
Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Primire la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

l

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Joi, 
Nicolae 
general 
nist Român, a primit la Man
galia Nord pe tovarășul Rene 
Piquet, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, 
și Guy Besse, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., 
care se află la odihnă în țara 
noastră.

23 iulie, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comu-

La primire au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, rnembru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră de cordialitate, au fost 
abordate unele probleme ale 
activității și preocupărilor ac-

t.uale ale celor două partide și 
s-a exprimat de ambele părți 
dorința de a dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie și 
colaborare tovărășească exis
tente între Partidul Comunist 
Rcmân și Partidul Comunist 
Francez, corespunzător intere
selor celor două partide și po
poare, cauzei unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, tuturor forțelor 
antiimperialiste.
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VIAȚA DE TABARA,TREABA CA LA BRIGADA
Județul Hunedoara. Referin- 

du -se la configurația generală a 
muncii voluntar-patriotice, to
varășul Viorel Faur, primul se
cretar al comitetului județean 
U.T.C., ne declara printre altele 
că punctele de lucru s-au stabi
lit din timp, într-o consultare 
prealabilă cu factorii interesați 
în folosirea forței de muncă a 
tinerilor, pentru a răspunde la 
necesități foarte exacte. In total: 
18 șantiere județene și 4 șantie
re locale în construcții, pentru 
lucrări agrosilvice, la drumuri, 
edilitar-gospodărești și săpături 
arheologice prin care au trecut, 
trec sau vor trece 6344 de ti
neri. Alți patru mii de tineri se 
încadrează în acțiunile de mun
că inițiate de organizațiile U.T.C. 
comunale și sătești.

să-i vedem pe ti- 
festivitatea inaugu-

însă norocul 
neri, nici la 
rării și nici la lucru. Pur și sim
plu șantierul nu s-a mai deschis...

— Antreprenorul lucrării — 
ne explică tovarășul Jurcă, șeful 
secției pentru problemele tine-

locuințe din 
Pl, LI, L2 și 
n-am întîlnit

de construcții de 
Deva, la blocurile 
L3. Dar nici aici 
tineri brigadieri. Tot beneficia
rul să fi încurcat ițele ? Dimpo
trivă, constructorul abia îi aștep
ta. Pînă în urmă cu cîteva zile

BRIGADA „SCÌNTE« TINERETULUI
-, Az’' • . ‘ . . " ‘ ’

• N. COȘOVEANU • I. TRONAC
• C. CIOBOATÄ
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TRANSMITE:

Deva al U.T.C.. Deoarece nu se 
coroborase permanent cu facto
rii interesați, 60 de tineri, pe 
șantierul nr. 2., timp de cîteva 
zile nu au avut asigurat front de 
lucru, iar din cauza slabei mo
bilizări, șantierul de la Ștrandul 
tineretului „s-a născut mort“, 
după cum spunea dumnealui. 
S-a dizolvat în două zile...

Ce se întimplă însă pe șantie
rele din județ ? La Fabrica de 
cărămizi de la Vața treburile stau 
altfel decît în Deva. Toată lumea 
are la adresa celor treizeci de e- 
levi ai Liceului „Avram Iancu“ 
din Brad numai cuvinte de lau
dă. își îndeplinesc normele, o 
parte depășesc chiar realizările u- 
nor muncitori.

N-AM MAI URCAT LA CETATE

Ne aflam acolo în ziua în care 
urma să se deschidă unul dintre 
ele — șantierul arheologic de la 
Cetatea Devei—și, bineînțeles, că 
n-am vrut să pierdem prilejul de 
a vedea acest debut. N-am avut

retului -din economie a comitetu
lui județean U.T.C. — are de 
predat urgent pentru recepție 
alte obiective și a amînat des
chiderea acestui șantier.

— Și nu se putea ști mai di
nainte ?

Următorul reper — șantierul

Citiți în pagina a Il-a
Seralul „Scinteli tineretului"

AVENTURILE
ZEIȚEI DE AUR"

I

SÀPTÀMÎNA
GRIULUI

Bărbații adunau spicele în co
șuri legate de șold, iar femeile 
în poala fustelor, cum făceau pri
măvara la culesul vîrfurilor de 
iasomie. Apoi porneau pe miriș
te pînă la capăt de postață unde 
cîteva combine fuseseră sorocite 
în această campanie să treiere de 
pe loc ca batozele de pe vremea 
lui Vasile Socoteanu și Ilie Go
goloi. Aproape 900 de hectare 
cultivate cu păioase, grîu, orz, 
ovăz, secară dintre care jumătate 
vor fi adunate de pe cîmp spic 
cu spic /

Se știe că oamenii din cîmpia 
Dunării n-au suferit de pe urma 
inundațiilor, dar a rămas atîta a- 
pă pe locuri incit ploile recente 
au transformat lanurile de pe te
renurile joase în bălți cu trestie. 
Cîteva zile de dogoare și apa 
fiartă a început să roadă paiul 
griului de la rădăcină...

Sîntem în plină campanie! 
Toate sfaturile, toate îndemnuri
le, toate vorbele scrise ori emise 
de radio sau televiziune sînt în
dreptate către noua recoltă. Con
siliul de conducere al cooperati
vei agricole din comuna Sado- 
va, județul Dolj nu putea lua 
altă hotărîre decît amânarea lu
crărilor auxiliare, gospodărești și 
concentrarea tuturor forțelor 
pentru a pune la adăpost, în 
hambare, rodul vămîntului, mai 
bogat ca orieînd. Actuala cam
panie impune o tehnologie spe
cială, un „flux tehnologic“ ca în
tr-o oțelărie unde vroverbul „ba
te fierul cît e cald“ este o primă 
condiție. Acum, la fel se petrec 
lucrurile si în agricultură. Tre
buie recoltate cerealele păioase 
și imediat, fără nici o amînare, 
miriștea să fie întoarsă, pentru 
ca în arăturile proaspete să fie 
însămânțat porumbul dublu, tri
plu hibrid ca să putem recîștiga 
ce-arn pierdut în primăvara vi
tregă.

La Sadova ca și la Piscu, ca 
și la Damian, Raieți, Dobrești, 
Lișteva, Orășani, în toată lunca 
Jiului și a Dunării secerișul, acel 
seceriș oficiat cu cîntece, maci 
roșii și foșnete mătăsoase de spi
ce greoaie este în această campa
nie un seceriș înnoroiat. Efortu
rile sînt maxime, reunite. Ulițele 
s-au golit, la sfat a rămas numai 
vătășelul satului, lumea toată, ca 
albinele, e în cîmp. Cei tineri, de

ÎNSEMNĂRI

Intîlnire estivală în amfiteatrele muncii.

DESPRE VACANȚA 
ELEVILOR

Zoö
de 

ac-

Nw se putea găsi un alt 
mai potrivit pentru tabăra 
vară a elevilor care conduc 
tivitatea societăților literare. Aici, 
la Curtea de Argeș, în intimita
tea legendei Meșterului Manole 
și a multor mărturii despre tre
cutul istoric, cadrul de creație 
și de dezbatere este prolific. 
Poeți, piozatori, dramaturgi, ,cri- 
tici schimbă impresii și opinii, își 
analizează scrierile, discută des
pre proiectele lor literare. Cu 
prilejul unei întîlniri pe care au 
avut-o cu tovarășa Floarea Ispas, 
secretar al Comitetului Central 
al U.T.C., au discutat despre ac
tivitatea societăților literare, au 
făcut sugestii și propuneri pri
vind munca de creație literară a 
elevilor în viitorul an școlar. Tot

LA CURTEA

DE ARGEȘ
pe această temă urmează să aibă 
loc zilele acestea o consfătuire 
de lucru la care vor participa și 

i literar 
ziaru-

realizatorii suplimentului 
pentru elevi, Preludiu, al 
lui „Scînteia tineretului“.

Nimeni nu neglijează faptul 
că elevii aflați în tabără la 
Curtea de Argeș sînt în vacanță. 
De altfel, programul zilnic este 
bogat în acțiuni cu caracter dis
tractiv și de destindere. Sînt pre
văzute excursii și drumeții, în
treceri sportive, serbări. In fie
care seară, orchestra taberei a- 
dresează pe strune de ghitară 
galante invitații la dans. "Se pre
gătește chiar și un foc de tabără, 
în jurul căruia se vor recita ver
suri, se vor interpreta cîntece de 
muzică ușoară și populară, se va 
dansa. Dar reuniunea într-o ta
bără a elevilor, care în școlile lor

VEȘTI BUNE DIN ORAȘTIEprimise sprijinul a 150 de elevi 
și aprecierile erau foarte bune. 
Păcat însă că maistrul Petru Cul- 
da putea vorbi despre tineri nu
mai la timpul trecut: „Au fost, 
au lucrat, am fost mulțumit de 
ei. Ni s-a promis încă o : 
dar...“.

TOTI BRIGADIERII 
PE STADION ? !

La județ ni se vorbise că 
Deva există în permanență 
„un grup mobil" de 150 de 
neri, gata de intervenție la soli
citări, chiar neprevăzute. Și iată 
că nu îi găsisem acolo unde era 
nevoie de ei. In plus, în aceeași 
zi se crease o disponibilitate și 
printr-o altă serie de elevi, ca 
urmare a neatăcării lucrărilor de 
la șantierul arheologic al Cetă
ții. Puteau fi dirijați aici. Așa ar 
fi fost normal. Tinerii, în func
ție de seriile în care au fost 
programați, și-au stabilit un orar 
de vacanță ; mulți dintre ei plea
că din localitate împreună cu 
părinții, iar neplanificarea acțiu
nilor nu făcea decît să-i încurce- 
Ca să evite totuși această în
curcătură, în fugă, organizatorii 
i-au expediat la... Stadionul Ce
tate. Dar acolo erau și așa prea 
mulți. Atît de mulți că se călcau 
unii pe alții pe picioare. Trei 
lucrau și doi stăteau, pentru că 
nu aveau unde, într-atît erau de 
înghesuiți. Asemenea situații 
erau un argument în plus pentru 
criticile formulate de tovarășul 
prim-secretar Viorel 
adresa

serie

în
Ș> 

ti-

Și nu sînt singurele vești bune 
din județul Hunedoara despre 
munca tinerilor brigadieri. La 
ferma Simeria Veche, 18 studen
te ale Institutului de mine din 
Petroșani după ce au lucrat la 
refacerea a 50 de hectare 
grădină distruse de inundații s-au 
alăturat altor colegi de-ai lor de 
la ferma Lăpușnic, pentru a gră
bi terminarea prașilei la porumb. 
Alți 8 studențî din brigada de 40 
aflați la I.A.S.-Orăștie au lopătat 
într-o singură zi 42 tone de orz, 
în altă zi au descărcat din va
goane 58 de tone...

Asemenea vești duceam către 
Hațeg, brigadierii de-acolo ne-au 
întîmpinat însă cu altele, mai 
interesante.

de BUŒGII nu-și fac planul?

//« e trina lor! A. VASILESCU
V. RÄVESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)O excursie în Bucegi, care 
în urmă cu 10 ani semăna cu 
o expediție, a devenit azi o 
plimbare la îndemâna oricui. 
Dacă nu mă credeți, priviți 
urmele tocurilor cui lăsate pe 
cărările platoului de cochete 
excursioniste. La linia de pînă 
mai ieri unică a orizontului, 
adăugați firul argintiu, ascen
dent al telefericului susținut 
de picioare grațioase și puter
nice, împlîntate cu tupeu în 
văile și culmile muntelui, în
tre Cota 1400 și veșnicul Vîrf 
cu Dor, și lăsați-vă treziți de 
rafala de vînt de sus, pe pla
toul surprinzător de neted. E- 
forturile constructorilor fac ca 
muntele să devină mai ospi
talier și mai optimist.

Patrimoniul turistic din zona 
montană a Bucegilor se îmbo
gățește. Sus, pe vîrful Furni
ca, se profilează pe cer stația 
finală a telecabinei ce va urca 
turiștii din Sinaia la cota 2 000

în numai 8 minute. La cabana 
Poiana Stînii, zece .căsuțe cu 
două camere — în total 40 de 
locuri — dau poienii un far
mec inedit. Pîrtia de schi de 
la Sinaia va avea 8 kilometri. 
Un teren de golf a fost proiec
tat recent. La numai 6 kilome
tri de Sinaia, pe drumul ce 
duce la Tîrgoviște, o nouă ca
bană — „Cuibul Dorului“ — 
și-a primit în vara aceasta 
primii oaspeți în condiții de 
confort excelente. Eforturi a- 
preciabile de a se construi, de 
a mobila, de a colora peisajul 
turistic. Se creează astfel, cu 
o reușită evidentă, baza ma
terială, echipamentul marilor 
utilități turistice.

Deci, o nouă cabană și-a pri
mit oaspeții. Dar cu cș preț? 
Cu prețul alteia care și-i a- 
lungă ?

VIORICA DIACONESCU
(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

ION MARCOVICI

Faur la
Comitetului municipal

de ION BĂIEȘU

Comerț eu demnitatea
de

ele, cele 16 ama- 
„coniac“, „cafea",

ISÀ DISCUTĂM

DESPRE
■ M'.-.

tinerețe.
J „>'<’« i v .. ,

EDUCAȚIE,
RĂSPUNDERI

17—18 ani niciodată nu au sece
rat suprafețe așa de întinse ca 
acum, combinele făceau totul. Se 
lucrează de la 6 dimineața pină 
la 11 noaptea. Peste zi munca 
este anevoioasă, griul are multă 
pălămidă, iar apa încălzită de 
soare e, cum spuneam, fiartă. 
După înserare se muncește mai 
cu spor, mai puțin chinuit.

Suprafețele eliberate de grîu 
sînt arate de plugul cu boi și 
cormană, tractoarele nu pot pă
trunde pe aceste terenuri. Din 
cele 1070 de hectare cultivate 
cu porumb o treime trebuie în- 
sămînțată. A treia oară I Porum- 
biștea semănată acum pentru fu
raje s-ar putea transforma în 
toamnă, dacă timpul este priel
nic, în porumb de boabe... De a- 
ceea lucrările pentru însămînța- 
re, considerate ca lucrări 
bază, sint efectuate cu grijă 
seriozitate.

Am relatat aceste aspecte fi
indcă ni s-au părut a fi aparte, 
cu totul deosebite față de cam
pania normală, obișnuită, „usca
tă“ a griului care se desfășoară 
acum în restul cîmpiilor țării. 
Desigur, și această campanie se 
înscrie pe coordonatele eroicului 
cotidian, în consensul marelui e- 
fort pe care oamenii muncii îl 
depun în această etapă a Recon
strucției și Recuperării.

TABARA LA CÎRNEȘTI
Cîrnești-Clopotiva... Un drum 

județean de legătură, lingă Ha
țeg. Și șantier județean de mun
că voluntar-patriotică, tabără de 
vacanță, în iulie, pentru elevii 
liceelor teoretice din Hunedoara.

La drumuri, primul șantier a 
fost pe traseul Hațeg—Nalați, 
de unde, pentru că s-a lucrat 
bine și mult mai repede decît 
se așteptau beneficiarii, s-au con
tinuat cu tinerii alte două por
țiuni între Hățăgel și Densuș, 
într-un teren tare, cu multe să
pături cerînd multă muncă ne
calificată. Treaba a mers stru-

D-A CAPO • ••

de EUGEN BARBU

Am realizat următorul experi
ment : Pe cheiul din Tulcea, pe 
o distanță de cel mult 300 de 
metri, între orele 17 și 22 am 
„agățat“ — ca să folosesc un ter
men „consacrat" pentru obiș- 
nuiții bulevardelor — 20 de ti
nere diferite.

Adică, mai precis, m-am pre
zentat foarte politicos în fața a 
20 de trecătoare, am găsit un 
pretext mai mult sau mai puțin 
plauzibil pentru o scurtă con
versație, iar apoi, invariabil, am 
încheiat cu o invitație : voia 
domnișoara să mergem împreu
nă la un restaurant sau la un 
bar ?

Și iată rezultatul, statistic :
16 (șaisprezece) „subiecte“ au 

acceptat că facă cunoștință cu 
mine și apoi să mă însoțească 
la unul din barurile sau restau
rantele tulcene. Dintre acestea 
16, trei au fost chiar ele cele 
care au propus divertismentul 
numit „un coniac mic și o ca
fea“. Două m-au măsurat de 
sus și pină jos, privindu-mi, nu 
știu de ce, cu deosebită insis
tență, pantofii. Apoi au plecat 
mai departe fără să-mi răspun
dă. Cind au văzut că 
mi-au spus delicat, din 
buzelor : „Pleacă, tinere, 
ge-ți ceva de nasul tău !“. Una

insist, 
vîrful

Ale-

m-a rugat să fiu serios, averti- 
zindu-mă că se va adresa mi
liției. Iar ultima... Ei, ultima a 
reacționat așa cum, poate, aș fi 
vrut din toată inima și cu ori
ce risc s-o facă toate celelalte. 
Adică, după ce a refuzat să stea 
de vorbă cu un necunoscut, vă- 
zind că insist, mi-a dat pur și 
simplu o palmă. Și probabil, că 
mi-ar fi dat-o și pe a doua dacă, 
în loc să replic violent ori să 
fac stînga-mprejur, n-aș fi în
ceput să rid și n-aș fi spus sin
cer „Mulțumesc 1“ M-a privit o 
clipă, stupefiată, apoi a lăsat 
mina in jos și a plecat mai de
parte. tremurind de enervare.

Dar să revenim la grupul „ma
joritar".

Cine sînt 
toare de „wiunv , „ucixca , 
„șpriț“, sau „friptură" in tovă
rășia unui cunoscut de 5 minu
te ? Și, mai ales, ce vor și ce 
gindesc ele, ce caută în acest 
gen de distracție, ce găsesc în 
acest mod de a-și petrece, inva
riabil, după - amiezile, serile, 
nopțile ?

Constantina D. — ea își spune 
„Tiny“ ! — este vînzătoare la un

OVIDIU PĂUN

Prietenii mei sînt uluiji cînd citesc cîte un articol în 
care mă leg de lucruri pe care ei le cred departe de 
preocupările ce ar trebui să-l stăpînească pe un literat. 
Cineva spunea că nu-l bănuiește pe Dante că s-ar fi ne
liniștit de mersul Arnului la florența și cred că i-aș fi 
putut răspunde că făcea lucruri și mai rele care de alt
fel l-au și dus pe drumurile pribegiei. Scriitorul, după o 
astfel de concepție, ar trebui să stea numai cu nasul în 
stele și să se facă a nu băga în seamă micile mizerii ale 
vieții diurne, dar, pentru Dumnezeu, pe mine mă doare 
și cînd se stinge o firmă luminoasă pe bulevard pentru 
că nu știu de ce cred că asta ne sărăcește pe toți. Nu 
mi-este indiferent dacă gunoiul nu se ridică la vreme 
din fața porților, nu numai din motive higienice, ci și 
pentru că estetica urbei mele suferă în acele ore de ceva 
mai rău decît o maladie. Mă împiedic de mormane de 
noroi și de pietre pe toate bulevardele Capitalei noastre 
și mă întreb de ce serviciul de utilități publice nu-și dă 
seama că urgentarea treburilor avute în sarcină este o 
necesitate socială și că un drum stricat aduce mai multe 
întîrzieri și pagube chiar decît costul lucrărilor propriu 
zise- Ne scumpim, la tărîțe și ne ieftinim la mălai, cum 
zice poporul. Echipe de lucrători plătiți cu ziua, în loc 
să fie taxați după metri cubi de săpătură, taie frunză la 
cîini dimineți întregi pe mormanele de pămînt ce care 
le-au scos din fundul pavajelor și așteaptă să treacă 
cele 8 ore de muncă. Leafa merge I Aceiași bani se înca
sează și pentru că stai în coada tîrnăcopului și dacă te 
omori cu firea. Care e omul în stare să se piardă cu 
firea cînd, alături de el, alții își bat joc de efortul co
mun ? Sub privirile noastre indiferente, străzi întregi sînt 
răscolite ca pe front în valuri succesive, numai pentru că 
nici ■***“ ™ - — .
un s . , _______  _ _ ..... .......
cit să strîngă laolaltă —și nu numai într-o singură clă
dire I — serviciile care se ocupă de instalațiile sub
terane ale orașului, cum ar fi canalizarea, gazele, tele
foanele etc., etc... Un amic făcea socoteala că toate 
reparațiile și reluările de lucrări publice, calculate pe 
cîțiva ani ar fi permis celor ce au risipit banul public 
să ne ofere șosele... pavate cu aur 1 Nu e nici o glumă 
în ce spun. Se gîndește scurt, pe termene mici, se face 
cîrpeală, acolo unde, în alte locuri, problemele sînt dis
cutate cu seriozitate de oameni bine pregătiți și cu milă 
pentru sumele scoase din impozitele contribuabililor. 
Cred că presa nu va descuraja să arate în continuare 
erorile, unde ele există pentru că mi se pare intolerabil 
ca noi toți să plătim ceea ce alții concep superficial- 
Cine face pagubă, să scoată portofelul I lată un exem
plu recent. Piața Romană a fost repavată și întărită cu 
beton, perfect logic într-o operație numită modernizarea 
drumurilor. Kilometrul ce duce pînă în piața Victoriei a 
fost răscolit și întărit, s-au sacrificat pomi arătoși pen
tru a se crea o magistrală extrem de necesară în mo
mentul în care circulația s-a intensificat și numărul de 
vehicole a sporit. Perfect pînă aici. Un singur lucru a fost 
uitat sau mi se pare mie care nu am mai trecut prin 
București de cîteva săptămîni : să se facă și aici, ca în 
Piața Scînteii sau a Universității două pasaje subterane 
pentru pietoni ! Ca mîine vom auzi iar pickamerele ne- 
chezînd sub ferestrele noastre și săpind cu sîrg ceea ce 
acum acoperim ! De ce ? Pentru că nu știu cine s-a aîndit 
că de îndată ce magistrala a căpătat chip, trecătorii cot 
foarte bine să riște să traverseze bulevardul chiar cu 
ajutorul ridicolelor stegulețe galbene (a cui o fi fost 
ideea asta ?). Adică de ce să nu mai plătim noi o dată 
o lucrare ce trebuia făcută acum ? O lucrare extrem de 
necesară : două pasaje subterane. Nu au fost prevăzute 
în plan, va ridica cineva din umeri. Nu am avut banii 
necesari astăzi, îi vom avea mîine, o să adauge 
altcineva.

O luăm d-a capo cu dezinvoltură...

pînâ astăzi, deși despre subiectul acesta se scrie de 
feri de veac în presa noastră, nimeni nu s-a învredni-

(Continuare în pag. a Ul-a) ^nînnHHHiwntinrnfrmnmnmmHmfmmfnmnrmuHnum^
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DE AUDIENȚĂ
âcîrkteii

tineretului
< CITITORII SESIZEAZĂ 

Huliganii au primit 
riposta cuvenită ?

Se știe, comportarea 
vilizată, demnă — în orice 
prejurare — este o regulă 
care fiecare ne simțim datori, 
sîntem obligați s-o respectăm. 
Contrastele, chiar dacă sînt 
puține și izolate —■ atunci cînd 
apar — sînt cu atît mai izbi
toare și, desigur, nu ne lasă 
indiferenți. Despre un .aseme
nea fapt ne relatează citito
rul nostru ION V. MARIN, 
«lift Brăila.-Trei frați — ne 
spune dineul — Aurel, Nico- 
lae și Tudorel Mladinov, toți 
dom'ciliați în municipiul Brăi
la, c. pă ce au consumat o în
semnată cantitate de băuturi 
alcoolice la unitatea T.A.P.L. 
nr. 58. din localitate au hotă- 
fît să nu părăsească localul 
fără o demonstrație de forță. 
Au început mai întîi cu „ad
monestări“ verbale, jigniri, 
înjurături, trecînd apoi la 
gestul huliganic de-a împărți 
lovituri în dreapta și-n stin
gă, printre consumatori și per
sonalul localului. Intervenția 
organelor de miliție i-a poto
lit în cele din urmă. Pe bună 
dreptate, apoi, cei prezenți au 
crezut că organele de ordine 
vor proceda, în consecință, la 
măsuri care să-i facă pe acești 
huligani inofensivi cel puțin 
perttru o bună bucată 
me. Mare le-a fost 
cind, peste cîteva zile, 
și-au făcut din nou 
în același local, zîmbind 
tentativ și cu... subînțelesuri. 
„Mă întreb — conchide co
respondentul nostru — dacă 
actele lor huliganice au fost 
tratate- în așa fel incit pe vii
tor să fie convinși că opinia 
publică,' societatea, nu tole
rează asemenea manifestări“.

Deocamdată, nu sîntem nici 
noi în posesia unui răspuns. 
Nu putem ști ce sancțiune a 
fost dată — și dacă asprimea 
ei este pe măsura actelor hu
liganice 
Așteptăm 
cu corespondentul nostru, răs
punsul organelor în drept, că
rora ne-am adresat și care, 
hu ne îndoim, nu ne vor lăsa 
să așteptăm prea mult.

Dacă n-au aflat, s-o afle acum!
Eleva WCRF.ȚIA PANAIT 

din comuna Crevedia, satul 
Dirza-Ilfov, ne scrie, în nu
mele ei și al celor doi frați 
mai mici. Două pagini, pe 
care, citindu-le, nu-ți poți stă- 
pîni indignarea. Dar să re
producem cîteva din pasaje
le scrise cu atita tristețe. 
„După ce a luat din casă suma 
de 1 500 lei, strînsă de mama 
cu' mare greutate, ne-a dat pe 
toți afară în ploaie. Mama a 
dormit în pod iar noi, copiii, 
în paie. Dimineața ne-’a adu
nat cărțile spunînd să plecăm 
de-acasă. Noi am așteptat-o 
pe mămica să vină de la ser
viciu, seara, și ne-am întors 
acasă. Tata era însă la poartă 
cu un cuțit. Ne-a alergat pe 
toți pînă la calea ferată stri- 
gind că vrea s-o taie pe mă- -------. și 

să
Ce

ci- 
îm- 

pe

de vre- 
mirarea 
cei trai 

apariția 
os-

ale celor trei frați, 
așadar, împreună

mica, care muncește zi 
noapte să-i dea dînsului 
bea, să se ducă la bufet, 
putem face noi dacă nu vrea 
să ne mai primească acasă ?“

Ni se pare surprinzătoare 
atitudinea autorităților din 
mună, care stau deoparte 
privesc cu ușurință cum

co
și 

r____ __ , un
oărinte își alungă proprii, lui 
copii. Sau poate că încă n-au 
aflat, nu li „s-a adus la eu-

noștință“. Iată, o facem noi pe 
această nedorită cale— aștep- 
tînd un răspuns urgent din 
partea consiliului popular, a 
autorității tutelare din Cre
vedia.
RĂSPUND FACTORII AVIZAȚI

• ȘERBANA MARINECI, 
comuna Bălăci, județul Teleor
man : Atît organele Inspec
toratului de stat pentru pro
tecția muncii, cît Și cele ale 
miliției județului Argeș au 
cercetat cu atenție cauzele ac
cidentului suferit cu cîtva 
timp în urmă de fiul dv. Ca 
o primă măsură, persoanele 
vinovate prin neglijența lor 
de producerea accidentului 
au fost sancționate cu amen
dă. De asemenea, întrucît ac
cidentul s-a produs în timpul 
serviciului, el a fost înregis
trat ca, atare și urmează ca, 
pe baza certificatelor medi
cale, să se acorde ajutor de 
boală în procent de 90 la sută 
din salariul tarifar.

• IOAN LEV1RDA, comu
na Horia, județul Neamț : Da, 
aveți dreptate. Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului popu- 
îar județean ne-a confirmat 
că trebuie să fiți scutit de o- 
bligațiile obștești de pază și 
contribuție voluntară în mun
că. Situația dv. se încadrea
ză perfect în prevederile re
gulamentul de organizare 
și funcționare a centrelor 
pregătire militară a 
tului 
pînă 
Iar a

de 
tinere- 

de ce, 
popu-

— și nu vedem i 
acum consiliul 
procedat altfel.

CURIER JURIDIC
DUMITRU ROMILA, Foc

șani, județul Vrancea : Hotărî- 
rile date de Comisiile de jude
cată din întreprinderi și insti
tuții în litigii de muncă al că
ror obiect nu depășește valoa
rea de o mie de 
art. 43 din Legea 
sînt definitive.

Există totuși 
reexaminării acestor 
atunci cînd Comitetul 
catului sau Comisia de revizie, 
cere acest lucru în termen de 
30 de zile de la pronunțarea 
hotărîrii. Reexaminarea poate 
fi cerută de Comitetul sindica
tului, atit din oficiu cît și la 
cererea părții interesate. Dum
neavoastră, deci, că puteți a- 
dresa Comitetului sindicatului 
care va aprecia temeinicia ho
tărîrii în cauză și. dacă este 
cazul sau nu, să se ceară re
vizuirea.

VASILE LIȚA, Constanța : 
în cazul cind un cadru didactic 
a beneficiat în timpul anului 
școlar de concediu fără plată, 
mai mult de 30 de zile, are 
dreptul la concediul legal de 
odihnă pe acel an. Concediul 
va fi redus însă cu cîte 5 zile 
lucrătoare pentru fiecare 30 de 
zile de conpediu fără plată cu 
excepția primului concediu de 
30 de zile care nu se ia in con
siderare.

MATEI FLOAREA, Cîmpina, 
jud. Prahova: întrucît sinteți 
salariată cu contract de mun
că pe durată nedeterminată, 
încheiat în urmă cu peste doi 
ani, puteți cere conducerii în
treprinderii să vă acorde dum
neavoastră și nu soțului aloca
ția de stat pentru copil. Acest 
drept vi-1 conferă faptul că 
prin hotărirea judecătorească 
de desfacerea căsătoriei, ră
masă definitivă, copilul v-a 
fost încredințat spre creștere 
și educare dv.

Rubrică redactată de 
MIRCEA MCOLAE

lei, potrivit 
nr. 59/1968»

posibilitatea 
hotărîri, 

sindi-

A
nul trecut, „coborî- 
se o fată în litera
tură“ : Florica Mi
trei. Nerăbdători, 
așteptam, de atunci, 
un nou „semn“ liric.

Nu bănuiam că va aparține lui 
Emil Brumaru ți nici că va des
cinde, prin Ion Pillat, din „Istoria 
poamelor“ a lui Anton Pann. Dacă, 
însă, bătrînul psalt, sustras o clipă 
de la vag cucernicele „tereremuri“ 
și „aghioase“, antropomorfiza me
taforic fructele, cu o lăcomie dem
nă de un pictor flamand, tînărul 
poet își stilizează senzațiile. Le 
oferă o surdină elegiacă, nu lip
sită de duioșie, desigur, dar nici 
de o abia perceptibilă doză de 
umor.

Se observă, totuși, că — la 
Emil Brumaru — nostalgia para
disului culinar nu este, adesea, 
decît un pretext pentru evocarea 
copilăriei, pentru recuperarea ei. 
Măcar în vis : „O, vechi și dragi 
bucăhirii de vară, / Simt iar în 

gură gust suav de-amiază / Și 
în tristețea care mă-nconjoară / 
Din nou copilăria mea visează: / 
Ienihahar, piper prăjit pe plită, / 
Pești grași ce-au adormit în sos 
cu lapte, / Curcani păstrați in 
zeama lor o noapte / Spre o de
licateță infinită, / Ciuperci cît 
canapeaua, în dantele. / Icre cu 
bob hălos ce ochiu-și cască, / 
Aluaturi tapisate crescînd grele / 
Intr-o dobitocie îngerească“. 
Să nu ne amăgim : aceste viziuni 
truculente nu sînt nici simple 
jocuri de artist, nici jinduita 
„Fata Morgana“, bîntuind imagi
nația vreunui Parpanghel hăme
sit. La o privire mai atentă, ele 
și trădează o anumită funcție
„inițiatică“ : universul bucătă
riei. pentru rafinatul care știe să-l 
exploreze, reprezintă un tărîm 
fascinant, ce-i dezvăluie, numai 
lui, tainele. Savorile sale, de un 
„estetism“ cuceritor, pot duce în 
ispită (filozofică) chiar și pe un 
ascet, în postul mare : „Moi mie-

zuri de ficați în butoiașe / De 
ou de melc, înlăcrimate dulce, / 
Mujdeiuri ireale, șunci gingașe / 
Cînd sufletu-n muștar vrea șa se 
culce, / Și-n ceainice vădindu-și 
eminența J Prin fast de irizări și 
toarte fine / Ceaiuri scăzute piuă 
la esența / Trandafirie — a lucru
lui în sine“ („Elegie“). într-un 
astfel de spațiu, realitatea își dis
tilează contururile în miresme, le 
înfășoară în culori, le luminează 
cu o rază surprinsă-n oglinda li
nei crătiți sau le stinge-n însera-

fine, muza acestui continent al 
aromelor nu poate fi decît o 
Afrodită - bucătăreasă, 
bucălată, 
cristaline, pîlnii de somn, pipere 
pătimașe, 
ibrice-adînci
Emil Brumaru, preia, cu mici re
tușuri în sensul dezermetizărîi 
expresiei, și serafismul mallear- 
mean. „Balada“ angelică înregis
trează, însă, tonuri mai vulgare, 
aici, în <nuda eforturilor poetului 
de a sublima impuritățile.

zeiță
stăpînă peste linguri

cuțite cutezătoare și 
(„Ea stăpînește“).

(Urmate din pag. I)

CRONICA
EMIL

BRUMARUVERSURI u

rea albușurilor de ou. Pentru ca, 
apoi, să le recompună într-un 
decor din care orice abstracțiune 
este prohibită, în care totul ca
pătă materialitate. Desigur, o ma
terialitate... gustativă, a cărei de
corticare generează „amnezii“ 
ciudate ; „Dacă iei o portocală / 
Și-o dezbraci în pielea goală / 
Ca să-i vezi miezul adine / Peste 
care îngeri plîng / .../ Se întîmplă 
să uiți totul...“ Sau divulgă, unei 
retine atente, „drame“ ascunse, 
„crime“ pasionale tăinuite în a- 
dîncul mut al materiei : „Amiezi 
înfășurate în vanilii, j ... / Trec în 
dulapuri, rîd dintre lichioruri, / 
Pîndite de păianjeni cînd lipsim. 
/ (Oh, pentru ele-n căni au loc 
omoruri / Și drame dulci cu ca
racter intim !)“ („Cîntec“). în

Punctul de incidență cu Ion 
Pillat nu se situează numai în te
ritoriul extazului comun în fața 
roadelor sau cămarei. Ci și în a- 
fectarea unui fermecător paseism, 
Brumaru complăcîndu-se, uneori, 
în postdri ușor demodate, ușor 
don-quijotești, dar grele, întot
deauna de o nesfîrșită poezie : 
„O, vremea cînd eram copii. I 
Tutungerii, tutungerii, t Cărți 
de-aventuri, nuci cu magiun. / Ce 
să vă spun, cum să vă spun ?“ 
(„Rugăciune“) Sau „Mi-au desci
frat în palmă zeci de haruri / Și 
dulci femei vestiții chiromanți, E 
De-aceea îmi tocesc în madriga- 
luri t Creionul chinezesc cu ele
fanți. H De-aceea stau și dom o 
săptămînă / Și-apoi o săptămînă 
rămîn treaz / Spre-a ridica în

slăvi cu lira-n mină ! Sinii bom
bați și rouă din obraz“. Acest 
„Madrigal respins“ are, însă, o 
tangență întîmplătoare cu Minu- 
lescu iar cu Cincinat — nici mă
car atît. Mai mult încă, renun- 
țînd, „In dormitor“, la orice un
dă de ironie, poetul captează, cu 
ușurință, sunetul pur al poeziei 
erotice : „Nici un chip n-a că
zut în paloare 1 Ca al tău, ador
mit și frumos. // Fulgera, lumi- 
nîndu-te-arare, / Cîte-un vis sub 
al timplelor os. 7 Respirai cu a- 
tita sfială I Incit aerul ud se-n- 
chega / Lîngă nările adinei în 
petale. I Respirai, surîzînd cati
fea“.

Evident, secolul nostru liric — 
mai apocrif, mai puțin sentimen
tal — nu se „confesează“ întot
deauna în gama sublimului. O- 
roarea față de artificiu, față de 
impudoarea grandilocvenței, îl 
determină să-și cenzureze efuziu
nile. Să le confere o ipostază mai 
discretă, travestindu-le, uneori, 
într-un tipar parodic. Sensibleria 
romanțioasă și gustul estetic dul
ceag vor fi îngrozite de ..erezia“ 
unor versuri ce „nu-și răspund“ 
după rigorile unei logici prozai
ce. Poezia adevărată, însă, elibe
rată de prejudecățile unui. cod 
sau altul, revendică nentru sine 
și astfel de silabe : „Timpul cea- 
surile-și plimbă / îmbrăcate în 
civil. / Dintr-un dine curge-o 
limbă. // Apoi trece-o săptămînă. 
1 Cujul intră în perete' / Si gălea
ta în fîntînă. II Și-n bucătăria 
pură ! Cănile se coc și așteaptă 
I Atîrnînd cu apa-n gură“ („A- 
pocrifa 1“). Care. însumate ce
lorlalte modalități artistice detec
tate în acest volum de debut, le
gitimează un noet autentic, ex
trem de înzestrat. Motiv neutru 
care, criticul . tace, amînîndn-și 
reproșurile de amănunt cu un 
Vers obsedant : O. azi sînt bucu
ros ca un cristal".

NICOLAE BALTAG

13 15; 20,30). Excelsior (orele 8.30; 
11. 12.30; 16; 10,30: 21), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20.30).

OMUL CARE NU POATE FI A- 
la Grlvita (ore-

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

PETRECEREA : rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11.30; 14; 16,30; 18,45; 
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) Stadionul Dlnamo (ora 
20,15).

PAN VOLODIOWSKY î rulează 
la Republica (orele 10; 12,30; 16; 
18,30; 21).

ARGOMAN
CUL : rulează 
rele 9; 11,15;
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30), Modern (orele 9.30; 
11.30; 16: 18; 20), Grădina Doina 
(ora 20,30). Arenele Romane (ora 
20.45).

JANDARMUL 
rulează la
10,45; 12,45;
Grădina 
ceafărul

SUB
CRISTO
rele 8;
21), Miorița (orele
SPLENDOARE ÎN
ză la Central (orele 8.45; 11; 13^,30; 
16: 18.30: 21).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Lumina (orele 9,15; 
—15.45 în continuare; 18,15: 20.30).

MARILE VACANȚE : rulează la
Doina (orele 11.30; 13.45; 16; 18.15;
20.30) , Grădina Buzești (ora 20.30), 
Vol'îa (orele

PROGRAM
MENTARE;

SUPER-DIABOLI- 
ta Festival (o- 
13,30; 16; 18,30;

SE
București 

14,45; 
Festival 
(orele 16;

SEMNUL
rulează

10, 12,15;

8.45
21),
Lu-

ÎNSOARĂ :
(orele

16,45; 19;
(ora 20,30), 

18; 21).
LUI MONTE 

la Victoria 
14,30; 16,30; 
11; 15; 17,30;
IARBĂ : rulea-

(o- 
19; 

20).

16; 18.15; 20,30).
DE FILME DOCU- 
rulează Ia Timpuri 

Noi (orele 9—21 în continuare).
ACEASTA FEMEIE : rulează la 

Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

I. în ghiduri turistice cabana 
<. Leaota, situată la 1370 m în 

masivul cu același nume, este 
\ înscrisă cu camere, dormitoa- 

re, bufet permanent. în reali- 
tate ciupercile au crescut pe 

< parchet, geamurile sînt sparte, 
\ ușile vraiște • priciurile acope- 
• ) rite cu fîn mai adăpostesc tu- 
\ riști rătăciți, oameni cărora nu 
( le-a venit să creadă că o ase- 
I, menea cabană cu importanța 
i sa de „punct fix“ între Pu

cioasa, Fieni, Runcu, spre 
Cheile Dîmbovicioarei, poate 

’ fi părăsită.
— în 1960 cabana a fost pre

dată învățămîntului, o perioa
dă de doi ani a aparținut 
U.A.S.R. — se organizau foar
te multe excursii studențești: 
Pîrîul Rece — Diham, Mălă- 
iești — Caraiman, Vîrful cu 
Dor — Padina, Strunga — 
Leaota, ne spunea cu regret 

( Emil Olteanu, ghid O.N.T. A- 
cum o administrează între- 

. prinderea balneară Pucioasa.
Cum o administrează, am 

> văzut. Spre regretul și stupe- 
t facția turiștilor care o cunosc 
( din urmă cu ani, aici s-a in- 
, staurat indiferența, lipsa ori- 
( cărui spirit gospodăresc. 
, Dar, iată, la o altă cabană 
, — Babele — ni se oferă o 
, aparentă justificare.

— Am fi tare mulțumiți 
dacă am avea mai mulți tu
riști — ne spunea cabaniera 
Ene Maria. Planul este mare, 
luna aceasta avem 105 000. Am 
realizat abia 25 000 și sîntem 
la jumătatea lunii. Ne stră
duim ca prin atitudinea, com
portarea noastră, să-i facem 
pe turiști să-și prelungească 
șederea la noi, să mai revină. 
Dar cum putem să-i determi
năm noi, de aici, de sus, pe 
ceilalți care nu-s obișnuiți să

urce pe munte, să îndrăgească 
drumeția, să devină clienții 
noștri ?

Am coborît cu această între
bare la directorul adjunct al 
I.S.B.C.-ului Sinaia, Ioan 
Scăunaș :

— Planul de desfacere a 
crescut, numărul turiștilor a 
scăzut. Oamenii au devenit 
mai comozi, și-au cumpărat 
mașini. Pentru toată capacita
tea noastră de cazare avem 
contract cu O.N.T.-ul, contract 
care rămîne neonorat. Noi îl 
putem da în judecată pentru 
prejudiciile ce ni le aduce.

excursiilor: Valea Oltului, 
Moldova, Agapia, Sibiu, Poia
na Brașov. în actualul sezon 
doar 590 de oameni veniți la 
odihnă în stațiune au urcat 
Bucegii prin serviciile puse la 
dispoziție de O.N.T. — „servi
cii“ constînd, de fapt, exclusiv 
în asigurarea ghizilor.

Cerem un pliant cu cabanele 
și marcajele din Bucegi.

— Sînt închise în birou' la 
șeful agenției, care acum este 
plecat — ne răspunde tov. Ion 
Bugan, organizator principal 
pentru turismul intern. Nu, 
relații individuale nu dăm. Nu

în vederea antrenamentelor în 
condiții de înălțime pentru 
Olimpiada din Mexic. De două 
luni a fost predată I.S.B.C.- 
ului Sinaia.

— Din punct de vedere eco- 
noțnic nu era suficient să fie 
păstrată în exclusivitate pen
tru sportivi — ne spunea Tra- 
ian Iliescu, director al între
prinderii economice de admi
nistrare a bazelor sportive — 
București. După Olimpiadă, 
antrenamentele acolo au fost 
cp totul sporadice. Nu s-a mai 
cerut altitudine în competițiile 
internaționale.BUCEGII

Am luat legătura cu Biroul de 
Turism pentru Tineret. Nu 
avem relații onorate. Satisfa
cem comenzile pe care ni le 
solicită, cînd ni le solicită.

Așadar, muntele ne așteap
tă, cabanierii ne invită, mesele 
sînt ispititoare, telefericul și 
alte condiții moderne ne fac 
drumeția mai ușoară. De ce 
nu vin tinerii în Bucegi, toc
mai aici, in acest leagăn tra
dițional al turismului româ
nesc ? E cazul să ne întrebăm 
cine și cum îi invită spre a- 
ceste meleaguri.

Să privim mai întîi ce se 
întîmplă la „poarta“ munților 
— Sinaia. Dacă nu s-ar oglindi 
Bucegii cu de la sine putere 
în ferestrele Oficiului Național 
de Turism — Sinaia, prezența 
lor ar fi cu totul ignorată. 
Toate, dar absolut toate mate- 
.rialele de propagandă popu
larizează alte locuri de agre
ment din țară. Programul

ne sînt subordonate nouă ca
banele.

Să pornim, totuși, spre cres
te, fără ghid, fără pliante, fără 
sprijinul O.N.T. — Sinaia. Sin
gura călăuză : marcajele, a- 
ceastă busolă prin care aven
tura ascensiunii se termină în
totdeauna într-un „port“ si
gur : cabana. Și iată, pe Valea 
Jepilor multe marcaje sînt 
șterse ca pentru un concurs 
de orientare, pe platou unii tu
riști au inversat — în joacă 1 
— sensurile, între Vîrful cu 
Dor și Piatra Arsă marcajul 
pune la grea încercare inima 
turiștilor de ambe sexe : urcă 
îndărătnic un clin abrupt în 
vreme ce vechiul drum oco
lește elegant și fără gîfîială. 
O fi vreun test pentru spor
tivi ? Poate. Dar, apropo de 
sportivi...

Lîngă cabana Piatra Arsă a 
fost construită — cu vreo 
5 000 000 Iei — o bază sportivă

— Am preluat-o numai pen
tru că trebuia preluată — 
aflăm de la-directorul adjunct 
al I.S.B.C.-Sinaia, I. Scăunaș. 
Cu sala de antrenament nici 
nu știm ce să facem. S-o com
partimentăm ? S-o transfor
măm într-o sală de mese ?

Pînă atunci sala de sport 
stă închisă, gardul metalic 
care închide perimetrul tere
nului de fotbal s-a aplecat pe 
unele porțiuni, pe pista de a- 
lergări cîțiva mînji se zben- 
guiesc. iar pe teren pasc cai.

Blocarea acestei baze . este 
fără îndoială o pagubă. Să aș
teptăm din nou o competiție 
internațională desfășurată în 
condiții de mare altitudine 
pentru a justifica eficiența ce
lor cinci milioane cheltuite 
pînă acum ? Turismul de mare 
altitudine, necesar și sănătos 
pentru tineret, are prin aceas
tă bază un punct modern, bine 
înzestrat pentru exercitarea

sportului. Compartimentarea 
n-ar avea nici un rost: ar fi 
atît de plăcut să poți face 
sport — gimnastică, volei, bas
chet, chiar și o „miuță“ de 
fotbal — la aproape 2 000 de 
metri, chiar dacă n-ai ambiția 
unor performanțe „mexicane“! 
C.N.E.F.S.-ul pretinde că mă
car jumătatea bazei 
cesară sporadic și 
nimic împotrivă ca 
stea Ia dispoziția 
Dar cabanierul spune că n-are 
încuviințarea I.S.B.C.-ului, ac
tualul proprietar al bazei, să 
lase pe excursioniști să se 
bucure de ineditul unor voioa
se exerciții sportive sau jocuri. 
Drept care mingile și. plasele 
sînt ținute sub cheie, ușile fe
recate, iar cinci milioane de 
lei se irosesc zadarnic.

★
Indiferent de relațiile exis

tente (sau, inexistente 1) din
tre O.N.T., I.S.B.C., B.T.T.,
C.N.E.F.S. etc. — țnuntele ne 
cheamă cu insistență, ne dez
văluie cu generozitate univer
sul său de frumușețe și poezie. 
Iar platoul Bucegilor, acest 
„abecedar“ al turistului mon
tan. ignoră cum numai natura 
în măreția ei poate ignora, tot 
acest încurcat alfabet de ini
țiale citat mai sus. Noi însă — 
oameni sîntem ! — nu-1 putem 
ignora, noi in numele a mii 
și mii de tineri aspiranți la 
titlul de turist, credem că 
muntele poate deveni mai a- 
trăgător și mai tineresc, dacă 
la baza materială existentă 
s-ar adăuga un efort colectiv 
și concertat, o pasiune reală 
pornită din inima unor oameni 
îndrăgostiți de munte și nu 
din dosarele unor funcționari 
comozi. Pentru că, dacă la ora 
actuală Bucegii nu-și „fac pla
nul“, nu e vina lor !

i-ar fi ne- 
n-ar avea 
în rest să 
turiștilor.

c

CUZAT : rulează 
le 16; 18,15; 20.30).

OPERAȚIUNEA 
PLIN : rulează la 
15.30; 17,45; 20),
(ora 20,15).

ARMANDO, CALUL AI.B : ru
lează la Buzești (orele 15.30 ; 18).

WARLOCK . rulează la Dacia 
(orele S.45—20.30 în continuare).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Bucegi (orele 10; 15,45; 18.30;), 
Floreasca (orele 14,30; 17,30; 20.30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

ASTERIX și CLEOPATRA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18).

VINATORUL DE CĂPRIOARE S 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Grădină (ora 20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20.30), Arta (orei» 10,30; 15.30; 
18), Flamura (orele 11; 16; 18,15; 
20.30). Grădina Arta (ora 20,30).

FREDDY ȘI ClNTECUL PRE
RIEI rulează la Cotroceni (ore
le 15.30; 17,45, 20). Grădina Vitan 
(ora 20.30), Vitan (ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE î 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18;
20,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Crîngasi (orele 18; 18; 20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET: rulează la Viitorul (o- 
rele 16: 13: 20).

STRĂINII :
(orele 9; 11.15; 13,30; ... ____
20..10). Tomis (orele 9: 11,15; 13,30; 
15.45 ; 18,15) Grădina Tomis (ora
20.30) .

TIMP PENTRU A TRĂI : rulea
ză la Moșilor (ora 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Moșilor (ora
15.30) , Grădina Moșilor (ora 20.30).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Popular (orele 15.30; 18: 20.15).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ î ru
lează la Munca (orele 16: 18: 20).

OSCAR : rulează la Drumul Să
rii (orele 16; 16: 20).

AFURISITUL DE BUNIC : 
lează la Rahova (orele 15,30;

FAMILIA TOT : rulează la 
tan (ora 18).

MARELE SEMN ALBASTRU î 
rulează la Progresul (orele 
15.30: 18).

NOAPTEA AMINTIRILOR : ru
lează la Grădina Capitol (orele 
20.15; 22).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Unirea (ora 20,30).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Cinemateca Union (orele 9; 11; 
13). ROȘU ȘI NEGRU (ora 19).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

DEPARTE IN APUS ; rulează la 
Flacăra (ora 15,30), PĂCATUL 
DRAGOSTEI (orele 18; 20,30).

LADY CHA-
Infrățirea (orele 

Piogresul-Paro

rulează la Gloria
16; 18.15;

ru-
18).
VI-
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Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară ..Herăstrău“) : "*
VESELA -
Iești (la 
MEDIE 
Teatrul 
Boema) ; 
ora 20.

___________ ,. VĂDUVA
— ora 20; Teatrul Giu- 

Arenele Romane): CO-
CU OLTENI —ora 20; 

„C. Tănase“ (la Grădina 
SONATUL ---------- 'LUNII
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Atletism U.R.S.S. — S.U.A. Trans
misiune directă de la Leningrad
• 19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici a 19,30 Telejurna
lul de seară a 20,00 Film artistic 
,,Doi colonei“ — o producție a 
studiourilor italiene a 21.35 Mai 
aveți o întrebare ? Ce vreți să 
știți despre : Limbă — limbaj — 
lingvistică • 22,35 Invitata noas
tră — cîntăreața de muzică u- 
șoară Radmila Mikic (Iugoslavia)
• 22,50 Telejurnalul de noapte • 
23,00 închiderea emisiunii.

SERIALUL „SCirfTEII TINERETULUI“ • SERIALUL „SCINTEII TINERETULUI“ » SERIALUL „SCINTEII TINERETULUI “
Mă cam întristează dintru început acest campionat prin lipsa 

lui de surprize și scandaluri, prin cumințenia rezultatelor. Acum 
patru ani, la Londra, abia se urnise căruța și titlurile provoca
toare și incendiare spărgeau paginile ziarelor. Antrenorii amenințau, 
se lăudau, se înfruntau, F.I.F.A. dădea pedepse și avertismente ; 
aici deschizi ziarele și dai peste modestie și prudență. In dimi
neața lui 2 iunie, adică în ziua meciului Anglia—România, Ramsey 
e de părere că meciul va fi așa și-așa, că jucătorii lui au dormit 
hine și au băut multe sucuri de fructe, iar Angelo Niculescu ne 
povestește că antrenamentele au decurs normal și că meciul va 
fi tare și miza mare. Ca să fie totul neted și la locul lui, mai pică și 
o ploicică răcoroasă și, de unde ne așteptam să scoatem limba de 
căldură pe stadionul „Jalisco", dăm de o răcoare dumnezeiască și 
de un public leneș și indiferent.

tot timpul în contul adversarilor: Lucescu și Sătmăreanu. Mocanii 
e depășit de adversari și faultează disperat, noroc că arbitrul ne 
iubește, altfel am rămîne în zece oameni. Pe margine, Deleanu 
suferă cu capul strîns în pumni, Adamache n-are curajul să iasă 
la o centrare, primim un gol lipsit de orice noimă și Tamango 
își frînge degetele și se uită la luna. E clar că englezii nu sînt în 
formă, fotbalul lor arată bătrîn și stereotip, dar nici noi nu mai 
putem mare lucru, sîntem o echipă de o singură repriză, e vechi 
și cunoscut păcatul. Cîteva kilograme de putere și ambiție să fi 
avut, ca să atacăm insistent în ultimele douăzeci de minute, și 
poate obțineam un egal, dar atît s-a vrut, atît s-a obținut. Ziarele 
mexicane de seară se miră cu verzale în culori de ce n-au vrut 
românii să cîștige în fața unor englezi prudenți ș(~neacomodali, 
iar noi ne smulgeam părul din cap în holul lui „Gran Hotel“

Meciul a început de un sfert de oră și parcă s-ar juca de cînd 
lumea; învîrteli sterpe la centru, englezii trag prost și rar, 
de la distanță, noi abia așteptăm să punem piciorul pe minge, o 
temporizăm cit. o temporizăm, apoi trecem linia de centru și le-o 
facem cadou partenerilor. Ideea noastră este extrem de subtilă, 
dar toată lumea o pricepe : vrem să le furăm englezilor timpul, 
ei vor să ne fure nouă victoria. Tactica reușește de minune și 
unora și altora. Ramsey îl lasă pe Angelo să-i fluture prin fața 
ochilor zmeul lui de hîrtie creponată numit „temporizare", îl aș
teaptă să obosească și-l trimite apoi pe Hurst să înscrie. Publicul 
tare ar mai vrea să egalăm, parcă și arbitrul ar dori respectiva 
minune, dar ai noștri fin să respecte convenția cu antrenorul, ei 
știu că o înfrîngere cu unu la zero poate fi oricînd scuzată, așa 
că se adună toți în jurul lui Adamache, ca să-l apere de cei 
doi Bohy, și temporizează, temporizează, de-ți vine să te dai cu 
capul de stadion. E limpede că Angelo nu vrea să atace, nu vrea 
riscul unui joc deschis, care ne-ar putea aduce o victorie, el e 
mulțumit cu o înfrîngere onorabilă. I-a fost frică să joace cu 
Răducanu și Dan Coe, prea pătimași, a preferat să-l retragă pe 
Dinu în apărare și să mențină în formație doi oameni care joacă

aflînd că pentru meciul următor Angelo nu vrea să schimbe for
mația.

Amărît, plec pe străzi și mă pierd prin mulțimea de tineri fără 
căpătîi care urlă în neștire numele echipei lor, cu^fhrpurile bol
nave de fanatism. Vreau să intru la un film cu regele Pele, dar 
nu mai sînt locuri, iar un „boleto" la negru castă cît o cămașă 
cu mîneci scurte. O iau spre marginea de sud a orașului, acolo 
unde am auzit că sînt în fiecare seară lupte de cocoși. Întreb 
de Palenque la Topatia și un tip șchiop și suspect mă duce la 
fața locului, contra unui pesos, după ce mă trece prin două străzi 
în caie mizeria are miros de ceapă și lipsă de săpun, unde fami
liștii mănîncă pe trotuar, iar bătrînii și copiii cerșesc direct din 
casă, scoțînd mina pe fereastră și ciupindu-te de umăr. Baraca 
de seînduri în care au loc luptele de cocoși e înconjurată de 
polițiști, ceea ce îmi dă un anumit fior, dar arăt legitimația de 
ziarist acreditat și sînt lăsat să intru.

Ceea ce știam eu de prin filme și literatură despre acest obicei 
pe care aztecii îl practică de pe vremea cînd preotul Mexi le-a 
dat ideea de a deveni popor și țară, era o nevinovată legendă în 
comparație cu realitatea cruntă la care am asistat. Mi s-a spus

înainte că turistele americane vin la aceste lupte ca să leșine de 
oroare, dar n-am crezut pînă n-am văzut cu ochii mei cum arată 
cruzimea dusă la rafinament și ritual.

Programul începe la ora opt, cînd sună clopoțelul și orchestra 
de nuiriachi își întrerupe programul. Juriul, format din opt per
soane respectabile și cu precădere grase, iau loc în loja principală, 
iar cei douăzeci de book-makeri năvălesc în arenă și anunță nu
mele cocoșilor care urmează să inire în luptă și pe capul cărora 
se lansează pariurile. Vreau să cumpăr și eu un bilet albastru, 
dar aflu că pariurile încep de la 20 de dolari și ajung chiar pînă 
la o mie, ca să nu mai spunem că fiul președintelui statului a 
pariat pe un cocoș suma de 40 000 dolari. Jucătorii de meserie, 
cu centurile bine garnisite, cu pistoale, cu trainice în gură, aș
teaptă să apară coccșii, ei intră în joc ultimii, după ce trepădușii 
le suflă la ureche situația cotelor. Cocoșii sînt introduși în arenă 
cu pompă și muzică, purtați la subțioară de antrenorii care i-ati 
pregătit Se încheie pariurile, se face liniște și arbitrul principal 
anunță începerea meciului, care durează 00 de reprize a 30 de 
secunde fiecare. Antrenorii duc cocoșii la cîntar, le montează 
cîte o lamă la piciorul drept, după care ii așează la mijloc, față-n 
față, și lupta începe. Mai întîi vezi un nor de fulgi, apoi două 
obiecte golașe care seamănă izbitor cu doi foști cocoși. Preopinenții 
sînt plini de sînge, au aripile căzute, se sfîșie cu ghiarele și se 
lovesc cu ciocul în cap cu o ură aproape omenească. Clopoțelul 
sună. Pauză. Antrenorii iau cocoșii în brațe și le acordă primul 
ajutor: masaje la picioare și aripi, respiiație gură la gură, mîn- 
gîieri calmante pe creastă. Repriza a doua. Un alt vîrtej, urlete 
demențiale în tribune. Un cocoș a fost doborît la pămint, celălalt 
s-a suit pe el și-l ciocănește insistent și feroce în cap, arbitrul 
de. ring se lungește pe jos și studiază poziția celui căzut. In re
priza a treia cocoșii sînt istoviți, cad unul peste altul și adorm 
într-o băltoacă de sînge. Antrenorii îi redresează cu masaje. îi 
stropesc cu apă, le suflă în cioc și sub aripi, căci lupta nu se 
oprește pînă nu moare unul dintre luptători. In sfîrșit, în repriza 
a noua, cocoșul cel roșu, care mi se părea la început victimă sigură, 
are o revenire puternică, face un salt spectaculos și-i sfîrtecă 
beregata celui galben. Meciul s-a terminat, câștigătorii își încasează 
fișicurile de pesos (aici se cîștigă și se pierd averi), orchestra 
cîntă vesel, iar antrenorul cocoșului învins aduce în tribune cada
vrul nefericitului luptător pentru a fi studiat de cei care au pariat 
pe el și au pierdut. Peste zece minute începe- meciul următor. 
O seară la Palenque de Topatia durează șapte ore, adică mult 
după miezul nopții, cînd pierzanții îi așteaptă pe antrenori și 
book-makeri și-i petrec cu focu-i de pistoale

Plec spre casă răvășit de oroare și mă chinuiesc să înțeleg de 
unde vine plăcerea omului modern de a se distra în fața violenței, 
sîngelui și morții.
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Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, președintele 
Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud, 
avocat NGUYEN-HUU-THO, a adresat secretarului general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Unității Socialiste din Republica 
Socialistă România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea 
telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre, pentru felicitările 
pe care mi le-ați adresat în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste din Republica Socialistă România și al 
Dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a 60-a ani
versări a zilei mele de naștere.

Vă transmit, Excelență, urări de sănătate și de numeroase 
succese în înalta Dumneavoastră misiune.

Ca răspuns la telegrama de felicitare adresată de președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
ION GHEORGHE MAURER, doamnei SIRIMAVO BANDA- 
RANAIKE, cu prilejul învestirii sale ca prim-ministru al 
Ceylonului, s-a primit următoarea telegramă :

Vă mulțumesc dumneavoastră și guvernului român pentru 
mesajul de felicitare și urările transmise. împărtășesc spe
ranța dumneavoastră că relațiile prietenești dintre țările 
noastre se vor întări în continuare în anii viitori.

Ieri s-a deschis la București Conferința internațională 

„Educația copilului in fața 

progresului, științei și 

tehnicii contemporane“

„Aici Skoplije!
transmite Pexa“

Din agenda

Primire la 
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, joi după- 
amiază, in vizită protocolară 
de prezentare, pe ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Islamice 
Pakistan la București, Raziur 
Rahman Noore.

Președintele 
de Miniștri

La primire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială, a participat Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc 
o discuție care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Cunoscutul compozitor grec 
și militant social Mikis Theo- 
dorakis a făcut ieri o vizită 
la Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, unde 
a fost primit de scriitorul Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinte, 
și Mihail Levente, secretar al 
Consiliului Național.

neză“ din comuna Muntenii- 
Buzău, județul Ialomița.

Țăranii cooperatori au făcut 
oaspeților o primire călduroa
să, exprimînd mulțumiri pen
tru gestul prietenesc al colec
tivului ambasadei chineze.

La 23 iulie, potrivit dorinței 
exprimate de colectivul Am
basadei R.P. Chineze la Bucu
rești, lucrătorii ambasadei, in 
frunte cu Cian Hai-fun, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Chineze la 
București, a prestat o zi de 
muncă la strîngerea recoltei în 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-chi-

Joi după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, delegația 
de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de 
Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență în 
R. P. Polonă.

în sala de marmură a Pala
tului pionierilor din Capitală, 
au început joi dimineața lucră
rile 'Conferinței internaționale 
„Educația copilului in fața pro
gresului științei și tehnicii con
temporane“, organizată, in ca
drul Anului internațional al e- 
ducației, de Consiliul Național 
al Organizației pionierilor, cu 
sprijinul Comitetului interna
țional al mișcării de copii și a- 
dolescenți și al Comitetului in
ternațional pentru inițierea în 
știință și dezvoltarea activități
lor științifice »extrașcolare.

La manifestare, inițiată în 
baza unei propuneri făcute de 
delegația română la Conferința 
internațională pentru drepturile 
•copilului de la Budapesta, par
ticipă reprezentanți a 28 de or
ganizații de copii și adolescenți 
din diferite țări ale lumii, pre
cum și ai unor organisme inter
naționale care se ocupă cu pro
bleme educative.

La lucrări participă, de ase
menea, M. Teterin, director ge
neral adjunct pentru proble
mele educației al UNESCO.

Rostind cuvîntul de deschide
re, Virgiliu Radulian, președin
tele Consiliului Național al Or
ganizației pionierilor, a subli
niat că această conferință este 
menită să contribuie la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei popoarelor 
și tineretului de pe meridianele 
globului, la propagarea ideilor 
de pace și cooperare internațio
nală.

In numele Consiliului de Mi
niștri, Ion Riescu, ministru pen
tru problemele tineretului, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
a adresat un cald salut partici- 
panților la această reuniune in
ternațională.

Ecoul larg de care s-a bucu- 
rt ințiativa Organizației pionie
rilor din România de a convoca 
această conferință, a subliniat 
vorbitorul, confirmă interesul și 
actualitatea temei abordate, 
precum și dorința jte a realiza 
un schimb larg de opinii și ex
periențe în acest domeniu, ho- 
tăritor pentru judicioasa core
lare a educației cu cerințele de 
azi și de miine ale societății.

Studiul legităților dezvoltării 
științei și, mai ales, prospecta
rea tendințelor creșterii ei vii
toare impun omenirii, comuni
tății internaționale și fiecărui, 
stat — preocuparea pentru ca’

toate cuceririle miinilor și min
ții să servească omului, fericirii 
și bunăstării lui, creșterii puterii 
lui asupra naturii și societății. 
Educarea copiilor și tineretului 
în raport cu cuceririle științei și 
tehnicii se înscrie, ca unul din 
aspectele principale ale rapor
tului dintre noile generații și 
lumea in schimbare. Receptivi
tatea, dinamismul și spiritul în
noitor . caracteristice tinerilor se 
cer orientate și modelate în ra
port cu condițiile viitoare ale 
vieții sociale, economice, cul
turale și științifice în care ei 
vor trebui să se integreze. Ca 
principal factor de cultură și 

■civilizație, școlii îi va reveni și 
în viitor rolul hotărîtor in for
marea tineretului in înarmarea 
sa tehnico-științifică. în con
dițiile lumii de azi. in perspec
tiva educației permanente, școa
la trebuie să colaboreze îndea
proape cu ceilalți factori edu
cativi : instituțiile social-cultu
rale, unitățile economice, orga
nizațiile de copii și tineret, 
mijloacele de comunicație de 
masă, familia etc.. acționînd in 
cadrul unui sistem organic, inte
grat.

Reuniunea, a spus in conti
nuare vorbitorul, va da totodată 
posibilitate oaspeților de a cu
noaște realitățile politice, so
ciale. economice și culturale ale 
României socialiste, precum și 
aspecte ale activității educative 
în rindul copiilor și tineretului 
menite să dezvolte interesul 
pentru știință și tehnică.

Susținînd activ dezvoltarea 
continuă a sChibulu.I de valori 
culturale și științifice, ca o 
condiție a progresului contem
poran. a spus în încheiere to
varășul Ion Iliescu, noi vedem 
în această intîlnire o nouă și 
reală contribuție la înțelegerea 
și cooperarea internațională. 
Urăm deplin succes acestei reu
niuni. care se desfășoară sub 
semnul ideilor nobile ale păcii 
și prieteniei între popoare.

Reuniunea a fost salutată a- 
poi. de ministrul învățămintului. 
Mircea Malița.

★
în seara aceleiași zile, Ion 

Iliescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. și Mircea Malița, minis
trul învățămintului. au primit 
delegații]« străine participan
te la Conferință.

• în turneul internațional de 
tenis de la Cincinnati, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—2. 6—4 pe Jim Osborne 
(Honolulu). Alte rezultate din 
proba de simplu bărbați : Ri- 
chey (S.U.A.) — Cornejo (Chile) 
6—0, 3—6, 6—3 ; Rosewall (Aus
tralia) — Mc Manus (S.U.A.) 
6—2, 8—6 ; Smith (S.U.A.) — 
Parun (Noua Zeelandă) 6—2, 
6—2.

• Secretariatul federal,ei in
ternaționale de fotbal a anun
țat că a fost aprobat în mod 
oficial regulamentul competiției 
„Cupa Mării Negre“, la care 
participă echipe de fotbal din 
porturile Constanța (Farul). Is- 
tanbul (Fenerbahce), Odessa 
(Cernomoreț) și Varna (Cerno 
More).

• Prima etapă a turului ci
clist al Poloniei, disputată pe 
traseul Kurov-Zamoscie (161 
km), a fost cîștigată de rutierul 
polonez Zenon Czehovsk în 3h 
27’14”. Au luat startul 108 aler
gători. Ciclistul bulgar Ivanov 
Bojidar a fost descalificat fiind 
surprins în plasa unui automo
bil.

• LA LENINGRAD a început 
ieri cel de al 9-lea meci de atle
tism dintre echipele masculine 
și feminine ale S.U.A. și 
U.R.S.S. în ciuda faptului că a 
plouat torențial, la începerea 
meciului cîteva zeci de mii de. 
spectatori se aflau în tribunele 
marelui stadion „Lenin“.

După prima zi scorul general 
este de 103—78. puncte în fa
voarea gazdelor. La masculin, 
atleții sovietici conduc cu 55— 
52 puncte, iar la feminim spor
tivele sovietice conduc cu 48—26 
puncte.
• BOXERUL MEXICAN Ru- 

ben Olivares l-a învins la puncte 
în 10 reprize pe japonezul Shuji 
Chiyoda, clasat ăl 7-lea în rîn- 
dul celor mai buni boxeri din 
lume la categoria pană. Oliva
res, care este campion mondial 
la categoria cocoș, a bozat pen
tru prima oară în limitele cate
goriei nană. El este neînvins 
după 58 de meciuri susținute ca 
profesionist. Meciul dintre mexi
can și japonez a avut loc la 
Chicago,' unde s-a înregistrat cu 
acest prilej cea mai importantă 
rețetă din ultimii 10 ani.

• DUPĂ TREI RUNDE, în 
turneul internațional de șah de 
la Buenos Aires conduc Najdorf 
(Argentina) și Bisguier (S.U.A.) 
cu cîte 2,5 puncte fiecare. Ma
rele maestru Robert Fischer a 
jucat pînă acum o singură par
tidă — cea din prima rundă — 
obținînd victoria în fața lui Vla- 
dimir Tukmanov.

îmi pare rău, dar trebuie să 
vă anunț că nu ne-am putut 
ține de cuvîntul dat în cores
pondenta trecută, și n-am mai 
fost spectatori la meciul 
Franța Blegia (1—0). Ni 
s-a defectat autobuzul și am 
rămas la Tetovo. Faptul că 
nu ne-am văzut mai din timp 
adversarii din „sferturi“ nu 
ne-a deranjat însă. Noi ne-am 
odihnit bine, ne-am relaxat, 
am recăpătat pofta de joc și 
miercuri, în fața belgienilor, 
ați aflat, probabil : 4—0!
Este drept că adversarii noș
tri (în rindul cărora evoluea
ză șase jucători de „A“) ■ ap 
o valoare mai bună decit a- 
rată acest scor, dar în meciul 
cu noi au plătit tributul obo
selii (jucaseră duminică cu 
Iugoslavia și luni cu Franța 
— două meciuri grele). Dar, 
oricum, superioritatea tehni-

fi greu cu solida formație so
vietică. dar mai simțim că va 
acum începe. Simțim că va 
fi și mai greu să ieșim înfrînți 
de pe teren. Cred și sper în
tr-o finală România—Spania 
pe care se înțelege că, în a- 
cest caz, am face tot ce ne-ar 
sta in putință (din punct de 
vedere sportiv, evident) pen
tru a o cîștiga. Nu de alta, 
dar spaniolii au mai cucerit 
o dată medaliile de aur — la 
Europenele universitare or
ganizate de ei în 1966. Acum 
ar fi și rindul nostru !

Să nu uit înainte de a în
cheia transmisia. Arbitrul ro
mân Constantin Bărbulescu a 
cucerit la turneul nostru nu
meroase aprecieri favorabile 
și simpatii. A arbitrat dumi
nică meciul Belgia 
slavia 
multe

Iugo-
(2—1) care i-a pus 
și grele probleme, re-

Alte vești bune de la EUROPENELE
UNIVERSITARE DE FOTBAL

■ ■■■■■■■ ■■■■

sportili 
a Ü.T.C.

Concursul de șah 
al elevilor

Of, că nu se mai termină odată 
eu discuțiile despre campania 
mexicană 1 Zborul naționalei 
noastre de-asupra înaltelor pla
touri ale Țării aztecilor a fost de 
scurtă durată, dar plăcut. Iată 
insă că ecourile sale devin și 
prelungite și (uneori) neplăcute. 
Unii ne apucăm să exagerăm ori 
chiar să fabulăm — alții, dimpo
trivă, ne l'acem că plouă și... cul
tivăm cuvinte. Ca, de pildă, Mir
cea Lucescu in interviul publi
cat miercuri de „Informația", 
Ați reținut, probabil, ce-a avut 
de subliniat căpitanul tricolori
lor noștri pe marginea Mundia- 
lului : că i-a plăcut Beckenbauer 
că la Guadalajara el (Lucescu), 
din păcate, n-a fost „într-o formă 
maximă", că echipa noastră s-a 
bucurat de atenție printre zia
riștii străini (care acum știu să 
scrie corect, numele lui N’un- 
weiller) și că in C.E. pornim de 
pe poziția de favoriți ai grupei. 
Sint, evident, adevărate toate a- 
cestea — dar numai atita are 
Lucescu de discutat despre expe
riența noastră mexicană 7 Căpi
tanul naționalei n-are nimic de 
spus despre escapadele nocturne 
ale colegilor săi de lot prin ba
rurile din orașul florilor și al ar- 
tezilor, nimic despre modul cum 
a fost îndrumată tactic echipa, 
despre alcătuirea formației sau 
despre comportarea colegilor săi 
de club după întoarcerea in ța
ră 7 Știu, e ușor să te faci că nici 
usturoi n-ai mincat nici gura

nu-ți miroase, dar dacă te nu
mești Lucescu, dacă ai unele o- 
bligații și dacă ai prestigiul ca- 
re-1 ai, nu poți ocoli niște pro
bleme care ard. Dacă nu vrei să 
joci cu cărțile pe față, nu mai 
juca ! Spirit critic nu înseamnă 
doar a-i imputa lui Dobrin că 
joacă la mijlocul terenului și nu 
in careul advers — ceea ce. intre 
noi fie vorba, il face pe cititor să 
se uite în clasamentul golgete- 
rilor și să vadă : Dobrin — locul

ventiști. Ceea ce, uite, eu și fac 
mai jos...

Miercuri, o dată cu întrecerea 
marilor și micilor noastre tea- 
muri de „A", s-a încheiat și în
trecerea tinereilor. Rezultatele 
finale le cam știm. Cine nu le știe 
incă le află in clasamentul de 
față.

Campioni, cum bănuiam mai 
demult și cum anunțam cu cer
titudine de vreo lună încoace, 
sint juventiștii de la Dinamo

JUVENTIȘTII
2, cu 18 goluri înscrise : Lucescu 
locul 48—67, cu 4 goluri ! ! II 
știam pe Lucescu inteligent, des
chis și curajos. Dar retractarea 
unor declarații făcute după tur
neul brazilian, contestarea altor 
declarații „scăpate“ după Mun
dial și interviul de alaltăieri inii 
arată un alt om. Lucescu, de ce 
țiu vrei să fii din nou inteligent, 
deschis și curajos 7 Pentru că, 
decit așa, mai bine încheiem dis
cuțiile despre Mexic. Le înche
iem și ne ocupăm numai de ju-

Bacău. Fugacip, Mioc, Tănăsa- 
che, Naumcef, Blejușcă, Ghica, 
Balint, Cernat, Pruteanu, Sănău- 
ceanu. Volmer, Florea și ceilalți 
coechipieri ai lor au marcat cele 
mai multe goluri (78, cu 51 mai 
mult decit rapidiștii), au primit 
numai 36 goluri (cu 7 mai mult 
decit dinamoviștii bucureșteni, 
dar cu 26 mai puține decit cefe
riștii clujeni), și au adunat cel 
mai mare număr de victorii : 21. 
Duminică, în pauza finalei Cupei 
României, vor primi cupa ce se 
oferă ciștigătorilor Campionatu-

lui național de tineret-rezerve. 
Ne pare rău că acești excelenți 
flăcăi îndrăgostiți de fotbal nu 
vor primi un trofeu cu un nume 
mai frumos („Cupa juventiști- 
lor“, cum propusesem noi), dar 
n-avem ce le face. Federația 
noastră este îndrăgostită de ac
tuala titulatură și nu renunță la 
ea nici in ruptul capului.

Pe locul secund — și. deci, vi- 
cecampioni ja juventiști — uni
versitarii clujeni. Cind termina
seră campionatul (cu trei etape 
înaintea celorlalți) le acordam 
puține șanse de a rămîne pe po
ziția a Il-a. Dar punctajul acu
mulat. plus două infringeri ne
scontate ale cadeților antrenoru
lui Stănculescu din Șoseaua Ște
fan cel Mare, au făcut să rămînă 
nederanjați. Este bine și îmbu
curător pentru clubul studențesc 
din Cluj că are asemenea tinere 
talente care, de fapt, sint — dacă 
ne amintim bine — campionii 
naționali la juniori de anul tre
cut.

In rest, despre echipe ce să 
șita noii formule a campionatu- 
mai spunem deocamdată 7 Că ol
tenii (anul trecut campioni) ter
mină pe un prea puțin onorabil 
loc 10 : că steliștii (care au bene
ficiat de cea mai valoroasă pepi
nieră de copii) au pierdut titlul 
la juniori, iar la tinere au îno
tat tot timpul prin clasament : 
că rapidiștii au evoluat cu mult 
sub așteptări (chiar dacă au îm
prumutat niulți juventiști la alte

cluburi, tot aveau cu cine scoate 
rezultate mai bune), că argeșenii 
au scăpat, în sfirșit, dc lanterna 
roșie etc. etc. Să mai spunem 
numai înainte, dc a sfirși. că ex
perimentul încercat în întocmi
rea clasamentului juventist s-a 
dovedit edificator : sistemul nou 
de notare (3 puncte pentru vic
torie, 1 pentru meci nul și cîte o 
jumătate pentru fiecare gol îns
cris) nu a stimulat prea mult o- 
fensiva, cum se credea, iar ordi
nea ierarhică, nu o bulversează. 
Deci, de la anul putem reveni la 
sistemul obișnuit și să comuni
căm la F.I.F.A. rezultatele aces
tui experiment al fotbaliștilor 
noștri mai tineri.

Despre juventiști vom mai a- 
vea insă prilejul să stăm de vor
bă, mai pe îndelete, și cu alt pri
lej — chiar mai înainte de 4 au
gust, cind Biroul F.R.F. va ana
liza campionatul de tineret — re
zerve. Tovarășul Ion Alexandres- 
cu, secretar al federației, s-a ju
rat că pină la 4 august nu-mi va 
spune nici un cuvințel despre ti
neret și nu mă va lăsa să văd 
nici un rînd din amplul și anali
ticul referat întocmit pe această 
temă de către antrenorul federal 
Virgil Mărdărescu. In schimb, to
varășul Ion Alexandrescu îmi o- 
feră o mie de date despre reu- 
Iui pentru juniori și școlari. 
Mersi, nu refuz nimic. Dar toate 
la vremea lor...

G. MITROI

că, 
lui 
Contracara 
diții, mai 
ei. In formația Ion 
Crețu, Pexa, Măndoiu, 
drea, Strîmbeanu, Anca (Pe- 
trovici), Uifăleanu 
Adam, Duțan, 
noi am atacat 
tras trei bare, 
tru goluri’ și...
pentru semifinale. Băieții s-au 
simțit foarte bine, doar Anca 
a suferit o 
sperăm Să nu fie 
și a fost înlocuit 
minute de joc.

Miercuri seara 
moțiile tragerii la sorți, 
urma celorlalte rezultate din 
sferturi (U.R.S.S. — Cehoslo
vacia 3—1 ; Spania — Anglia 
3—2) am fi preferat să jucăm 
fie cu spaniolii, fie cu fran
cezii — calificați direct în 
semifinale. Dar... am picat cu 
sovieticii.

Pentru noi, românii, care 
n-am putut vedea la lucru 
formațiile grupei de la Bitoia, 
reprezentativele U.R.S.S. și 
Spaniei reprezentau două ner 
cunoscute, dintre care prima 
este, se pare, mai mare.

Spaniolii, conduși aici 
„Universitare“ 
au o echipă destul de 
(1—0 cu R.F.G. ; 1—1
U.R.S.S. ; 3—2 cu Anglia) care 
s-a impus totodată 
disciplină de fier și 
deosebit de riguros 
de cantonament și 
ment. Personal, îi văd 
cînd de francezi, și deci, în 
finală.

Francezii sînt veseli, 
pa'tici, joacă rapid, cu 
entuziasm. dar sînt cam 
ravi. 
șeala 
locul 
nala, 
ciului — ceea ce îi va exte
nua, căci aici sînt mari căl
duri.

Jucătorii sovietici, adversa
rii noștri de mîine (n.red. azi, 
vineri) nu sînt deloc de ne
glijat. Au înfrînt cu 1—0 pe 
R.F.G., au făcut 1—1 cu spa
niolii și acum au trecut greu 
de englezi : 3—2 ! Aproape 
toți sînt de categoria „A“, 
joacă foarte viguros, au un 
libero care s-a impus deja și 
beneficiază de o pregătire în 
comun de o lună de zile.

Despre noi — ce să 
Azi, joi, ne-am mutat 
dința“ de la Tetovo 
Skoplije. Multă lume 
bește aici de șansele și 
superioritatea noastră 
ne dăm seama că greul

tactică 
nostru

și fizică a teamu- 
n-ar fi putut-o 

nici în alte con- 
favorabile pentru 

Vasile, 
Co-

(Barbu), 
Țarălungă — 

tot timpul, am 
am marcat pa- 
ne-am calificat

întindere, care 
prea gravă, 
după 30 de

am trăit e- 
în

la
de Santamaria, 

bună 
cu

printr-o 
printr-un 
program 
antrena- 

tre-

'sim- 
mare 

fi- 
în plus, au făcut gre- 
de a pleca spre Tetovo, 
unde joacă ei semifi- 
doar în dimineața me-

spun ? 
„reșe- 
— la 

vor- 
de 

dar 
abia

COMERȚ CU DEMNITA TEA
(Urmare din pag. I) 

magazin alimentar. Are 21 de 
ani și e destul de drăguță. ..N-o 
să se supere prietenul tău 7“ 
am intrebat-o, intrînd in restau
rantul „Egreta“. „Care prieten 7 
Am mai mulți — mi-a răspuns. 
Și pe urmă, ce dacă intru la un 
restaurant cu un cunoscut 7 (mă 
cunoaște exact de două minute). 
Sint majoră și vaccinată !“.

Mary A. (de fapt, Maria A) e 
de undeva din Ialomița. A venit 
aici la o școală profesională. „Eh 
sint fată de viață, zice, mă adap
tez repede. Aici, in Tulcea, am 
cunoscut într-o lună toată crema 
șmecherilor. Mai dai un co
niac 7“. Și văzînd că nu sint 
dispus să mai plătesc un rind. a 
găsit un pretext și s-a dus. Vic
toria — sau Vicky, cum se a- 
lintă ea cu nelipsitul igrec — 
este un dop de fată, să tot aibă 
19 ani. Știe bine „tot ce se poa
te ști despre viață“ și nu se 
sfiește să-și pună interlocutorii 
în situația neplăcută de a auzi 
o fetișcană înjurind mai ceva 
ca birjarii. Spune bancuri fără 
perdea și bea coniacul cu dezin
voltură. Se laudă cu diferite 
metode de a „agăța" fraierii. 
„Măninc in fiecare seară pe gra
tis", șușotește, ușor amețită 
după a treia sută de coniac. Tot 
cu felul în care își face rost de 
o friptură cochetînd cu vreun 
trecător sau cu vreun turist „în
fometat de farmecul unei idile 
trecătoare“ se laudă și Tasia (de 
la Anastasia) G. Și dacă Vicky 
nu are, deocamdată, nici o ocu
pație, Tasia are una, este dac
tilografă. Are. deci, un salariu 
îndestulător, pentru că trăiește 
singură, nu are obligații de fa

milie. Atunci ? „Nu-ți ajung 
banii 7“. „Ba da, dar nu ca să 
ies la local în fiecare seară. în 
fond „fraierii" pentru ce sint 
tăcuți 7“ glumește ea, fără să-și 
dea seama că, de fapt, eu în
sumi reprezentam in clipa aceea 
un „fraier“.

Intr-adevăr, spre surprinderea 
mea, din cele 16 fete care rni-au 
aceptat „amiciția“ de-o seară, 
de citeva minute pentru un vin, 
un coniac, o cafea sau o friptură. 
12 au o ocupație stabilă și, mai 
ales, un venit propi-iu care le 
permite să se comporte cu dem
nitate.

De unde, dar, această atitudi
ne de „fripturiste“, de unde, 
dar, această pindă zilnică _ la 
colțul străzii „Știți, la noi e 
port, viața agitată. marinari, 
lume multă, alte obiceiuri" îmi 
spunea un interlocutor de oca
zie, barman la „Delta“.

Aceeași surprinzătoare idee o 
auzisem din gura unor persoa
ne — unele investite chiar cu 
oarecari răspunderi pe linia e- 
ducației tineretului — la Con
stanța. la Galați, la Brăila....

Așadar, după părerea unora, 
..obiceiurile“ de care vorbeam 
ar avea o justificare in caracte
rul portuar, în specificul turis
tic al anumitor orașe ! Pentru 
Constanța, Mangalia, Galați, 
Brăila, Tulcea etc. ar trebui să 
existe un rabat la morală. o 
..portiță" specială in principiile 
etice unanim acceptate de so
cietatea noastră socialistă.

Iată de fapt, unde se ascunde 
resortul stilului de vață, al exis
tenței parazitare sau semi-pa- 
razitare în care se complac, fi
zic și moral, unele tinere. Toc
mai asemenea concepții pasi- 
viste, asemenea aceptări sau

chiar stimulări tacite ale ama
toarelor de „fripturi“ intilnite 
la colțurile străzilor Ie îngăduie 
acestora să se manifeste ca ata
re. să-și distrugă propria dem
nitate. propria tinerețe, să ab
dice, finalmente, de la calitatea 
de om. de tinăr conștient și res
ponsabil al zilelor noastre.

îmi spunea Marcela (ea își 
zice, nu-mi pot da seama prin 
ce asociație, Malvi), o altă plim- 
băreață dornică de chefuri plă
tite de necunoscuți. că ..aici, în 
Tulcea. sint și fete drăguțe, care 
știu să se poarte cu un băiat 
simpatic“. Vrind să înțeleagă 
prin asta că, adesea, seara în
cepută la un coniac, la o bere, 
la o cafea, poate sfirși printr-o 
noapte ..de dragoste“.

La cei aproape 30 de ani ai 
ei. Marcela plătește tributul 
greu al unei tinereți irosite 
exact în felul in care o fac a- 
cum ..începătoarele“ Vicky, Ta
sia. Mary, Tiniy, Dorina, Iana, 
Sonia și celelalte „prințese“ ale 
cheiului din Tulcea.

Am văzut pe o stradă din 
Tulcea un fotomantaj înfățișind 
printre altele, și cazurile unor 
asemenea dolescente. Rolul e- 
ducativ al unui astfel de foto
montaj este incontestabil. Mi se 
pare, însă, mult prea puțin. Am 
remarcat la Tulcea, ca și in 
alte părți, divergența eforturilor 
și forțelor factorilor investiți cu 
răspunderi in educarea tineretu
lui. Dacă organizațiile U.T.C. 
vor acționa pe linia lor. orga
nele de miliție, procuratura, tri
bunalele pe a lor. instituțiile 
culturale pe a lor fără o coordo
nare reală, efectivă, permanentă, 
nu se va ajunge niciodată la e- 
ficiența dorită.

Ce folos că foto-montajul de

care vorbeam atrage trecătorii 
(deși nu e pus in centru, unde 
ar trebui ?), ce folos că „tinerii- 
nroblemă" sint analizați în 
adunările U.T.C., avertizați de 
miliție, mustrați de judecători, 
dacă, încă înainte de a deveni 
..probleme“, cei cițiva adoles
cenți care manifestă asemenea 
tendințe nu sint luați de mină 
și scoși din bar, din restaurant, 
din cafenea !

în fine, o măsură cel puțin 
ciudată a organelor locale — a- 
ceea de a inființa un „Cafe-ta- 
bac“ (de parcă nu erau destule 
localuri in Tulcea) în localul 
fostei biblioteci a orașului, vine 
să sublinieze tocmai această dău
nătoare divergență de opinie și 
acțiune in problemele educative, 
în locul unui club al tineretului 
sau al unei săli de sport bună
oară. iată, se oferă adolescen
ților o circiumă nouă, unde, as
cunse în spatele perdelelor de 
fum. invită la promiscuă trin- 
dăvie scăunașe multicolore. .

Un tinerel harnic și entuziast, 
așa cum a dovedit nu o dată că 
este tineretul din județul Tul
cea, un tineret conștient și res
ponsabil ca tineretul Deltei nu 
poate și nu trebuie să acepte 
sub nici o formă, sub nici un 
pretext abdicările de la etica 
socialistă, de la principiile mo
rale ale societății noastre. De 
aceea el trebuie să se afle prin
tre inițiatorii si organizatorii 
propriei sale educații, să acțio
neze cu decizie și oportunitate 
în direcția eliminării carențelor 
morale de felul celor semnalate 
mai sus. și. mai ales, împotriva 
pasivității complice cu care de
seori. sint privite asemenea obi
ceiuri, asemenea atitudini.

(Urmare din pag. I) 

sint liderii societăților literare, 
impune un anume specific celor 
14 zile de vacanță petrecute la 
Curtea de Argeș. In primul rînd 
elevii sint doritori să-și cunoască 
confrații din celelalte școli (mai 
cu seamă că în paginile „Sein- 
teii tineretului“ sau în revistele 
școlare au citit creațiile multo
ra dintre ei), să afle care sint 
preocupările colegilor din alte o- 
rașe, modalitățile lor de lucru, 
să învețe din experiența organi
zatorică a acestora. Totodată, 
forurile care îndrumă activitatea 
educativă ce se desfășoară în ca
drul organizațiilor U.T.C. din 
școli profesionale, licee șl licee 
de specialitate sint interesate să 
inițieze în tabără cit mai multe 
dezbateri cu caracter de lucru 
privind creația literară a elevilor 
și valorificarea acesteia, specifi
cul activităților societăților lite
rare școlare, rolul elevilor în 
conducerea acestor societăți. Fi
rește, profilul taberei și conți
nutul programului de activitate 
sint determinate îndeosebi de a- 
ceste considerente.

Am reținut un nume : Anarna- 
ria Pop, elevă la Liceul „Mihai 
Viteaza“ din Turda. Este o poe- 
tă înzestrată. A publicat de mul
te ori în presa literară, iar în 
prezent are sub tipar un volum 
de versuri intitulat „Bărbații 
soarelui“. Ea și mulți alți colegi 
ai săi sint gata să facă mari e- 
forturi pentru a-și contura per
sonalitatea literară. Poate că cea 
mai concludentă dovadă o con
stituie caietele voluminoase In-

nu-cărcate cu versuri, schițe, 
vele, piese de teatru — mărturii 
despre nopțile petrecute la masa 
de lucru, despre încercările neiz
butite care însă n-au reușit să 
le impună să renunțe la pasiu
nea scrisului, despre reluări pro
mițătoare, despre reușitele lor

Tribuna
dezbaterilor

literare

literare. I-am admirat, în tabără, 
pentru entuziasmul organizatoric 
și pentru spiritul bătăios cu care 
se avîntă în încercări dintre cele 
mai îndrăznețe. Activitatea la 
Curtea de Argeș se va încheia 
țu editarea, sub egida Comitetu
lui Central al U.T.C., a unei pla
chete — „Excelsior 1970“ —
care va cuprinde cele mai izbu
tite lucrări ale elevilor din ta- 
verg mai multe acțiuni inițiate 
și pregătite de către ei. S-a orga
nizat un cenaclu literar (fiecare 
ședință este condusă de către un 
birou ales dintre elevi) în care, 
cele mai reușite creații literare, 
selecționate în prealabil, sint su- 
bără. Spre această finalizare con- 
puse judecății colective. Se pre- 
gătește fi un spectacol (un reci-

zolvate însă excelent, iar 
miercuri Spania — Anglia (un 
spaniol a condus partida noas
tră cu belgienii). Organizatorii 
și vicepreședintele F.I.S.U. 
(Federația Internațională a 
Sportului Universitar) au nu
mai cuvinte de laudă la adre
sa compatriotului nostru. To
tuși, oricît ar fi de valoros și 
de apreciat arbitrul C. Băr- 
bulescu, nu va putea arbitra 
finala de duminică. Noi ne 
vom strădui să ne calificăm 
în această finală și, prin ur
mare să împiedicăm o even
tuală delegare a sa — ceea 

ne place să credem, nu-1 
supăra, 
luni!

ce, 
va 
pe

La revedere și...’

Pitorescul oraș Cimpulung- 
Muscel a găzduit recent finala 
concursului de șah al elevilor, 
competiție inițiată și organizată 
de U.T.C.

In această întrecere finală de 
amploare au participat 39 eleve 
și 40 de elevi, ciștigătorii locului 
I pe județe. „Mecanismul“ con
cursului. a ridicat cîteva proble
me organizatorice : cei 40 de șa
hiști au fost repartizați in cita 
trei grupe prin tragere la sorți ; 
grupa I, cu 13 sportivi, ciștigată 
de elevul Nicu Dan, județul Olt? 
grupa a II-a. tot cu 13 sportivi, 
a fost ciștigată de elevul Imbre 
Csucsai. județul Cluj ; gruipa a 
III-a, cu un număr de 14 spor
tivi, a fost cîștigată de elevul 
Radu Cormoș, județul Alba.

La fete, cele 39 de participant« 
au fost împărțite, de asemenea, 
in trei grupe. Grupa I, cu 13 
sportive, ciștigată de eleva Te- 
reza Drăgan, județul Cluj! gru
pa a II-a. cu 14 sportive, ciștiga
tă de Iuliana Popovici, județul 
Bihor ; grupa a III-a. cu 13 
sportive, ciștigată de eleva Ja- 
nine Foril, județul Argeș.

începutul finalei, desfășurată 
pe trei grupe (A-B-C), s-a mar
cat prin prezentarea excelentă a 
sportivilor din punct de vedere 
tehnic, precum și prin corectitu
dinea și disciplina concurenților. 
După disputarea celor 13 runde, 
iată cum arată clasamentul fi
nal : FETE : 1. Janine Foril. ju
dețul Argeș — 12 1/2 puncte; 2. 
Viorica Lanciu, județul Suceava 
— 9 1/2 puncte; 3. Livia Terezea, 
județul Covasna — 9 1/2 puncte. 
BĂIEȚI : 1. Imbre Csucsai, ju
dețul Cluj — 9 1/2 puncte: 2. 
Petre Tibulcă, județul Brăila — 
9 1/2 puncte; 3. Mircea Ape- 
troaie, județul Constanța — 
8 1/2 puncte.

Prof. ILIE BISTRICEANU

între 25—26 iulie etape de zonă
Cupa U. T. C. la oină

pentru unul dintreîntr.ecerile 
sporturile îndrăgite și practicate 
cu predilecție de tinerii din me
diul rural, oină, se află în faza 
penultimă : etapa de zonă. Ast
fel, în zilele de 25 și 26 iulie a.c. 
în opt, centre din țară, reparti
zate pe zone geografice — res
pectiv Suceava, Buzău. Cons
tanța. Pitești, Tg. Jiu. Arad. 
Șimleul Silvaniei și Miercurea 
Ciuc — au loc întrecerile între

echipele campioane de județ, 
grupate in jurul acestor locali
tăți. în această etapă, de zonă, 
se califică cite 2 echipe care vor 
participa, la etapa finală,pe țară 
ce va avea loc intre 27—3(T au
gust la București unde se vor 
reuni 16 echipe care își vor dis
puta „Cupa U.T.C. la oină“ din 
cadrul ediției de vară a Cupei 
tineretului de la sate.

Viata de tabără
(Urmare din pag. I)

și elevii brigadieri au
Așa

fost 
s-a 

nou 
drumul Cîrnești-

nă 
solicitați în continuare, 
ajuns la înființarea acestui 
șantier, la 
Clopotiva.

...Descindem pe șantier. De 
departe, semn al prezenței, ca 
un prim salut, ne întimpinase 
drapelul tricolor de brigadă. Flu
tura în frontul de lucru al echi
pei a III-a care cîștigase 
drept prin faptele de muncă 
zilei precedente. Că așa este, 
explica, mîndru, însuși șeful 
Dan Tiberiu, arătîndu-ne 
imediata vecinătate ceea ce 
realizat într-o zi și celălalt tro
feu al celoi- mai buni: pancarta 
pe care sta scris : „Aici lucrează 
echipa fruntașă pe brigadă“.

în fiecare zi, șantierul cunoaș
te alți purtători ai „ștafetei în
vingătorilor".

— învingători la ce ?
— La puncte, ne răspunde

comandantul șantierului, tovară
șul Aurel Tibea. Cronometrăm 
de fiecare dată realizarea planu
lui de producție (20 puncte), ca
litatea lucrărilor (15 p.), respec
tarea normelor de tehnica secu
rității muncii (10 p.), 
uneltelor (10 p.), :
timpului de lucru (15 
plina de șantier 
brigadă (20 p.).

și a

îngrijirea 
respectarea 

i p.), disci- 
. vieții de

acest
ale 
ne 
ei, 
în 
au

NAPOLEON 
PUNCTUAL

N-A FOST

severe, exigente con- 
deliberările de la sfîr- 
de lucru către un cla-

tal al creațiilor originale) care să 
realizeze transpunerea și prezen
tarea scenică a. unor lucrări ale 
elevilor. Va apare și o revistă a 
taberei care își va pune pagini
le la dispoziția celor mai talen
tati poeți, prozatori, dramaturgi 
și critici literari elevi.

Este evident că la Curtea de 
Argeș s-a deschis, pentru 14 zile, 
un veritabil șantier literar. Sin- 
tem nerăbdători în așteptarea 
producției ce va fi realizată aici.

Criterii 
duc prin 
șitul zilei 
sament riguros. Pentru 10 punc
te echipa lui Gheorghe Ranta a 
fost descalificată.

— Din cauza lui Napoleon... 
Florea Napoleon și Ladislau Ian- 
covici s-au dus după apă și au 
rămas acolo cam mult.

— Cît ?
— Pauza era pînă la 11 și ju

mătate. Ei au reluat lucrul la 
11 și 35 de minute. Sîntem la 
brigadă, nu ne jucăm de-a v-ați 
ascunselea I Iar ca o concluzie 
Dorin Gherman ne spune : „A- 
veam ce să facem și acasă, dar 
aici lingă colegi lucrul are mai 
mult spor, ne simțim bine. Tră
im o viață de tabără și se lucrea
ză ca pe șantier. Sînt zile din- 
tr-un jurnal de vacanță, în tare 
ducem viața șantierului, de ta
bără estivală totodată. Elan, 
muncă, bucurii și satisfacții „ca 
la brigadă !“ La noi, pe șantie
rul drumului Cîrnesti-Clopo- 
tiva, nimeni n-a fost pînă acum 
sub plan, fiecare și-a depășit 
norma valorică zilnică cu cel 
puțin 10 lei“.

Uzina de anvelope „Danubiana" cu sediul în București, Șos 
Olteniței nr. 181, sector V (autobuz linia 44), recrutează tineri 
(băieți) absolvenți ai școlii generale în vîrstă de 15—18 ani 
pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, durata 3 ani, 
în următoarele meserii :

— operatori la fabricarea anvelopelor și camerelor de aer
— lăcătuși mecanici în industria chimică
— frezori-rabotori
— strungari.
înscrierile se fac la sediul uzinei pină la data de 31 VIII 

1970 și se primesc candidați din București și jud. Ilfov.
Pentru meseria de operator se primesc și candidați din alte 

județe care își pot asigura cazarea în București sau comunele 
învecinate cu posibilitate de navetă.

în timpul școlarizării se acordă indemnizații lunare și abo
namente pentru ucenicii ce fac naveta zilnic.

Se primesc fără examen de admitere candidați reușiți fără 
loc de la școlile profesionale, licee de cultură generală și 
licee de specialitate pe baza unor adeverințe eliberate de 
școala respectivă.

Informații suplimentare se pot obține la uzina de anvelope 
„Danubiana", Serviciul învățămînt, telefon 234 280 — interior 
154.
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Delegația militară

română a părăsit
Phenianul

PHENIAN 23 (Agerpres) — 
Delegația militară română, 
condusă de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România, care la invita
ția generalului de armată Țoi 
Hiăn. ministrul apărării na
ționale al R.P.D. Coreene, a 
făcut o vizită de prietenie, a 
părăsit joi dimineața Phenia
nul.

La plecare, delegația mili
tară română a fost salutată 
de generalul de armată Țoi 
Hiăn, de O Jin U, prim-ad-

alministrului și șef 
Major General, Ke 
ministrul comerțului 

Ci Mun Dak. minis- 
orașelor,

junct al 
Statului 
In Thia, 
exterior, 
trul administrației
Kim Dea Bon, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
adjuncți ai ministrului apă
rării naționale, generali, ofi
țeri, ostași și oameni ai mun
cii.

Au fost prezenți ambasado
rul României la Phenian, Ni- 
colae Popa, precum și amba
sadorul R. P. Chineze, Li Iun 
Ciuan, și atașații militari a- 
creditați în R.P.D. Coreeană.

LUPTĂTOARE
ELIAS GUTIERREZ ne vorbește despre 

tineretul comunist din Spania

Am răsfoit împreună colecția „Scìnteli tineretului" iar după 
cîteva minute Paloma Martin a scos din poșetă un ziar în spa
niolă : „Horizonte". Dedesubt, imprimat cu roșu, citim : 
portavoz de la Union de Juventudes Comunistas' de Espana. 
2iarul acesta, puțin mai mare decît o pagină dintr-un caiet șco-

Sosirea la Pekin Dificultățile remanierii

Iar, este difuzat ilegal.
— A fi difuzor al unui asemenea ziar înseamnă a risca per

manent mulți ani de temniță. A fi cititor, înseamnă a-ți asuma 
aceleași riscuri...

Elias Gufierrez, secretarul general al Uniunii Tineretului Co
munist din Spania, parcurge încă o dată — pentru a cîta oară ? 
— paginile tipărite cu literă mică, între care se înghesuie cli
șeele.

— Dimensiunile sale sînt modeste. Nici n-ar putea fi altfel 
în condițiile noastre. Totuși, „Horizonte" are o difuzare largă. 
El este reprodus simultan în 12 centre din Spania, ceea ce eli
mină dificultățile transportării unui tiraj mai mare. La Barcelona 
și Madrid, edițiile locale sînt imprimate în culori. în alte orașe 
n-avem aceleași posibilități dar în ultimul an și jumătate puterea 
de pătrundere a ziarului a crescut.

Tovarășul Gutierrez 
continuă :

PEKIN 23 — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : în aceeași zi, dele
gația militară română a so
sit Ia Pekin, unde, la invita
ția lui Huan Iun-șen, Șeful 
marelui Stat Major al armatei 
populare chineze 
face o vizită de 
R.P. Chineză.

La coborîrea 
membrii delegației au fost sa
lutați cu căldură de Huan 
Iun-șen, Siao Cin-kuan, ad
junct al ministrului apărării 
naționale și comandant al 
forțelor maritime militare, 
Pin Sao-hui, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major, 
Huan Gi-iun, adjunct al 
șefului Direcției superioare po
litice a armatei, Cian Ci-min, 
comisar politic al Direcției ge
nerale a intendenței, 
Hui-ciU, comisar politic 
forțelor aeriene, militare, 
Jui-lin, locțiitor al comandan
tului forțelor maritime mili
tare, Ciao Kuan-hua. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Li Cian, adjunct al rni" 
nistrului comerțului exterior, 
comandanți ai diferitelor ar
me și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Aurel Duma, ambasado
rul României în R.P. Chineză, 
preium și Hyon Jun Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, 
atașați militari acreditați la 
Pekin.

Pentru a primi delegația ro
mână pe aeroport au fost ali
niate unități ale trupelor te-

de eliberare, 
prietenie în

din avion,

Uan 
al 
Iu

Convorbirile 

polono- 
vest-germane

La sediul Ministerului de 
Externe al R. P. Polone, a în
ceput joi runda a cincea a 
convorbirilor politice dintre 
guvernele Poloniei și R. F. a 
Germaniei, în vederea formu
lării detaliate o diferitelor 
puncte ale tratatului privind 
bazele normalizării relațiilor 
dintre cele două țări. De
legația poloneză este con
dusă de Jozef Winie- 
wicz, ministru adjunct al 
afacerilor externe, iar dele
gația vest-germană de Georg 
Ferdinand Duckwitz, secretar 
de stat în Ministerul de Ex
terne. In aceeași zi, șeful de
legației vest-germane a fost 
primit de Ștefan Jedrjcliow- 
ski, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Polone, cu care a 
avut o întrevedere.

După cum este cunoscut, 
runda anterioară a convorbi
rilor care s-a desfășurat la 
Bonn între 8 și 10 iunie a.c., 
a încheiat etapa preliminară 
.a schimbului de păreri dintre 
Polonia și R. F. a Germaniei, 
efectuat în vederea normali
zării relațiilor politice. Răs- 
punzînd unor întrebări ale 
ziariștilor la sosirea pe aero
port, G. F. Duckwitz a subli
niat utilitatea convorbirilor 
anterioare și atmosfera bună 
în care s-au desfășurat și a re
levat că este optimist în ce 
privește evoluția dialogului 
între cele două părți.

>

Scheel însărcinat ofi
cial să înceapă ne
gocieri cu guvernul 

sovietic.

• GUVERNUL Republicii 
Federale a Germaniei l-a în
sărcinat oficial — in ședința 
sa de joi — pe ministrul de 
externe, Walter Scheel, să în
ceapă negocieri cu guvernul 
sovietic asupra unui tratat 
privind renunțarea Ia folosi
rea forței intre cele două 
state. Cabinetul federal a a- 
probat pregătirile făcute de 
R.F.G, pentru aceste nego
cieri. precum și ultimele con
sultări cu cei trei aliați occi
dentali — se menționează in
tr-un comunicat al serviciu
lui de presă al guvernului 
vest-german.

restre, de marină, aviație și 
miliție populară, care au urat 
un călduros bun sosit oaspe
ților. Oamenii muncii din ca
pitala chineză au făcut o cal
dă primire delegației militare 
române.

Imagine din Havana, oraș 
ale care frumuseți îneîntâ 

privirile vizitatorilor

ministeriale de la Londra

Andreotti a ieșit, deocamdată, din cursă. 13 zile s-a zbă
tut să descurce ghemul contradicțiilor. Zadarnic. Fruntașul 
democrat-creștin a pierdut orice speranță de reușită după 
categoricul comunicat al Partidului Socialist Unitar. Tonul 
acestui comunicat a sunat ca un necrolog al formulei cvadri- 
partite de „centru-stînga“. Socialiștii-unitari nu vor să re
vină pe băncile guvernamentale decît dacă vechii parteneri 
din coaliție sînt dispuși la substanțiale concesii. P.S.U. — 
acuzînd pe Andreotti că a direcționat greșit platforma sa po
litică — încearcă să împingă către dreapta echipa ministe
rială, să impună o orientare dură. Andreotti se străduise să 
găsească o platformă acceptabilă celor patru partide 
(democrat-creștin, socialist, socialist-unitar și republican) lă- 
sînt în suspensie problemele dificile și acordînd fiecărei 
grupări o „margine de autonomie“. Era o tactică utilizată și 
în trecut: a face apel la acțiunea moderatoare a timpului, în 
speranța că divergențele se vor atenua treptat, că se va pro
duce o „dezamorsare“ a contradicțiilor politice. Andreotti — 
considerat drept un moderat sau, cum îl caracteriza un 
ziarișt italian, „conservator iluminat“ — era conștient că nici 
unul din partide nu ar fi dispuș la concesii de fond nici în 
problemele economice și nici în cele ale noilor regiuni. So-

Formula Andreotti:
impas

cialiștii s-au arălat deciși să participe la reconstituirea guver
nului de „centru-stinga“ dar fără să fie obligați la revizuirea 
politicii lor, în special în privința posibilității colaborării cu 
comuniștii pe plan regional. Or, socialiștii unitari au prezentat 
cereri fără echivoc. Se vădește, astfel, că după ce le-a fost 
imposibilă conviețuirea în cadrul aceluiași partid, divorțul din
tre socialiști și socialiștii-unitari este de neevitat și pe plan gu
vernamental. Socialiștii au lansat ideea unui „centru-stînga“ 
tripartit: adică fără P.S.U. Socialiștii consideră că P.S.U. s-a 
„autoexclus“ de Ia viitorul guvern. Probabil, însă, că dreapta 
democrat-creștină va refuza o formulă care elimină P.S.U. și 
ar agrea un guvern tripartit fără socialiști. Un asemenea gu
vern ar. exprima un viraj accentuat spre dreapta, ceea ce ar 
anula însăși rațiunea „centrului-slînga“. Ar mai fi soluția 
„monocoloră“ — democrat-creștina — ceea ce ar însemna re
venirea la provizorat. Se poate, însă, recurge la provizorat în 
actualele împrejurări ? Un guvern democrat-creștin, lipsit de 
majoritate parlamentară, ar fi prizonierul celor trei partide 
(socialist, socialist-unitar și republican) de a căror bunăvoință 
ar depinde. Desigur, se aud glasuri care recomandă noi ale
geri generale. Recentele alegeri provinciale au demonstrat sta
bilitatea corpului electoral și o nouă întilnire cu urnele n-ar 
promite dreptei avantaje reale. Majoritatea forțelor politice 
resping ideea unof alegeri anticipate.

Criza politică italiană își are originea în prelungita igno
rare a voinței maselor populare. O politică bazată pe imobi
lism, pe neacceptarea unor schimbări profunde, o politică care 
încearcă să izoleze opoziția de stingă, exponentă a păturilor 
muncitoare, nu poate conduce pe promotorii ei decît în impas. 
Neputința de a reface „centrul-stînga“ provine din faptul că 
se reia aceeași piesă cu aceiași actori. Or, deobicei, publicul 
refuză spectacolele care au mai căzut. Dreapta ((P.S.U. și aliații 
ei din democrația-creștină) au blocat, deocamdată, soluționa
rea (cel puțin aparentă) pe baza programului moderat al Iui 
Andreotti. Reîncep consultările dar știri neliniștitoare privind 
economia (zvonuri despre devalorizarea lirei italiene au obligat 
la prompte dezmințiri...) fac să se accentueze gravitatea crizei,

M. RAMURA
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• MINISTRUL afacerilor ex

terne al R. P. D. Coreene, Hun 
Dam, a oferit un dejun in cins
tea ambasadorului Republicii 
Socialiste România la Phenian, 
Nicolae Popa, in legătură cu 
plecarea sa definitivă în patrie.

• DUPĂ CUM relatează a- 
genția C.T.K., la Paris a fost 
semnat, la 23 iulie, un acord cu 
privire la înființarea la Praga 
și Madrid a unor consulate și 
și reprezentanțe comerciale ale 
celor două țări.

• IN VOIEVODATUL Cra
covia continuă cu intensitate 
lupta impotriva inundațiilor, 
provocate de ploile torențiale, 
căzute în urmă cu citeva zile.

Nivelul apelor în Vistula con
tinuă să fie ridicat, iar în urma 
distrugerii unor poduri și șoIi
le, comunicațiile cu mai multe 
localități sint întrerupte.

Joi dimineața culminația un-

Remanicrea ministerială la care este constrîns să procedeze 
primul ministru Edward Heaht, Ia numai o lună de la formarea 
guvernului său, în urma decesului subit al ministrului de finanțe, 
Iain Macleod, reprezintă pentru liderul conservator primul test al 
omogenității echipei la putere și îl pune „într-o situație delicată 
față de candidații la această succesiune dificilă“, consideră agen
ția France Presse.

în cercurile politice londoneze 
sînt avansate numele a trei can
didați : Reginald Maudling, mi
nistru de interne, Anthony Bar
ber, ministru însărcinat cu pro
blemele europene, și Keith Jo
seph, ministru pentru problemele 
sociale. Toți trei, în condiții di
ferite, pot să-l înlocuiască pe 
Macleod.

Maudling a deținut deja por
tofoliul finanțelor între 1962 și 
1964 și se crede că el ar dori 
să-l recîștige. Anthony Barber 
se bucură cel mai mult de încre
derea premierului Heath și, pe 
deasupra, are și experiența ne
cesară, fiind în 1962 și 1963 se
cretar la trezorerie. în sfîrșit, 
Keith Joseph fost ministru de 
stât la „Board of Trade“ (Mi
nisterul comerțului), cunoscut om 
de afaceri, trece drept unul din
tre „capetele financiare“ ale gu
vernului.

Maudling și Barber sînt amîh- 
doi titularii unor posturi-cheie, 
primul datorită situației speciale 
din Irlanda de Nord, care intră 
în responsabilitățile sale, iar cel 
de-al doilea din cauza inițiati
velor europene la care s-a anga
jat Marea Britanie. Plecarea lor 
bruscă din posturile deținute a- 
cum ai crea probleme și mai de
licate substituirii titularilor aces
tor portofolii. în aceste condiții,

cel mai puțin handicapat pare 
Keith Joseph, succesiunea aces
tuia la problemele sociale fiind 
mai ușor rezolvabilă.

Primul ministru Edward Heatih 
nu va lua însă nici o hotărîre 
pînă vineri, ziua funeraliilor mi
nistrului defunct. La Londra nu 
se exclude nici eventualitatea ca 
el să tranșeze problema, făcînd 
apel la o a patra personalitate.

Senzație în Camera Comu
nelor... Anthon Barber, con
ducătorul delegației britanice 
la negocierile cu Piața comu
nă, n-a putut să prezinte joi 
raportul său privind rezultate
le primei reuniuni de lucru 
dintre reprezentanții „celor 
șase“ și cei ai Marii Britanii, 
de la Bruxelles. In momentul 
în care Barber se îndrepta 
spre tribună un individ aflat 
în galeria rezervată publicului 
a aruncat în interiorul sălii 
grenade lacrimogene. In câte
va clipe sala s-a umplut de 
fum, iar asistența a intrat în 
panică, fiecare dintre cei pre
zenți alergînd spre ieșire. 
N-au fost înregistrate victime.

— Pentru organizația noas
tră, care acționează în ilegali
tate, propaganda are un rol 
esențial. Informația cotidiană o 
asigurăm prin postul de radio 
„Spania independentă", prin 
manifeste și foi volante pe care 
uneori le edităm ca niște „edi
ții speciale" în zeci de mii de 
exemplare. Publicațiile noastre 
periodice au rolul de a orienta 
politic, de a interpreta fenome
nele. „Horizonte" analizează 
aspecte esențiale ale mișcării 
comuniste și muncitorești, de
mască racilele capitalismului, 
relevă substratul evenimentelor 
din Spania. Pe prim plan si
tuăm de fiecare dată proble
matica tineretului și, în pofida 
puținelor pagini de care dispu
nem, găsim loc și pentru cul
tură sau sport, „Horizonte" își 
are cititorii săi credincioși care 
îl primesc la ieșirea din fa
brici, în metro și chiar în cutia 
de postă de la domiciliu. Une
ori di/uzarea se face în gări, 
prin vagoanele trenurilor ce se 
opresc pentru cîteva minute. 
Tovarăși dș... ai noștri au fost 
arestați în“ vreme ce îndepli
neau această sarcină dificilă. 
Așa s-a întîmplat la Madrid, 
Malaga etc. dar locul celor a- 
restați și condamnați de tribu
nalele „ordinei 
luat 
i°ȘÎ, 
tru

turilor colectivului, care au do
bîndit prestigiu prin comporta
mentul general. în aceste comi
sii sînt aleși cei mai reprezen
tativi muncitori iar tovarășii 
noștri trebuie să fie printre cei 
mai buni pentru a obține, cinstea 
de a fi aleși...

Interlocutorul nostru 
subliniază, în continuare, 
rolul tineretului comunist 
în mișcarea de tineret 
din Spania.

— Tineretul comunist exerci
tă o. influență remarcabilă asu
pra generației tinere din Spa
nia. Orientîndu-se consecvent 
potrivit politicii partidului nos- . 
tru, ținînd seama de condițiile 
concrete din mediul tineresc,

unei greve a muncitorilor agri
coli, tinerii au format coman
douri de agitație și autoapăra
re. Mergeau prin sate dînd ex
plicații țăranilor, discutînd cu 
.greviștii, formînd pichete care 
să împiedice pătrunderea spăr
gătorilor de grevă. In satul Tre- 
bujena a fost închis un condu
cător al greviștilor. Toți munci
torii agricoli s-au dus la comi
sariat pentru a cere eliberarea 
.lui. Erau sute de oameni. Fu
rioși de refuzul poliției, au ocu
pat satul, au rupt firele telefo
nice, au înconjurat cazarma 
„gărzii civile", au întrerupt cir
culația pe șosea instalîndu-se 
cu puștile de acasă și cu unel
tele... tăioase. Oamenii aceștia 
nu s-au împrăștiat pînă cînd 
tovarășul lor n-a fost eliberat. 
Este dovada unei stări de spi
rit, a unei conștiințe de luptă... 
încă un exemplu. în piața unui 
sat erau reuniți țăranii într-o 
manifestație protestatară. A ve
nit garda- civilă" cu mitraliere 
și puști, amenințînd că va des- 
chjde focul dacă mulțimea nu 
se retrage imediat. A urmat un 
moment de dramatică tensiu
ne. Ultimatumul avea scadența 
peste cîteva secunde. Țăranii 
încep să se împrăștie. Doar un 
tînăr, unul singur, rămîne în 
mijlocul pieței. „Eu nu plec I" —• 
strigă dîrz. Polițiștii sînt în de
rută : să-l împuște sau nu ? Ță
ranii s-au oprit să privească 
ceea ce va urma. Polițiștii n-au

horizonte
Poftavoz de là Union de Juventudes Comunistaș de Espafia.
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Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 23 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : în ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarmare, 
delegatul mexican Jorge Casta
neda a abordat problema proiec
telor de tratate cu privire la in; 
terzicerea armelor chimice 
bacteriologice. Referindu-se 
cele două proiecte supuse 
mitetului spre dezbatere, vorbi
torul și-a exprimat îndoiala în 
ce privește valabilitatea argu
mentelor delegaților care ple
dează in favoarea tratării sepa
rate a celor două categorii de 
arme, apreciind că proiectul ță
rilor socialiste, care prevede 
tratarea lor globală, este mai 
realist.

Reprezentantul R. P. Mongole, 
Dugersurengiin Erdembileg și-a 
exprimat acordul cu privire la 
proiectul de demilitarizare a te
ritoriilor submarine, declarind 
că semnarea acestuia ar consti
tui o contribuție la destinderea 
internațională și un pas spre 
dezarmarea generală și totală.

Reprezentantul canadian G. 
Ignatieff s-a ocupat de progra
mul privitor la negocierea de
zarmării generale și totale pro
pus de Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite.

El a declarat că țara sa este 
favorabilă realizării „unei in-

s clu r»
dei de viitură a ajuns in zona 
Varșoviei, fără să producă pa
gube.

• ÎNTRUNIT într-o ședință 
specială, guvernul de la Vien- 
tiane a hotărit instituirea, ince- 
pînd de joi, a stării de urgență 
în cea de-a patra regiune mili
tară a țării — se arată într-un 
comunicat oficial dat publicității 
în capitala laoțiană.

• AUTORITĂȚILE BOLIVIE- 
NE au pus în libertate pe cei 10 
deținuți politici ceruți în schim
bul eliberării a doi tehnicieni 
vest-germani angajați ai unei 
companii miniere americane, ră
piți de membri ai organizației 
clandestine „Armata de Elibera
re Națională“.

Un avion militar bolivian i-a 
transportat pe cei eliberați pe 
aeroportul localității chiliene A- 
rica, din apropierea frontierei.

șl 
la 

Co-

• UN GRUP de 21 ciprioți 
greci au compărut miercuri în 
fața unui tribunal din Nicosia. 
Ei sint acuzați de a fi luat parte 
la atacul întreprins luna trecută 
asupra unui post al poliției din 
Limassol. Printre acuzați se gă
sesc și Michalakis Rossides, care 
ar fi liderul „Frontului națio
nal“, o organizație clandestină 
de extremă dreaptă.

• INSTITUTUL de științe spa
țiale și aeronautice al Universi
tății din Tokio a anunțat că Ja
ponia intenționează să lanseze la 
19 august un satelit pentru efec
tuarea de cercetări științifice.

• LA KHARTUM a fost dat 
publicității un decret al Consi
liului comandamentului revolu
ției în care este anunțată rema
nierea guvernului sudanez.

ghețari a cheltuielilor militare, 
ca o primă măsură spre o redu
cere echilibrată a armamentelor 
și forțelor armate“. Delegatul 
canadian a insistat asupra im
portanței pe care o reprezintă 
stabilirea de priorități, sugerind 
negocierea unor acorduri cu pli
vire la demilitarizarea teritorii
lor submarine, prohibirea arme
lor chimice și oacteriologice, ca 
și continuarea tratativelor in 
vederea încheierii unui acord 
pentru interzicerea exploziilor 
nucleare subterane. Pe primul 
plan al atenției Comiietului 
insă, a declarat vorbitorul, tre
buie să se afle problema demi- 
liU, .zării nucleare. El a relevat 
in mod deosebit importanța pro
punerii delegatului român de a 
se extinde măsurile regionale 
de demilitarizare. De asemenea, 
a apreciat ca fiind toarte pozi
tive sugestiile privitoare la re
ducerea forțelor miiitare din 
Europa, arâtind că in ultimele 
două decenii cheltuielile 
înarmare au fost triplate.

de

CONFERINȚA DE LA
PARIS PRIVIND

VIETNAMUL
• REUNIUNEA săptăminală 

de joi a Conferinței cvadripar- 
tite de la Paris in problema vi
etnameză — a 76-a — a fost 
din nou o ședință de rutină, a- 
preciază agenția France Presse.

Reprezentantul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Dinh Ba Thi, a subliniat din 
nou că G.R.P., se pronunță pen
tru formarea unui guvern dte 
coaliție al Vietnamului de sud 
„reprezentînd toate forțele po
litice care se pronunță pentra 
independență, pace și neutrali
tate“.

Luind cuvintul, delegatul Re
publicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Minh Vy, a protestat 
impotriva noilor atacuri — lan
sate succesiv, timp de trei zile 
de către aviația americană asu
pra unor localități nord-vietna- 
meze.

Reprezentanții delegațiilor 
S.U.A. și administrației saigone- 
ze au încercat din nou în decla
rațiile lor, să evite abordare* 
problemelor aflate în fața con
ferinței cvadripartite.

publice" l-au 
alți tineri comuniști, cura- 
însuflețifi de nobilul nos- 

ideal...
II rugam pe Elîas Gu- 

tierrez 
despre 
cărei 
este :

— Uniunea 
nist din Spania s-a reorganizat 
în urmă cu nouă ani. Este o or
ganizație tînără și în ceea ce 
privește vîrsta celor ce fac par
te din ea. U.T.C.S. este compu
să din tineri între 14—21 ani 
dar majoritatea tinerilor comu
niști au 16—17 ani. Aproxima
tiv 40 la sută din efectivul orga
nizației îl reprezintă fetele. Ti
neretul comunist are structuri 
organizate în toate cele 50 pro
vincii ele țării. Fiecare comitet 
provincial arq o anumită auto
nomie în activitatea sa, dictată 
de condițiile clandestinității. 
Deși avem greutăți lesne de 
imaginat reuniunile de organi
zație se țin periodic, ca și ședin
țele comitetelor. Ceea ce a ca
racterizat întreaga perioadă de 
luptă a acestor ultimi nouă ani 
este dezvoltarea unor activități 
care să răspundă preocupărilor 
și specificului tineretului. Tinerii 
comuniști 
sibilitățile 
care li se 
legăturile 
noastre, 
în cele mai diverse medii. In 
Spania există o tendință de 
grupare a tinerilor în cluburi 
sportive, culturale etc. Deseori, 
activăm în jurul acestor cluburi, 
pe care le socotim o veritabilă 
școală de democrație. în cadrul 
cluburilor tinerii discută despre 
ceea ce le place, exprimă di
ferite puncte de vedere, învață 
a-și alege democratic conducă
torii, ceea ce contrastează cu 
practica socială generală din 
Spania care refuză total și sub 
orice formă democrația. Bine
înțeles, nici cluburile n-au o via
ță ușoară și în anumite ca
zuri sînt obiectul represiunilor. 
Dar tinerii au dobîndit expe
riența luptei pentru existența a- 
cestor cluburi, pentru ca ele să 
ființeze în cartiere. Activitatea 
tineretului comunist nu se rezu
mă la cluburi. Luptăm în fabrici, 
uzine, în facultăți ca și la sate. 
Tn multe comisii muncitorești se 
găsesc tineri ce provin din or
ganizația noastră. Ei nu sînt a- 
leși ca membri ai organizației, 
ci datorită meritelor lor de 
muncitori care s-au evidențiat 
în lupta pentru apărarea drep-

să ne vorbească 
organizația al 

secretar general

Tineretului Comu-

profită de toate po- 
legale și extralegale 

oferă pentru a adînci 
cu tineretul țării 

pentru a pătrunde

celui mai,.Horizonte" — pagina întîia a
am corelat obiectivele de ordin 
politic cu cele de tip economic 
și social. Una din revendicările 
pentru realizarea căreia mili
tăm este dreptul la cultură, la 
învățarea unei meserii, dreptul 
— pentru fiii muncitorilor — de 
a intra în universități. O altă 
revendicare : să se pună capăt 
discriminărilor de vîrstă și sex 
în materie de salarizare, tinerii 
să primească salarii pe măsura 
muncii pe care o prestează 
Luptăm pentru dreptul la gre
vă, pentru sindicate democrati
ce, revendicări care aparțin nu 
numai tineretului, ci majorității 
populației. Tineretul Comunist 
participă la greve și demon
strații, organizîndu-și, în același 
timp, propriiie sale manifesta
ții. împotriva agresiunii S.U.A. în 
Cambodgia s-au organizat sute 
de manifestații la Barcelona, Ma
drid, Valencia, Sevilla, Sarago- 
za etc. Au fost manifestații-ful- 
ger cu un număr de participanji 
între 200 și 500 tineri. Demon- 
shația durează de obicei doar 
cîteva minute : pînă la apariția 
politiei. Timpul este, însă, sufi
cient pentru a afișa pancarte, a 
răspîndi manifeste și a scrie lo
zinci pe pereți. în general, ase
menea manifestații le organi
zăm în locuri foarte aglomera
te, ceea ce ușurează dispersa
rea tovarășilor noștri. La Barce
lona, lingă,un magazin proprie
tate americană, a acționat un 
comando. La Saraqoza, de 1 
Mai, au ieșit în stradă aproape 
10.000 de tineri, ceea ce repre
zintă o cifră impresionantă în 
condițiile represiunii poliție
nești. în Andaluzia, în cursul
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recent număr al său
tras. Tăria tînărului i-a dezar
mat. N-au îndrăznit nici să-l 
aresteze. Tînărul necunoscut s-a 
impus prin hotărîre și spirit de 
abnegație. A devenit un con
ducător. Așa ies la iveală con
ducătorii tineretului nostru...

— Timp de cîteva zile 
ați vizitat România, la in
vitația C.C. al U.T.C. Care 
este părerea dv. despre 
legăturile dintre cele 
două organizații ?

— în România ne-am bucurat 
de o primire călduroasă, since
ră, care reflectă solidaritatea 
tovărășească cu tineretul comu
nist al Spaniei, cu poporul 
nostru. Deși ne aflam pentru 
prima oară în România, cu
noșteam munca bogată în re
zultate a poporului român, con
dus de partidul său comunist 
și locul important pe care tine
retul îi are în construcția socia
lismului. între organizațiile 
noastre, ca și între partidele 
noastre, sînt relații foarte strîn- 
se. în convorbirile cu conducă
torii U.T.C. am simțit o mare 
simpatie față de cauza noastră, 
o înțelegere deosebită față de 
problemele care ne preocupă. 
Aceste contacte s-au dovedit 
fertile și de aceea le vom dez
volta. Există între noi o concor
danță de păreri în problemele 
esențiale. Dorim să mulțumim 
tovarășilor români pentru posi
bilitatea pe care ne-au oferit-o 
de a le cunoaște această fru
moasă țară și impresionantele 
ei realizări în construcția so
cialistă.

EUGENIU OBREA

Reforma învățămîntului algerian
Comisia națională algeriană însărcinată cu elaborarea proiec

tului de reformă a invățămîntului și-a încheiat lucrările la Al
ger, după mai multe zile de dezbateri. Recomandările adoptate 
de Comisie răspund preocupărilor autorităților algeriene în do
meniul educației. Noul sistem preconizat va putea răspunde 
astfel necesităților impuse de dezvoltarea economiei țării, care 
are nevoie de cadre naționale proprii în toate domeniile de 
activitate.

La încheierea lucrărilor comisiei, a luat cuvîntul președintele 
Houari Boumediene, care a abordat o serie de probleme refe
ritoare la dezvoltarea învățămîntului.

Reprezentanți ai B.B.C.-u- 
Iui (British Broadcasting 
Corporation), asistați de un 
numeros grup de experți con- 
sultanți, format din pedagogi, 
medici, psihiatri, sociologi și 
specialiști în telecomunicații, 
vor inverstiga efectele pe 
care scenele de violență pre
zentate pe ecranele televizoa
relor in cadrul programelor 
B.B.C. le au asupra publicu
lui britanic.
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