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„SCÎNTEIA TINERETULUI" Prezidiul adunării festive con
sacrate aniversării „Scînteii 

tineretului".

Cu prilejul aniversării u- 
nui sfert de veac de la 
apari-ția celui dinții nu

măr al „Scînteii tineretului", 
la sediul Uniunii Ziariștilor 
din Capitală a avut loc, sîm- 
bătă la amiază, o adunare 
festivă.

La adunare au luat parte 
cadre de conducere ale zia
relor centrale și publicațiilor 
periodice din Capitală, nu
meroși redactori, scriitori, re
prezentanți ai instituțiilor 
culturale centrale bucurește- 
ne/ activiști de partid și de 
stat, ai Uniunii Tineretului 
Comunist.

In cadrul adunării a avut loc 
solemnitatea decorării zia
rului și a unui număr de re
dactori și tehnicieni ai aces
tuia, cu ordine și medalii.

La festivitate au participat 
tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mem- 
bți' al Consiliului de Stat, Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, 
Bujor Sion. membru supleant 
al C.C. a] P.C.R., șef de secție 
la C.C .al P.C.R.

Adunarea a fost deschisă de 
Ton Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C. S-a dat citire Decre
tului Consiliului de Stat prin 
care se conferă ziarului OR
DINUL „23 AUGUST", CLA
SA I. pentru merite deosebite 
în mobilizarea tineretului la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, pentru contribuția la for
marea și educarea tinerei ge
nerații în spiritul devotamen
tului față de patrie și popor, 
față de cauza construcției so
cialismului.

După ce a înmînat înaltele 
distincții, tovarășul Gheorghe 
Stoica a felicitat călduros co
lectivul redacțional, în nume
le președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, al secretarului gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urînd ziarului noi 
succese în activitatea pe care 
o desfășoară, în îndeplinirea 
sarcinilor mari puse în fața 
ziarelor și publicațiilor de că
tre partid. Vorbitorul a.arătat 
că „Scînteia tineretului" tre
buie să cultive și în viitor, cu 
și mai multă perseverență, în 
rîndul tinerei generații, dra
gostea față de partid, față de 

johjpor și înfăptuirile sale, față 
tăe patria noastră socialistă, 
atașamentul față de toate po
poarele care luptă pentru 
pace și progres.

în continuare, a luat cuvîn- 
tul Ion Bucheru, redactor-șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui". care a vorbit despre ac
tivitatea colectivului de-a. lun
gul celor două decenii și ju
mătate de la apariția primu
lui număr. „Sîntem fericiți și 
mîndri că acest moment, trăit 
cu intensitate de lucrătorii și 
colaboratorii ziarului, a spus 
vorbitorul, se înscrie în calen
darul anului 1969, adică pe 
fundalul amplu, bogat în sem
nificații al sărbătoririi celor 
25 de ani de viață liberă, de 
construcție pașnică, de edifi
care a socialismului, sub stea-

gul Partidului Comunist Ro
mân. Aprecierea prezenței ac
tive, a contribuției ziarului la 
tot ce a însemnat munca și 
lupta generației tinere, a în
tregului popor, în toți acești 
ani, este cuprinsă în înalta 
cinste făcută azi „Scînteii ti
neretului" de a i se conferi 
ordinul „23 August" clasa I. 
Doresc ca, înainte de toate să 
exprim mulțumirile noastre 
fierbinți conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
convins fiind că în felul a- 
cesta dau glas sentimentelor 
imensei familii spirituale de 
zeci și sute de mii de tineri ci
titori, colaboratori și lucrători 
care se pot numi, fără exage
rare, autorul colectiv al zia
rului generației tinere".

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la drumul parcurs de 
publicația tineretului român 
din noiembrie 1944 și pînă as
tăzi, la munca depusă de co
lectivul redacțional în acest 
sfert de veac, pentru perfec
ționarea educării și pregătirii 
pentru muncă și viață a tine
retului, pentru- înarmarea lui 
politico-ideologică, dezvoltarea 
patriotismului socialist, lărgi
rea orizontului de cultură al 
cititorilor și formarea lor în 
spiritul ideilor nobile ale in
ternaționalismului socialist, 
ale păcii și înțelegerii între 
popoare.

Redactorul șef a sintetizat 
apoi îndatoririle ce revin zia
rului în lumina sarcinilor
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Alo,
SUPERBA

ELDAREDE
CACIVS!

Ca o floare a plantei ghim- 
poase — superbă dar ivin- 
du-se cu chin — astfel ne-a 
fost dăruită această calificare 
pentru Mexic, pentru partici
parea la „Copa del Mondo", 
glorie sportivă rîvnită zadar
nic de atîtea generații de fot
baliști români- Din seara de 
după Lausanne și pînă ieri în 
ultimul minut al orei 16, vi
sul de a-i vedea pe reprezen
tanții României evoluînd pe 
„Azteca" ne-a ținut, pe toți

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La sărbătorirea celei de a 25-a aniversări a apariției pri
mului număr al „Scînteii tineretului", colectivul nostru re
dacțional, toți cei care slujim prin forța cuvîntului tipărit 
cauza partidului, a socialismului și progresului în România, 
ne adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exprimind recunoștința profundă a ziariștilor 
tineri pentru grija deosebită cu care conducerea de partid 
șț de stat a înconjurat și înconjoară presa de tineret din 
țara noastră.

Organ al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co
munist, „Scînteia tineretului" și-a desfășurat întreaga acti
vitate pornind de la adevărul fundamental că nu poate fi 
țel mai nobil pentru un ziar comunist de tineret decit slu
jirea intereselor partidului, ale patriei, mobilizarea activă a 
maselor de tineri de la orașe și sate in lupta pentru con
struirea noii societăți, pentru a asigura tinerei generații o 
viață demnă, luminată de flacăra culturii, posibilitatea de
plinei afirmări și împliniri a talentelor și capacităților 
toare.

Sîntem fericiți să lucrăm Ia acest ziar Ia care 
neavoastră v-ați adus direct aportul de gîndire și
cepție, ziar Ia care ați colaborat, stimate tovarășe Ceaușescu, 
încă de la apariția primelor sale numere, publicînd articole 
în care ați subliniat rolul activ pe care îl are tînăra gene
rație în înfăptuirea politicii partidului, încrederea și nădej
dile pe care poporul și Ie pune în fiii săi devotați cauzei 
înfloririi și prosperității României socialiste. Alăturate, 
aceste articole recompun intr-un exemplu de excepțională

crea-

dum- 
con-

(Continuare in pag. a II-a)

Mexico ?

l ^RIGADA „SClHTEII

TINERETULUI'' 

NEAGU UDROIU , 
• ION CHIRIC 

^•jQRESTE-PLECAN^

Din Odorheiul 
Secuiesc

O Importantă Investiție a ju
dețului Harghita îșl finalizează 
conturul în raza municipiului 
Odorheiul Secuiesc. La aproape 
doi ani de la deschiderea șanti
erului. Fabrica de ață din O- 
dorhei, o mare și modernă uni
tate a industriei ușoare româ
nești, trebuie să intre în funcți
une în acest trimestru. Ne aflăm 
tn incinta viitoarei fabrici unde 
descifrezi cu ușurință, în forfo
ta de pe șantier, apropierea ter
menului la care constructorul 
are datoria să predea lucrarea 
„la cheie" beneficiarului. Ca de 
obicei, sîntem preocupați să a- 
ducem în cîmpul observației ac
tivitatea tinerilor în mijlocul co
lectivului de constructori, nota 
distinctă a preocupărilor orga
nizației U-T.C. în sprijinul res
pectării termenului ’ stabilit. Nu 
înainte însă de a ne opri în bi
roul șefului de șantier. Obiec
tivul discuției : perspectivele 
realizării planului, efectuarea 
lucrărilor între reperele neier
tătoare ale datelor calendaristi
ce fixate.
„EXISTĂ POSIBILITĂȚI SA TER

MINĂM BINE ANUL DE PLAN"
Reținem ca semnificative cu

vintele pe care ni le spusese în 
particular tovarășul Carlo De- 
nunțiu, șef cu lucrările de mon
taj .din partea beneficiarului :

— Constructorul a lucrat bine, 
curat, ciîndu-ne lucrări înainte 
chiar de termenul stabilit. Ne-a 
venit adeseori în sprijin core- 
lîndu-și activitatea cu cerințele 
ivite pe parcurs.

împreună cu tov. Vasile Duca, 
ing. șef al șantierului „navigăm" 
printre coloanele de cifre așeza
te la finele fiecărei etape de 
plan în registrele, de urmărire 
a lucrărilor. Valoric „se stă" bi
ne : după primele trei trimestre 
pe antrepriza generală se rea
lizaseră mai bine de 80 la sută 
din totalul investiției.

— Din partea noastră există 
posibilități să terminăm bine a- 
nul de plan, ne dă asigurări șe
ful șantierului, tînărul inginer 
Alexandru Vecerdi.

Ca să te convingi de justețea 
afirmațiilor ai la dispoziție do
cumentele scriptice. Poți urmă
ri însă, spre edificare, stadiul 
material al lucrărilor. în toate 
secțiile la ora actuală se mon
tează utilajele. Secțiile de bataj 
și răsucitorie sînt foarte avan
sate, aproape terminate.

Dar... (o fi trebuind să existe 
obligatoriu pretutindeni acest 
„dar" ?). în trecere prin halele 
sub care se vor înfiripa miile de 
kilometri de ață, intre mașinile 
elegante scoase, „de la cutie" 
(multe din aceste moderne ma
șini purtînd inscripția uzinei clu
jene „Unirea") ne iese în drum

„PROBLEME SÎNT, 
NU NE PLÎNGEM"

DAR COMITETUL U. T. C. RĂMÎNE INSENSIBIL 
LA IMPERATIVELE ȘANTIERULUI

un corp cu înfățișare cludătă, 
prezență stranie tn decorul atît 
da atrăgător

— Centrala termică nu func
ționează încă, ni se explică. Și 
cum timpul se răcește într-una 
sîntem obligați să recurgem la 
asemenea improvizații. Nu re
zolvăm mare lucru dar decit de 
loc...

Cerem explicații. Lucrarea se 
află în antrepriza Grupului de 
șantiere montaj cazane „Vulcan" 
București. Șeful de echipă Ger
gely Laurențiu (foto nf. ț ne 
răspunde dezinvolt :

— Noi ne facem datoria, tova
rășe. Dacă avem ce ne trebuie. 
Ne.lipsesc două pompe ce urmau 
să ajungă aici pe 15 octombrie. 
N-au sosit nici acum. Iar pen
tru montarea lor avem nevoie 
de 15—20 de zile.

Sîntem obligați să-t dăm drep
tate. Dar cum o asemenea mi
că „buturugă" este în stare să 
amîne pornirea „carului" cen
trala termică — și ritmul de 
montare a utilajelor poate înre
gistra convulsiuni ned’orîte. De 
aceea .nu pierdem prilejul să in
vocăm responsabilitatea furnizo
rului față de propriile angaja-

menite contractuale. Altfel „cio
tul" riscă să-și accentueze um
brele, deloc roze, în graficul re
alizărilor.

SCLIPIRILE INIȚIATIVEI

încăperii» fabricii proaspăt 
construite le-am străbătut și îm
preună cu secretarul comitetu
lui U.T.C., ing. Ștefan Antal, ca
re în același timp este și șeful 
lotului de la obiectivul vizitat. 
Cum în majoritate constructorii 
sînt tineri, e lesne de înțeles că 
inginerul Antal, potrivit atribu
țiilor ambelor funcții, cunoaște 
de aproape cît din eforturile 
membrilor organizației sînt in
tegrate în realizările colectivu
lui.

— Argumente pentru dovedi
rea contribuției tinerilor, ne 
mărturisește secretarul comite
tului U.T.C., nu constau numai 
în îndeplinirea zilnică a sarci
nilor care le reveneau la locu
rile lor de muncă. Ei au parti-

(Continuare in pag. a II-a)

Laurențiu Gergely, șef de 
echipă: De ce nu funcțio
nează centrala termică? Fiind
că așteptăm două pompe de 

la uzina „Vulcan"".

LOCUL SPECIALISTULUI — ÎN PRODUCȚIEI

INGINERI CONSTRUCTORI
sau vină1ori de „negații “... ?

Toamna coincide în biografia proaspeților absolvenți ai institutelor de învățămînt superior cu debutul 
in meseria aleasă. Ocupanții, pînă nu de mult, ai unui loc în amfiteatrele facultăților au ajuns la ora 
transpunerii în faptă a cunoștințelor cu care i-a înzestrat, generoasă, Alma Mater.

Am poposit la Focșani, după ce primele file ale calendarului care marchează activitatea celor mai 
tineri specialiști, fuseseră deja consumate. l-am căutat pe cei 22 de ingineri constructori pe ale căror foi 
de repartizare era desemnat ----- .......................... ...
și începuseră deja să lucreze.

ABSENTE NEMOTIVATE
TN CATALOGUL MUNCII

drept viitor loc de muncă, județul Vrancea. ÎS dintre ei se instalaseră

în dreptul a patru dintre vii
torii constructori ai Vrancei, ta
belul aflat în evidența consiliu
lui popular județean consemnea
ză „neprezentat".

„18 specialiști clin 22... La pri
ma vedere, situația poate părea 
satisfăcătoare. Vedeți-însă, noi 
am solicitat 36 de ingineri. Din 
motive probabil justificate aceas-

tă cerere n-a putut fi onorată în 
întregime. Vă dați seama că, în- 
tr-o asemenea situație, nu ne pu
tem permite luxul de a renunța, 
la vreunul dintre cei trimiși să 
lucreze aici" — ne informează to
varășul Costivă Veber, secretar al 
consiliului popular județean.

Ca orice ținut, care și-a căpă
tat dreptul la existență prosperă 
abia în ultimul pătrar de 
veac, Vrancea are nevoie —• 
în primul rînd — de con
structori. Țara de baștină a 
Mioriței și a vinului de viață 
lungă a încrustat pe răbojul tim-

pului repere de domeniul specta
culosului. C. I. L. — Focșani, 
IPROFIL — Gugești, Fabrica 
chimică Mărășești, Depoul C.F.R. 
Adjud, Fabrica de confecții Foc
șani, edificii ridicate în ultimii 
ani... Peisajul economic al jude
țului se îmbogățește de la lună 
Ia lună și pentru asta este nevoie 

. de oameni pricepuți care să dea 
viață proiectelor înflorite pe plan
șele arhitecților.

Și totuși, cea mai tînără promo-
SOFIA SCORȚARU 

(Continuare în pag. a II-a)

VENIM! * TINERETUL și CULTURA

I

Cei 11 tricolori la ...startul ultimei confruntări pentru Mexico de la stingă la dreapta: DELEANU, DUMITRACHE, DO- 
BRIN, RADU NUNWEILLER, DEMBROVSCHI, DINU, SĂTMAREANU, DAN, HĂLMĂGEANU, RADUCANU și LUCESCU gk

Fotografia : VASILE RANGA

REVISTELE
LITERARE 

DIN ȘCOLI
Cîteva licee din București scot cu regularitate de-o vreme re

viste literare tipărite sau litografiate, emise integral de elevi. Fe
nomenul este absolut remarcabil, fiindcă emulația spirituală, atît 
de spectaculoasă la vîrsta școlii, cere tipare, cere posibilități de 
absorbție. Din nefericire, tirajul cu totul insuficient în care sînt 
trase produsele literare semnate de elevi fac ca puțină lume din 
afară să vină în contact cu ele, ci numai accidental si fără con
tinuitate. Nu întrevăd posibilitatea prin care cercul de cititori ai 
revistelor școlare s-ar putea lărgi, dar știu sigur că o asemenea 
întîmplare n-ar rămîne fără urmări pozitive. Și nu atît la efi
ciența opiniei publice în chestiunile de literatură școlară mă gîn- 
desc, cît la faptul că detectată timpuriu de mediile literare, hai 
să spunem oficiale, redacții, cenacluri cu caracter profesional 
etc., literatura scrisă de elevi ar putea fi ocrotită șl îndrumată 
exact în momentul cînd de facto, intervine tirania modelelor și 
a modei. în acest sens cred, de pildă, că însăși redacția „Scînteii 
tineretului" ar putea organiza discuții la mese rotunde cu re
dactorii și soriitorii-elevi, fiindcă după patru cinci ani de func
ționare se va fi adunat ceva experiență literară și prin școli. 
Nemaivorbind că există cîțiva neprețuiți profesori, nu neapărat

de SÂNZIANA POP
(Continuare in pag. a TV-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
ANIVERSARII „SCINTEII TINERETULUI//

(Urmare din pag. I)

complexe și de mare răspun
dere puse în fața ziariștilor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tn cuvîntarea rostită cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de 
la apariția primului număr 
legal al ziarului „Scînteia". 

Pentru noi, lucrătorii „Scîn
teii tineretului", a spus vorbi
torul, aprecierea de care se 
bucură generația tînără, rolul 
ce-i este conferit în procesul 
amplu de construcție a socia
lismului generează înalte în
datoriri. Ca organ al Uniunii 
Tineretului Comunist, ca pu
blicație ce simte zilnic pulsul 
reacțiilor cititorului tînăr la 
izbutitele și neizbutitele gaze
tărești ale fiecărui număr, 
realizăm din plin și la adevă
ratele dimensiuni răspunderea 
de părtaș la făurirea profilu
lui politico-moral, a conștiin
ței socialiste, la conturarea o- 
rizontului larg și cuprinzător 
de cunoaștere al tinertului, la 
construirea cu migală a omu
lui societății de azi și de mîi- 
ne. întreaga societate, a spus 
tovarășul Ion Bucheru, este 
vital interesată ca viitorul 
muncitor al șantierelor și uzi
nelor țării, ca viitorul lucrător 
al ogoarelor, ca elevul și stu
dentul să-și înțeleagă menirea, 
să muncească și să învețe efi
cient, cu conștiința deplină a 
responsabilităților sale socia
le. De aceea, tot ce a cerut 
partidul — prin cuvintele se
cretarului său general — pre
sei în ansamblu, apelul de a 
elimina articolele cenușii, ter
ne, lipsite de flacăra pasiunii 
revoluționare, neluminate de 
scînteia originalității, inteli
genței și gîndirii proprii, este 
cu deosebire actual pentru 
ziarul nostru. Este, în toate a- 
cestea, nu numai expresia în
țelegerii sarcinilor care ne 
revin nouă din ansamblul în
datoririlor frontului publicis
tic, dar și angajamentul re
dacției de a da curs neabătut 
îndemnurilor și chemărilor 
partidului, de a face tot ce de
pinde de ea pentru a-și spori 
eficiența, puterea de influența
re. în încheiere, redactorul-șef 
al „Scînteii tineretului" a 
asigurat conducerea partidu
lui, conducerea organizației 
revoluționare de tinert, că zia
rul va ști să-și îndeplinească 
și de aici înainte datoria de 
onoare față de partid, față de 
organizație, față de generația 
al cărei exponent se dorește și 
trebuie să fie.

Au luat apoi cuvîntul Lu
cretia Lustig și Neagu Udroiu, 
șefi de secție ai ziarului, care, 
în cuvinte calde, emoționante, 
au mulțumit pentru înalta 
distincție acordată ziarului și 
numeroșilor săi colaboratori.

Apoi, tovarășul Constantin 
Mitea, redactor-șef adjunct al 
ziarului „Scînteia" a adus sa
lutul organului C.C. al P.C.R. 
iar George Ivașcu, ■ vicepre
ședinte al Uniunii Ziariști
lor, a felicitat ziarul în nu
mele ziariștilor din România. 
Vorbitorii au urat „Scînteii 
tineretului" noi succese în ac
tivitatea de răspîndire în rîn
durile tineretului a ideilor 
partidului, în creșterea con
tribuției sale la procesul de 
educare a generației tinere și 
în mobilizarea acesteia la 
măreața operă condusă de 
partid de construire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Ion Iliescu care, în nu
mele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
al întregului tineret al țării, a 
adresat un călduros salut co
lectivului redacțional, colabo
ratorilor săi, tuturor celor care 
contribuie, prin munca, talen
tul și sîrguința lor, la editarea 
și difuzarea ziarului în rîndul 
tineretului. începîndu-și acti
vitatea cu 25 de ani în urmă, 
a spus vorbitorul, ziarul „Scîn
teia tineretului" s-a manifestat 
ca o prezentă vie, entuziastă 
în viața tineretului, în toate 
etapele de transformări revo
luționare pe care le-a cuno
scut țara noastră în această 
perioadă, a canalizat elanul si 
cutezanța tinerei generații în 
perioada luptei pentru cuce
rirea puterii politice, a re
construcției economice a țării, 
în lupta întregului ponor pen
tru edificarea socialismului. 
Prin întreaga sa activitate, zia
rul s-a integrat în eforturile 
generale ale Uniunii Tineretu
lui Comunist de mobilizare a 
maselor de tineri de la orașe 
și sate la înfăptuirea politicii 
partidului de industrializare 
socialistă a țării, de coopera
tivizare și modernizare a agri
culturii, de dezvoltare a știin
ței și culturii, de ridicare con
tinuă a vieții materiale și spi
rituale a poporului.

în amplul proces de educa
re și formare multilaterală a 
tinerei generații. „Scînteia ti
neretului" își aduce o contri
buție activă fiind prezentă zi 
de zi în dezbaterea și soluțio
narea multiplelor probleme 
ale tuturor categoriilor de ti
neri, ale participării lor la via
ța economică, social-politică și 
culturală a patriei. Parte com
ponentă a presei comuniste 
din țara noastră, „Scînteia ti
neretului", condusă și îndrt> 
mată de partid, militează pen- 
|ku propagarea și înfăptuirea
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principială, însăși linia strategică și tactică aconsecvență 
mișcării de tineret, condusă și îndrumată de partid.

Astăzi, la cea de a 25-a aniversare a sa, „Scînteia tinere
tului" se mîndrește că zi de zi, timp de un sfert de secol, 
a contribuit Ia mobilizarea tineretului în toate marile bă
tălii conduse de comuniști, pentru realizarea programului 
partidului care întruchipează interesele fundamentale și cele 
mai înalte aspirații ale întregului popor român, cerințele de 
progres ale patriei, ideile nobile ale socialismului și comu
nismului, ale păcii și progresului umanității.

Infățișînd faptele tinerilor, munca lor avîntată alături de 
întregul popor, răspîndind în rîndurile lor cuvîntul parti
dului, concepția sa marxist-leninistă, „Scînteia tineretului" 
a devenit o cuprinzătoare cronică a muncii și vieții tinere
tului, a milioanelor de uteciști de la orașe și sate, din între
prinderi și instituții, de pe ogoare, din școli și facultăți.

Lucrătorii „Scinteii tineretului" sînt conștienți că datoria 
lor de onoare este slujirea cu consecvență a partidului, a 
politicii sale. Lucrările celui cîe-al X-iea Congres al Parti
dului Comunist Român, ca și întregul ansamblu de măsuri 
înnoitoare adoptate de partid în ultimii ani, deschid muncii 
și activității noastre noi perspective, posibilitatea unei pro
funde angajări în procesul complex de formare multilate
rală a generației tinere, de antrenarea ei pe toate fronturile 
construcției socialiste.

Ne sînt vii în minte cuvintele de îndemn pe care dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, le-ați rostit Ia adresa presei, 
a ziariștilor, atît de la tribuna Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român cît și cu prilejul celei de a 25-a ani
versări a apariției primului număr legal al ziarului „Sînteia". 
însușindu-ni-le în întregime, sîntera conștienți că ele ex
primă certitudinea îmbunătățirii calitative a scrisului nos
tru, a fondului de idei al ziarului, deschid perspectiva ridi
cării pe o nouă treaptă a muncii fiecăruia dintre noi. 
Vă promitem solemn că vom folosi întreaga noastră price
pere pentru a da viață tuturor acestor îndemnuri, că ziarul 
își va îndeplini cu cinste misiunea ce-i revine ca organ al 
Uniunii Tineretului Comunist, să răspîndească larg în rîn- 
dul tineretului ideile partidului, să contribuie la procesul 
de educare a generației tinere, să mobilizeze tineretul la 
măreața operă condusă de partid — construirea în Româ
nia a societății socialiste multilateral dezvoltate.

înalta distincție pe care a primit-o azi ziarul, Ordinul 23 
August clasa I, precum și distincțiile acordate lucrătorilor 
ziarului constituie pentru noi un fericit imbold, ne întăresc 
hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a ne în
deplini sarcinile de ziariști comuniști. Ne angajăm solemn 
în fața conducerii partidului, în fața dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom sluji cu credință cauza nobilă a 
partidului, că vom face totul pentru a fi de folos patriei, dez
voltării și înfloririi multilaterale a României socialiste.

politicii interne și externe a 
partidului nostru, pentru pro
movarea principiilor sale etice 
în rîndurile tineretului în în
treaga noastră societate.

Referindu-se în continuare 
la sarcinile ce revin publica
țiilor noastre de tineret și în 
special „Scinteii tineretului", 
vorbitorul a spus : „Scînteia 
tineretului" — organul central 
de presă al Uniunii Tineretului 
Comunist — trebuie să-și spo
rească în primul rînd contri
buția în activitatea de edu
care pentru muncă a tinere
tului, de promovare a spiri
tului militant, de angajare și 
dăruire a tineretului, pentru 
cauza partidului, a construc
ției socialiste, de mobilizare 
activă a maselor 
la orașe și sate, 
și uzine, de pe șantiere și 
ogoare, la munca 
înfăptuire a sarcinilor econo
mice actuale, a planurilor de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, a bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului — teme
lia progresului multilateral al 
patriei noastre".

Relevînd atenția pe care 
partidul și statul o acordă ri
dicării nivelului de cultură a 
maselor, dtezvoltării învăță- 
mîntului și științei, vorbitorul 
a spus în continuare: „Este 
datoria presei noastre de ti
neret, a „Scînteii tineretului", 
de a menține mereu trează în 
conștiința tinerilor pasiunea 
pentru învățătură, pentru 
știință, pentru cultură, de a 
contribui la formarea tineri
lor noștri de azi ca oameni 
Culți, cu o temeinică pregă
tire de specialitate, cu un larg 
orizont de cultură, cu o solidă 
pregătire științifică, funda
mentată pe concepția mar
xist-leninistă a partidului 
nostru. în actuala etapă a ac
tivității noastre este necesară 
ridicarea exigenței și comba
tivității ideologice a ziarului, 
sporirea aportului său la pro
pagarea pozițiilor teoretice 
ale partidului nostru, a apre
cierilor sale asupra fenome
nelor actuale ale lumii con
temporane, asupra proceselor 
care au loc în societatea 
noastră, promovarea atitudi
nii militante împotriva con
cepțiilor retrograde, a influ
ențelor și manifestărilor ideo
logiei străine.

Multiplicînd 
tineretul creator,' 
și încurajînd creația literar- 
artistică, publicațiile noastre 
de tineret trebuie să mani
feste discemămînt și înaltă 
exigență ideologică și artisti
că, să promoveze creația de 
artă ancorată în realitățile 
noastre sociale, care militează 
activ pentru cauza construc
ției socialiste, pentru promo
varea principiilor noastre eti
ce, pentru formarea conștiin
ței socialiste a maselor.

„Scînteia tineretului", cele
lalte publicații de tineret, tre
buie să desfășoare o activi
tate neslăbită de educare pa
triotică a tineretului, de cul
tivare a dragostei față de glia 
strămoșească, față de tradi
țiile înaintate ale poporului, 
a hotărîrii de a apăra cuce
ririle revoluționare și de a-și 
dărui toate forțele propășirii 
necontenite a patriei socialis
te. Făcînd larg cunoscute în 
rîndul tineretului principiile

de tineri de 
din fabrici

concretă de

legăturile cu 
, promovînd
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politicii externe a partidului 
și statului nostru, presa de ti
neret trebuie să cultive senti
mentele internaționaliste de 
stimă și respect față de cele
lalte popoare, de prietenie 
frățească cu tineretul țărilor 
socialiste,. de solidaritate cu 
tineretul și forțele revoluțio
nare și progresiste din lumea 
întreagă.

Publicațiile de tineret și în 
primul rînd „Scînteia tinere
tului" trebuie să fie ajutoare 
de nădejde ale Uniunii Tine
retului Comunist în perfecțio
narea continuă a activității 
sale în rîndul tuturor catego- 

, riilor de tineri. Popularizînd 
experiența pozitivă, promo
vînd activ schimbul de idei, 
criticînd neajunsurile din ac
tivitatea organizațiilor noas
tre, dezvoltînd opinia de 
masă împotriva fenomenelor 
negative, a inerției și închis
tării birocratice, publicațiile 
noastre trebuie să se afirme 
tot mai mult ca agitatori și 
organizatori colectivi — spri
jinind activ eforturile de ri
dicare continuă a calității și 
forței de atracție a activități
lor noastre, de stimulare și 
valorificare tot mai largă a 
inițiativei și energiei tinere
tului.

Toate aceste cerințe solicită 
ridicarea continuă a măiestriei
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de constructori se prezintă 
patru absenți la primul loc 
muncă.

Dumitru Șt. Tacciuc trebuie să 
fi primit deja a doua invitație 
din partea consiliului popular ju
dețean, pe adresă lui de acasă, 
din Rădăuți, strada îngustă nr, 5. 
Nici un răspuns. Presupunem că 
proaspătul absolvent al Facultății 
de construcții din Iași și-a as
cuns într-un sertar cartonul care 
îi desemnează profesia și a pornit 
să-și caute un alt post.

Pe lista celor care trebuiau să 
sosească de două luni în Vrancea 
mai figurează Paula Luminița 
Frunzescu, absolventă a Facultă
ții de construcții-instalații, cu do
miciliul în București, str. Făinari 
nr. 19, și llie Gh. Dinescu, spe
cialist în geodezie și sistematiza
re, din comuna Cîmpurile, Dum- 
brăvița.

„La Comitetul de stat pentru 
economia și administrația loca
lă se cunoaște foarte bine ne
voia acută de ingineri a județului 
— ne spune tovarășul C. Veber. 
Cu toate acestea iată ce am pri
mit de la această instituție de 
coordonare republicană".

Am în față adresa cu nr. 4 313, 
semnată de secretarul general 
Dumitru Hoit, prin care se înain
tează Consiliului județean cererea 
de negație a inginerului Liviu St. 
Pătărău, absolvent al Facultății de 
construcții din București, specia
litatea mașini-unelte.

„Liviu Pătărău, a fost pe aici, 
l-am încredințat că i se vor asi
gura toate condițiile. A plecat 
însă, solicitîndu-ne negația. Bine
înțeles că n-am fost de acord. 
Cum am putea să susținem că 
nu avem nevoie de un inginer 
constructor, mai ales în speciali
tatea lui continuă interlocuto
rul nostru.

tie 
cu 
de

gazetărești a tuturor redacto
rilor din presa noastră de ti
neret, perfecționarea profe
sională și lărgirea orizontului 
ideologic, lupta hotărîtă îm
potriva fenomenelor de su
perficialitate și formalism, 
promovarea unui spirit nova
tor și a unui înalt conținut de 
idei, a unor forme și moda
lități publicistice care să cap
teze interesul cititorilor, să a- 
sigure creșterea eficienței 
ziarului, a publicațiilor noas
tre".

în încheiere vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că re
dacția ziarului își va spori 
eforturile în vederea îndepli
nirii cu cinste a înaltelor în
datoriri ce îi revin și a urat 
întregului colectiv noi succese 
în muncă pentru ca „Scînteia 
tineretului" să se situeze me
reu la înălțimea glorioaselor 
tradiții ale mișcării noastre 
revoluționare de tineret, ale 
presei comuniste, să slujeas
că cu abnegație politica par
tidului, cauza generală a so
cialismului, progresului și pă
cii în lume.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participa nții la 
adunare au adoptat textul 
unei telegrame adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★
Cu prilejul împlinirii a 25 

de ani de la apariția primului 
număr al ziarului „Scînteia 
tineretului" a avut loc solem
nitatea înmînării de ordine și 
medalii ale Republicii Socia
liste România unor redactori 
și tehnicieni ai ziarului.

Au fost conferite „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a tovară
șilor Nicolae Arsenie și Vasile 
Barac, redactori-șefi adjuncți ; 
Vasile Căbulea, Dumitru Ma- 
tală și Vartan Arachelian, 
șefi de secție ; Milu Brucăr, 
Petre Victor Constantinescu și 
lordache Bodea, redactori ; 
Marieta Vidrașcu, reporter; 
Ana Hogea și Maria Dragomir, 
corectori șefi ; Dumitru Mol- 
doveanu și Gabriel Florea, 
tehnoredactori : Anca Caiman, 
desenatoare, și Ioan Rus, cores
pondent, ordinul „Meritul 
Cultural" clasa a Hî-a tovară
șului Constantin Stănescu. re- 
dactor-șef adjunct, ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a V-a tovară
șilor Lucretia Lustig, șef de 
secție si Adolf Bianu. secretar 
de redacție, iar ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu" clasa a V-a 
tovarășului Edgard Oberst, șef 
de secție.

S-au acordat, de asemenea. 
„Medalia Muncii" și medalia 
„A 25-a aniversare a Eliberării 
Patriei" tovarășilor : Adrian 
Vasilescu, Rădița Neagoe. Ton 
Timofte, Vera Enderjevschi. 
Neagu Udroiu, Angela Nacu. 
Irina Scarlat. Constantin Tor. 
dan. Alexandru Gripcă, Emi- 
lian Plecan. Vergilia Tănase. 
Niculina Mircea, Hie Neacșu. 
Alexandru Nicolau.

Din partea C.C. al U.T.C., 
tovarășul Ion Iliescu a înmî- 
nat Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.C. tovarășilor Sebastian 
.Costin, Galina Bădulescu, Ale
xandru Bălgrădean, Ion Chi
rie, Viorel Raba, Vasile Răves- 
cu, Victoria Segărceanu, Tra
ian Ungureanu.

JUSTIFICĂRI... INJUSTE

Am părăsit orașul Focșani du
pă o discuție cu cîțiva dintre co
legii celor mai sus menționați. 
Nota dominantă a fost optimis
mul, mulțumirea față de căldura 
cu care au fost întîmpinați („ne
bănuită", mi-au mărturisit doi 
dintre cei care veniseră aici cu 
rezerve), satisfăcuți de condițiile 
de viață și muncă asigurate. Peste

ȘI ȘCOLI
«nnui

Duminică, în mai multe 
localități din țară au avut 
loc festivități prilejuite de 
aniversarea unor licee și 
școli generale. Liceul nr. 3 
din Tr. Severin și-a sărbă
torit semicentenarul. Cu a- 
cest prilej, au fost organiza
te aici sesiuni de comunicări 
științifice ale cadrelor 
d'actice, un simpozion 
tema „Tineretul nostru 
50 de ani de activitate a .. 
ceului", spectacole omagiale, 
întreceri sportive și o ex
cursie pe șantierul Sistemu
lui hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier.

Locuitorii din comuna Ip. 
județul Sălaj,' au sărbătorit 
200 de ani de existență do
cumentară a școlii românești 
din comună. Și aici, festivi
tățile au început cu o se
siune de comunicări ale ca
drelor didactice. Tot în ju
dețul Sălaj, locuitorii satului 
Giurtelec au sărbătorit îm
plinirea a 175 de ani de la 
înființarea școlii generale.

La adunările festive orga
nizate cu acest prilej au fost 
evocate principalele etape 
ale drumului parcurs de a- 
ceste vechi lăcașe de cultu
ră, activitatea desfășurată 
pentru pregătirea și educa
rea multor generații, dezvol
tarea învătămîntului in 
construcției socialiste și 
spectivele ce i-au fost 
chise.

Int.r-o atmosferă de 
ternio entuziasm, participan- 
ții au adoptat telegrame 
adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care își 
exprimă calde mulțumiri și 
recunoștință profundă parti
dului și statului pentru grija 
ce o acordă dezvoltării în- 
vățămîntului în țara noastră.

dl- 
pe 
la 
li-

anii 
per- 
des-

pu-

(Agerpres)

Am fost martorii uneia din
tre cele mai interesante săp- 
tămîni muzicale, o săptămină 
care a debutat cu un concert 
de prime audiții de muzică 
americană în interpretarea 
violonistului Mihai Constan
tinescu și pianistei Maria 
Cardaș și s-a încheiat cu un 
simfonic al Filarmonicii di
rijat de Georges Pretre — un 
reputat oaspete francez.

Din mulțimea acestor 
venimente" 
le-a meritat 
Concertul 
meră din 
Eormația 
condusă 
orchestra 
Munchen ne-a. dăruit a mare 
întîlnire artistică, ne-a dat o 
lecție de calita
te și rigoare ar
tistică, de stil 
și bun gust in
terpretativ, ne-a 
redat credința 
în acele „seri 
de muzică" ca
pabile â trans
forma arta in
terpretativă a- 
semenj marilor 
capodopere mu
zicale în perene 
valori artistice.

Ansamblu] condus de un 
exuberant conducător — 
Hans Stadlmair a fost înfiin
țat în 1953 de către Christoph 
Stepp Hans Stadlmair a pre
luat conducerea orchestrei 
în 1956.

In decursul acestor ani (îri 
1952 Ansamblul susținuse de 
acum la Munchen cel de la 
1 000-lea concert) printr-o 
fecundă activitate, formația 
a dobîndit unitatea, contopi
rea, omogenizarea care fac 
Ca un număr de 15 instru
mente să răsune într-o uimi
toare sincronizare.

Perfecțiunea caracterizea
ză fiecare dintre măsurile, 
fiecare dintre versiunile 
munchenezilor.

Fără îndoială că oricare 
dintre acei care au ascultat 
miercuri seara sub cupola 
Ateneului Divertismentul in 
sol major de Mozart, vor gă
si cu greu cuvintele capabi
le să dimensioneze nu numai 
inefabilul interpretării (care 
a reușit să cumuleze în a- 
ceastă mică piesă forțe carac-

„e- 
marile aplauze 

fără îndoială 
orchestrei de ca- 
Munchen. După 

„Eugene Ysaye" 
de Lola Bobescu, 

de cameră din

teristice stilului mozartian) 
ci fluiditatea ritmică, subti
litatea dinamicii, formidabila 
precizie cu care ansamblul 
răspunde sugestiilor dirijora
le.

Au existat în finalul con
certului lui Vivaldi (de alt
fel o lucrare mai puțin ca
racteristică pentru geniul 
marelui italian) un moment 
de inadvertență dar parcă... 
acest moment nu a făcut de
cît să sublinieze impecabili- 
tatea celor două ore de mu
zică.

Programul a fost divers, 
caracterizînd repertoriul for
mației care și-a însușit mari
le creații ale literaturii mu
zicale de la preclasici la con
temporani.

PEREMTATEA

în Concerto grosso nr. 8 
de Haendel, în Divertismen
tul lui Mozart, în cele Cinci 
piese pentru orchestră de 
coarde de Hindemith, în cele 
trei bisuri oferite (Andante 
de Mozart, Marș de Schu
bert, Variațiuni de Michael 
Haydn) autenticitatea stilis
tică, precizia în atac, căldu
ra sonorităților au fost la 
înălțimea marilor „ștachete" 
muzicale. Și Hindemith fal
sificat de atîtea ori de inter- 
preții ee-1 redau cu o savan
tă plictiseală a avut savoare, 
inedit, „chemarea" de a-1 re- 
asculta.

După concertele formației 
conduse de Lola Bobescu, 
fremătătoarea seară muzica
lă oferită de munchenezi tre
buie să fie fără îndoială un 
îndemn pentru cultivarea u- 
nei formații românești simi
lare care trebuie să ne aducă 
permanent în viața de con
cert ' meditațiile sonore con
cepute pentru microansam- 
bluri.

IOSIF SAVA

PROBLEME SÎNT, NU NE PLlNGEMH
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cipat Ia materializarea a două 
inițiative care s-au dovedit efi
ciente, care au asigurat alături 
de unele măsuri ale conducerii, 
bunul mers al lucrărilor pe șan
tier. Mă refer la două acțiuni : 
prima a avut drept scop econo
misirea materialului iemncs prin 
strîngerea și stivuirea lui după 
terminarea lucrărilor la anumite 
puncte Și folosirea deșeurilor ; a 
doua și-a propus valorificarea 
deșeurilor de cărămidă prin uti
lizarea lor la acoperiș, pentru 
betonul în pantă.

Inițiativele au impulsionat ac
tivitatea pe șantier, au contri
buit la încheierea unui bilanț 
pozitiv. Lor li se alătură și o ini
țiativă a comitetului municipal 
U.T.C. care a solicitat, în ace
lași scop, participarea elevilor 
din localitate. Pe timpul verii 
aici au fost constituite tabere 
de muncă patriotică, fapt ce a 
ajutat la obținerea unui ritm de 
lucru satisfăcător.
INDICATORUL PRODUCTIVITĂ
ȚII ILUMINEAZĂ PREZENTA 

OMISIUNILOR
Fără îndoială, inițiativele re

levate mai sus au. fost bune, ele 
întrunind totodată din partea 
conducerii șantierului toate su
fragiile. Ajungînd însă la timpul 
prezent, deci în această perioa
dă cînd se cer noi eforturi pen-

La domiciliul lui Liviu Pătărău, 
îi găsim numai pe părinții adop
tivi ai băiatului, doi oameni ama
bili.

— S-a căsătorit în ultimul an 
de facultate, soția e încă stu
dentă, au și un copil — ne spune 
mama. El a lucrat cîtva timp la 
Popești-Leordeni pe post de 
muncitor, dar acum nu se mai 
poate. îi cer de la întreprindere 
diploma.

tru îmbunătățirea activității pe 
șantierele de investiții, consta
tăm că aceste inițiative au ră
mas doar sclipiri sau ca o do
vadă a ceea ce se nursa între
prinde. întrebarea adresată se
cretarului comitetului U-T.C. se 
referea tocmai la contribuția or
ganizației U.T.C. în momentul 
actual, cînd Plenara C.C. al 
U.T.C. din 10—11 octombrie 1969, 
a stabilit sarcini precise pentru 
sporirea aportului tinerilor la 
realizarea sarcinilor de investi
ții.

— în programul de activități 
d'e pe acest trimestru, ne de
clară ing. Ștefan Antal, secre
tarul comitetului U.T.C, am o- 
mis prevederea pentru acest 
trimestru, capitalul ce se referă 
la activitatea tinerilor în produc
ție. Nu ne-am jjropus nici o ac
țiune în acest sens. E o greșeală 
a noastră.

Recunoașterea deschisă nu 
micșorează cu nimic răspunde
rea care revine secretarului și 
celorlalți membri din comitetul 
U.T.C., precum și primului se
cretar al comitetului municipal 
U.T.C., losif Pakot, prezent la 
discuție. Cu atît mai puțin cu 
cît sarcinile actuale ale șantie
rului impun eforturi din partea 
tuturor factorilor. Se pare însă 
că atît secretarul cît și membrii 
comitetului au uitat numărul 
mare de absențe înregistrate, că 
fondul de timp e încă risipit eu

destulă ușurință, ceea ce a dus 
la nerealizarea indicatorului pro
ductivității muncii. Toate aces
te chestiuni nu au stîrnit în 
ultimele două luni nici un ecou 
din partea organizației U.T.C. 
Nici atunci și nici acum. Ne-am 
așteptat ca în programul de ac
tivitate sau pe teren, să luăm 
cunoștință de acțiuni pentru 
combaterea absențelor nemoti
vate (întîlniri, anchete etc.) 
pentru folosirea timpului de lu
cru. Pe lingă acestea, dat fiind 
faptul că în curînd fabrica va 
fi predată beneficiarului, ne aș
teptam _ ca organizația U.T.C. 
să inițieze acțiuni pentru șter
gerea urmelor șantierului din 
jur, pentru predarea obiectivu
lui în condiții cît mai bune.

— Nu putem spune că la ora 
actuală este conturată o activi
tate specifică de tineret la noi, 
ne spune cu o undă de regret 
tovarășul inginer Alex. Vecerdi, 
șeful șantierului. Și nu ne plîn- 
gem că n-ar exista probleme 
care își așteaptă rezolvarea.

Care sînt aceste probleme ? 
Este suficient doar să rămîi cît
va timp pe șantier. Membrii co

mitetului U.T.C. se află acolo 
ore în șir în fiecare zi. De ce 
își refuză comitetul, membrii 
săi satisfacția de a fi prezenți 
în miezul lucrurilor, de a con
tribui _ prin forme și mijloace 
proprii la educarea prin muncă 
a tinerilor de pe șantier ?
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FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele 9", 
11,45 ; 15,30; 18,15; 20,45).

căldură : rulează la Republi
ca (orele 9,3»; 11,45; 14; 16,IM
18,30; 21).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA leului de 
ARGINT : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,ffi; 21), 
București (orele 9; 11,15’ 13,30;
16,15; 18,45; 21), Favorit (Oit.e 10; 
13; 15,30; 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15;; 18; 20,45).

GALILEO GALtLEI : rulează Ia 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Viitorul (orele 15,304 
18; 20,30).

VIRIDIANA : rulează la Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST S 
rulează la Grivița (orele 9,15; 12; 
15,15), Bucegi (orele 9,30; 12;
15; 16,30; 19,30).

BALTAGUL : rulează la Grlvlța 
(orele 18,15; 20,30), Floreasca (orei# 
9; 11,30; 15; 18; 20,30).

ULTIMA LUNĂ DE TOAMNĂ t 
rulează la Doina (orele 18,15; 20,30).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI t 
rulează la Doina (orele 9—16 în 
continuare).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile IIX 
și IV) : rulează la Buzești (orele 
15,30; 19).

RĂZBOI Șl PACE : (seriile I șl 
II) ; rulează la Unirea (orele 
15,30; 19).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA J 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : r/ ,a- 
ză Ia Miorița (orele 9,30; t .30; 
16,15; 19,30), Tomis (orele 8—.T-iil 
continuare; 17; 20).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulează 
la Lira (orele 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL: 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Cotroceni (orele 15,30; 20,30).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI: rulează la Cotroceni
(ora 18).

PARIA : rulează la Lumina (o- 
rele 8,45—16,15 în continuare; 
18,30; 20,45), Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20), Moșilor (orele 15,30; 
18).

TIGRUL : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15), Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

OAMENI ÎMPIETRIȚI: rulează 
la Moșilor (ora 20,30).

LUPII ALBI : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Volga 
(orele 9—15,30 în continuare; 18;
20.30) .

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Popular (o 
rele 15,30; 18), vitan
15,30; 18). *

NOAPTEA; rulează Ia Popular 
(ora 20,30).

CRĂCIUN CU ELISABETA | 
rulează la Vitan (ora 20,30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la. Munca (orele 16; 20),

ADIO GRINGO : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Arta (orele 9,15—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

ATENTATUL DE LA SARA
JEVO : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCK
FORT : rulează la Rahova (ora 
20,15).

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

APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Progresul (ora 20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

fost absolvenții. E adevărat că 
cei necăsătoriți au primit reparti
ție cîte doi într-un apartament și 
asta pentru o săptămînă-două, 
pînă la terminarea blocului de 
garsoniere. Inginerilor care au 
venit însă cu familia li s-au pus 
la dispoziție apartamente.

Ce să mai adăugăm ? Poate 
doar sfatul ca tînărul inginer să 
se informeze cu mai multă exac
titate, să nu-și mai prelungească

INGINERI CONSTRUCTOR!
cîteva zile sunam la ușa din 
str. Făinari 19, din Capitală.

— O caut pe Luminița Frun
zescu...

— Eu sînt, poftiți.
— Secretariatul Facultății de 

construcții ne-a pus la dispozi
ție lista absolvenților din acest 
an. Am ales cîteva nume, printre 
care și pe al dv.

— Să vedeți, fata o fost repar
tizată la Focșani, intervine în dis
cuție mama. Dar...

Aflăm că Luminița nu s-a pre
zentat la post din cauza unei 
as tenii care o chinuie încă din 
timpul facultății. Asta n-a împie
dicat-o să termine totuși anii de 
studiu.

— Cu ce medie ați terminat ?
— 7 și ceva. Dar nu mi-am 

luat încă examenul de stat
— Bine, o să-l dați în vară și...
— Păi, de asta nici n-am ple

cat din București, îi scapă Lumi
niței. Trebuia să-mi fac proiectul. 
Dar am să mă prezint de la 1 de
cembrie.

Să-i sugerăm că, poate, proiec
tul de diplomă ar fi fost infinit 
mai interesant, dacă ar fi pornit 
de la contactul direct cu prao 
tica ?

Povestea lui Liviu e într-adevăr 
complicată. Trebuie să-și între
țină soția și copilul, nu au locu
ință etc.

— Dar plecarea la Focșani ar 
rezolva toată această Situație, nu 
mă pot abține să remarc.

— El a fost la Focșani, dar nu 
i s-a dat locuință.

Le explic acestor oameni cum
secade că este de datoria consi
liilor populare să asigure condiții 
optime de viață celor care au fost 
repartizați în județul respectiv.

— Liviu a fost acolo și nu i-au 
dat locuință.

Mă cuprind îndoielile. Dacă ?
Revin cu o convorbire telefo

nică la Consiliul popular jude
țean Vrancea. La celălalt capăt al 
firului, tovarășul Dan Ștefan, de 
la serviciul personal.

— Unul dintre inginerii repar
tizați județului dv. susține că ați 
refuzat să-i asigurați locuință...

— Exclus I Primii cărora ne-auț 
străduit să le rezolvăm situația au

starea de incertitudine în care se 
lasă antrenat, să ia hotărîri care 
ar putea fi, într-adevăr eficiente 
sie, muncii, propriei familii.

LOCUL UNUI CONSTRUCTOR 
ESTE ACOLO UNDE 
SE CONSTRUIEȘTE I

în urmă cu un an, cam în a- 
ceeași vreme de pîrguire a roa
delor, am făcut cunoștință cu 
inginerul Liviu Martinescu. Ter
minase Facultatea de construcții 
din Iași și venise să lucreze în 
Vrancea, județ în vîrstă de nu
mai cîteva luni. îmi explica răb
dător un adevăr elementar: că 
locul unui constructor este acolo 
unde se construiește. Se con
struiește peste tot, admitea el, dar 
aici, în Focșani sînt parcă mai 
multe de făcut decît la Iași sau 
Bacău, Cluj sau Timișoara. îl în- 
tîlnisem peste cîteva luni încălțat 
cu cisme de cauciuc, mîndru și 
puțin îngrijorat că i s-a încredin
țat lui, care abia reușise să uite 
emoțiile examenului de stat, con
ducerea unui șantier și că va 
trebui să coordoneze munca unor 
oameni cărora ar fi putut foarte 
bine să le spună tată. Știa sau

intuia că în fața lor nu se poate 
impune decît printr-o participare 
efectivă, cel puțin egală cu cea 
pe care o depun ei. Că oamenii 
aceștia hotărîți, care își înseamnă 
popasurile vremelnice prin țară 
cu case și școli, fabrici și spi
tale, creșe și teatre, sînt intran
sigenți atunci cînd simt impos
tura. Aflam peste cîtva timp că 
a reușit să se facă ascultat, că 
muncitorii îl iubesc pe tinerelul 
acesta care i-a făcut să-i uite 
vîrsta și să-i prețuiască în 
schimb priceperea. Privindu-l mă 
întrebam : să fie oare omul a- 
cesta mai puțin fericit decît aceia 
care au reușit să obțină o nega
ție ? Exclus ! Satisfacțiile lui 
provin din succesul propriei in
tegrări în viața locuitorilor Vran- 
cei .între care se numără, acum.

Ca și el mulți alții, veniți aici 
să muncească, se recomandă azi 
cu mîndrie drept „oameni ai 
Vrancei". Nu numai cei născuți 
pe aceste meleaguri, ci și cei care 
au poposit aici în toiul preface
rilor. Oameni ai Vrancei sînt 
toți, cei care au înlocuit teascu
rile cu modemul combinat de vi- 
nificație, care au ridicat la capă
tul de drum al lemnului unități 
economice de valorificare supe
rioară a acestuia, care au trans
format nuielele de răchită în 
materia primă a unei industrii de 
succes. Dacă-i întrebi ce i-a adus 
în Vrancea, îți răspunde cu 
nemulțumirea omului care trebuie 
să repete un lucru de la sine 
înțeles : a fost nevoie și am ve
nit aici.

Așa au crezut de cuviință să-și 
aducă prinosul de recunoștință 
Almei Mater, să răspundă efor
turilor poporului, prin care li 
s-au 
nice de studiu, 
fesia î 
absolvire 
în locul ei nu putem citi decît 
„vînători de negații", de viață 
fără muncă dar și fără satisfacții.
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Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (Sala Studio): TRAVESTI — 
ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20.

asigurat condiții priel- 
Altfel, pro-

înscrisă pe diploma de 
s se estompează și
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• 18,00 Deschiderea emisiunii.
Consultații tehnice. Tema : Pla
toul și regia tehnică a studioului 
de televiziune « 18,20 Confrun
tări — emisiune pentru tineret. 
Radiografia unei hotărîri • 18,50 
Valsuri în interpretarea fanfarei 
Fabricii de conserve Tecuci, for
mație laureată la al IX-lea Con
curs al artiștilor amatori o 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 De
dicații muzicale. își dau con
cursul : Doina Badea, Margareta 
Pîslaru, Ștefan Bănică, Dumitru 
Furdul, Dumitru Rucăreanu, Au
relian Andreesct • 20,00 Romaji 
foileton „La răscruce de vîntur^* . 
(II) • 20,50 Din lumea științei a. 
Film „Mașini electronice" • 21,20 
Reflector. Telefoileton cotidian • 
21,30 steaua fără nume — emi
siune concurs de muzică ușoară. 
Prezintă Dan Deșliu • 22,30 Tele
jurnalul de noapte • 22,45 Scena 
emisiune de actualitate și critică 
teatrală. Teatrul — artă de for 
public. Arta spectacolului șl sluji
torii ei. Mari actori — mari regi
zori Condiția dramaturgului tt- 
năr : căi de promovare. Ce rezul
tate a obținut in ultimii ani „cer
cul de dramaturgie" al Uniunii 
Scriitorilor 7 Participă : Aurel 
Baranga, Radu Popescu, Ion Bă- 
leșu, Dinu Săraru, Matei Căllnes- 
cu. Premieră la teatrul „L. S. 
Bulandra". „Transplantul Inimii 
necunoscute" de Al. Mlrodan in 
regia lui Monl Ghelerter. Micro- 
medalion — actrița Livia Baba da 
la Teatrul din Sibiu.
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Balet în crescen
do, cu Dumitra
che prim-solist.

Fotografia : 
VASILE 
RANGA

Dmamo trei victorii
în patru zile

ALO, MEXICO ? VENIM!
Uf ! In sfîrșit, s-a terminat. Emoția ne lasă, încet, încet. Fe

bra mexicană începe să scadă. Alea jacta est! Cît de mult am 
așteptat aceste clipe ! Reprezentativa de fotbal a României s-a 
calificat pentru turneul final al C.M. Este cel mai mare și mai 
strălucit succes, care vine după bătălii cum n-a mai cunoscut 
fotbalul nostru niciodată. Este, dacă ne gindim, o adevărată 
odisee ! Să ne amintim numai cît de greu a fost acest derby al 
preliminariilor ! Pină la urmă el s-a soldat cu un meci egal, dar 
un draw care contează tot atît de mult cît o victorie, dacă avem 
in vedere că el ne-a deschis porțile Mexicului. Mă gîndesc cite 
inimi au plîns de bucurie ! I-am văzut pe băieți, după fluierul 
Jinal, pe antrenori și — de ce n-am spune-o ? — pe președintele 
federației, imbrățișîndu-se și felicitîndu-se cu lacrimi în ochi. 
A lost cea mai dramatică întîlnire, prin miza ei fabulos do 
mare — acum, ori niciodată ! — din analele fotbalului româ
nesc. Apele s-au limpezit, verdictul a fost pronunțat in favoarea 
tricolorilor. Ultimul efort — dar ce efort I — primul pas pe ma
gistrala Mexicului. Ziua cea din urmă a emoțiilor, dar și ziua 
cea dinții a bucuriei depline. „Unsprezecele" speranțelor româ
nești și-a făcut datoria. Să-i felicităm pe băieți, pe antrenori, 
pe toți cei ce și-au adus contribuția la acest succes, într-un fel 
sau altul, din căldura adincului inimii noastre. Bravo băieți, din 
suflet bravo ! V-ați ținut de cuvînt, ați făcut din duminica bu
nei noastre speranțe ziua intrării in eșalonul celor mai bune 
16 echipe de pe mapamond. Și aceasta nu-i puțin lucru.aceasta nu-i pu(in lucru.

Dincolo de aceste consideren
te care privesc exclusiv perfor
manța calificării — și pe care 
am fi dorit s-o sărbătorim prin
tr-o victorie, ca sentimentul sa
tisfacției să fie plenar — să ne 
oprim, cu mai multă atenție, 
asppra partidei.

...Cei circa 100 000 de . 
tori și-au luat locurile în tri
bune începînd încă de la orele 
10: la cumpăna amiezii erau 
arhipline. Niciodată n-am văzut 
stadionul „23 August" atît de 

- “Mu colorat, cu atîtea mii de 
ftegulețe fliuturînd și cu un cor 

încurajărilor atît de numeros 
și frenetic. Pe fundalul de in
fern al sunetelor sirenelor și al 
celorlalte năstrușnice invenții 
sonore, apăreau lozinci ca a- 
cestea, sugestiv ticluite de cro
nicarii anonimi : „Dinule, tîr- 
goviștenii cred în tine" sau 
„Brîuil pe șase, ca la Argeș, 
Dobrine".

Partida începe furtunos, în 
forță, printr-un angajament to
tal al jucătorilor. Schimburile 
de mingi se succed cu destulă 
repeziciune dar și cu. suficientă 
imprecizie și nesiguranță pen
tru a demonstra că jucătorii 
ambelor echipe sînt stăpîniți de 
trac, comițînd, adesea, greșeli 
elementare. Surprinde începutul 
timid al reprezentanților noș
tri, care nu reușesc să-și impu
nă jocul, în vreme ce adversarii 
controlează cu mai multă au
toritate terenul, inițiază acțiuni 
dinamice și pun în "pericol 
poarta apărată de Răducanu. 
Iuți, deciși în apărare ca și în 
acțiunile ofensive, ei joacă ca 
pe teren propriu. Așteptăm mi
nute în șir să vedem că. echipa 
noastră se redescoperă .și devi
ne team-ul de marcă pe care 

/■“l-am văzut în ultimele întîlniri 
și nu ne vine să credem că 
Sătmăreanu se lasă depășit cu 
atîta ușurință, că el ca și Dan 
și Hălrrtăgeanu, hrftează, pierd, 
sau trimit mingi ia adversar 
care ar putea încheia epopeea 
luptei pentru calificare prin
tr-un final dramatic. în loc să 
forțăm adversarul să-și adapte
ze jocul după al nostru, sîntem 
noi puși în postura sâ căutăm 
antidotul care să restabilească 
echilibrul pe teren. Pînă la 
unmă Radu Nunweiller, Luces- 

■^Tl.cu, Dembrovschi, Dinu, încear- 
că să calmeze jocul. Se culcă 
mingea la firul ierbii, se pa
sează mai mult. Și iată că în
cep să se contureze cîteva ac
țiuni ofensive mai bine gîndi- 
te ale tricolorilor care pun în 
pericol poarta lui Ikofiomopou- 
los. Șuturile capătă mai multă 
precizie și golul plutește în 
aer. El vine în min. 38. Lu
cescu execută o lovitură de colț 
de pe partea dreaptă, Dem
brovschi se înalță și... 1—0 pen
tru România. Tribunele, care aș
teptaseră atîta un asemenea dez- 
nodămint, delirează.

Repriza a doua debutează i- 
dentic cu prima. Tn vreme ce 
ne așteptăm ca pentru jucătorii 
noștri pauza să fie un sfetnic 
bun, iată că cei care-și impun 
din nou jocul sînt adversarii. 
Nesiguranța Apărătorilor ne dă 
din nou emoții, 
„leagă" suficient 
canții— mai ales 
mitrache, sînt o 
pentru apărarea 
și solidă. Adversarii, nu se lasă 
invitați, profită de ritmul lent 
și de deruta jucătorilor noștri 
ți ies la atac.

Dinu pierde la Domazos, acesta 
face doar cîțiva pași, fără să în- 
timpine nici un obstacol, și de 
la vreo 18—20 de metri șutează

specta-

Mijlocașii nu 
jocul iar ata- 
Dobrin și Du- 
pradă ușoară 
elenă, mobilă

năpraznic adu cînd egala rea i
1—1. Răducanu, plasat defectuos, 
atinge mingea dar nu o poate 
reține. Este minutul 50. Ce se va 
întîmpla ? Stupefacție pe teren, 
stu;>efacție în tribune. Tribune
le îngheață și rămin mute multă 
vreme, exact în momentele cele 
mai dificile cînd echipa noastră 
părea descumpănită. Păcat ! Ju
cătorii de-abia cind au văzut că 
se poate Întîmpla neprevăzutul, 
încep să lupte cu mai multă 
convingere Gîndind mai rtiult, 
treptat, încep să conceapă ac
țiuni mai clare, și printr-un joc 
mai lucid, mai calm, echilibrea
ză psihologic situația ; apărarea 
în frunte cu Răducanu, Deleanu. 
Dan printr-o dăruire exem
plară, destramă incisivele și pe
riculoasele asalturi inițiate și 
dirijate de Domazos, Papaioanou 
sau Sideris. în cîteva rînduri a- 
jungem să dominăm cu autori
tate — odată, Dumitrache, poate 
fi oprit numai de tricou de că
tre Spiridon, ca și în prima re
priză cînd Gaitatzis îl stopează 
în aceeași manieră pe Dembrov
schi — și să fim pe punctul de 
a majora scorul. Dumitrache ra
tează cea mai mare ocazie a me
ciului în min. 67 : de la 2 m ri 
dică mingea, 
bară, cînd 
putut face 
ziu._ tot el greșea din nou ținta 
apoi Radu 70 T ——
85 și din _________ , ...
min. 88 numai prin intervenții
le miraculoase ale portarului 
grec, nu reușesc > să modifice 
scorul. Meciul ia sfîrșit în timp 
ce în tribune se aprind torțe iar 
sirenele sună necurmat.

Și-acum, „eroii !“. Meciul n-a 
fost nu știu cît de spectaculos ; 
echipa noastră n-a jucat decît 
ca intenție tactică la valoarea ei 
cunoscută și unanim apreciată 
Există, desigur cauze obiective. 
Totuși, pentru prezența noastră 
la Turneu! final din Mexic, rare 
aureolează orice reprezentativă 
din lume, merită să ne oprim 
fie și pe scurt, asupra autorilor 
performanței. Răducanu nu s-a 
intimidat de faima „vedetelor" 
Domazos și Sideris ; el are me
ritul că a spulberat cîteva oca
zii bune de gol ale adversarilor, 
prin ieșiri oportune, curajoase. 
Nu-1 putem considera absolvit 
de golul primit. Ceilalți apără
tori au fost mai nesiguri, mai 
inegali pe parcursul meciului, 
decît în partidele anterioare, dar 
s-au regăsit pînă la urmă și se 
poate considera că au contribuit 
substanțial la epilogul fericit. 
Dinu și Radu Nunweiller, au 
muncit enorm, acoperind o mare 
rază de acțiune dar și ei ni s-au 
părut mai puțin clarvăzători ca 
altădată. Ofensiva noastră nu a 
excelat — Dobrin nu a fost nici 
pe departe în plenitudinea for
țelor — iar Dumitrache cu ghi
nion la finalizare, ieri mai mult 
ca oricînd, obligat să acționeze 
solitar — dar Dembrovschi și 
Lucescu, extremele, și-au făcut 
din plin datoria,. jucînd fiecare 
cît doi.

Desigur, dacă facem și consi
derații critice chiar în acest 
moment de mare bucurie pentru 
toți iubitorii fotbalului, este pen
tru că ei ne-au oferit în restul 
partidelor din preliminarii eta
lonul lor valoric, pe care-1 do
rim și-I așteptăm dezvoltat în 
perioada pregătirilor pentru ma
rea confruntare din Mexic. Cert 
este că ei s-au dăruit jocului, 
cauzei calificării și au contribuit 
cu toții, jucători și antrenori, ia 
un bijanț general ce le face cin
ste. încă o dată, felicitări !

incredibil, peste 
portarul n-ar mai fi 
nimic. Ceva mai tir
min. 78, I.ucescu min. 
nou Dumitrache, în

VASILE CABULEA

SUPER
(Urmare din pag. I)

în

fi-
a-

cei multi, care am început 
să iubim cu credință actuala 
reprezentativă, ca țintuiți în 
ghimpii unui cactus al marilor 
emoții sportive. Străpunsă de 
un asemenea ghimpe, inima 
unuia dintre noi, anonimii din 
tribune, a încetat să bată 
timpul penultimei bătălii 
și mi se pare o datorie 
rească să amintim aceasta
cum, în ceasul de bilanț, cînd 
băieții noștri se întorc din 
luptă sub scutul pe care scrie 
„Victorie finală" și cînd pe 
harta soccerului mondial miș
carea fotbalistică românească 
poate fi însemnată — alături 
de cea din America Latină ?i 
Italia, din Peninsula Iberică 
sau Anglia — și ca unul din 
locurile „unde se moare pen
tru fotbal".

...Și pentru că este vorba de 
un ceas de bilanț, de un ceas 
în care fredonăm liniștiți „La

la ceasul destăinuirilor
Dacă vă mai amintiți, a 

doua zi după „îngenuncherea1* 
lui Eusebio la București inti
tulam interviul nostru cu tri
colorii într-un fel entuziast dar 
și circumspect: „Victoria la 
ceasul destăinuirilor". Cei 
unsprezece care au purtat spe
ranțele a 20 milioane de inimi

într-o prezență românească la 
finalele mondiale din Mexic ne 
oferă, iată, astăzi, prilejul fe
ricit — și așteptat aproape 
trei decenii — de a vorbi de 
CALIFICARE. Așadar, ce gîn- 
deau, la cîteva minute după 
scurgerea acelor chinuitoare

5 400 de secunde ale jocului, 
ei, băieții noștri ?

CERBER, DA NOTE

3
7
5
4

7— 6
13— 9
5— 8
8— 10

1. ROMANIA
2. Grecia
3. Elveția
4. Portugalia

CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI l-A EUROPENE :

Sătmăreanu în postura unui simbol pentru visul oricărui fundaș: 
să scoată mingea număi și numai din poarta.- adversă

A FLOARE DE CACTUS!
Cucaracha" și ne uităm în o- 
glinzi ca să vedem cum ne 
stă gătiți cu proaspetele som- 
brero-uri (la care nici nu-n- 
drăzneam să ne gîndim cu un 
an în urmă), eu cred că pri
mul gest pe care se cuvine 
să-l facem în noua ținută este 
acela, cavaleresc, de a ne 
scoate pălăriile-monument fi 
de a desena cu ele un salut 
rotund și pînă la pămînt în 
fața cuplului cel mai străluci
tor (pentru că a fost mereu 
în formă) al „Operațiunii Me
xic" : cuplul Angelo Nicules
cu — Emerich Vogi, strategii 
fi tacticienii acestei operațiuni, 
încăpățânați creatori în stră
dania lor de a face din niște 
puștani talentați, inteligenți și 
ambițioși, o echipă de vedete 
internaționale care au ajuns la 
maturitate sportivă înainte de 
a o fi atins pe aceea de stare 
civilă... Un salut, în același 
timp, pentru Federația Româ-

nă de Fotbal, instituție care 
și-a cîștigat, de asemenea,
prin înțelepciune, vrednicie și 
tact organizatoric, galonul de 
maturitate și privilegiul 
util, sîntem siguri, întregii 
noastre mișcări sportive — de 
a acționa de-acum înainte în 
mod independent... Un salut, 
de asemenea, pentru toți bă
ieții reprezentativei — „gau- 
chos" de dată recentă galo- 
pînd frenetic prin preeriile de 
faimă 'ale sportului-rege — 
și, totodată, îndemnul de a 
purta cu ei, în sinul cluburi
lor din care fac parte, Spiritul 
Naționalei, spirit de seriozita
te și dăruire datorită căruia, 
dincolo de toate harurile lor, 
native sau strict tehnice, am 
învățat să-i iubim și să-i res
pectăm I

..•In sfîrșit, un salut pentru 
noi înșine, anonimii de flacără 
din tribune, trăind sentimen
tul datoriei împlinite și mîndri 
copilărește de floarea de

cactus — în sfîrșit înflorită fi 
pentru noi — care ne strălu
cește la butonieră.

Apoi, cu sombrero-urile pe-o 
sprinceană, să cintăm „La 
Cucaracha", urmăriți de ima
ginea, de după fluierul final, 
a lui Dan Coe dansind dea
supra culoarului de sîrmă de 
la stadion- Imagine eroic-in- 
genuă ce poate fi înregistra
tă ca un simbol al ieșirii fot
balului românesc în aerul tare 
ce înconjoară primele 16 
piscuri ale mișcării fotbalisti
ce mondiale... Dar, fără să 
uităm vreo clipă că aerul tare 
al înălțimilor este întotdeauna 
amețitor și nefast pentru cei 
lipsiți de luciditate.

Adică să nu uităm că greul 
cel greu — al justificării a- 
cestei calificări — abia de-a
cum începe fi că „Operațiu
nea Mexic" nu și-a încheiat, 
de fapt, decît primul capitol. 
Și, vai, cel mai... ușor.

Portarul nostru sever, Rădu- 
oanu, este oarecum afectat de 
acest draw, astfel îneît cîști- 
garea grupei de către teamul 
nostru doar îl bucură, fără a-1 
împinge spre euforie.

— Am avut emoții cît pen
tru 10 ani.

— Ai crezut vreo clipă că 
vom claca ?

— Nu despre asta e vorba ! 
Dar miza meciului ne cam su
grumase. Dacă era o partidă a- 
micală, dau în scris că învin
geam la d>ouă-trei goluri. Emo
țiile ne-au năpădit de tot cînd 
am fost egalați și cînd am vă
zut că adversarii joacă mai 
bine decît ne așteptam. A fost 
atît de greu, incit nu mi-am 
putut permite nici o șotie. Și 
cît am» sperat să mă lase sco
rul să fac și eu „ceva"...

— Lasă că-i mai sănătos so
bru. Spune-mi, dacă ai fi ga
zetar ce note ai da băieților ?

— 7 lui Sătmăreanu și Hăl- 
măgeanu ; 9 lui Dan ; 8 lui De- 
leanu, lui Dembrovschi și lui 
Lucescu, 6 pentru Radu, Dinu 
și Dumitrache.

. — Iar lui Răducanu ?.
— 9 ! Am apărat fără gre

șeală, dar nu merit 10 pentru 
că la gol n-am făcut, totuși, 
ceva chiar dacă acest ceva era 
imposibilul.

HECTOR ÎNVINGE 
PE PATROCLE

— Eram convinși că trebuie 
să ne calificăm, dar nu eram 
convinși că ne vom califica.

— Care era cel mai emoțio
nat ?

— Sătmăreanu.
— Și cel mai optimist ?
— Evident, Tamango.
— Numai emoțiile v-au îm

piedicat să jucați mai bine ?
— Emoțiile și indisponibili

tatea lui Dobrin. Doctorul To- 
mescu i-a tot dat medicamente 
peste medicamente, dar toți 
vedeam că Dobrin nu va fi în 
plenitudinea forțelor (de alt
fel, i s-a și recomandat să facă 
o pauză de cîtva timp). Or, ne- 
găsindu-i un înlocuitor — pen
tru că cei unsprezece titulari 
ne-am obișnuit prea mult unii 
cu alții — am început să ne 
cam temem. Dar totul e bine 
cînd se termină cu bine ! Acum 
mă scuzați, trebuie să-mi caut 
soția prin mulțime.

După meciul susținut joi cu 
Partizan Tirana în „C.C.E.", di- 
namoviștii bucureșteni, au jucat 
sîmbătă seara, în campionat, cu 
Voința, de care au dispus fără 
probleme : 75—58 (40—36).

Duminică dimineața ei au în- 
tîlnit într-o partidă amicală 
puternica formație sovietică 
Dinamo Moscova. Lipsiți de a- 
portul lui Novac și Chivulescu 
(accidentați) și fără a-i folosi 
pe Mazilu și Haneș elevii an
trenorului Dan Niculescu au 
reușit, totuși, să depășească e- 
chipa de glganți a clubului mos
covit • care s-a dovedit foarte 
vulnerabilă în fața vitezei de 
execuție a românilor. Excelen
tă evoluția lui Radu Diacones- 
cu (32 p) și Dragoniirescu (22 
p). Dintre jucătorii sovietici 
ne-au plăcut Zastuhov (16 p) și 
Sokolov 24 p). Scor final :
90—83 (41—42).

Campionatul masculin a pro
gramat nu mai puțin de cinci 
partide în Capitală. Conduși din 
nou excelent în teren de maes
trul sportului Emil Niculescu, 
jucătorii de la I-C.H.F. 
trecut, pe Comerțul Tg.

au în- 
Mureș,

o formație tînără, de luptă, din 
care am remarcat pe Bara : 
75—64 (35—31). Recomandată
favorabil de evoluțiile ante
rioare, „Poli" București a ce
dat surprinzător în fața „Uni
versității" Cluj, după ce con
ducea la pauză cu 9 puncte : 
51—56 (31—22). Demian a în
scris 25 de puncte pentru „U". 
I.E.F.S. a trecut ușor : 83—62 
(42—25) de „Poli" Brașov care, 
așa cum a evoluat nl se pare o 
candidată autoritară la... retro
gradare.

Derbiul bucureștean, Rapid- 
Steaua a dat cîștig de cauză 
celei de-a doua formații după 
un măci presărat cu greșeli (in
clusiv de arbitraj) 70—79 
(32—44). Remarcabilă evoluția 
lui Nosievicl (22 p) reintrat 
după un accident. în campio
natul feminin „Poli" București 
și-a adjudecat la scor restanța 
cu „U“ Cluj : 
vădind aceeași 
tă și în meciul 
a dispus de 
structorul cu 80—44 (40—27).

78—38 (47—17), 
forma excelen- 
următor în cara 
Polit.ehnica-Con-

OV. PĂUN

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE

Ce zici, Dembrovschi,— Ce zici, Dembrovschi, te 
bucuri că l-ai învins pe Ikono- 
mopoulos, acest Patrocțe al 
cetății sale ?

— Bine că s-a terminat! Am 
făcut un pas mare în fotbalul 
mondial. Eram convins că ne 
vom califica, dar nu credeam 
c-o să reușim doar meci nul.

— Mi s-av părut mie sau e a- 
devărat că n-ai marcat cu 
capul ?

— Mingea îmi trecuse pe 
lîngă cap și, neavînd ce face, 
am lovit-o cu umărul stîng 
Era 1-0, dar mi-am dat seama 
că munca mea de Sisif abia a- 
tunci începe.

ADONIS RAMTNE UN 
SENTIMENTAL

Tricolorul cu nr. 11, căpita
nul (cel mai tînăr căpitan din 
istoria naționalei noastre de 
fotbal) frumos ca un Adonis 
(după cum ne convinge și co
perta revistei „Flacăra") rămî- 
ne același incorigibil senti
mental.

— A fost cel mai greu meci 
al carierei mele. Vedeți, noi 
am jucat cîteva partide difi
cile, dar nici una n-a avut 
importanța inhibantă a celei 
de astăzi.- Mă credeți, și ne 
credeți, că în ultimele două 
trei nopți nici unul n-am dor
mit ca lumea ?

— V-a fost teamă 7

„MINISTRUL APĂRĂRII" VOR
BEȘTE CA UN TATA

— Dane, ai jucat ca un tată!
— Dar eu vreau să vă vor

besc ca un tată. Scrieți, vă rog, 
că Dan îi va aduce Dănuței lui 
un sombrero.

— Și pe urmă, ce să mai 
scriu ?

— Cîteva cuvinte pentru ad
versarul meu direct, Sideris, 
care declarase că a făcut an
trenamente speciale pentru 
a-mi fura mingile Ia cap.

— Care cuvinte ?
— Notați-le: „Hazul lui 

Don Quijote a fost că a vrut 
să macine mori“.

— Victoria ta asupra lui Si
deris a fost confirmată și con
semnată de înlocuirea lui. 
Ce-ai de zis însă despre joc 
în general?

— Că mîine voi urma și eu 
îndemnul lui Eugen Barbu și 
voi merge la ASCAR. A fost 
ceva ca-n filme ! Credeam că 
nu se mai termină. Ei, adver
sarii, au fost mai buni ca la 
Atena, iar noi, românii, mai 
emoționați ca la Atena. în ciu
da tuturor regulilor prohibiti
ve, în cantonament am primit 
ziare, corespondențe și tot fe
lul de vești care ne-au creat 
o stare nervoasă cu totul ne
obișnuită. Astă noapte n-am 
dormit mai deloc iar pe teren, 
deși personal mă simțeam per
fect, mă temeam pentru echipă.

— Cum am primit golul ?
— Dinu a pasat imprecis, 

Domazos a preluat, a driblat 
scurt pe Radu și de la 20 de 
metri a tras un șut dtemn de 
cel mai bun fotbalist pe care 
l-a avut Grecia vreodată. Poa
te că dacă „Rică“ sărea ca un 
arc prindea mingea (pe care a 
și atins-o), dar nici nu se aș
tepta la șut și la kilogramele 
care le are el nu poate explo
da cum am vrea noi.

— Publicul te-a mulțumit ?
— Jos pălăria !

GHEORGHE MITROI

în această etapă. Capitala a 
găzduit sîmbătă și duminică trei 
partide de volei, două masculi
ne și una feminină. în cadrul 
acestor întâlniri am văzut la lu
cru trei din fruntașele voleiu
lui nostru. Și poate tocmai car
tea lor de vizită a făcut ca cel 
puțin simbătă sala Giulești să 
fie aproape plină, iar specta
colul» la fileu să fie pe deplin 
gustat de cei prezenți. Partida 
feminină I.E.F.S. — Dinamo s-a 
terminat în favoarea dinamo- 
vistelor. Dar replica plină de 
curaj a studentelor care de alt
fel au și ținut să-și adjudece 
setul al doilea și să se bată 
serios pentru ultimele, a dat 
farmecul sportiv al disputei. 
Numai maturitatea le-a 
victoria campioanelor cu 
Steaua a întrecut simplu 
3—0, echipa Progresului 
n-a schițat nici o împotrivire 
la fileu. Ieri, dinamoviștii cu 
toate că au cîștigat cu 3—0 in 
fața studenților de la Politeh-

FOTBAL

adus\ 
a—1.

cu 
care

nica Timișoara, au demonstrat 
scăderi de ritm în joc, comițînd 
numeroase greșeli tactice care 
nu pot fi trecute ușor cu ve
derea. Oricum, mi se pare că 
un semnal de alarmă trebuie 
tras pentru acești băieți din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, mal 
ales că această echipă furni
zează jucători lotului reprezen
tativ.

Rezultatele tehnice ale eta
pei :

Masculin : Petrolul Ploiești — 
Rapid : 0—3 ; Viitorul Bacău — 
Minerul Baia Mare 3—0 ; Uni
rea Tricolor Brăila — Univer
sitatea Craiova 3—0.

Feminin ; C.S.M. Sibiu — Ra
pid 0—3 ; Voința 
Ciuc — Progresul 
0—3 ; Penicilina Iași 
na București 3—0 ;
Piatra Neamț — r 
Farul Constanța — 
tea Timișoara 3—2.

Miercurea
București

- Medici- 
Ceahlăul 

C.P.B. 3-2; 
- Universita-

CORNEL VALEANU

DIVI
SERIA I

Dunărea Giurgiu — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1 ; Flacăra 
Moreni — Sportul Studențesc 
4—0 ; Chimia Suceava — Glo
ria Birlad 3—2; Politehnica 
Galați — Progresul București 
1—1; Progresul Brăila — Oțe
lul Galați 1—1; Metalul Tîrgo- 
viște — Poiana Cîmpina 2—1 ; 
Metalul București — Portul 
Constanța 3—0; Metrom Bra
șov — Știința Bacău 2—1.

în clasament, pe primul loc 
continuă să se afle Progresul 
București cu 18 p.

Z IA B
SERIA A II-A

C.F.R. Timișoara — Metalul 
Hunedoara 3—0; C.S.M. Sibiu 
— Metalul Turnn Severin 2— 
1; Chimia Rîmnicu Vîlcea — 
Ripensia Timișoara 1—0; Gaz 
Metan Mediaș — Metalurgistul 
Cugir 1—0; Minerul Anina — 
C.F.R. Arad 4—1; Minerul 
Baia Mare — C.S.M. Reșița
1— 0; Vagonul Arad — Electro- 
putere Craiova 1—0 ; Olimpia 
Satu Mare — Olimpia Oradea
2— 1.

în clasament, pe primul loc 
a trecut C.S.M. Sibiu cu 17 p.

'MERIDIAN i

• Duminică, la Weisswaser s-au întîlnit într-un meci amical 
echipele de fotbal (tineret) ale R.D. Germane și României. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0-0.

• în meci retur pentru preliminariile campionatului mondial 
de fotbal la Istanbul, echipa U.R.S.S. a învins cu scorul de 3-1 
(2-1) echipa Turciei. în urma acestei victorii, echipa U.R.S.S. s-a 
calificat pentru turneul final

• Selecționata de box a Franței se află cantonată la Institutul 
Național de Sport din Paris, în vederea meciului pe care-1 va 
susține la 22 noiembrie la Saint Brieuc cu echipa României. în 
linii mari formația franceză, de la muscă la categoria grea, a 
fost alcătuită astfel . Rabath Kaloufi, Aldo Cosentino, Alaine 
Laine, Daniel Bellantonio, Jp Younsi, Alaîn Ruocco, Claude 
Clerget, Gratien Tonna, Henri Moreau, Alain Victor.

• Sîmbătă și duminică s-au desfășurat mai multe înttlniri pre
liminarii contînd pentru campionatul mondial masculin de 
handbal. Iată rezultatele înregistrate : Islanda—Austria 28-10 
(12-2) ; R.D. Germană—Israel 35-2 (19-2) ; Ungaria—Bulgaria
29-11 (15-6) ; Iugoslavia—Spania 28-14 (13-6) ; Elveția—Luxem
burg 11-10 (5-7) ; Canada—S.U.A. 21-17 (10-5),



TELEGRAME

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
lui WILLY BRANDT, următoarea telegramă :

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea șefu
lui Statului Cambodgia, NORODOM SIANUK, următoarea 
telegramă :

REVISTELE încheierea Moratoriului

Am fost foarte mișcat de felicitările și urările pe care ați 
binevoit a mi le adresa cu ocazia sărbătorii noastre națio
nale, pentru care vă exprim sincerele mele mulțumiri.

La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre cele mai bune 
urări de fericire personală, pentru prosperitatea României și 
bunăstarea poporului român. Ca și dumneavoastră, doresc ca 
legăturile de prietenie dintre țările noastre să se întărească 
și mai mult în viitor.

Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise cu 
prilejul alegerii mele în funcția de Cancelar Federal al Repu
blicii Federale a Germaniei.

Ca și Dumneavoastră, sper într-o bună și continuă dezvol
tare a relațiilor dintre cele două țări, în avantajul reciproc, 
în interesul colaborării și al păcii în lume.

U.R.S.S. t Imagina de la dis
tileria de petrol din Fergana.

LITERARE DIN ȘCOLI pentru Vietnam
(Urmare din pag. I)

de limba română, dar mal ales de limba română, animatori ex
cepționali ai vieții culturale a școlii și de care nimeni nu știe 
nimic. Cu totul întîmplător, invitată la Liceul „Mihai Viteazu** 
din București, am întîlnit un asemenea mentor, o personalitate 
pedagogică remarcabilă, îndrăgită și pomenită de generații de 
elevi, pe profesorul Constantin Marinescu, ale cărui merite nu 
trebuiau căutate mai departe decît în felul cu totul surprinzător 
în care au decurs atunci discuțiile cu elevii. Dar cită lume știe 
de1 tovarășul profesor Marinescu? Și de alți profesori ale căror 
nume nu le știm nici unii, nici alții și care fac muncă grea și 
adevărată în școli ? Oare cadrele didactice îndrumătoare ale re
vistelor pentru elevi n-au nimic de împărtășit ? Dacă tot există 
asemenea profesori, dacă tot există talente reale în școli, dacă 
există reviste care ating un nivel remarcabil uneori, de ce să nu 
existe și posibilitatea ca toată această mișcare culturală din 
școli să fie mai larg popularizată, să fie aprofundată și desăvîr- 
șită spre interesul tuturor ? Fiindcă nu-mi închipui că preocu
pări de această natură la o vîrstă ușor premergătoare învățâ- 
mîntului superior nu limpezesc, nu facilitează accesul în facul
tăți și pătrunderea mai directă în problemele de specialitate 
ivite pe parcurs.

Și pe urmă, sînt și multe reviste școlare slabe, extrem de slabe, 
scoase evident din necesitatea de-a împlini o sarcină, și nu din 
propriu îndemn. Sînt reviste scrise aproape integral de profesori 
și unde locul elevului este la colțul de rebus, fiindcă muza lite
rară e o muză atroce și spațiul literar foarte mic. Ca să nu mai 
vorbim de îndreptările pe de-asupra, de corijările aduse textelor 
și-n care lipitura se simte cit de colo. Ca să nu mai vorbim de 
forma grafică cu totul și absolut lamentabilă, care ridică un 
imens semn de întrebare în legătură cu profesorii de desen. In 
timp ce asistăm anual la vernisajele! expozițiilor de pictură ale 
copiilor, acele divine sărbători de culoare și sensibilitate inteli
gentă, coperțile unor reviste școlare afișează o grafică demodată, 
greoaie și plată, un entuziasm de paradă de cel mai dubios gust. 
Așa că și din motivul acesta acele discuții libere ar putea avea 
loc, și îndemn iară „Scînteia tineretului" să oficializeze și patro
neze o competiție declanșată deja.

Dacă tot vrem să influențăm și să supraveghem tineretul, 
acesta este un prilej. Fiindcă emulația culturală a școlii, atunci 
cînd există în mod real, absoarbe și stimulează excepțional vir
tuțile de spirit ale vîrstei adolescenților. Și nu exista alt prilej 
mai potrivit a acorda independență de acțiune profesională decît 
în acest moment cînd dezbaterile cele mai acute sînt legate de 
profesional. Fiindcă din zece elevi zece întreabă : la ce să dau ? 
Și poate s-ar găsi un răspuns.Și poate s-ar găsi un

Ducele de Edin
burgh a apărut in fața 
telespectatorilor brita
nici într-un interviu 
care a stîrnit senzație. 
Inițial întrebările in
terlocutorului său se 
refereau la rolul mo
narhiei în prezent și 
relațiile ei cu Com- 
monwealthul. Ceea ce 
a stîrnit, insă, uimire 
a fost bilanțul situa
ției financiare a fa
miliei regale pe care 
ei a zugrăvit-o : „Cine 
știe, vom trebui poa
te să 
tr-o 
mică", 
tinuat 
familia regală a tre
buit să-și vîndă un 
iaht mic și el însuși 
„va trebui probabil să 
renunțe la polo foar
te curînd**. Cauza di
ficultăților financiare 
rezidă în bugetul ca
sei regale bazat pe 
prețurile de acum 18 
ani care au crescut de 
atunci cu 200 la sută. 
Venitul 
roanei 
475 000 
5 000 de 
decit primea Eduard 
al VXI-lea cu 50 de 
ani mai înainte. Cum 
puterea de cumpărare 
a scăzut cu aproape 
40 la sută de a-

tunci ziarul „DAILY 
SKETCH** aprecia că 
in fond, familia re
gală beneficiază nu
mai de 300 de mii de 
lire pe an, pretinzînd 
în același timp că re
gina a fost nevoită să 
facă apel la economi
ile ei personale în
tr-un ritm de 100 de 
mii de lire pe an.

• Impunător miting la Washington • Peste

350 000 de participant • O impresionantă

acfiune împotriva angajării S. U. A.

în Vietnam

Sîmbătă, aproape de miezul nopții s-a încheiat la Washington 
Moratoriul pentru Vietnam — impresionantă acțiune pentru pace, 
împotriva războiului dus de Statele Unite în Vietnam, care s-a 

luat parte peste
împotriva războiului dus de Statele Unite 
desfășurat timp de trei zile și la 
350 000 de americani.

care au

ne mutăm în- 
reședință mai 
Ducele a con- 
mărturislnd că

oficial al co- 
reprezintă 

de lire, cu 
lire mai mult

]O e

Revendicările

PROPUNERE
A GUVERNULUI BOLIVIAN

După ce s-au adunat pe cîm- 
pia Obeliscului lui Washington, 
unde a avut loc un impunător 
miting, — la care au luat cuvîn- 
tul reprezentanți ai tineretului, 
senatori, membri ai Camerei repre
zentanților, soția pastorului asa
sinat Martin Luther King și alții 
— participanții la „marșul morții“ 
s-au îndreptat spre Ministerul 
Justiției. Aici, participanții au de
monstrat în jurul clădirii Ministe
rului Justiției, scandînd lozinci 
pentru pace în Vietnam și cerînd 
suspendarea procesului intentat 
la Chicago împotriva a 8 mili- 
tanți, acuzați de a fi fost iniția
torii unor acțiuni violente în 
cursul Convenției naționale a 
Partidului democrat din august 
1968. Poliția a atacat pe demon-

nîei". Sumele prevăzu
te și alocația supli
mentară de 20 la 
sută au fost cheltuite 
în ciuda reducerii per
sonalului și a „atenți
ilor** Ministerului de 
Finanțe.

întrebat dacă crede 
că parlamentul va c- 
pune rezistență creș
terii alocației, ducele

Probleme la
uckingham?

Marea parte a sumei 
este destinată achită
rii salariilor și cheltu
ielilor de întreținere. 
Pe lingă cei 475 000 de 
lire mai este prevăzu
tă o sumă de 90 000 de 
lire care trebuie, după 
prevederile comitetu
lui parlamentar în
trunit acum 18 ani, să 
reprezinte „o garanție 
împotriva unei even
tuale creșteri a prețu
rilor în timpul dom-

de Edinburgh a răs
puns cu o sinceritate 
care vrea să cucereas
că de la bun început 
pe parlamentari : „Ei 
bine, cred că da. 
Vreau să spun, că nu 
cred că oricine vrea 
să vadă bani îi și poa
te obține ușor, în afa
ră de oamenii care 
muncesc să-i obțină**. 
De fapt, cheltuielile 
locatarilor palatului 
Buckingham au de-

pășit lista civilă în 
ultimii doi ani. Pre
mierul Wilson și-a ex
primat intenția de a 
propune Camerei Co
munelor să numească 
un comitet care să 
examineze situația. 
Comitetul respectiv va 
trebui să stabilească 
și nivelul la care vor 
fi menținute funcțiile 
publice și ceremonia
lul coroanei. Totoda
tă, presa apuseană în
cearcă să stabilească 
dimensiunile averii re
gale. In lipsa unor ci
fre oficiale a bunuri
lor regale speculațiile 
unei reviste americane 
dădeau un răspuns a- 
proximativ : 54 milioaj 
ne de lire. Pe de altă 
parte numai galeria de 
tablouri este evaluată 
Ia 80 milioane lire. 
Veniturile proprietă
ților coroanei (650 000 
km» în Anglia, Scoția 
și Tara Galilor) sînt 
singurele impozabile, 
aducînd statului apro
ximativ 3 500 000 de 
lire pe an. Palatul a 
păstrat și păstrează o 
prudență remarcabilă 
în legătură cu dezba
terea în curs privind 
veniturile coroanei.

DOINA TOPOR

s o u r* -t

grenade lacrimogene.stranți cu
O parte dintre aceștia s-au în
dreptat, în jurul orei 23,00, spre 
Casa Albă, unde forțele de or
dine ale poliției baraseră drumu
rile, interzicînd circulația pe o 
rază de 100 metri în jurul clădi
rii. Forțele speciale de securitate, 
care fuseseră dislocate aici pen
tru a întări rîndurile poliției, au 
arestat 20 manifestanți. In cursul 
ciocnirilor, 15 persoane au fost 
rănite.

★
în cursul zilei de sîmbătă s-au 

desfășurat manifestații de solida
ritate cu „Moratoriul pentru 
Vietnam" și în alte orașe ameri
cane. La San Francisco, cîteva 
zeci de mii de pacifiști au parti
cipat la o demonstrație în apro
pierea renumitului pod suspen
dat „Golden-Gate". La New 
York, un număr mare de locui
tori ai orașului s-au adunat în 
Central Park, de unde au lansat 
spre cer zece mii de baloane ne
gre, simbolizînd numărul solda- 
ților americani morți în Vietnam 
de la începutul Administrației 
Nixon.

Guvernul bolivian a dat pu
blicității un document în care 
propune convocarea unei reu
niuni „la nivel înalt" pentru 
discutarea relațiilor dintre 
S.U.A. și țările latino-ameri- 
cane. Documentul apreciază 
„noua politică" a Washingto
nului față de țările Americii 
Latine, expusă în „Raportul 
lui Rockefeller", ca fiind „o 
întoarcere la trecut". S.U.A., 
precizează documentul, pune 
accentul în continuare pe in
vestițiile particulare, neținînd 
cont de necesitățile reale de 
finanțare a diverselor proiecte 
inițiate de instituțiile guverna
mentale din aceste țări, care 
„constituie condiția de bază a 
procesului dezvoltării și a ca
pacității lor economice".

între altele se cere ca gu
vernul american să ridice res
tricțiile la o serie de impor
turi din aceste țări și să ga
ranteze accesul liber al măr
furilor latino-americane pe 
piața S.U.A.

In încheiere, se subliniază 
necesitatea stringentă pentru 
țările din America Latină de 
a efectua o serie de reforme, 
care să ducă la schimbarea 
actualei structuri a economii
lor lor.

ORIENTUL 
APROPIAT
Incidente iordaniano-israeliene |

La Tel Aviv s-a anunțat că, în R 
cadrul unei operații submarine, H 
„oameni broască" au pătruns în ■ 
cursul nopții de sîmbătă spre g 
duminică în portul israelian 
Eilath, situat în golful Akhaba, 
montînd încărcături explozive sub 
două nave ancorate în acest 
port. Exploziile care s-au produs 
au avariat grav vasul de pasa
geri „Hey Daroma" și cargobo- 
tul „Dalia". Un purtător de cu- i 
vînt al armatei israeliene a anun
țat că nu s-au înregistrat victime 
omenești. Agenția M.E.N., ci- 
tînd un purtător de cuvînt al 
armatei egiptene, a precizat că 
atacul a fost efectuat de forțe 
ale R.A.U.

Totodată, la Tel Aviv și 
Amman s-a anunțat că între for
țele israeliene și iordaniene din 
valea Iordanului s-a produs un 
violent schimb de focuri de mor- 
tiere și artilerie. Un soldat israe- R 
lian a fost ucis, iar alți șase ră
niți.

Restricțiile de circulație impu
se în orașul libanez Tripoli la 22 
octombrie, în urma incidentelor 
care au avut loc între xefugiații 
palestinieni și armata libaneză, | 
au fost ridicate definitiv sîmbătă 
noaptea. Anunțînd această hotă- 
rîre, Wassem al-Emad, guverna
torul Libanului de nord, a pre
cizat, de asemenea, că unitățile 
annate dislocate la Tripoli au 
fost retrase din oraș. Prin a- 
ceastă ultimă măsură, viața a re
venit la normal în acest oraș li
banez, care a fost scena unor pu
ternica tulburări generate de in
cidentele dintre palestinieni și 
armata libaneză.

După cum se știe, tensiunea 
creată în Liban în urma inciden
telor amintite a scăzut, datorită 
acordului intervenit între o dele
gație oficială libaneză și repre
zentanți ai organizației pentru 
eliberarea Palestinei, care au dus 
tratative la Cairo. Prevederile 
acordului nu au fost date însă 
publicității.

în cursul vizitei întreprin
se în Republica Arabă Unită, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției 
Sudaneze, generalul Gaafar 
Mohammed El Numeiry, a 
avut întrevederi cu preșe
dintele Nasser.

din viata tineretului lumii
Portugalia:

Piese la un dosar
ai acuzării

Reîntors de la Lisabona, Roland Cattani, avocat la Curtea 
de Apel din Basel dezvăluie în presa elvețiană o serie de date 
privind represiunile la care sînt supuși numeroși tineri în Por
tugalia.

Juristul elvețian scoate în evidență faptul că Siguranța lusi
tană, faimoasa — de tristă faimă — PIDE încearcă să înă
bușe prin reprimare brutală mișcarea din ce în ce mai largă 
și mai organizată a tinerilor care cer democratizarea învăță- 
mîntului. „Toți elevii și studenții cu care am discutat — notează 
Cattani în paginile reputatului cotidian NEUE ZDRCHER ZEI- 
TUNG — mi-au atras atenția că deși autoritățile au lansat în 
ultimul an promisiuni de îmbunătățire a învăfămtntului, orice 
poziție a elevilor sau studenților de revendicare a unor măsuri 
concrete privind democratizarea Invățămîntului și posibilități 
de învățătură pentru toți este considerată, ca și în trecut, ten
dință de subversiune și atac la adresa regimului fiind pasibilă 
de penalizare judiciară'.

Remarcînd că din ianuarie și pînă în august a.c. au fost 
arestați cel puțin 140 de studenți și elevi si că el, personal, a 
reușii să strîngă amănunte despre mai multe asemenea cazuri, 
juristul elvețian citează fapte revoltătoare. Aflăm, astfel, că 
studenta Amalia Gomes de la facultatea de științe din Lisa
bona, arestată în aprilie pentru că a propagat ideea unei 
greve revendicative a fost supusă zile în șir la așa-numite „pro
be psihice" ; procedeul constă în a-l ține continuu treaz pe de
ținut injectîndu-i diferite substanțe pînă ce, prin abuz, îl aduce 
într-o stare vecină cu demența. Drept urmare. Amalia se 
află actualmente Intr-un asemenea grad de tulburare psihică 
încît nu-și mai poate recunoaște nici părinții și nici cei mai a- 
propiați prieteni. Un alt student, politehnicianul Jose Batista, 
tot din capitala lusitană, a suferit un „tratament" asemănător 
celui aplicat Amaliei Gomes, pentru că a strîns semnături pe 
o scrisoare adresată autorităților prin care se cerea încetarea 
amestecului poliției în facultăți. La numai o lună după arestare, 
la fișa lui de încarcerare era anexat un buletin medical cu in- 

"'dicativul „stare de prostație". Elevul Manuel Rocha, de la un 
gimnaziu din Porto, s-a făcut „vinovat' de a-și fi exprimat în 
public protestul față de taxele foarte mari și față de condițiile <’-V 
proaste de învățătură (lipsa de cadre didactice, săli de cursuri 
necorespunzătoare). Agenții P.I.D.E. l-au ridicat și l-au maltra
tat crunt, internîndu-l apoi la o așa-numită „casă de corecție 
pentru minori".

Cattani mărturisește că, atunci cînd a plecat în Portugalia 
pentru a rezolva o problemă juridică a unei firme elvețiene, nu 
avea în perspectivă, firește, o asemenea țintă ca represiunile 
contra studenților și elevilor. El precizează că s-a informat și 
a strîns o documentare pregnantă în acest domeniu pentru că 
a fost „impresionat și revoltat de faptul că oameni tineri sînt 
arestați și torturați pentru idei progresiste, pentru curajul cu 
care cer drepturi și posibilități elementare". Documentarea pe 
care juristul elvețian a reușit s-o strîngă în Portugalia și pe 
care el se declară gata s-o pună integral la dispoziția presei 
elvețiene se referă doar la un număr de douăsprezece cazuri. 
Ea se constituie însă, ca o nouă piesă la dosarul represiunilor 
antidemocratice din Portugalia zilelor noastre.

P. nicoarA

• DUMINICA ÎN CAPITALA 
JAPONEZA și alte orașe din Ja
ponia au avut loc demonstrații 
prilejuite de apropiata vizită a 
primului ministru Eisaku Sato 
Ia Washington. Premierul ja
ponez urmează să plece astăzi 
dimineața în S.U.A. în vederea 
continuării negocierilor cu gu
vernul american privind Trata
tul de Securitate japono-ame- 
rican și a retrocedării insulei 
Okinawa. Pe întreg teritoriul 
Japoniei, peste 100 000 de per
soane au participat la mitingu
rile și manifestațiile de protest 
împotriva prezenței trupelor a- 
mericane în Okinawa.

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
la 15 noiembrie a luat sfîrșit 
plenara de două zile a Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Ple
nara a dezbătut și a adoptat o 
hotărî re în problema sporirii 
eficienței cercetărilor științifice 
și a progresului tehnico-organi- 
satoric in economia națională. 
Totodată, plenara a adoptat o

hotărîre privind sărbătorirea în 
Polonia a centenarului lui V. I. 
Lenin.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

• GREVA CADRELOR DI
DACTICE de la școlile elemen
tare din Venezuela, care a du
rat timp de 18 zile, a luat sfîr
șit sîmbătă prin victoria parti- 
cipanților la această mișcare re
vendicativă. Guvernul a fost 
nevoit să accepte cererile gre
viștilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că. Subunitățile armatei și poli
ției, care înconjurau clădirile 
școlilor în timpul grevei, au ri
dicat sîmbătă „asediul*.

• IERI S-A DESCHIS la Pa
latul Sporturilor din Vitry cel 
de al 37-lea Congres al Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța. La Congres asistă și o 
delegație a Uniunii Generale a

Sindicatelor din România, con
dusă de Gheorghe Petrescu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

• GUVERNUL CANADIAN 
a răspuns favorabil propunerii 
americane de aplicare a unor 
reduceri tarifare la importurile 
de produse manufacturate și 
semi-manufacturate din țările 
în curs de dezvoltare, a decla
rat M. Drury, președintele Con
siliului Trezoreriei. El a preci
zat că țara sa va acorda aceste 
reduceri sub rezerva dreptului 
de a reveni asupra lor, atunci 
cînd va considera necesar. în
lesnirile vor fi similare celor 
utilizate în practica aplicării 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate.

• AUTORITĂȚILE IRAKIE
NE au eliberat sîmbătă peste 
150 de persoane aparținînd di
verselor organizații politice ile
gale, anunță agenția Reuter, 
citind agenția oficială de știri 
din Irak.

încă o mostră de absurditate rasistă în R.S.Au Deoarece legisla
ția interzice ca oamenii de culoare „să trăiască sub același aco
periș cu albii", locuințele pentru personalul de serviciu „de cu
loare" pot fi situate numai... deasupra acoperișului clădirilor.

Acestea au fost arestate în 
cursul lunii trecute, datorită 
faptului că organizațiile politice 
din care făceau parte erau sus
pectate de activități antiguver
namentale, precizează agenția 
irakiană.
• CONDUCĂTORII ARMA

TEI ȘI POLIȚIEI care au pre
luat recent puterea în Soma
lia nu sînt animați de ambiții 
politice și își vor relua activi
tatea obișnuită, predînd puterea 
unui guvern civil, în momentul 
în care din viața economică, 
politică și socială a țării vor fi 
eliminate fenomenele negative 
ce au constituit mobilul înlă
turării guvernului premierului 
Ibrahim Egal, a declarat gene
ralul Mohamed Siad Barre, pre
ședintele Consiliului Revoluțio

nar Suprem din Somalia, în
tr-un interviu acordat agenției 
REUTER. Noile autorități, a 
spus el, nu au definitivat data 
alegerilor generale, dar au tre
cut la elaborarea unei consti
tuții care ar putea fi supusă 
unui referendum popular.

• POTRIVIT STATISTICI
LOR întocmite de societatea 
„Lloyds", Japonia a devenit 
acum a doua putere maritimă a 
lumii, flota sa comercială atin- 
gînd în iulie a.c. un deplasa
ment total de 23 987 000 tone. 
Primul loc este deținut în con
tinuare de Liberia, sub al cărui 
pavilion de complezență navi
ghează în prezent o flotă co
mercială cu un deplasament 
total de 29 215 000 tone.

La reședința premierului Indira Gandhi a avut loc un miting 
la care au participat mai multe mii de membri ai partidului Con
gresul Național Indian. Cu această ocazie, Indira Gandhi a 
rostit o cuvîntare în care a arătat, între altele, că „sciziunea din 
cadrul Partidului Congresul Național Indian a fost inevitabilă, 
întrucât un grup minoritar a dorit să-și impună voința și ideile 
sale care contravin dorinței poporului și întregului partid". „Nu 
putem pierde timp, a declarat Indira Gandhi, trebuie să pășim 
înainte pe calea construirii unei Indii puternice și prospere, să 
eliminăm cauzele bolilor și mizeriei iar în domeniul industriei și 
agriculturii trebuie să înfăptuim sarcini care corespund interese
lor majorității națiunii".

„Apollo-12“ a trecut 
de jumătatea drumului 

spre Lună
Cea de-a doua zi în spațiu a echipajului navei „Apo.llo-12" 

a luat sfîrșit. Ziua a fost consacrată în întregime unor experi
mentări ale sistemului de navigație, printre care reperarea 
stelelor și transmiterea lor în imagini de televiziune. Charles 
Conrad, Richard Gordon și Alan Bean, s-au culcat pentru cea 
de-a doua noapte în spațiul cosmic, perioadă de odihnă care 
va dura 10 ore.

înainte de a spune „noapte 
bună", echipajul a efectuat o 
nouă corectare a traiectoriei, ne
prevăzută în programul de zbor, 
așa-numita „traiectorie hibridă". 
Aoeastă corectare va permite na
vei să se plaseze pe o orbită lu
nară de 110 km. altitudine. In 
momentul în care echipajul a în
ceput a doua perioadă de odih
nă, cabina spațială se afla la 
264 835 km. Ea trecuse de jumă
tatea drumului spre Lună și e- 
volua cu o viteză de 3 691 km. 
pe oră.

In timpul unei conversații pe 
care a avut-o sîmbătă cu astro
nautul Don Lynn, care asigură 
comunicațiile între nava spația
lă și centrul de comandă, co
mandantul echipajului „Apol- 
lo-12“, Charles Conrad, a reco
mandat ca viitoarele zboruri 
din cadrul programului „Apol
lo" să nu mai înceapă pe timp 
de furtună- El a reamintit că o 
asemenea recomandare există

deja în regulamentele pentru 
piloții de aviație. „Ar putea fi 
trecută o asemenea regulă și în 
instrucțiunile pentru rachete 
„Saturn-5“, a adăugat Conrad. 
După cum se știe, nava spațială 
„Apollo-12“ a fost lansată în 
plină furtună. Cercetătorii de la 
centrul spațial Cape Kennedy 
au explicat dereglările sistemu
lui electric al navei „Apollo-12“ 
astfel : „In condițiile atmosferi
ce date, racheta și „coada ei de 
flăcări" ionizată s-au comportat 
ca un bun conducător de elec
tricitate, care a atras sarcinile 
electrostatice, cauza perturba- 
țiilor înregistrate". Directorul 
lansării, Walter Kapryan, a de
clarat că a autorizat lansarea 
după ce avioanele de recu
noaștere au raportat că nu 
există electricitate statică în no
rii de furtună. După cum se 
știe, micile dereglări au fost re
mediate, iar zborul continuă 
conform programului dinainte 
stabilit.

PROTOCOL

COMERCIAL

ROMÂNO-

ALBANEZ
La 15 noiembrie a fost 

semnat la Tirana Protocolul 
privind schimbul de mărfuri Tx 
și plăți pe anul 1970 între "' 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Alba
nia, care prevede o creștere a 
schimburilor comerciale față 
de anul 1969.

Republica Socialistă Româ
nia va livra Republicii Popu
lare Albania utilaj petrolier, 
mijloace de transport auto, 
produse ale industriei chimice 
și petroliere, materiale de 
construcție și alte mărfuri. Re
publica Populară Albania va 
livra țării noastre minereuri, 
bumbac, produse ale industriei 
textile și alimentare, tutun, 
bunuri de larg consum.

Din partea română proto
colul a fost semnat de Ale
xandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, iar din partea albaneză 
de Vasil Kati, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior 
al Republicii Populare Alba
nia.

0 hotărîre 
a guvernului libian
Libia a hotărît să rezilieze un 

număr de acorduri economice în
cheiate de vechiul regim cu Sta
tele Unite, a declarat ministrul 
libian al afacerilor externe. El a 
reamintit, totodată, că acordul în 
virtutea căruia baza militară a- 
mericană de la Wheelus Field a 
fost amplasată pe teritoriul libian 
nu va mai fi reînnoit.

Cercurile engleze de afaceri au 
primit cu ostilitate hotărîrea gu
vernului .libian de a prelua con
trolul asupra a 51 la sută din 
pachetul de acțiuni al băncilor 
străine care își desfășoară activi
tatea în Libia. Hotărîrea, relevă 
presa engleză, a constituit o se
rioasă lovitură dată uneia din 
cele mai mari bănci engleze, 
„Barkeley Banks D.K.O.", care în 
ultimii șapte ani și-a sporit de 
patru ori și jumătate investițiile 
de capital în diverse ramuri ale 
economiei libiene.

• COMISIA OCEANICA IN- 
TERGUVERNAMENTALĂ de 
pe lingă UNESCO a elaborat un 
program de cercetări cuprin- 
zînd organizarea unui deceniu 
internațional de exploatare a

oceanelor. Programul compor
tă 50 de proiecte privind an
samblul domeniilor oceanogra
fiei și are o însemnătate excep
țională în lupta pentru sporirea 
resurselor alimentare mondiale.

Furtuni puternice au afectat săptămîna trecută țările Europei 
occidentale. In fotografie : stîlpi de înaltă tensiune doborîți 

deasupra clădirilor într-o suburbie a Parisului.
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