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PLENARA COMITETULUII 
CENTRAL AL UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST
In zilele de 10 și 11 octom

brie a avut loc plenara C.C. al 
U.T.C. cu următoarea ordine 
de zi :

—■ Activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist în rîndul tinere- 
' lui din întreprinderile indus
triale, de construcții și transpor
turi — raport • Iosif Walter, se
er, .ar al C.C. al U.T.C.

— Informare privind activita
tea U.T.C. în domeniul1 pregăti
rii politico-educative a tineretu
lui — raportor Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. ;

— Activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist în rîndul elevi
lor — raportor Floarea Ispas, se
cretar al C.C. al U.T.C.

La plenară au participat mem
brii și membrii supleanți ai C.C. 
al U.T.C., membri ai Comisiei 
Centrale de revizie. Au partici
pat, de asemenea, ca1 invitați, 
miniștri, reprezentanți ai unor 
organizații obștești și instituții 
centrale, activiști ai C.C. al 
U.T.C., primi-secretari și șefi 
de comisii de la comitetele ju
dețene ale U.T.C., secretari ai 
unor comitete U.T.C. din între

Comitetului Central

al Partidului Comunist Român

— Tovarășului Nicolae Ceaușescu —

Plenara Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, analizind în lumina 
i». ărîrilor Congresului al 
X-Iea al P.C.R. activitatea or
ganizației noastre revoluțio
nare din întreprinderile indu
striale, din construcții și 
transporturi, din școli, munca 
politico-ideologică desfășura
tă în rîndul tuturor categorii
lor de tineri, exprimă în nu
mele uteciștilor, al întregului 
tineret aprobarea deplină a 
politicii partidului și statului, 
a hotărîrilor și măsurilor a- 
doptate de forumul suprem al 
comuniștilor — întruchipare a 
voinței poporului nostru de a 
asigura înfăptuirea programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. propășirea necontenită a 
patriei noastre scumpe — Re
publica Socialistă România.

ROMÂNIA - PORTUGALIA
* Bronz coclit 

si băieții
> •>

de uraniu
Așa dar, o sută de mii 

de oameni aflați ieri în 
tribuna bucureșteană — 
și alte zeci de mili
oane adunați in ju
rul televizoarelor de 
pe întreg continen
tul — au putut vedea cum 
pălește piuă la cocleală, 
pe Dîmbovița, bronzul 
lusitan gravat și lustruit 
cu trei ani in urmă lin
gă Tamisa. Mozantbicanul 
intrat în legenda fair- 
play-ului — și pe care o 
lume întreagă îl păstra 
in minte mingiiizl obra
zul lui Pele. doborît de

PETRE DRAGU
(Continuare 

în pag. a IlI-a) 

prinderi și licee, conducerile pu
blicațiilor pentru tineret.

La lucrările plenarei a partici
pat tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în cadrul lucrărilor plenarei au 
luat cuvîntul tovarășii: Sandru 
Cornel, Anghel Gheorghe, Ba- 
rabaș Ludovic, Romașan Jana, 
Prepeliță Ilie, Sas Gheorghe, 
Păun Nicolae, Gheorghișan Du
mitru, Morar Nicoleta, Massak 
Ernest, Comănescu Ion, Mike 
Petru, Bălan Radu, Arizan Nico
lae, Trasler Vasile, State Ion, 
Derban Liviu, Pîrva Aron, Ko
zak Coloman, Lepădat Ilie, Voi- 
nea Coriolan, Ștefănescu Traian, 
Mateuț Augustin, Rab Ștefan, 
Voineag Constantin, Popescu Ion, 
Zaharia Florica, Voinescu Ele
na, Dobre Luiza, Sicoe Ion, 
Cistian Margareta, Bădina Ovi- 
diu, Vasile Carolică, Bădic Mi
hai, Ionescu Iulian, Miuță Ion, 
Corobciuc Ion, Mirică Nicolae, 
Nicolae Gavrilescu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Octavian Groza, ministrul ener

Exprimăm și cu acest prilej 
adeziunea unanimă a tinere
tului Ia politica externă a 
partidului și statului, îndrep
tată spre întărirea prieteniei 
cu toate țările socialiste, a 
coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor progresiste, antiimperia- 
liste, spre dezvoltarea relații
lor cu toate țările lumii in
diferent de orînduirea lor so
cială, promovarea neabătută 
în viața internațională a prin
cipiilor independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne și respectării dreptului fie
cărui popor de a decide, de 
sine stătător, asupra destine
lor sale.

Mîndri și recunoscători că 
tineretul patriei. în perma
nență înconjurat cu grijă pă
rintească dc partidul și statul 
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giei electrice, Traian Pop, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.

Plenara a adoptat:
—- Planul de măsuri privind 

îmbunătățirea activității organi
zațiilor U.T.C. din întreprinderi
le industriale, de construcție și 
transporturi ;

-— Hotărîrea privind organi
zarea activității politico-ideologi- 
ce în rîndul tineretului în anul 
1969—1970 ;

—■ Planul de măsuri privind 
îmbunătățirea activității organi
zațiilor U.T.C. din școli.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per- B 
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R. |

într-o atmosferă entuziastă, ex- 
primînd adeziunea întregului ti
neret la politica partidului' și 
statului nostru, plenara a adoptat 
o scrisoare adresată Comitetului 
Central al Partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

nostru, este investit cu răs
punderi sociale de maximă 
importanță, apreciem progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea ai P.C.R., ca propriul 
nostru program de muncă. Da
toria fundamentală, profund 
patriotică a Uniunii Tineretu
lui Comunist este mobilizarea 
tinerei generații în vederea 
participării sale active și en
tuziaste la înfăptuirea tu
turor obiectivelor de dezvol
tare continuă a economiei, în
vățământului, științei și cul
turii socialiste.

Plenara a reafirmat în una
nimitate ca sarcină de prim 
ordin a tuturor organizațiilor 
U.T.C. preocuparea perma
nentă pentru educarea tinere
tului prin muncă și pentru 
muncă, pentru angajarea sa

(Continuarea în pag. a Il-a)

Acum, cînd momentul bilanțu
lui anual se apropie cu tepezi- 
ciune, e firesc ca în întreprinderi 
să asistăm la eforturi susținute 
pentru îndeplinirea angajamente
lor, să revenim acolo unde în lu
nile ce au trecut am semnalat u- 
nele deficiențe, unele rămîneri în 
urmă. Intrînd pe poarta uzinei 
„Laminorul" din Brăila, consem
năm din prima clipă un aspect 
demn de obiectivul aparatului fo
tografic : doi muncitori stau pe 
bordura unei alei pavate și fumea
ză „pipa păcii", un alt grup de șa
se, aceștia îmbrăcați în salopete, 
discută despre fotbal la vreo 50 m. 
de noi, lîngă niște butoaie de 
combustibil. Au și ei țigările a- 
prinse. După câteva clipe îi rela
tăm, printre altele, aceste aspecte 
culese instantaneu secretarului co
mitetului U.T.C. Scuzele servite 
cu neașteptată promptitudine 
mai degrabă dezgolesc cauza a- 
devărată decît s-o ascundă: or

MOMENTE DECISIVE 
ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI

Există două posibilități de a depozita porumbul: afară sau în 
hambar. Cooperatorii de la Jariștea, județul Vrancea, au optat 

pentru „afară", deși hambarul cum se cede, e gol!

Privim fila calendarului : da, e 
11 octombrie. Doar nouă zile ne 
mai despart de data considerată 
ca limită maximă pentru perioada 
optimă a semănatului la grîu. 
Nouă zile, și cei de la cooperati
va agricolă din Colibași, județul 
Ilfov, încă nu s-au aprovizionat 
cu întreaga cantitate de grîu pen
tru sămînță. Dacă ne gîndim că 
cinci-șase zile, cel puțin, probele 
trebuie să rămînă la laboratorul 
de controlul semințelor, ne apa
re limpede data cînd va fi relu
ată activitatea de semănat — a- 
tunci cînd de fapt ea trebuie în
cheiată.

® Piteștiul cumpără nrune de la 
gorjeni și doljeni. Vi s-o părea 
hazliu, dar acesta este adevărul 
adevărat. Camioane de trei, pa
tru, cinci și șapte tone transpor

ganizarea activității în uzină cam 
lasă de dorit.

Dar înainte de a intra pe fă
gașul cauzelor și efectelor, a ana
lizei faptelor, ne adresăm tovară
șului Marian Stănescu, inginer 
șef a] uzinei „Laminorul", cu ru
gămintea de a ne caracteriza 
dînsul (directorul este în conce
diu) activitatea desfășurată în a- 
ceste zile, situația economică și fi
nanciară a întreprinderii.

— Afară de laminorul II, ce
lelalte secții și-au realizat și de
pășit planul. Acum se pare că 
și în secția rămasă în urmă lu
crurile au început să meargă 
mai bine.

Observăm că interlocutorul 
nostru vrea să se refere numai la 
lucruri oricum mai plăcute, că 
nu vrea să pună degetul pe rană. 
O facem noi, profitînd de faptul 
că sîntem în posesia datelor nece-

ION CHIRIC

(Continuarea în pag. a 11-a)

tă zilnic prune, produs la care, pe 
piteșteni, propria recoltă îi scoa
te din casă. In ce anume să-și 
aibă rațiunea această anoma
lie comercială ce ocupă zeci de 
autocamioane și de oameni ?

q Covasna, Sibiu, Mehedinți,
Timiș. Sălaj, Maramureș — sînt
județele ce ocupă ultimele locuri 
la semănatul griului. La Consi
liul Superior al Agriculturii s-a
primit din partea acestora solici
tări pentru tractoare și semănă
tori. Curios că acești gospodari 
știu ce le trebuie, dar uită să le 
caute întîi de toate în ograda, lor. 
în județele Timiș și Mehedinți, 
de pildă, zilnic aproape 20 Ia su
tă dintre tractoare nu funcțio
nează, în Maramureș și Sibiu 
circa 30 la sută, iar în Sălaj și Co
vasna 24 la sută.

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd spre India, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu soția, Elena Maurer, care, la 
invitația președintelui Republicii 
India, Varahagiri Venkata Giri, 
și a primului ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, vor face o vizită, 
oficială în India.

Președintele Consiliului de Stat 
și președintele Consiliului de 
Miniștri sînt însoțiți de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, și Ion Mo- 
rega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghiănu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mgnescu, Dumitru 
Po'pescu, Leonte Răutu, Gheorghe

ALMA MATER SĂ FIE
INTR-ADEVĂR CADRUL
DEBLITVLDI ȘTIINȚIFIC

Cercetarea științifică a studen
ților constituie o temă la ordinea 
zilei. Se discută mult despre con
ținutul și modalitățile activității 
din cercurile științifice, despre 
rolul catedrelor, precum și al a- 
sociațiilor în îndrumarea cercetă
rilor efectuate de studenți. Fireș
te, toate aceste discuții au o bază, 
ele sînt determinate atît de im
portanța muncii de cercetare în 
formarea intelectuală a studentu
lui cît și de preocupările pentru 
creația științifică ce se fac simțite 
din ce în ce mai mult în rîndurile 
tineretului universitar.

Există o formulă consacrată 
care definește obiectivul activită
ții organizațiilor de tineret în a- 
cest domeniu : „Asociațiile sînt 
datoare să-i mobilizeze pe stu
denți în cadrul cercurilor știin
țifice". Dar, așa cum opinia un 
student medicinist din Tg. Mii- 
reș, Victor Mihalcea, în fiecare 
facultate, în fiecare colectiv stu
dențesc există nenumărate mij
loace, o gamă întreagă de moda
lități pentru îndeplinirea obiec
tivului ,,mobilizării studenților la 
cercurile științifice". Toate aces
te mijloace și modalități se con
turează în funcție de specificul, 
de preocupările și de personalita
tea fiecărui colectiv studențesc.

Iată ce spune Ion Deleanu, 
președintele Consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar — Cluj: 
„La noi în oraș — și la Universi
tate, și la Politehnică, și la Me
dicină — în fiecare colectiv e- 
xistă studenți care au pasiunea' 
descoperirilor științifice, mai mult 
chiar, sînt cutezători, nu-i sperie 
nici faptul că laboratorul și bi
blioteca le „răpesc" un mare nu
măr de ore, nici eventualitatea u- 
nui eșec. Și de cîte ori nu reu
șesc să demonstreze actualitatea 
acelui dicton străvechi: „Valoarea 
nu așteaptă ca vîrsta s-o măsoa
re". Ei sînt, de fapt, studenții emi- 
nenți. Ne place să-i numim ti
nere speranțe ale științei și ex
presia nu este doar o figură de 
stil. De multe ori sesiunile știin
țifice studențești, seminariile na
ționale ne dau revelația pomului 
încărcat de roade. Se acordă pre
mii importante, se încheie con
tracte cu diverse întreprinderi în 
vederea aplicării în producție a 
descoperirilor studențești, despre 
comunicările prezentate se sus
ține că sînt redactate la nivelul 
lucrărilor publicate în revistele 
de specialitate. Dar numărul ce

Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Stănes
cu, membri ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali, zia
riști.

Erau de față B. D. Goswami, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Indiei la București, și membri 
ai ambasadei Indiei, șefi ai mi
siuni1 or diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România.

Un mare număr de bucu- 
îeșteni, prezenți la aeroport, au 
salutat cu deosebită căldură pe 
președintele Consiliului de Stat 
și pe președintele Consiliului de 
Miniștri.

★
în drum spre India, avionul 

prezidențial român a făcut o 
escală la Tașkent.

Pe aeroportul capitalei Uzbe- 
kistanului, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 

lor care se afirmă este mult mai 
mic decît numărul studenților 
care arată o seînteie de talent a- 
devărat. Nu sînt puțini studen
ții cu vocație pentru munca de 
cercetare, care rămîn în arara 
cercurilor științifice. De ce ? Nu 
se poate vorbi despre o cauză u- 
nică și nici despre o modalitate 

TINERETUL și CULTURA

UN DIALOG 

NECESAR
Există la noi — s-a mai scris despre ea — o ade

vărată foame de cultură, un neobișnuit apetit al spec
tatorului în permanență dornic de a îngurgita noi cărți, noi 
filme, noi spectacole, noi concerte. Nu este aici locul să cauj 
rădăcinile adînci ale acestei stări de lucruri, dar nu_ pot să 
nu vorbesc despre ea ca despre un fenomen cu adevărat ne
obișnuit în contextul culturii contemporane. Faptul că volume 
de poezie dificilă se epuizează în citeva zile și uneori în cîteva 
ore, faptul că librăriile sînt in permanență pline și sălile de 
teatru mereu supraaglomerate, faptul că filmele lui Antonioni 
rulează luni în șir cu casa închisă pot să pară unui străin de 
domeniul fantasticului și neverosimile, ele sînt pentru noi 
obișnuite într-atit, incit am uitat să ne mai mirăm și am 
uitat să le mai recunoaștem avantajele. Exemplele melc sînt, 
recunosc, selective și unilaterale. Foamea de cultură de care 
vorbeam se manifestă și pe nivele mult mai joase, mai fără 
alegere. Au lipsit și lipsesc încă, marii profesori care să ordo
neze această nesățioasă curiozitate și care să jaloneze punctele 
cardinale in această haotică încă lăcomie, dar nu mai puțin 
adevărat este că entuziasmul și dorința de a înțelege, pe care 
tînăra generație le pune la picioarele culturii și artei consti
tuie un pămînt pe care se poate clădi.

Pentru că, dacă un artist adevărat nu va împărți cu nimeni mo
mentul creației, și nu \ a coborî niciodată nici un milimetru spre 
public pur și simplu de dragul acestuia sau, mai precis, de dragul 
cochetăriei frivole cu el. iui. artistului, nu-i este indiferent 
dacă publicul îl urmează'sau nu, dacă se lasă sau nu elec
trizat. Curiozitatea și pasiunea cu care tînăra generație de 
public înconjoară tînăra generație de artiști și scriitori, 
ca de altfel pe toii creatorii de artă, la această oră la 
noi este unul dintre rarele și emoționantele acte de solidaritate 
pe care le ține minte cultura noastră. Pentru scriitori, mo
mentul este un examen. Ei pot păstra în continuare acest in
teres, satisfăcînd tinerilor lor prieteni curiozitatea de nou, ne- 
jignindu-le dragostea de îndrăzneală, oroarea de șablon, 
spaima de minciună, patima de adevăr. Și pentru că 
printr-o fericită întîmplare acestea nu sînt decît condiții ale ar
tei adevărate, scriitorii vor păstra în continuare interesul tînă- 
rului lor public necălcînd, neînjosind niciodată, legile artei ade
vărate. Este o șansă unică și care, ratată, ar fi nevoie de decenii 
pentru a recîștiga stima pierdută.

de ANA BLANDIANA

Ceaușescu, cu soția, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția și 
persoanele oficiale ce îi însoțesc 
au fost întîmpinați de Rahman- 
kul Kurbanov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Uz
bece, membru al Biroului Politic 
al C.C. ai P.C. din Uzbekistan, 
V. Lomonosov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan, R. Nișanov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Uzbe
kistan, N. Matcianov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Uzbekistan, A. Abda- 
lin, vicepreședinte al Prezidiului 
sovietului suprem al R.S.S. Uz
bece.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

Un grup de pionieri au ofe
rit oaspeților flori.

Oaspeții români își vor con
tinua drumul spre Delhi luni di
mineața.

(Agerpres)

unitară pentru atragerea acestora 
în munca de cercetare. Putem 
însă afirma că nu toate consiliile 
U.A.S. din institute și facultăți 
au căutat și au reușit să pătrundă

ADRIAN VASILESCU

(Continuarea în pag. a Il-a)
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COMITETULUI
CENTRAL AL P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

mo- 
ne- 
trai
po-

totală în opera de continuare 
susținută a industrializării so
cialiste a țării, de făurire a 
unei economii dinamice, 
derne — bază a ridicării 
contenite a nivelului de 
material și spiritual al
porului nostru. Organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile in
dustriale, de construcții și 
transporturi, din întreaga eco
nomie vor milita consecvent 
pentru îndeplinirea și depă
șirea prevederilor planului de 
stat pe anul 1969, pentru pre
gătirea condițiilor optime în 
vederea îndeplinirii obiecti
velor ultimului an al actualu
lui cincinal.

Relevînd locul de seamă pe 
care-I ocupă învățămîntul în 
preocupările partidului și sta
tului nostru, Plenara a dezbă
tut și adoptat măsuri menite 
să ducă la sporirea rolului or
ganizațiilor U.T.C. din școli 
în procesul de pregătire și 
formare multilaterală a elevi
lor, ca cetățeni devotați po
porului, patriei socialiste.

Plenara a hotărît ca în pe

ilareAnivers.

resvrecih
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_..ii de cînd 
•primei institu-

adresată C.C, al
Nicolae

Nicolae 
al comitetu- 

P.C.R., și Miron 
ministrul în-

rioada viitoare, toate organi
zațiile Uniunii Tineretului Co
munist să pună în centrul ac
tivității lor politico-educative 
însușirea aprofundată de că
tre întregul tineret a conținu
tului de idei al documentelor 
elaborate de Congresul al 
X-lea, mobilizarea maselor de 
tineri Ia înfăptuirea politicii 
partidului.

Făcîndu-se ecoul sentimen
telor profunde ale întregului 
tineret al patriei, de deosebi
tă prețuire pentru activitatea 
dinamică, creatoare, profund 
patriotică a conducerii parti
dului și statului nostru, Ple
nara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
asigură Comitetul Central al 
partidului, pe d;imnea*’oastră 
personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotă- 
rîrea unanimă, entuziastă a 
tinerei generații, de a munci 
și învăța cu pasiune si ener
gie în spiritul angajării și dă
ruirii depline cu care întregul 
popor înfăptuiește astăzi pro
gramul dezvoltării multilate
rale a României socialiste.

Se împlinesc 
s-au pus temeliile . 
ții educativ-instructive cu limba 
de predare română, pe valea su
perioară a Mureșului. Liceul „Al. 
Papiu Hartan",, din Tg. Mureș, a- 
vînd așezat în fata clădirii sale 
bustul inflăcăratului tribun re
voluționar căruia 1-a preluat nu
mele, și-a întimpinat semicente
narul în climatul efervescenței 
generale pe care o înregistrează 
astăzi învățămîntul din patria 
noastră. Incepînd cu primii 238 de 
elevi care au frecventat-o, școala 
și-a eîștigat un binemeritat presti
giu în ansamblul dezvoltării nați
unii române după unirea Transil
vaniei cu Tara mamă, devenind 
una din principalele instituții ca
re au promovat de-a lungul dece
niilor următoare, aspirațiile îna
intate ale poporului român.

Profesori români, maghiari, 
germani și francezi cu o temeini
că pregătire științifică șl didacti
că au conferit acestei instituții de 
învățămînt, o popularitate stator
nică, transmisă prin tradiție ge
nerațiilor actuale.

Jubileul instituției de învăță- 
mînt tîrgumureșean a fost onorat 
de prezența tovarășilor '
Vereș, prim-secretar 
lui județean 
Constantinescu, 
vățămintului

In telegrama 
P.C.R., tovarășului
Ceaușescu, colectivul de cadre 
didactice șl elevii aduc prinosul 
recunoștinței lor pentru condițiile 
deosebite create astăzi pentru dez
voltarea multilaterală a învăță- 
mîntulul din patria noastră și în 
mod special a acestui prestigios 
liceu tîrgumureșean.

★
Manifestări asemănătoare au 

avut loc la Sighetul Marmațiel, cu 
prilejul sărbătoririi semicentena
rului Liceului de cultură genera
lă din localitate și la Brad ; Liceul 
„Avram Iancu" împlinind 100 de 

, ani de Ia înființare.
C. POGĂCEANU

f

LA PLOIEȘTI:

Deschiderea noului an de pregătire
militară a tineretului

• CRONICI • CRONICI •

ALMA MATER
(Urmare din pag. I)

sensul imperativului „asociațiile 
sînt datoare să-i mobilizeze pe 
studenți în cadrul cercurilor ști
ințifice". Dar această frază, în
scrisă în toate rapoartele și repe
tată ca un leit-motiv de la o 
conferință la alta, rămîne dezgo
lită de 
raportată 
risticele 
colectiv

Sîntem 
tate acei , 
ațiilor care, cu prilejul dezbate
rii de la Izvorul Mureșului, au 
arătat că de multe ori conținutul 
sărac al tematicii cercurilor știin
țifice studențești, faptul că ele 
nu sînt îndrumate de cei mai 
prestigioși dascăli, precum și a- 
bordarea unor teme lipsite de in
teres practic, îi îndepărtează pe 
studenți în loc să-i atragă. Per
severența în menținerea unor a- 
semenea practici este de natură 
să îngreuneze acțiunea asociați
ilor de atragere a unui număr 
cît mai mare de studenți la cercu
rile științifice. Această realitate 
— și aici subscriem la opinia pre
ședintelui Consiliului U.A.S. al 
Universității ieșene, Celmare Ște
fan —■ nu justifică însă superfi
cialitatea ,de care dau dovadă u- 
nele consilii U.A.S. din institute 
și facultăți în rezolvarea proble
mei îndrumării creației științifice 
studențești.

Pentru că asociațiile sînt da
toare să acționeze pe două pla
nuri : în primul rînd, prin repre
zentanții studenților în consiliile 
profesorale, ele pot să pretindă 
organizarea ireproșabilă și îndru
marea competentă a careurilor 
științifice ; în al doilea rînd, 
să-și aducă propria contribuție 
la buna organizare a activității de 
cercetare și să găsească cele mai 
eficiente mijloace pentru valori
ficarea creației studențești.

După cum se știe, prin apli
carea noii Legi a învățămîntului 
s-a descongestionat programul 
didactic și s-a redus numărul de 
examene. Fundamentate pe ce
rințele progresului contemporan, 
aceste măsuri urmăresc să dez
volte capacitatea de gîndire a 
studentului, creîndu-i mai mult 
timp pentru informare și docu
mentare, pentru studiu individu
al, pentru activitate creatoare. 
Si totuși, activitatea organizată, 
de informare și creație, nu-i este 
accesibilă studentului decît în- 
cepînd din anul III, uneori abia 
din anul IV. Așadar, după ce în 
cercurile pe materii organizate în 
liceu tinerii au desfășurat activi
tate de informare și documentare 
științifică și aii început să deprin
dă cît de cît „stilul" muncii de 
cercetare, „secretele" redactării 
unei comunicări științifice, facul
tatea îi obligă la o pauză de doi

conținut dacă nu este 
exact la toate caracte- 
pe care Ie prezintă un 
studențesc sau altul", 
de părere că au drep- 
reprezentanți ai asoci-

sau de trei ani. Și aceasta denotă 
o anumită mentalitate care îi 
stăpînește pe unii activiști ai a- 
sociațiilor studențești care procla
mă că „cercetarea științifică tre
ble să înceapă din anii III sau IV, 
cînd studentul audiază cursurile 
de specialitate". Nu există nici 
un regulament care să interzică 
organizarea unor cercuri de in
formare științifică pentru studen
ții din primii ani. Singura piedi
că este comoditatea. Ion Boldea, 
președintele Consiliului U.A.S. 
din Institutul politehnic Timișoa
ra a propus reînființarea pentru 
studenți a concursurilor (olimpi
adelor) naționale de matematică, 
fizică, chimie și literatură, arătînd 
că o asemenea măsură ar stimula 
activitatea de informare științifică 
a studenților din primii ani.

Numeroși participanți la „masa 
rotundă" au subliniat că asocia
țiile trebuie să întreprindă acți-

uni energice pentru valorificarea 
cercetării științifice : prin publi
carea lucrărilor în buletine ale 
cercurilor studențești, prin orga
nizarea de sesiuni științifice în 
facultăți și institute — care să 
preceadă seminariile naționale. 
Pentru sporirea eficienței și utili
tății practice a muncii de cerce
tare, se impune stabilirea de re
lații între cercurile științifice 
studențești și unitățile productive, 
realizarea unor legături între 
cercurile științifice cu profil a- 
propiat, ca- și invitarea studenți
lor fruntaș; la sesiunile de comu
nicări științifice ale cadrelor di
dactice. în concluzie, apreciem 
că asociațiile, în colaborare cu 
conducerile facultăților, cu cadre
le didactice, poartă răspunderea 
pentru organizarea muncii de 
creație științifică a studenților, 
atît în timpul anului universitar 
cît și în perioadele de practică în 
producție.'

în cadrul acestei splendide 
toamne tîrzii, am fost în diminea
ța zilei de ieri, prezenți la des
chiderea anului de pregătire mili
tară a tineretului pentru apărarea 
patriei, care a avut loc în orașul 
Ploiești. Aci, în poligonul de tra
geri al garnizoanei, s-au strîns 
mii de tineri și tinere, elevi de 
la cele 9 licee teoretice sau da 
specialitate din oraș. Acum, la 
eîteva ore după terminarea festi
vității, ne-au rămas vii imaginile 
acestei dimineți. Ce să alegem 
mai întîi ? Poate că ar trebui să 
scriem despre generalul maior 
Constantin Drăghici, care spu
nea în cuvîntul rostit cu ocazia 
deschiderii festivității : „Datoria 
de apărător al patriei este obli
gația sfîntă a fiecărui cetățean", 
făcînd referiri la trecutul glorios 
de luptă al neamului nostru. S-ar 
cuveni, de asemenea, să amint™ 
despre maeștrii în arta tragerii 
cu armamentul de infanterie, ori 
poate ar trebui să scriem despre 
grupul acela de fete timide care 
au învățat să tragă ci1 carabina, 
despre torentul de aplauze cînd 
una dintre ele, eleva Elisabeta 
Tudorache dintr-a „unșpea" a do- 
borît toate trei țintele1. Am fi

nedrepți dacă n-am arăta aci a- 
tenția cu care grupul cel mai 
mare de elevi (eîteva sute) ascul
ta atent explicațiile locotenentu- 
lui-colonel, inginer Manole Bar- 
bonie, care descria unele dintre 
tipurile cele mai modeme din 
înzestrarea forțelor noastre arma
te. A fost nevoie de intervenție 
pentru ca 
lăsînd loc

Totul a
mînuirea
„geometrică", și tragerea cu 
runcătorul de mine, și exercițiul

primul grup să plece 
și altor curioși.
fost impresionant... Și 
carabinei, și defilarea 

a-

i
i

ta

FESTIVALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR DRAMATICE

La lași: DEBUT NECONCLUDENT
Precedentul organizatoric 

de la Timișoara pare că se 
repetă. Organizatorii celei de 
a doua etape, desfășurată la 
Iași, au uitat să îmbrace a- 
ceastă manifestare artistică 
în strălucire festivă, lipsind-o 
de aerul sărbătoresc — ne
cesară condiție a contactului 
cu spectatorii. Cu toate aces
tea, evenimentul teatral pro- 
priu-zis, prilej de evidențiere 
și confruntare pe plan valo
ric al celor mai izbutite rea
lizări ale dramaturgiei ori
ginale transpuse scenic, a 
avut seriozitatea și solemni
tatea actuiui de cultură, gra
ție desigur și impunătorului 
edificiu al Teatrului Națio
nal, unde membrii juriului, 
reprezentanții presei și pu
blicul au putut urmări în 
primele zile trei echipe : 
Teatrul Tineretului din Pia
tra Neamț, Teatrul „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad și Tea
trul ..Maria Filotti" din 
Brăila.

Colectivul din Piatra Neamț, 
așteptat cu nerăbdare și e- 
moție pentru stilul său se
rios și consecvent de lucru, 
ne-a rezervat încă o plăcută 
surpriză cu „Cronica perso
nală a lui Laonic" de Paul 
Cornel Chitic, dar și una mai 
puțin plăcută cu ..Al patru
lea anotimp" de Horia Lovi- 
nescu.

Ultima piesă urmărește 
destinele unor personaje timp 
de două decenii de la înche
ierea războiului, cu o amară

ironie la adresa lașității, ipo
criziei și minciunii ca mijloc 
de parvenire socială. Aceas
ta e substanța piesei, și nu 
efectele melodramatice . lătu
ralnice, neînsemnate la lec
tură. Dar cele două montări 
ale textului (D. D. Neleanu 
la Piatra'Neamț și Lidia Io- 
nescu la Bîrlad) nu s-au oprit 
asupra aspectului fundamen
tal ; în loc să estompeze e- 
fectele exterioare, regizorii 
le-au îngroșat în chip neper- 
mi s.

Din colectivul Teatrului 
Tineretului s-a remarcat 
tînăra actriță Marta Savciuc 
(Nina), care, deși nu a punc
tat în mod vizibil trecerea 
dificilă prin cele trei vîrste 
ale eroinei, a dovedit reale 
calități interpretative Ar mai 
fi de amintit Adria Pamfil 
Almăjan în roiul mamei 
Constantin Ghenescu 
drei.

Spectacolul de la 
purtînd pecetea gravă 
torismului, are — se pare — 
doar o singură calitate, dato
rată contribuției scenografu
lui Mihai Rîbinski, care a se
sizat evoluția socială a per
sonajelor printr-un decor 
voit strident, în armonii a- 
deevate vulgarității lor.

Piesă ..aproape istorică", 
cum îi spune autorul 
„Cronica personală a 
Laonic" aduce în scenă 
gura atît de disputată 
cronicari a domnitorului 
Vlad Țepeș. Urmărindu-i ca-

și
în An-

Bîrlad, 
a ama-

ei. 
lui 
fi
de

racterul în aspectele lui cele 
mai contradictorii, în scopul 
justificării actelor sale, dra
maturgul și-a înzestrat eroul 
cu o fire voluntară, de prin
cipe renascentist, stăpînit de 
ideea dreptății absolute. Uni
tar și dinamic gîndit de 
tînăra regizoare Magda Bor- 
deianu. spectacolul are în 
Alexandru Drăgan un exce
lent interpret al rolului prin
cipal. Decorul 
Mădeseu — 
samblul unei 
certă ținută 
care impune, 
bare : de ce colectivul 
Piatra Neamț poate oferi 
spectacole ce dovedesc studiu 
atent și forță de creație, și 
în același timp se prezintă și 
cu montări submediocre ? E 
un aspect pe care juriul l-a 
disputat cu conducerea tea
trului într-o dezbatere inte
resantă, dar fructuoasă nu
mai pe jumătate, de vreme 
ce actorii și regizorii nu au 
putut participa.

Teatrul din Brăila, prezent 
în concurs duminică seara cu 
..Croitori' cei mari din Vala- 
hia“ de Al. Popescu, aduce o 
lucrare de factură istorică ce 
se înscrie, ca și piesa lui 
Chitic sau dramaturgia lui 
Ion Omescu. pe linia unei o- 
rientări moderne, de relativă 
independență față de recon
stituirea faptelor. Asupra 
spectacolului colectivului 
brăilean vom mai reveni.

sobru — Mihai 
întregește an- 
realizări de o 

profesională, 
însă, o între- 

din

MEDEEA IONESCU

tactic în care s-au „luptat" două 
grupe de militari, și fanfara mi
litară... Dar parcă de neegalat mi 
s-a părut careul de la începutul 
festivității : alături de flancul 
drept, unde stăteau militarii, se 
aflau miile de tineri și tinere îm- 
brăcați în uniformă bleumarin, 
simbol al hotărîrii cu care între
gul nostru tineret se pregătește 
pentru suprema datorie cetățe
nească : apărarea patriei socialis
te.

VAL MIHAI

Cu jumătăți de
măsură, nu se 

realizează planul
I

(Urmare din pag. 1)

sare dintr-o altă sursă : Uzina 
„Laminorul" din Brăila are pînă 
în prezent o restanță la producția 
globală de 18 milioane lei, refu
zurile produselor din cauza ca
lității necorespunzătoare totali
zează 17 milioane lei, iar rebutul 
a stors din buget nu mai puțin 
de 4 milioane lei. Să mai adău
găm o cifră : 15 000 ore/om ab
sențe nemotivate de la începutul 
anului. Inginerul șef Marin Stă
nescu dă din cap afirmativ, con
firmă datele și apoi exclamă :

— Asta e situația. Sîntem și 
noi vinovați, dar nu numai noi.

Cauzele ne sînt expuse detai
lat de ing. Gh. Paraschiv, șeful 
secției laminor II. Relevarea lor 
ni se pare absolut necesară pentru 
a stabili pe cei răspunzători de 
actuala situație a uzinei. Totul 
a pornit de la modernizarea la
minorului II, investiția executată, 
din multe puncte de vedere, de
ficitar. Proiectantului (I.P.L. Bu
curești) îi aparține proiectarea ne
corespunzătoare a unor utilaje 
precum mesele basculante, tran
sportoarele cu 4 și 6 fire, foar
fecă de debitat la rece, ampla
sarea greșită a postului de co
mandă PC 3, confecționarea plat
formei de laminare din plăci de 
oțel care, deformîndu-se sub in
fluența căldurii, au favorizat nu 
mai puțin de 200 accidente. Nu 
s-a prevăzut evacuarea apei și 
binderului de sub mesele bascu
lante, nu s-au izolat. împotriva 
infiltrației de apă, canalele de 
fugă etc. etc. Toate aceste defi
ciențe și încă multe altele au 
dus, mai tîrziu, la numeroase în
treruperi ale procesului de pro
ducție, la rebutarea unei însem
nate cantități de metal. Ele ar fi 
putut fi înlăturate în cursul lu
crărilor de investiție care au ținut 
3 luni și dacă cei 10 proiectanți

prezenți la fața locului pe tot 
timpul modernizării nu ar fi ți
nut cu tot dinadinsul să demon
streze că proiectul lor nu este 
plin de lacune. Deși în final nu 
le-a reușit demonstrația, ei și-au 
încasat banii de deplasare și 
s-au refugiat în birourile călduțe 
ale institutului bucureștean. Au 
dumnealor remușcări pentru ceea 
ce au lăsat în urmă ? Foarte pu
țin probabil.

La tpate acestea se adaugă mi
nusurile din activitatea construc
torului (întreprinderea 7 cimstnic- 
ții montaje Galați). Nu era de a- 
juns că platforma de laminare se 
execută din plăci de oțel (și nu 
din fontă, cum ai fi fost normal) 
dar și amplasarea acestor plăci 
s-a făcut cu mijloace improviza
te. In general, calitatea lucrărilor 
executate de constructor lasă de 
dorit.

Constatînd modul în care s-a 
efectuat modernizarea, conducerea 
uzinei și, în aceeași măsură, dacă 
nu mai mult, ministerul de resort, 
ar fi trebuit să intervină hotărît 
și oportun, să nu accepte o ase
menea lipsă de responsabilitate 
în cheltuirea unor milioane ale 
statului și care duce acum la 
pierderea altor milioane. Dar am
bii factori au umblat cu duhul 
blîndeții, au vrut sg arate că sînt 
„înțelegători".

Ar fi nedrept însă să nu amin
tim aici și celelalte lipsuri mari 
ale conducerii uzinei, ale secției 
în cauză, ale celorlalți factori din 
întreprindere, deoarece și aces
tea au avut un rol hotărîtor în 
pierderea în numai 9 luni a 18 
milioane lei la producția globală. 
Aspectele instantanee relevate la 
începutul articolului sînt aici atît 
de frecvente îneît problema folo
sirii integrale a fondului de timp 
pare o chestiune scăpată total 
din vederea conducerii întreprin
derii, a comitetului sindical și a 
comitetului U.T.C. Cele 15 mii

■UMimMMMimuuuuwfmMfmumMaammuttUMMMmMfumuMWMUHmmMunHUMM-nMUHnHMmMmwuMMmwuMUUUumHUWUMunMMUwuMHmtanuMmnnmum^ pentru "edifi-
Ș carea unor importante rezerve ne-
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Recenta expoziție de la Sala 
Kalinderu a pictorului Octa
vian Vișan continuă ferm acea 
viziune de fantastic folcloric pe 
care i-o. cunoșteam din lucrări 
mai vechi. Fără îndoială, se im
pune remarcată în această ati
tudine și o consecvență pe li
nia unor comandamente etice și 
sociale pe care pictorul înțelege 
să le așeze la temelia artei sale. 
Octavian Vișan este convins de 
forța regeneratoare a folcloru
lui, a artei noastre populare în 
revitalizarea unei expresii culte 
de artă. Desigur, din acest gest 
desprindem nu numai o tărie 
sufletească, ci și o polemică im
plicită cu infinitele și nuanțatele 
atitudini estetice pe care ni le 
propune arta contemporană. 
Universul picturii sale este de 
fapt universul cotidian al satu
lui, a cărui viață intens poetică 
o recompune din elemente stili
zate, arhicunoscute, aproape 
comune pe linia asociațiilor me
taforice, pe care le răspîndește 
în dreptunghiul 
zgîrcit sau abundent, 
temei, 
tabilă 
de un 
ve — 
casă", 
mental incorigibil și un 
care se consumă nedisimulat 
tr-o ipostază literară. El 
evită descrierea în sensul 
mai discursiv al cuvîntului, 
ezită să utilizeze metafora 
sens propriu, procedeu din care 
se. naște o poezie proprie, ini
mitabilă, o atmosferă de fabu
los popular, cu un anume ac
cent naiv. „Dealul cu flori" este 
într-adevăr un deal masiv ce 
domină lucrarea, „construit" 
numai din flori, ..Pasărea cîm- 
pului" e o zburătoare gigantă, 
stilizată extrem ca în textilele 
noastre populare, ce 'poartă ca
ligrafiate pe. aripi, ogoare. „Șter
garul cerului" e un ștergar ță
rănesc așternut direct ca pe o 
masă primitoare pe o boltă de 
sineală etc. etc. Desigur că la 
un moment dat „procedeul" obo
sește, devine puțin mecanic, ca
pătă condiția 
gent, în care 
se limitează 
voit. Pictura
șan, conține fără îndoială note 
de autentic lirism, nu în toate

pînzei, rriai 
conform 

mergînd pînă la o veri- 
inventariere — motivată 
flux al memoriei afecti- 
ca în lucrarea „Vara a- 
Pictorul este un senti- 

poet 
în- 
nu 
cel 
nu 
în

unui stil intransi- 
forța de fabulație 
continuu, parcă 

lui Octavian Vi-

-■-"Sî
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CORABIA NEBUNILOR : rulează 

la Patria (orele 12 : 15 ; 18 ; 21) Fes
tival (orele 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 
20,15).

LUPII ALBI : rulează la Repu
blica (orele 8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ;
18.45 ; 21,15) Favorit (orele 10 ; 13 : 
15,30 ; 13 ; 20,30).

PARIA rulează la Luceafărul 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ;
21) București (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45)

STELELE DIN EGEIt : rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12,30 ; 16 :
19.30) .

MY FAIR LADY : rulează la
Central (orele 9,30 ; 13 ; 1G.30 ; 20).

BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,45 în 
continuare : 18,15 ; 20,45)

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20,30) Dacia (ore
le 8.15— 20.45 în continuare).

A TRĂI PENTRU A TRAI: ru
lează la Union (orele 15.30: 18;
20.30) .

tKOGRAM DE FILME DOCU-

MENTAK1S : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Feroviar (orele 9 ; 13,15 ; 
15,45 ; 19,15) Excelsior (orele 10,15 ;
13.30 ; 17 ; 20,30) ............ ' ’■
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ;

ANGELICA ȘI 
rulează la Grivița
13.30 ; 15,45 : 18,15 ; 20.30)

ANGELICA ȘI SULTANUL și 
NEÎMBLÎNZITA ANGELICA : ru
lează la Aurora (orele 9 ; 12.30 : 
16 ; 19,30).

MEMENTO : rulează la înfrăți
rea (orele 15 ; 17,45 ; 20).

SHERLOCA HOLMES : rulează 
la Buzestl (orele 15,30 ; 18).

CĂSĂTORIE DIN INTERES : 
rulează la Buzeștl (ora 20).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). Mio
rița (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 : 20,30). Arta (orele 9—16.30 în 
continuare : 18,30 ; 20,30).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Unirea (orele 15,30 ; 18).

BUN PENTRU SERVICIUL AU
XILIAR : rulează la Unirea (ora 
20,15).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) Flo- 
reasca (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

O CHESTIUNE DE ONOARE S

Melodia (orele 
17,30 ; 20.30).

SULTANUL: 
(orele 9 ; 11,15 :

rulează la Progresul (orele 15,30 ; 
18).

POST-SEZON : rulează la Pro
gresul (ora 20,15).

NEIMBLÎNZITA 
rulează la Drumul
17.30 ; 20).

DRAGOSTE LA
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15) Munca (orele 16 ; 18).

NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Giulești (orele 15,30 ; 
19). Viitorul (orele 15,30 ; 19).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Cotroceni (ora 
20,30).

EXPRESUL
VON B.YAN 
ceni (orele 15,30 ; 18).

COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CÎINI VERZI : rulează la 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Volga (orele 9— 
15,45 în continuare : 18,15 : 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Gloria (orele 9 ; 11,15 *,
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30) Tomls (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,30).

VlRSTA INGRATA : rulează la 
Moșilor (orele 15,30 ;

ILUZII : rulează Ia
20,30).

ADIO GRINGO : 
Popular (orele 15,30 ;

angelica •
Sării (orele 15 ;

LAS VEGAS

COLONELULUl 
rulează la Cotro-

18).
Moșilor (ora

rulează la 
18).

MICII LUPTĂTORI : rulează la 
Popular (ora 20,30).

CĂLUGĂRITĂ ȘI COMISA
RUL : rulează la Munca (ora 20).

TIGRUL : rulează la Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) Flacăra (orele 15,30 ; 18).

viata LUI MATHEUS : rulea
ză la Flacăra (ora 20,30).

CAVALERII AERULUI : rulează 
la Vitan (orele 15,30 : 18).

RISCURILE MESERIEI : rulea
ză la Vitan (ora 20,30).

AM DOUA MAME ȘI DOI TATI : 
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 18 . 
20).

LOVITURA PUTERNICA : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20,15).

ARUNCAȚI BANCA IN AER : 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 18)

SINGEROASA NUNTĂ MACE
DONEANA : rulează la Rahova 
(ora 20,30).

TANGO — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30.
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Teatrul Național „I.L. Caraglale" 

(Sala Comedia) : ENIGMA OTI- 
LIEI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
CINE EȘTI TU ? — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20 ; Teatrul Mic :

• 18,00 Buletin de știri. #18,05 
Limba franceză (reluare) # 18,30 
Biblioteca Iul Așchluță — emisiu
ne pentru copii # 18,45 Zîmbiți, vă 
rog ! Cum se construiește un a 
parat de uscat fotografii. # 19,10 
Publicitate . • 19,15 Cîntece de
toamnă în interpretarea corului de 
cameră al Filarmonicii „George 
Enescu“ Dirijor Vasile Pîntea.
• 19,30 Telejurnalul de seară.
• 20.00 Actualitatea economică — 
ediție specială. # 20,15 Roman foi
leton „Lunga vară fierbinte" — 
— „Plină de strălucire" a 21,05 
Steaua fără nume — emisiune-con- 
curs de muzică ușoară. Prezintă 
Dan Deșliu. Realizatori : Simona 
Patraulea și Sorin Grlgorescu.
• 21.50 Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională. . # 22,20 
Carnet cinematografic. #22,50 Te
lejurnalul de noapte. # 23,05 în
chiderea emisiunii. I

folosite, deși situația economică a 
uzinei cerea cu prisosință acest 
lucru. In convorbirea noastră, 
Stoica Răhăianu, secretarul comi
tetului U.T.C., ne asigură că „a- 
dunările organizației de tineret 
se țin cu regularitate, că în ca
drul lor se dezbat probleme pri
vind disciplina în producție". 
N-am putut afla însă de la dînsul 
și nici din programul de activita
te o acțiune mai deosbită, ou o 
eficacitate sporită pe linia întă
ririi disciplinei. Deși situația u- 
zinei se deosebește radical de cea 
a anului trecut, în activitatea or
ganizației U.T.C. nu a intervenit 
nici o schimbare. Ba mai mult, ca
lea principală de acționare în a- 
semenea împrejurări critice, a- 
ceea a muncii cu omul, e total 
nefolosită.

La sfîrșitul investigațiilor noas
tre, conducerea uzinei „Lamino
rul" din Brăila, prin inginerul 
șef Marian Stănescu, își exprima 
convingerea că planul de produc
ție al întreprinderii nu va fi în
deplinit pe 1969. Ce părere are 
Ministerul Industriei Metalurgi
ce ? Resemnarea a urcat și la 
nivelul său. ori e hotărît să ia 
măsurile necesare acum, în 
ceasul al 11-lea ?

pînzele evident, o poezie a cărui 
echilibru este în ansamblu des 
tul de fragil, destul de precar, 
putîndu-se converti uneori, pe 
nesimțite într-o proză pictată. 
Artistul nu-și trădează univer
sul folcloric în amintirea unei 
copilării fabuloase, devenită cu 
trecerea timpului un fel de di
mensiune mitică, o copilărie la 
care nu înțelege să renunțe, ea 
simbolizînd o tentație a vieții 
patriarhale, a unei lumi pure și 
nealterwte care, evident, în con
dițiile vieții moderne se contu
rează ca o aspirație către mito
logie. Octavian Vișan ni se pare 
că a evoluat puțin sub aspect 
pictural, tehnic. Aceeași tratare 
suculentă, grasă, saturată, rea
lizată prin multiple suprapuneri 
de pastă întîlnim și astăzi. 
Aceeași aglomerare de elemente 
plastice, „foarte colorate", cu 
un aspect textil. Semnalam în 
același timp și o tendință mai 
nouă, care, evident, îi deschide 
o poartă către salturi viitoare : 
aceea de a subția pasta, de a o 
face mai transparentă, mai ae
riană și mai propriu picturală, 
ca și tendința de a simplifice 
imaginea, de a o construi rr ' 
echilibrat și logic (ca în pînua 
„Arbore II", descătușînd 
poezie mai elevată, mai sugesti
vă, de un .fabulos rezultat din
colo de recuzită.

Alături de pictor. în aceeași 
sală mai expune ceramică și 
Alexie Lazăr Florian, care ne-a 
apărut surprinzător de viguros, 
de autentic, de elevat. /Artistul 
expune ceramică de dimensiuni 
mari, destinată evident spațiilor 
libere, ceramică ce reci-m? 4 
o anume ambianță arhitecto
nică, vădind prin aceasta o a- 
nume modernitate a căutărilor 
sale. Formele sînt robuste, as
pre, fără glazuri, cadențate în
tr-o compoziție riguroasă, ce se 
revendică și . de la anumite su
gestii și impulsuri ale artei 
noastre populare („Logodnic'i", 
„Cîntecul păsării", „Păsări îm- 
perechiate", „Personaj de 
basm", „Liliac" etc.), dar pe 
care nu le înțelege sub forma 
citatului, ci al cultivării unui 
anume sentiment, unei anume 
semnificații, fant ce-1 îndepăr
tează implicit de un decoratism 
steril.

C. R. CONSTANTINESCU

REZONANTELE

ALE „MIORIȚEI"
Deschizînd 

certe cu un 
zînd alături . ... ,.____
pian, cor și orchestră de Beetho
ven, impunătorul oratoriu 
„Miorița" a lui Sigismund To
duță, Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii ne-a oferit 
indubitabil, prin concertul de 
joi seara nu numai unul din 
cele mai remarcabile eveni
mente ale stagiunii, ci și ale 
anilor din urmă.

Chiar de la prima sa audiere, 
putem socoti oratoriul lui Si
gismund Toduță — rod al unor 
îndelungate eforturi creatoa
re — drept o operă de adîncă 
vibrație și vigoare artistică, un 
impunător monument de gîn
dire și arhitectonică muzicală.

„Miorița" — „acea inspirațiune 
fără seamăn, acel suspin al bra
zilor și al izvoarelor din Car- 
pați" — cum o numea Eminescu 
— a avut ecouri adînci în rân
durile compozitorilor care au 
încercat să dea baladei înveș- 
mîntări pe măsura profunzimii 
gîndirii populare care să se ri
dice la extraordinara valoare a 
textului poetic — care cum 
spunea George Călinescu — 
„ridică fantezia noastră în zone 
ideologice și emotive așa de 
înalte".

Piesa 
Drăgoi, 
Tiberiu 
ta lucrare corală a lui Paul 
Constantinescu, oratoriile lui 
Sigismund Toduță și Anatol 
Vieru (scrise în anii 1958 și 
respectiv 1957) iată eîteva titluri 
ce mărturisesc fierbintea do
rință a creatorilor muzicali de 
a da „Mioriței" o haină adec
vată.

în grămada atît de bogată și 
felurită a Miorițelor, Sigismund 
Toduță, (prietenul apropiat al 
lui Lucian Blaga, poetul care a 
pus balada la baza unui amplu 
sistem filozofic) a făurit o operă 
de artă care urmează toată 
construcția fermecătoarei poezii 
populare Compozitorul ne oferă 
o operă riguros închegată, de o 
mare simplitate și austeritate.

stagiunea oe con- 
program cuprin

de fantezia pentru

corală a lui Sabin 
cvartetul vocal al lui 

Brediceanu, emoționan- 
a Iui 

oratoriile

îr.tr-un stil de un lirism senin, 
cu o densă viziune polifonică

Oratoriul este făurit din 14 
secțiuni, cu titluri atît de apro
piate baladei : „Pe un picior de 
plai...", „Dar cea Mioriță", „Mi
oriță lae“, „Drăguțele bace..." 
etc.

Compozitorul își suprapune 
întreaga gîndire intenselor trăiri 
ale baladei, urmărind mo
ment cu moment înlănțuirea 
momentelor poetice.

Fiecare frază, fiecare măsură 
este cizelată cu migala unui 
bijutier. Un limbaj de o emo
ționantă sobrietate își propune 
înainte de toate să pună în va
loare frumusețea melosului 
popular. Pe măsura derulării 
sale, oratoriul este tot mai cap
tivant. Sudarea masei corale cu 
aparatul orchestral este per
fectă. Minunate sînt momentele 
în care compozitorul revalori
fică recitativul dramatic renas
centist integrîndu-1 într-o at
mosferă muzicală adine româ
nească.

Ascultînd muzica senină, aus
teră, plină de o cuceritoare so
brietate a oratoriului lui Sigis
mund Toduță 
cugetare a unui alt mare muzi
cian român — Constantin Brăi- 
loiu — care socotea într-un stu
diu publicat în 1946—că „Mio
rița nu exprimă nici voluptatea 
renunțării, nici beția neantu
lui, nici adorarea morții, ci 
exact contrariul acestor idei 
căci balada perpetuează amin
tirea gesturilor de afirmare a 
vieții".

In fruntea unei orchestre și 
formații corale care a dăruit 
acestei manifestări multe zile 
de pregătire, Iosif Conta a pă
truns spre izvoarele lucrării, 
oferindu-ne o tălmăcire căruia 
nu-i putem reproșa nimic.

Concertul de deschidere a 
stagiunii formațiilor Radiotele
viziunii ne-a oferit o primă au
diție pe care merită să o reas- 
cultăm cît de curînd, care me
rită o rapidă înregistrare disco- 
grafică.

înțelegi adînca 
alt ma ~ '

IOSIF SAVA

! • CRONICI * CRONICI »
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noastre.

Victoria la ceasul destăinuirilor
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cred că

OM Gh. MITROI
ti-
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jJ școlar, precum și numărul mare
% de încercări marcate arată va-

27,
53, 

Lu-

că era pe

d apă 
apa- 
be- 

cuvine 
ce-i

calificarea aproape 
echipei României 
final al C.M. 
— biruința de 

adună
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lume ar fi văzut 
unei schimbări în 

noastră în ultimele

la 
din 
ieri

un

NE POARTA SPRE MEXIC!
Un strălucit succes al fotbalului nostru ♦ încă un obstacol trecut în drumul spre 

Mexic ♦ Dobrin — cel mai bun din 22 ♦ Portugalia, definitiv scoasă din cursă 
♦ România conduce, în grupa întîi, cu 7 puncte

rudimentarul Morais — s-a comportat ieri, în vgzul Europei, ca 
un bătrin matroz de pe o navă a disperării. Nelson a fost ami
ralul fără flacără al unei vincibile armada, iar Torres, junele 
prim al cărui nume evocă estocada corridei și filmele cu Maria 
Felix, a trebuit să se retragă în culise, înainte de termen, ca un 
tenor voalat. Hilario a fost un veteran trist, iar Jose Maria și 
Jc*o Jacinto — două speranțe fără acoperire in această zi.

„i’en'ru că, în această zi, fotbalul românesc a aruncat pe posta
vul de iarbă cel mai de preț atu cu care s-a prezentat vreodată 
într-o bătălie hotărîtoare : atu-ul tinereții investite cu încrederea 
deplină și unanimă. In numele acestei încrederi, răsplătind-o, bă
ieții la ale căror emoții ne gîndeam cutremurați cu o zi înainte 
au știut să fie nu numai de flacără ci și ele gînd, au știut nu numai 
să dorească victoria ci și cum să o cîștiga. Au izbutit, deci, inves
tiți cu încredere, să se arate maturi. Mai maturi chiar decît în- 
cercații lor adversari, rămași la un moment dat fără busolă și 
deveniți cusurgii ca niște debutanți aflați într-o neprevăzută difi
cultate. De aici, din această înfruntare, gesturile nestăpînite ale 
lui Eusebio și zbaterea cețoasă a mai tuturor colegilor săi. în 
afară de Simoes !... Dar și acesta, oricît de bun, nu este totuși din 
clasa celor care pot să ia, în momente hotărîtoare, victoria pe 
cont propriu.

...Cum este, de pildă, un oarecare Dobrin, băiatul de sub Car- 
pați învederat, începînd de ieri, notorietății continentale și înscris 
desigur de către specialiștii din tribune și din fața micilor ecrane 
pe lista „numerelor de atracție" cu care va vrea să se mindrească 
Mexicul fotbalistic al anului 1970, ambiționînd, ca orice gazdă a 
Finalei mondiale, să fie și rampă de lansare pentru vedete de 
prima dimensiune, cvasianonime pînă atunci. Din acest punct de 
vedere, partida de ieri mi se pare a însemna nu numai încă o 
treaptă spre Mexic ; ea înseamnă și consacrarea, în fotbalul nostru, 
a momentului Dobrin și investirea echipei naționale cu un jucător 
al cărui nume poate răsuna, pentru România, cum sună Asparu- 
hov pentru Bulgaria, Albert pentru Ungaria, Adamec pentru 
Cehoslovacia, Charlton pentru Anglia sau — sperăm, nu numai 
pînă ieri — Eusebio pentru Portugalia. în „montura" Dan-Rădu- 
canu-Dumitrache-Lucescu și ceilalți, argeșanul poate deveni — 
numai s-o înțeleagă, numai să știm să-l ajutăm — o nestemată 
de prima dimensiune. Căci, după cum se vede, nasc și în fotba- 
ul românesc perle. Nu numai în Mozambic !

...Ca un cadru pe măsura acestor realități, ieri, țara s-a mișcat 
frumos întru fotbal, trimițîndu-i Capitalei peste 40 000 de musafiri 
ale căror inimi, ținute tot timpul luptei în palme, s-au ridicat în 
final deasupra capetelor și au ars cu flacăra mare, îuminind su
perb una din clipele de istorie însemnată ale fotbalului româ
nesc...

...și chipurile băieților victoriei, pe care moș Radu Culdea, 
venit ieri la tribuna B tocmai dintre razachiile Drăgășanilor, i-a 
numit : echipa de uraniu a fotbalului nostru. Asta ca să-1 contra
zică pe un ziarist care o numise „numai" de aur.

In încheiere, nu știu dacă v-ați gindit la ce se gindea, imediat 
după meci, Angelo Niculescu : că mai sint 34 de zile pină la me
ciul cu Grecia.

Ieri, stadionul „23 August" 
fost arena dramei și a bucu
riei. Cele 90 de minute au du
rat cit o viață de om. Cronica
rul nu poate reda fidel în cu
vinte atmosfera delirantă, nu
poate transmite în limbajul
metaforelor tensiunea emoții
lor Și a suferințelor care s-au 
scurs între momentele de bucu
rie explozivă, cînd cei „11“ bă
ieți ne dădeau speranța victo
riei și acele clipe de teamă, de 
crispare — e drept, mai rare, 
din repriza a doua — cînd ad
versarii își recăpătau cadența 
și deveneau periculoși. Și iată 
că sosește clipa descătușării. 
Arbitrul fluieră sfîrșitul meciu
lui. Victorie ! România — Por
tugalia 1—0 în preliminariile 

’ C.M. prin golul înscris de Do
brin în minutul 31. Stadionul 
devine un infern, o explozie de 
multe megatone umane. Potri
vit datinei se aprind torțele 
care salută și laudă victoria.
Este. indiscutabil, așa cum 
mulți afirmau după meci, cea 
mai frumoasă victorie din is
toria fotbalului nostru. Tricolo
rii, ținînd cont de valoarea ad
versarului, de miza uriașă a 
jocului, de maniera în care se 
joacă astfel de partide pe toate 
meridianele — au dat tot ce au 
avut. Dar dincolo de rezultatul 
direct, de consecința acestuia — 

sigură a 
i turneul 

Mexic 
_ a bă-. 

ieților adună un mănunchi 
de alte valori și semnificații : 
ea vine să confirme ascendența 
soccerului nostru, plasarea lui 
pe orbita fotbalului continental, 
confirmarea potențialului său

Să recunoaștem, și. să recu
noașteți, că amară viață mai 
ducem noi, microbiștii. Lasă că 
n-avem duminică, n-avem masă 
de prînz și liniște-n casă, lasă 
că ne ironizează care pe unde, 
ne întîlnește si că ne strivim 
buzele cu dinții pînă ne dă sîn- 
gele cînd favoriții ne sînt în- 
frînți — dar uite că ajungem 
să suportăm la fel de greu ten
siunea victoriei ! Ne obișnui
sem sâ-i lăsăm pe alții mai în 
față, ne obișnuisem să trăim în 
banca noastră și să ne mulțu
mim cu locul al doilea, și, 
iată că acum, unsprezece băieți 
învingători, și cu antrenorul 
doisprezece, ne aruncară pe 
umeri povara Mexicului. Ore 
întregi am stat cu sufletul la 
gură, am fumat și am ros drop
suri, am închis ochii și am stri
gat. am scăpat vorbe de duh și

Moment dificil la poarta portugheză : atacă Dumitrache
Foto : V. RABA

valoric și atestarea concluden
tă a unor rezultate prestigioase 
(vezi victoria de la Lausanne, 
meciul nul de la Atena, cele 
două draw-uri cu Anglia, 1—0 
cu R.F, a Germaniei) cu care 
reprezentativa țării noastre a 
intrat în ultima vreme în aten
ția opiniei sportive, în lumea 
fotbalului de calitate pe poarta 
cea mare din față. Cum s-ar 
spune, am ieșit și noi în lume 
și nu oricum și oriunde, ci ca 
învingători merituoși și în eli
ta fotbalului mondial. După 
decenii de tentative și speran
țe, în sfîrșit, întrevedem la ori
zont — ne place să credem și 
să sperăm acest lucru — posi
bilitatea promovării în plutonul 
celor onai bune 16 echipe din 
lume și ridicarea în primăvară, 
pe catargul arenelor mexicane, 
a tricolorului românesc.

Desigur, 
furtună 
rentul 
ție a 
să-i

acum cînd 
s-a instaurat 

calm și dulcea 
victoriei, se 

dăm Cezarului 
al Cezarului : să-i felicităm și 
să-i îmbrățișăm pe cei unspre
zece eroi ai zilei de 12 octom
brie, pe antrenorii lor, cu toată 
căldura inimii noastre. Merită 
cu prisosință. Ei au dăruit pal
maresului sportului românesc 
unul dintre cele mai mari suc
cese dobîndite vreodată. Iar lui 
Dobrin, care l-a întrecut la o 
așa de mare distanță din toate 
punctele de vedere pe Eusebio, 
egalul lui Fele, lui Dobrin să-i 
acordăm pentru golul victoriei, 
pentru jocul lui care ne-a vră
jit pur și simplu, pentru con
tribuția substanțială la acest 
succes răsunător, cinstea de a 
purta pe frunte o ramură de

măslin. El, toți ceilalți, s-au 
luptat ca leii, dînd dovadă de o 
extraordinară voință de a în
vinge, de rezerve inepuizabile 
de energie. A fost un meci de 
luptă cum n-am văzut de mult. 
Dacă ei nu s-a ridicat pe tot 
parcursul la un nivel tehnic și 
spectacular deosebit explica
ția, la îndemîna oricui, este 
aceea că partida, dată fiind 
miza enormă, a purtat pecetea 
crispării și nervozității, la unii 
jucători devenite excesive.

Mi se pare inutil, să recompu- 
nem filmul meciului — craini
cii reporteri ai radioului și 
televiziunii și-au onorat și de 
această dată misiunea — dar 
nu putem omite un argument 
în plus care pledează pentru 
echitatea rezultatului și su
perioritatea echipei 
Răsfoind carnetul de note, con
stat că aproape toate 'minutele 
ce marchează ocazii de gol sînt 
de partea reprezentanților noș
tri: ca acelea din minutele 13, 
Lucescu, 15, Dembrovschi, 
Dobrin, 43, Dumitrache, 
Dinu, 66, Dumitrache, 68, 
cescu etc. Stupefiant, dar Eu
sebio n-a reușit decît un singur 
șut periculos. Și încă mai pu
ține coechipierii lui, Aceasta nu 
scade cu nimic valoarea fotba
lului practicat, clasa individua
lităților, gradul de tehnicitate 
al echipei care în 1966, la C.M. 
din Anglia, cucerea „bronzul" 
devenind, astfel, a treia putere 
în fotbal. Cu atît mai mare este 
meritul tricolorilor noștri care 
au știut să le contracare
ze tactica de joc cu o a- 
bilitate și inteligență re
marcabile. Apărarea — Ră
ducanu, Hălmăgeanu, Dan, Săt-

măreanu și Deleanu — a sfărî- 
mat orice speranță a înaintași- 
lpr lusitani — prea irascibilii 
Nelson, Torres, Eusebio și Si
moes — făcînd să explodeze 
pulberea șuturilor înainte de 
ochirea porții lui Tamângo. La 
mijlocul terenului, Radu Nun- 
weiller și Dinu, inepuizabili, au 
cîștigat duelurile cu adversarii, 
destrămînd încă din faza inci
pientă acțiunile acestora, și ca 
niște pistoane neobosite au tri
mis mingi înainte. La acest re
gistru și-au racordat forțele 
înaintașii care în repetate rîn- 
duri au semănat panică în ca
reul advers. Cvartetul ofensiv 
— Dembrovschi, Dumitrache, 
Lucescu, Dobrin — a avut în 
ultimul un dirijor de clasă care 
s-a ridicat peste toți cei care 
au evoluat ieri. în cîteva rîn- 
duri, în chip senzațional, a 
condus balonul cu o abilitate 
stranie printre cite 3—4 adver
sari, înnodlndii-le picioarele, 
fără să se lase bătut pînă nu 
realiza pasa ideală. L-am vă
zut ca niciodată sprintînd ca un 
bolid spre poartă ori pasînd 
mingi calculate „la milimetru".

Cu această victorie,, care au
reolează cartea de vizită a fot
balului nostru, sărbătorit atît 
de frumos în cursul serii și 
nopții pe străzile Capitalei, am 
făcut fără îndoială pași mari 
spre Mexic. O echipă a tinere
ții ne poartă spre țara azteci
lor. Biletele cu destinația Me
xico City sînt foarte aproape 
de fiii Carpaților și ai Dunării. 
Dar... atenție ! Nici în această 
clipă de bucurie, de entuziasm, 
să nu uităm că nu le-am cum
părat încă !

VASILE CABULEA

năduf, și... gata, ne-am încărcat 
singuri cu dulcea povară a Me
xicului. Cum am trăit meciul 
noi, cei din tribună... să nu mai 
vorbim ! Da,r cum l-au trăit 
ei, băieții noștri ?

Dobrin, calmul și golul
— în minutul 1, prima minge 

din joc ai pierdut-o în favoarea 
lui Torres. Ți-a fost frică a- 
tunci că n-ai să joci bine ?

— Nu mi-a fost frică de ni
meni. decît de... frică-

— Te văd pentru prima dată 
jucînd cu jambierii ridicați...

— înseamnă că nu m-ați mai 
văzut jucînd în acest campio-

' nat !
— La faza din minutul 31, în 

ce moment ți-ai dat seama că 
va fi gol ?

— Imediat după ce a 
mingea. O văzusem în... 
de marcaj înainte de a 
bara !

— Cine te-a sărutat 
după ce ai marcat ?

— Nu mai știu, dar 
„moxul".

Dan și încrederea în
— Cînd ai știut că vei fi 

tular ?
— Joi, după meciul pierdut 

cu Rapidul în fața Setubalului. 
Profesorul Angelo, acest om 
care a dovedit ca nimeni altul 
ce aripi îți poate da încrederea, 
ne-a chemat — pe mine și pe 
Răducanu — și ne-a spus să nu 
aplecăm urechea la ziariștii 
care se distrează cultivînd cu
vinte, să ne liniștim, că vom 
juca. Și am jucat tot timpul cu 
gîndul la profesorul Angelo; 
uneori mai m-am gindit și Ia 
alți prieteni, dar și... la duș
mani.

— în minutul 80 ai „tras" an 
cap pe lingă poarta lui-.. Rădu-

. canu. Ai avut emoții ?
— Fusesem sigur că mingea 

aceea va ajunge afară.
— Ai mai schimbat tricoul cu 

Eusebio ?
— Nu. Așteptam să 

ceară...
— Ce faci, Dane ?
— Iertare, sînt zăpăcit 

luit de emoție.
(La începutul microinterviu- 

lui meu, Dan era îmbrăcat de 
plecare în oraș. La sfîrșit, ob
servasem consternat că-și des

mi-l

și u-

APROAPE 5 MINUTE DUPĂ MECI
SATMAREANU
In aceste clipe îmi este extrem de greu să mă gîndesc la ce a 

fost. Toată admirația pentru acest minunat public care a reușit să 
deschidă inima „copilului vitreg".
ION ALEXANDRESCU (secretar general al F.R.F.)

Punctele au pus amprenta asupra jocului. Echipa noastră a lu
crat enorm și pentru asta merită sincere felicitări. Fără a diminua 
meritele celorlalți, remarc în mod deosebit linia de fund.

DOBRIN
Meci foarte greu. Este una din cele mai fericite zile din viața 

mea. Am dorit mult victoria. Ca niciodată publicul a fost extra
ordinar- Ne-a întrecut pur și simplu și pe noi.

B. CANAK (arbitrul partidei)
Joc extrem de nervos. Românii m-au impresionat prin voința de 

a învinge. Remarc în special numărul 8 și 6 (Dobrin și Dan Coe) 
de la gazde și numărul 6 Goncalvez de la portughezi.

CARLOS PINHAO (ziarul A Bolo)
Jucătorul nr. 12 la români a fost acest public de-a dreptul sen

zațional. Cu alt arbitru cred că obțineam un rezultat mai bun. Cel 
mai bun de pe teren : Dobrin. De la noi am remarcat pe Damas, 
Humberto, Goncalvez.

DAMAS
Echipa noastră a făcut un joc bun, cu puțină șansă și cu alt ar

bitru puteam cîștiga. Mi-a plăcut în mod deosebit Dobrin. Un a- 
devărat geniu.

SIMOES
Joc bun dar foarte dur. Românii nu sînt vinovați, arbitrul l-a 

permis. Felicit echipa română și fără ocolire îi doresc succes în 
Mexic.

Mi-a plăcut în mod deosebit Dobrin și Dumitrache.
EUSEBIO
Arbitrul e stăpînul jocului. Nu mai am nimic de spus.
SALDAGNA (selecționerul echipei Braziliei)
Victorie meritată, a echipei gazde. Cu un arbitraj mai bun Do

brin și Dumitrache puteau da un spectacol. Acești doi tineri jucă
tori mi-au făcut o impresie excelentă, ei sînt absolut de clasă 
mondială. Lor li se alătură alți jucători de valoare : Dan, Hălmă- 
geanu, Radu Nunweiller. Sînt sigur, ne vom întîlni în Mexic.

MARIO WIDMER (ziarist elvețian)
Românii au meritat victoria. Acest 1—0 a limpezit lucrurile în 

seria preliminariilor. Calificarea echipei României nu se mai discută’
C. IONESCU

culțase între timp pantofii și 
își trăgea... ghetele de fot
bal ? ! ?).

Răducanu și minutul 4
— Ai jucat bine ?
— Excepțional ! Dan și cu 

mine am fi murit pe teren pen
tru nea Angelo 1

— De ce în minutul 65 n-ai 
plonjat după mingea șutată 
năpraznic de Eusebio pe lîngă 
bara stîngă, jos ?

— Văzusem clar 
lîngă.

— Cea mai grea situație ?
— în minutul 4, cînd mo- 

zambicanul mi-a tras peste 
mină. Uite, mi-e umflată ! 
Asta-i minutul meu — 4 — și 
la Laușsane și aici...

— Ai fost cam nervos...
— M-au enervat, și la furie 

orice minte normală intră în 
fierbere, numai mintea prostu
lui sleiește.

Ghergheli și obiectivitatea
— Voci din public te-au ce

rut în ultimele douăzeci de mi
nute. Ai fi vrut să intri ?

— Nu, pentru că mijlocașii 
noștri luptau de minune. Or eu, 
pînă m-aș fi încălzit...

Profesorul Angelo Niculescu 
și psihologia.

— V-a fost măcar o clipă 
teamă că Răducanu și Dan vor 
claca din nou ?

— Teamă nu mi-a fost. Deși 
eram oarecum pregătit (cu Ghi- 
ță și retragerea Iui Dinu), am 
crezut tot timpul că încrederea 
mea în ei și ambiția lor vor 
triumfa.

— Multă 
necesitatea 
formația __ __ „„___T
douăzeci de minute, cînd cîțiva 
băieți cam „înotau" pe teren.

— Or fi „văzut" alții, dar eu 
nu. Mi s-a părut că tot angre
najul funcționa normal și o 
eventuală schimbare ar fi adus 
o dereglare pînă cînd cel noi 
introdus pe teren se încălzea 
și-și intra în joc. Eu n-am vrut 
să risc și am cîștigat cu 1—0. 
Cine crede altfel, să facă atunci 
cînd va avea el răspunderea.

SPORTUL ȘCOLAR LA START
Pe un stadion — „Republicii" 

— în decor de zile mari, a 
avut loc, ieri, deschiderea fes
tivă a „Anului școlar sportiv" 
1969—1970. Activitatea sportivă 
școlară care, în paranteză fie 
spus, trebuie să constituie 
subiectul unei dezbateri mai am
ple, și-a propus, datorită iniția
tivei organizatorilor, să por-

nească festiv și organizat încă 
din start. A reușit și astfel în
ceputul a fost făcut printr-un 
spectacol sportiv mai mult de- 
cît agreabil, la care au ținut să 
contribuie și sportivi consa- 
crați.

Debutînd printr-o defilare a 
reprezentanților tuturor școlilor 
din Capitală, festivitatea a con-

• RUGBI
Decepționați de 

„derbiuri" dintre 
rugbiului nostru c: ,______ ,
în această duminică, să căutăm 
compania celor mai tineri jucă
tori de rugbi din țară. Și de
parte de a fi regretat, n-am
avut decît de cîștigat asistînd 
de data aceasta la un adeyărat 
derby, al celor mai bune echipe 
de juniori din țară : Clubul 
Sportiv Școlar și Școala spor
tivă, de elevi nr. 2. ambele bu- 
cureștene. Meciul ne-a dat oca
zia să admirăm măiestria pre
coce, dăruirea tinerească și 
dragostea adevărată pentru cu
lorile clubului, de care au dat 
dovadă din plin tinerii jucători 
ai celor două formații. Intr-a
devăr, întrecîndu-se în a se dă
rui total jocului, în cel mai cu
rat sens al cuvîntului, tinerii 
rubgiști ne-au făcut să ne bucu
răm din plin de un spectacol 
rugbistic cum de mult n-am 
mai avut ocazia să vedem și în 
același timp să privim plini de 
speranțe viitorul acestui sport 
în țară la noi.

Tineri rugbiști ca Bujor Ma
rin, Tutungiu Stere, Ilie Marin 
sau Ghețu Marin de la Școala 
Sportivă de elevi nr. 2 sau Cor- 
neliu Octavian, Constantin Ion 
și Domișan M. de la Clubul 
Sportiv Școlar, ca de altfel și 
ceilalți colegi ai lor, ne-au lă
sat o vie impresie și o înteme
iată speranță. Scorul de 14—11 
în favoarea Clubului sportiv

recentele 
fruntașele 

am, preferat,
loarea acestui spectacol rugbis
tic remarcabil.

Din păcate însă cei doi an
trenori I. Munteanu și Mariana 
Lucescu au umbrit acest eveni
ment sportiv folosind, cu toată 
opoziția federației, jucători 
transferați recent de la alte 
cluburi și fără drept de joc. 
Iată deci cum se poate altera 
încă de la început mentalitatea 
cinstită și curată cu care tine
rii îmbrățișează acest sport și 
cum exemple dăunătoare ca a- 
cestea pot conduce la pierderea 
totală a încrederii și stimei pe 
care, în primul rînd, jucătorii 
trebuie s-o aibă față de îndru
mătorii lor.

De asemenea, regretabil este 
și faptul că tinerii rugbiști, a- 
proape niște copii, au fost ne- 
voiți să joace pe un teren ce a 
căpătat la sfîrșitul acestei veri, 
aspectul unui izlaz părăginit, 
pîrjolit și degradat prin totala 
lipsă de îngrijire elementară. 
Ministerul învățămîntului care 
are în folosință și administrare 
aceste terenuri este dator să ia 
măsuri urgente.

D. MANOILEANU
★

Etapa divizionară A a adus 
următoarele rezultate: Steaua
— Agronomia Cluj 43—3 (24—3);
Dinamo — Rulmentul 11—3 
(0—0) ; C.S.M. Sibiu — Vulcan 
6—3 (6—3) ; Politehnica Iași — 
Progresul 32—9 (16—3) ; Farul
Constanța — Grivița Roșie 0—9 
(0—9) ; Universitatea Timișoara
— Știința Petroșani 6—0 (3—0).

tinuat apoi prin demonstrații și 
întreceri sportive. După cu- 
vîntările de salut și încheierea 
defilării, iudocani fruntași 
rîndurile sportivilor elevi 
făcut reușite demonstrații, 
ceva ca în „Răzbunătorii". Apoi 
atenția celor 18 000 de elevi din 
tribună a fost captată pe rînd 
de cursa ciclistă eliminatorie, 
de salturile spectaculoase ale 
gimnaștilor, în frunte cu echipa 
Institutului de Cultură Fizică și 
Sport, de cursa de cartinguri.

Concomitent cu acestea, orga
nizatorii s-au gindit să ofere 
spectatorilor și cîteva probe din 
cadrul primei divizii republi
cane de atletism (1 500 m plat și 
110 garduri), la care au partici
pat nume de rezonanță din 
sportul nostru cum ar fi : Pur- 
ghel, Barabaș, Lupan și, respec
tiv, Perța, Suciu, Șepci, Sat- 
mari, Valeriu Jurcâ.

Cu un entuziasm de nede- 
scris a fost întîmpinată apariția 
fotbaliștilor celor două repre
zentative orășenești de elevi 
(București și Ploiești) care au 
oferit o partidă disputată, sol
dată cu scorul de 3—0 (1—0) in 
favoarea primei. în pauza aces
teia, în baza unor tichete difu
zate prin școli și prin casele de 
bilete de la intrare, copiilor li 
s-a oferit prilejul să intre în 
posesia unui aparat portabil de 
televiziune, a unei biciclete și 
a unui număr de 20 de mingi 
de fotbal, volei, baschet, prin 
tragere la sorți.

Lăudabilă inițiativa C.N.E.F.S. 
București, care în colaborare 
cu Comitetul Municipal U.T.C., 
Inspectoratul școlar al Muni
cipiului București și a Consi
liului Municipal al Organizației 
Pionierilor au oferit 
frumoasă dimineață de 
nica a sportului școlar 
răm că 
opri aici. Noi 
inima succes

din 
au 

mai

această 
dumi- 

și spe- 
se voracțiunile nu

le urăm din toată 
pe mai departe I

s. UNGUREANU

MERIDIAN
• CAMPIONATELE MON

DIALE DE SCRIMA de la Ha
vana au programat prelimina
riile probei feminine de floretă 
pe echipe. Reprezentativa Ro
mâniei a învins cu 11—5 echi
pa Cubei și cu 13—3 selecțio
nata S.U.A. Floretistele român
ce s-au calificat in semifinale, 
urmînd să intîlnească echipa 
Ungariei. In cea de a doua 
semifinală se vor întîlni echi
pele L.R.S.S. și Poloniei.

• DUPĂ OPT RUNDE 
turneul zonal de șah 

să
în 

de la 
conducă 
cu 6,5 

urmat de Spiridonov

continuăAtena 
Jansa (Cehoslovacia) 
puncte, _____ L,_______
(Bulgaria) — 6 puncte, Matulo- 
vici (Iugoslavia) — 5 puncte (1), 
Gheorghiu (România), Hori 
(Cehoslovacia) — 5 puncte etc.

In runda a 8-a, Florin Gheor
ghiu a remizat cu elvețianul 
Lombard.

• IN RUNDA A 5-A a tur
neului feminin zonal de șah de 
la Veselina-Morave (Ceho
slovacia), cele două reprezen
tante ale României au obținut 
victorii : Suzana Makai (cu pie
sele albe) a învins-o pe Eretova 
(Cehoslovacia), iar Margareta 
Teodorescu (cu piesele negre) a 
ciștigat la jucătoarea maghiară 
Szaday.

•HANDBAL
Campionatul de handbal, din 

ce în ce mai vitregit pentru a- 
matorii din Capitală, a progra
mat în această etapă o singură 
partidă feminină. Rapidistele, 
care continuă să rămînă „victi
mele" primei divizii, au cedat și 
de această dată (9—17) în fața 
unei echipe pe care numai jo
cul neșansei a scos-o din cursa 
strictă pentru locul întîi : Con
fecția București. Textilistele, în 
continuă acumulare de puncte, 
se înscriu, totuși, printre princi- 

celor 
din

palele „out-sider“-e ale" 
două echipe studențești 
frunte.

u. s.



□ □ □ a
CAPITALA INDIEI SE PREGĂTEȘTE SĂ Miri 
ÎNTÎMPINE INALTII OASPEȚI ROMÂNI 1 !'*’
DELHI 12 — Trimisul special 

Agerpres, I. Puținelu, transmite : 
In preziua sosirii președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, capitala In
diei a îmbrăcat haine de sărbă
toare. Parcurgînd traseul pe ca
re îl va străbate luni coloana 
mașinilor oficiale, de la aero
portul militar Delhi pînă la 
„Rashtrapati Bhvan" — reședin
ța ce le-a fost rezervată înalți- 
lor oaspeți români pe timpul 
șederii la Delhi, ni se dezvăluie 
imaginea unui decor multicolor 
în care drapele de stat ale Ro
mâniei și Indiei unduiesc ală

REALIZĂRI ȘI 

PERSPECTIVE INDIENE

Avînd o suprafață de 
3 325 000 km patrați, pe care 
își duc viața peste 500 mi
lioane de oameni. India — 
țara Gangelui „sfînt" și a 
înălțimilor amețitoare ale 
Himalayei, a musonului ne
cruțător și a luxuriantului 
tropical — oferă una din 
cele mai complexe imagini 
geografice și social-econo- 
mice.

Strămoșii indienilor au 
cunoscut fracțiile și au știut 
să extragă rădăcina patrată 
mult mai devreme decît alte 
popoare, au construit din 
metal, cărămidă și din pia
tră orașe cu străzi spațioase 
cu douăsprezece veacuri î- 
naintea întemeierii Romei și 
au înălțat temple și palate 
pe care meșteri neîntrecuți 
le-au împodobit cu picturi și 
basoreliefuri, pentru a deve
ni apoi monumente istorice 
și de artă unice prin măreția 
și prin splendoarea lor.

Intr-o zi, corăbii ciudate 
î-au adus însă dinspre Soa- 
re-Apune pe portughezi, iar 
curînd, din aceeași direcție, 
au sosit și englezii. N-au 
mai putut fi scoși de pe pă- 
mînful indian noii veniți de
cît după 200 de ani de domi
nație colonială, iar statutul 
de colonie a coroanei brita
nice n-a adus Indiei decît 
subdezvoltare. Secolele au 
trecut. Au sosit anii indepen
denței, cînd capacitățile cre
atoare și de inventivitate ale 
marelui popor indian au fost 
din nou solicitate.

Cu ce trebuia însă înce
put. „A fost foarte greu să 
stabilești priorități, a decla
rat nu de mult Bhanu Pra
kash Singh, ministrul adjunct 
la Ministerul Industriei, de
oarece O țară în curs de dez
voltare are nevoie de atît 
de multe încît totul pare să 
necesite prioritate". Specia
liștii indieni au stabilit cu 
ani în urmă că prin desecări 
și amenajări hidrotehnice 
aproximativ 30 la sută din 
terenurile neproductive ale 
țării pot intra în circuitul 
producției agricole. Previziu
nile lor s-au dovedit realis
te; anul trecut prin amena
jări speciale agricultura in
diană a primit 15 milioane 
de acri, iar în acest an alte 5 
milioane vor deveni produc
tive.

Dezvoltarea constantă a 
producției agricole — care, 
în ciuda unor intemperii ale 
naturii, a adus anul trecut 
celor peste o jumătate de 
miliard de locuitori ai Indi
ei 95,6 milioane tone de ce
reale, iar în acest an, con
form 'previziunilor specialiș
tilor din această țară, mili
oanele de tone de produse 
agricole vor depăși 100 — 
se armonizează cu procesul 
dezvoltării industriale. în lo

turi, semn al prieteniei ce leagă 
guvernele și popoarele celor 
două țări. La aeroport au fost 
înălțate panouri cu portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Venkata Vara- 
hagiri Giri și drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe pancar
te suspendate pe toată lățimea 
străzilor de-a lungul traseului, 
sînt înscrise urări de bun sosit. 
Mai presus de toate sînt, fără 
îndoială, sentimentele ce le nu
tresc locuitorii orașului față de 
țara noastră și de conducăto
rii ei, pe care au onoarea să-i 
primească.

In preziua vizitei, unul dintre 

calitățile Sindri, Nangal, 
Neyveli și Rourkela și-au 
înălțat în ultimii ani majes- 
tos siluetele noi fabrici de în
grășăminte chimice, iar la 
Haldia se toarnă în prezent 
temeliile unui mare complex 
petrochimic de îngrășăminte 
Fertilizatoare. De asemenea, 
uzinele de aluminiu aparți- 
nînd sectorului de stat din 
Koyna și Korba își aduc de 
pe acum o însemnată con
tribuție la creșterea produc
ției de 222 000 tone de alu
miniu anual pînă în 1971, iar 
noile hidrocentrale, termo
centrale și cele trei centrale 
atomo-electrice în funcțiune 
sau în curs de construcție 
vor dubla producția de ener
gie electrică a țării pînă în 
anul 1974. In plus, lărgirea 
capacităților de producție 
ale oțelăriilor de la Bhilai 
Rourkel'a și Dourgapur, pre
cum și începerea construcții
lor unor noi uzine la Bokaro 
vor duce la sporirea produc
ției de oțeluri a Indiei pînă 
la 11,2 milioane tone anual 
în 1973.

Peisajul industrial al Indi
ei se completează însă trep
tat cu o nouă ramură : in
dustria petrolieră. Cu toate 
că zăcămintele de „aur ne
gru" au început să fie ex
ploatate și valorificate rela
tiv tîrziu, resursele proprii de 
țiței satisfac aproape jumă
tate din necesitățile de con
sum intern de produse petro
liere. în plus, descoperirile re
cente ale unor noi zăcăminte 
de petrol în nord-vestul ță
rii vor spori producția de ți
ței pînă în anul 1971 la pes
te 9 milioane tone, iar capa
citățile de prelucrare a aces
tui produs vor fi lărgite la 
aproximativ 32 milioane tone 
anual pînă în 1973. Aceste 
realizări, precum și faptul că 
între România și India s-au 
statornicit relații comerciale 
fructuoase și de cooperare 
economică reciproc avanta
joase, prilejuiesc pentru po
porul nostru o dublă satis
facție.

Se știe că încă din anul 
1956 geologii români au aju
tat pe specialiștii de la poa
lele Himalayei să descopere 
primele zăcăminte de petrol 
și întîia sondă din istoria 
multimilenară a Indiei a Fost 
săpată cu o instalație adusă 
din România. De asemenea, 
pentru valorificarea superi
oară a acestei însemnate 
bogății din adîncurile sub
solului indian țara noastră a 
construit în întregime rafină
ria de la Gauhati, prima din 
sectorul de stat, iar în pre
zent participă la realizarea 
unei noi rafinării la Haldia, 
cu o capacitate de prelucra
re anuală de 2 milioane de 
tone țiței.

PETRE POPESCU 

cele mai mari cotidiene indiene 
de limba engleză „NAȚIONAL 
HERALD", își informează citito
rii despre programul vizitei în 
India a președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Apreciind ca foarte u- 
tile convorbirile dintre liderii 
indieni și cei români ce vor ti
vea loc cu prilejul vizitei, ziarul 
evocă relațiile de bună priete
nie și de colaborare, statorni
cite între cele două țări și po
poare, și ajutorul pe care l-a 
acordat România Indiei în 
construirea primei rafinării în 
sectorul de stat — cea de la 
Gauhati — și a rafinăriei de la 
Haldia, din Bengalul de Vest. 
Ziarul reamintește, totodată, că 
relațiile culturale dintre cele 
două țări se află în continuă 
dezvoltare.

Interesul și simpatia cu care 
oficialitățile și populația din 
Delhi așteaptă vizita înalților 
oaspeți români sînt oglindite și 
de scrisorile primite în aceste 
zile la Ambasada României, din 
partea a numeroase persoane, 
în care se exprimă satisfacția 
de a-și putea manifesta senti
mentele de prietenie față de po
porul român și de stimă pentru 
conducătorii săi.

Pregătirile făcute pentru a o- 
nora, după tradiție, prezența în- 
cepînd de luni pe pămînful in
dian a înalților oaspeți români 
reflectă dorința sinceră ca ra
porturile dintre cele două țări și 
popoare să se dezvolte pe o li
nie mereu ascendentă. Acesta 
este, de altfel, și scopul vizitei.

Incidente grave 

la Belfast
UNITĂȚI BRITANICE DE 

PARAȘUTIȘTI au fost aduse 
duminică în orașul Belfast pen
tru a ajuta forțele locale, după 
o noapte de tulburări ce s-a 
soldat cu trei morți și peste 5(1 
de răniți. Poliția a descris in
cidentele între catolici și pro
testanți drept cele mai grave 
de Ia izbucnirea actualei crize 
din Irlanda de nord. Cel puțin

MENGELE LA LIMA ?
Intr-una din zilele ultimei 

decade a lui septembrie la ora 
prînzului cînd, de obicei, în bi
rourile Direcției Poliției, din 
Lima domnește acalmia siestei, 
telefonul subdiviziei „brigăzi 
mobile" a sunat îndelung. La 
celălalt capăt al firului, o voce 
de femeie cu inflexiuni nervoa
se anunța precipitat : ..11 puteți 
aresta pe Mengele. 11 găsiți 
acum în camera nr. 41 la ho- 
telul-pensiune Miranda".

Anunțul anonim, era prea 
senzațional pentru a fi trecut 
cu vederea. Farsă ? Ofițerul de 
poliție Peruvian a preferat să 
acționeze. O echipă de polițiști 
s-a deplasat la adresa indicată, 
aproape de periferia capitalei. 
Locatarul camerei nr. 41 de Ia 
pensiunea „Miranda", posesor 
al unui pașaport bolivian a fost 
arestat. Ancheta a început ime
diat. Discreția organelor de an
chetă a lărgit aria speculații
lor. Au început să circule zvo
nuri că s-ar fi depistat și ur
mele faimosului șef al gesta
poului, Bormann. Tensiunea a' 
atins culmea în momentul cînd 
a fost adus ca martor un ingi
ner austriac supraviețuitor din 
înfricoșătorul spital al lagăru
lui de la Auschwitz unde dr. 
Mengele făcea bestialele sale 
„experiențe — asasinat (injecții 
cu sodă caustică și arsenic 
etc.). Martorul a precizat. însă, 
după confruntare, că bărbatul 
arestat nu are trăsăturile lui

BELGRAD 12. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Președintele R.S.F.
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, si 
președintele Austriei, Franz Jonas 
au luat parte duminică la festi
vitățile de inaugurare a „Podului 
prieteniei" de peste rîul Mura, 
construit de cele două țări.

După festivități, președintele 
Austriei l-a invitat pe președin
tele R.S.F. Iugoslavia la un prînz 
oficial in localitatea Bad 
Gleichenberg, iar președinte
le Tito l-a invitat pe Franz 
Jonas să viziteze localități
le iugoslave Gomia Radgona 
și Radenti. Cei doi președinți au 
făcut un schimb de păreri asupra 
relațiilor bilaterale iugoslavo-au- 
striece. Ei au subliniat importanța 
promovării unor relații de bună 
vecinătate bazate pe principiile 
respectării independenței și su
veranității, neamestecului în tre
burile interne evidențiind contri
buția unor asemenea relații la 
crearea unui climat de pace și 
înțelegere între popoare.

întrevedere
M. Malița — 
A. Bouteflika

Mircea Malita, conducătorul 
delegației române la țea de-a 
24-a sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a avut la 11 octombrie 
o întrevedere cu Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul afacerilor 
externe al Algeriei, șeful delega
ției algeriene la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Cu 
acest prilej, cei doi oameni de 
stat au făcut o trecere în revistă 
a unor importante probleme in
ternaționale ce figurează pe ordi
nea de zi a sesiunii, precum și a 
unor probleme de interes bilate
ral.

20 de automobile au fost dis
truse sau transformate în ba
ricade pe străzi. Pentru prima 
oară de cînd au fost trimise in 
Irlanda de nord, trupele brita
nice au primit ordinul să des
chidă focul. Armata perchezi
ționează toate automobilele și 
se anunță că au fost descope
rite arme.

Joseph Mengele. Cu sprijinul 
Interpol-ului și al oficiului de 
la Viena pentru depistarea cri
minalilor de război, beneficiind 
și de concursul poliției bolivie- 
ne. Biroul special al poliției pe- 
ruviene a acționat pentru iden
tificarea misteriosului arestat. 
După aproape o săptămînă de 
interogatorii și cercetări ș-a 
anunțat că persoana în chestiu
ne ar fi fostul subofițer S.S. 
Hornberg, stabilit de cel puțin 
șaisprezece ani sub un nume 
fals în Bolivia. Din indiscrețiile 
unora dintre organiz.atorii an
chetei de la Lima care au ajuns 
la urechile foarte insistenților 
reporteri din capitala peruvia- 
nă reiese că individul arestat 
(pe numele fals de pașaport. 
Rondinl, a negat tot timpul că 
ar fi Mengele dar a declarat că 
știe cu precizie că Mengele tră
iește în Paraguay, iar Bormann 
își are actualul domiciliu „unde
va în Bolivia".

Știe oare, presupusul Men
gele lucruri mai exacte despre 
cele două căpetenii naziste ? 
Ce l-a determinat să părăseas
că prezumtivul refugiu din Bo
livia spre a veni la Lima ? 
Cine, și dece l-a denunțat ? 
Pînă la această oră captivul de 
la pensiunea „Miranda" e de
numit, cu circumspecție „pre
supusul Hornberg".

E. R.

DOUĂ NAVE COSMICE 
SOVIETICE CU CINCI 

COSMONAUȚI, PE O ORBITĂ 
CIRCUMTERESTRĂ

Un comunicat transmis sîmbă- 
tă de agenția TASS anunța că 
la 11 octombrie ora 14,10 (ora 
Moscovei) în Uniunea Sovietică 
a fost lansată o rachetă purtă
toare cu nava cosmică „Soiuz-6“. 
La ora 14,19 nava cosmică 
„Soiuz-6“ s-a plasat cu precizie 
pe orbită.

„Soiuz-6" este pilotat de 
lt-col. Gheorghi Șonin și de in
ginerul de bord Valeri Kubasov, 
candidat în științe tehnice.

După cum preciza agenția 
T.A.S-S., echipajul navei va în
făptui un program amplu de 
cercetări tehnico-științifice si 
de experiențe printre care o ve
rificare complexă a sistemelor 
de bord și a complexului ra- 
cheto-cosmic „Soiuz“ de con
strucție perfecționată; punerea 
în continuare la punct a siste
melor de pilotare manuală, de 
orientare și de stabilizare a na
vei în condiții grele de zbor, ve
rificarea sistemelor de naviga
ție autonome; efectuarea unui 
amplu program de observații 
științifice și de fotografiere a 
obiectivelor geologice și geofi
zice ale Pămîntului, precum și 
explorarea atmosferei Pămîn- 
tului în scopul punerii la punct 
a metodelor de utilizare a date
lor obținute în economia națio
nală ; cercetarea proprietăților 
fizice ale spațiului cosmic cir- 
cumterestru ; efectuarea de ex
plorări medico-biologice pentru 
stabilirea influenței factorilor 
zborului cosmic asupra organis
mului uman.

în timpul zborului, pe nava 
cosmică „Soiuz-6‘‘ se vor experi
menta cu ajutorul unei aparaturi 
tehnologice unice diverse meto
de de sudare a metalelor în vid 
și în stare de imponderabilitate.

Cu nava au fost stabilite le
gături de radio și televiziune de 
bună calitate.

Un alt comunicat transmis de 
agenția T.A.S.S. ieri la amiază 
anunță că în continuarea pro
gramului de cercetări tehnico- 
științifice și experiențele navelor 
de tip „Soiuz", duminică la ora 
13,45 (ora Moscovei) în Uniunea 
Sovietică a avut loc lansarea na
vei cosmice „Soiuz-7“.

Echipajul navei cosmice : loco- 
tenent-colonelul Anatoli Filip- 
cenko, comandantul navei, Vla
dislav Volkov, inginerul de bord 
și colonel Viktor Gorbatko, in
giner cercetător.

Potrivit unui raport al coman
dantului Anatoli Filipcenko pla
sarea navei pe orbită s-a desfă
șurat în mod normal. Toți cos- 
monauții se simt bine. Sistemele 
de bord funcționează normal.

Sarcinile navei cosmice „So- 
iuz-7“, precizează agenția 

Cei cinci cosmonauți de pe cele două „Soiuz"-uri

T.A.S.S., constau, între altele, în 
efectuarea de experimente teh
nico-științifice și a cercetărilor 
în spațiul cosmic ; manevrarea 
navei pe orbită ; efectuarea de 
observații asupra evoluției nave
lor „Soiuz-6“ și „Soiuz-7“ în 
timpul zborului în grup ; cerce
tarea în continuare a unor feno
mene cosmice cum ar fi lumi
nozitatea reală a stelelor; a cor
purilor cerești și a orizontului; 
măsurarea luminozității soarelui 
și alte fenomene.

Echipajele navelor „Soiuz-6“ 
și „Soiuz-7“ au stabilit legături 
radio bilaterale.

Ieri, la ora 16,33 (ora Mos
covei), nava cosmică „Spiuz-7“ 
plasată duminică pe o orbită 
circumterestră a efectuat două 
rotații în jurul Pămîntului. Po
trivit datelor furnizate de mă
surătorile telemetrice, parametrii 

Locotenent-colonelul Gheorghi Șonin, comandantul navei 
cosmice „Soiuz-6“, lansată sîmbătă pe orbită, s-a născut în oră
șelul Rovenki din Ucraina. La vîrsta de 15 ani el a intrat la 
școala de aviație din Odessa, iar după trei ani a devenit elev al 
Institutului de aviație maritimă militară. Incepînd din 1957, Șo
nin a activat în aviațiile flotei Baltice, iar apoi Nordice. Anul 
trecut, Șonin a terminat cu rezultate excelente Academia mili
tară de aviație „Jukovski". Șonin, care are în prezent 34 de ani, 
este căsătorit și are doi copii — o fiică de 14 ani și un băiat de 
8 ani.

Cosmonatul Valerii Kubasov, inginerul de bcrd al navei so
vietice „Soiuz-6", a urmat cursurile Institutului de aviație din 
Moscova și a început să lucreze din anul 1958 într-un birou de 
proiectare. Kubasov și-a susținut dizertația obținînd titlul de 
candidat în științe tehnice. El a efectuat în întregime programul 
de pregătire' în detașamentul cosmonauților. A fost dublura lui 
Aleksei Eliseev care a efectuat un zbor la bordul navei „Șoiuz- 
5“ în ianuarie a.c., realizînd trecerea dintr-o navă cosmică în 
'alta. Kubasov s-a născut în anul 1935 în orașul Viazniki, regiu
nea Vladimirsk (la nord-est de Moscova). Lidia, soția cosmonau
tului, a terminat, de asemenea, Institutul de aviație și lucrează 
in calitate de inginer. Katia, fiica lor, este în vîrstă de trei ani.

Vladislav Volkov, inginerul de bord al navei cosmice „Soiuz-7“ 
s-a născut în familia unor constructori de avioane la Moscova. 
După absolvirea școlii medii, Volkov urmează incepînd din anul 
1953 Institutul de aviație din Moscova. Ulterior el activează ca 
inginer la un birou de ccnstrucții. El a efectuat în întregime 
programul de pregătire în grupul cosmonauților. Soția cosmo- 

-năutuiui este ingineră?. Vladimir, fiul său, este în vîrstă de 11 
ani.

Tatăl său Nikolai Grigorievici Volkov continuă să lucreze ca 
inginer constructor de avioane, iar mama sa Olga a activat mai 
mulți ani în diferite întreprinderi constructoare de avioane 
Vladislav Volkov este în vîrstă de 34 de ani.

Locotenent-colonelul Anatoli Filipcenko, comandantul navei 
„Soiuz-7“ s-a născut în satul Davîdcvka din regiunea Voronej 
în anul 1928. înainte de a deveni cosmonaut. Filipcenko a activat 
în rindurile forțelor militare aeriene ale Uniunii Sovietice. După 
absolvirea unei școli militare de aviație, Anatoli Filipcenko a 
urmat Academia militară de aviație. In ianuarie 1969 Filipcenko 
a fost dublura lui Vladimir Șatalov, comandantul navei cosmice 
„Soiuz-4“ care a efectuat cuplarea cu altă navă pe orbită. 
Filipcenko care are în prezent 41 de ani este căsătorit și are 
doi copii — un băiat în vîrstă de 12 ani, iar altul de 8 ani. Ana
toli Filipcenko. este membru al P.C.U.S.

Cosmonautul Viktor Gorbatko, inginerul cercetător, al navei 
cosmice „Soiuz-7“ provine dintr-o familie de țărani, și s-a năs
cut în Cuban, Caucazul de nord unde și-a petrecut copilăria. La 
vîrsta de 19 ani începe să urmeze cursurile Școlii de aviație 
militară după care intră în unitățile de aviație. El a efectuat în 
întregime programul de pregătire în grupul cosmonauților. In 
ianuarie a.c. Gorbatko a fost dublura lui Evgheni Hrunov care 
a zburat la bordul navei „Soiuz-5“ în calitate de inginer cerce
tător. In anul 1968, el a absolvit cursurile Academiei militare 
de aviație Jukovski. Gorbatko, în vîrstă de 35 de ani, este 
căsătorit și are o fiică în vîrstă de 12 ani. iar alta de 9 ani. 
Soția cosmonautului, Valentina, este medic. Gorbatko este mem
bru al P.C.U.S.

orbitei navei „Soiuz-7“ erau 
următorii : apogeul 226 km, pe- 
rigeul 207 km, înclinația orbi
tei de 51,7 grade, iar perioada 
de rotație în jurul Pămîntului 
de 88, 36 de minute.

La aceeași oră, parametrii or
bitei navei „Soiuz-6“, plasată 
sîmbătă pe orbită circumterestră 
erau următorii: apogeul 230 km, 
perigeul 194 km, înclinația orbi
tei de 51,7 grade, perioada de 
rotație în jurul Pămîntului de 
88,6 minute.

După consemnarea caracte- 
risticelor tehnice ale sistemelor 
de bord, echipajul a realizat o- 
perațiunile de orientare prevă
zute în program și de rotire ma
nuală a navei.

Comandanții au raportat că 
toate sistemele de bord ale na
velor „Soiuz-6" și „Soiuz-7“ 
funcționează normal.

Inginerul cercetător Viktor 

Gorbatko și inginerul de bord 
Vladislav Volkov de la bordul lui 
„Soiuz-7“ au examinat hublourile 
pentru a studia influența pe care 
o are eroziunea micrometeoricji 
asupra suprafețelor acestora, aii 
efectuat observații asupra scoarței 
Pămîntului și au îndeplinit o se
rie de cercetări medicale.

Echipajul navei cosmice „So- 
iuz-6“ continuă să îndeplinească 
programul zborului în grup. Co
mandantul navei Gheorghi Șonin 
a introdus datele de bază în sis
temul automat de dirijare a navei 
și a efectuat controlul orei exacte. 
Inginerul de bord Valerii Kuba
sov a fotografiat din cabina su
prafața Pămîntului, o parte a li
toralului Mării Caspice, delta 
Volgăi, masivele forestiere.

Starea tuturor cosmonauților 
este bună. Sistemele de asigurare 
a condițiilor de viață de la bord 
asigură în cabine condiții confor
tabile de muncă. între cele două 
nave și Pămînt se menține legătu
ra radio bilaterală.

Zborul în comun al navelor 
continuă.

Navele de tip „Soiuz", rele ă 
comentatorul științific al agenției
T. A.S.S., A. Karițki, permit Să 
se efectueze zboruri atît folosin- 
du-se sistemele automate care 
acționează la comenzile trans
mise de pe Pămînt, cit și cu par
ticiparea nemijlocită a cosmo
nauților.

Au fost începute cercetările și 
experimentele, care pot fi efec
tuate cu mare eficiență, datorită 
construcției speciale a navelor 
de tip „Soiuz". Pentru experi
mente este destinat comparti
mentul orbital — un adevărat 
laborator- Cosmonauții pot trece 
din compartimentul cosmonau
ților, unde ei stau în perioada 
plasării navei pe orbită și cobo- 
rîrii pe Pămînt, în compartimen
tul orbital printr-o trapă de ac
ces. în ambele compartimente 
au fost amenajate locuri speciale 
care oferă cosmonauților un 
cîmp larg de vizibilitate asupra 
Pămîntului și spațiului cosmic.

Cosmonauții de pe „Soiuz-6“ și 
„Soiuz-7“ nu sînt îmbrăcați î> 
costumele de scafandri, ci în^v- 
niște costume comode din lină.

Un comentator al televiziunii 
sovietice a luat pe cosmodrom 
la lansarea lui „Soiuz 6" un in
terviu colaboratorului științific 
al Academiei de Științe a
U. R.S.S., Alexei Konstantinov. 
Spre deosebire de navele de ace
lași tip construite pînă în pre
zent, a declarat Konstantinov, 
„Soiuz-6" nu are dispozitivul 
care asigură cuplarea, în schimb 
este dotat cu mai mult apaigi^ 
științific. Academicianul sovie
tic a declarat că în cursul zbo
rului lui ,,Soiuz-6" se va acorda 
o mare importanță punerii la 
punct a sistemului de orientare 
manuală a navei.
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• POSTUL DE RADIO 

FRANCE-CULTURE a difuzat 
sîmbătă dimineața, în cadrul 
emisiunii „Lumea contempora
nă", o masă rotundă pe tema 
francofoniei. România a fost 
reprezentată la această masă 
rotundă de prof. Radu Codrea- 
nu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, și prof. Traian Or- 
ghidan. directorul Institutului 
de speologie „Emil Racoviță" 
al Academiei Republicii Socia
liste România.

• GUINEEA ECUATORIA
LA, unul din cele mai tinere 
state africane independente, a 
aniversat ieri un an de la obți
nerea independenței de stat. 
Pentru a sărbători acest eveni

ment, în capitala țării, Santa 
Isabel, precum și în alte locali
tăți guineeze s-au desfășurat 
mari demonstrații populare. Cu 
acest prilej, guvernul a pus în 
circulație o nouă monedă, pe
seta guineeză, care înlocuiește 
vechea monedă spaniolă.

• IN ORAȘUL FINLANDEZ 
TURKU a început finala con
cursului de cunoștințe în pro
blemele circulației ale elevilor 
din țările nordice. La concurs 
participă echipe din Suedia, 
Norvegia, Danemarca și Finlan
da, fiecare fiind alcătuită din 
patru copii. Competiția constă 
dintr-o probă de cunoștințe 
teoretice, o probă de dirijare a 
oirculației și alta de conducere

a bicicletei pe străzi aglome
rate.

• In întreaga Turcie, alegăto
rii s-au prezentat ieri în fața 
urnelor pentru a desemna pe 
cei 450 de deputați în Marea 
Adunare Națională. Principa
lele partide care s-au înfruntat 
după o campanie electorală de 
trei săptămini, sînt Partidul 
dreptății, al cărui lider este 
Suleyman Demirel și Partidul 
republican al poporului condus 
de Ismet Inonii.

• CRISTOFOR COLUMB ? 
LIEF ERIKSON ? Care din 
aceștia ' doi a descoperit Ame
rica ? Iată o întrebare care îi 
frămîntă, pe bună dreptate, pe 
istorici. Dr.' Jacob Friend' sus

ține că Lief Erikson ar fi des
coperit Lumea Nouă cam cu 
1 000 de ani în urmă. In urma 
cercetărilor întreprinse, Eief și 
echipajul său au debarcat pe 
coastele Americii în jurul anu
lui 1 003. După aproximativ 500 
de ani, la 3 august 1492, din 
portul Palos plecau trei corăbii 
sub comanda genbvezului Cri- 
stofor Columb.

Complot eșuat

în Burundi
• ÎN URMA DESCOPERI

RII UNUI COMPLOT care 
viza răsturnarea oficialităților 
burundeze, la Bujumbura, ca
pitala țării, au fost operate 
peste 20 de arestări în cercu
rile ministeriale și ale ofițeri

lor superiori, relatează agenția 
France Presse.

Ravagiile inunda
țiilor in Tunisia
• MORȚI — 438 ; FĂRĂ A- 

DAPOST — 100 000. Acesta este 
bilanțul, încă parțial, al inun
dațiilor din Tunisia, cele mai 
puternice în ultimii 1 000 de 
ani, după cum apreciază oficia
litățile tunisiene. Pagubele pro
vocate sînt enorme, în special 
în domeniul agriculturii și al 
transporturilor. Drumuri, po
duri, căi ferate au fost complet 
distruse sau acoperite de ape. 
Calea ferată dintre Sfax și 
Gafsa, vitală pentru transpor
tul fosfaților, cheia economiei 
tunisiene, nu mai poate fi folo
sită. Din avion, relatează co
respondentul Agenției ASSO
CIATED PRESS, Tunisia pare 
acum o nouă „țară a lacurilor". 
Imense întinderi de ape au luat 
locul cîmpiilor înfloritoare.

In cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc 1’4 
Swansea, profesorul Chri
stian- Barnard a declarat că 
în cursul următorilor cinci 
ani va lua ființă o „bancă 
mondială pentru organe des
tinate transplanturilor". A- 
ceastă instituție ar urma să 
funcționeze cu ajutorul unui 
calculator electronic, care 
va furniza date privitoare 
la destinația organelor in
trate în „fondul" băncii. Cu 
această ocazie, cunoscutul 
chirurg a subliniat impor
tanța deosebită pe care o va 
avea înființarea acestei in
stituții în dezvoltarea chi
rurgiei în general și a tran
splanturilor în special.

„România — experiențele unei călătorii"

O CARTE ELABORATĂ DE DELEGAȚIA SECRETARIATULUI 
NAȚIONAL AL TINERETULUI DIN ITALIA 

CARE A VIZITAT ȚARA NOASTRĂ

La sediul „Biblio
tecii române din 
Roma" a avut loc, 
într-un cadru festiv, 
prezentarea cărții 
„România — expe
riențele unei călăto
rii", realizată de Se
cretariatul național 
al tineretului din 
Italia.

Festivitatea a fost 
deschisă de ambasa
dorul României la 
Roma, Iacob Ionaș- 
cu. In discursurile 
rostite cu acest pri

lej, președintele Se
cretariatului națio
nal al tineretului, 
dr. Giovanni Cris- 
polti, și directorul 
Bibliotecii române 
din Roma, prof. cir. 
Alexandru Bălăci, 
au subliniat impor
tanța și utilitatea 
contactelor directe 
între tineretul ro
mân și italian, pre
cum și necesitatea 
dezvoltării în conti
nuare, a acestor 
contacte.

Cartea a apărut 
ca urmare a unei 
vizite pe care a fă
cut-o o delegație a 
Secretariatului na
țional al tineretului 
din Italia, în anul 
1968, în România, la 
invitația Centrului 
român de cercetări 
în domeniul tinere
tului și reprezintă o 
sinteză a vieții, acti
vității și preocupă
rilor tineretului din 
țara noastră.
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