînd un întreg arsenal de 
argumente de ordin emoțional și de mijloa
ce psihologice, politice și economice. Obiec
tivul principal, declarat deschis, al opoziției 
U.C.D.-U.C.S., era lovirea guvernului fede
ral prin nimicirea politică a liberalilor ta 
Hessa. Calculul er> simplu : dacă P.L.D. nu 
reușea să rămină In landtagul de la Wies
baden, alți reprezentanți ai dreptei liber- 
democrate ar fi putut lua drept pretext a-

ceasta Infrîngere pentru a urma exemplul 
lui Mende, Starke și Zoglmann. Un număr 
de patru noi dizidenți ar fi fost suficient 
U.C.D.-U.C.S. pentru a cere ta Bundestag 
un „vot de neîncredere constructiv" și a 
răsturna guvernul.

In sfîrșit, se punea problema dacă P.N.D. 
va mai rămine sau nu in landtagul in care 
reușise să pătrundă în 1966.

Care a fost răspunsul alegătorilor de pe 
Main la toate aceste probleme 7 Rezulta
tele alegerilor sint cunoscute. Social-demo- 
crații au pierdut, ce-i drept, majoritatea 
absolută, dar au cîștigat alegerile, păstrîn- 
du-și poziția de prim-plan ; liber-democra- 
ții au marcat un succes evident, întrunind 
un număr de voturi duble față de cel nece
sar pentru obținerea de mandate ; extrema 
dreaptă a suferit o infrîngere netă, P.N.D_. 
părăsind landtagul și confirmând încă odată 
regresul genera] pe care l-a înregistrat în 
ultimii ani. In sfîrșit. Partidul Comunist 
German, prezent pentru prima dată la ale
gerile din Hessa, a marcat un important 
spor de voturi față de alegerile pentru Bun
destag din toamna trecută. In ce privește 
opoziția, in afara unui spor relativ masiv 
de voturi, obținut în cea mai mare parte 
prin afluxul foștilor alegători ai P.N.D. și 
ai dreptei liberale, nu și-a atins nici unul 
din scopurile majore și ambițioase pe care 
le viza la nivel federal.

Satisfacția manifestată de tabăra guver
namentală (președintele P.L.D. Walter 
Scheel : „aceste alegeri confirmă justețea 
căii urmate de guvern") și-a găsit, de altfel, 
confirmarea in comentariile dedicate de 
presa internațională acestui eveniment. Ast
fel, „The Christian Science Monitor" con
sideră că „rezultatele alegerilor din Hessa 
au întărit poziția cancelarului Brandt in
tr-un moment crucial pentru politica sa“, 
iar „The Times" este convins că „Brandt 
poate respira acum ușurat". „Pravda" nota, 
de asemenea, că „majoritatea alegătorilor 
s-au pronunțat in sprijinul politicii guver
nului vest-german".

In ultimă analiză, rezultatul scrutinului 
din Hessa este menit să creeze guvernului 
o atmosferă mal propice continuării acțiu
nilor de politică externă inițiate deja și a- 
bordării problemelor interne importante 
oare temporar intraseră in penumbră.

B. ȘT.
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ORIENTUL
APROPIAT

O COMUNICATUL CO
MITETULUI CENTRAL 
AL REZISTENTEI PA

LESTINIENE

Comitetul Central al Reais-• _
tenței Palestinene a dat publi
cității in capitala R.A.U. un co
municat ta care afirmă că gu
vernul Iordaniei nu-și îndepli
nește obligațiile asumate în vir
tutea acordurilor de la Cairo și 
Amman. In comunicat se preci
zează că autoritățile iordainiene 
nu au eliberat pe toți membrii 
forțelor de rezistență pales- 
tinenș, continuînd, ta aoelași 
timp, arestările. Totodată se a- 
rată că guvernul iordanian ur
mărește prin menținerea stării 
de urgență în orașul Zarka, să 
ia măsuri împotriva ofițerilor 
din armată considerați drept 
simpatizanți ai rezistenței pa- 
lestinene.

O IORDANIA A RES
PINS ACUZAȚIILE FOR
MULATE IN COMUNI

CAT
Un purtător de cuvint al

guvernului Iordaniei a respins 
acuzațiile formulate în oomunl- 
catul Comitetului Central al 
Rezistenței Palestinene, publicat 
la Cairo. IU a precizat că mem
brii forțelor de rezistență aflați 
încă sub stare de arest, stat 
acuzați de delicte de drept co
mun și au fost reținuți înainte 
de evenimentele din septembrie 
sau arestați fa împrejurări care 
n-au nici o legătură ou conflic
tele din acea perioadă.
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