
In prezența conducerii de partid 
Șl DE STAT A AVUT LOC 

COMEMORAREA 
A TREI DECENII DE LA 
PRĂBUȘIREA DOFTANEI

Alături de ostași ai forțelor armate, de membri ai gărzilor patriotice, tinerii din formațiunile de pregitire pentru agilimae pernei 
prezintă onorul conducătorului tubă al partidului, ți statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

într-o atmosferă de emoțio
nantă omagiere a eroismului 
comuniștilor, luptători neinfri- 
cați pentru apărarea interese
lor poporului muncitor, pentru 
eliberarea oamenilor muncii 
de sub jugul exploatării și a- 
supririi, pentru libertatea și 
independența patriei, mii de 
cetățeni — muncitori din uzi
nele ploieștene, din schelele și 
rafinăriile Văii Prahovei, ță
rani din împrejurimi, militari, 
elevi și studenți — s-au adu
nat ieri spre a comemora trei
zeci de ani de la prăbușirea, 
în noaptea de 9—10 noiembrie, 
a zidurilor închisorii „Dofta
na*, sub ale cărei dărîmături 
au fost uciși numeroși mili
tanți revoluționari.

Este un moment solemn trăit 
cu intensitate de toți cei de 
față. El evocă drumul străbă 
tut timp de cinci decenii de- 
gloriosul nostru partid, drum 
presărat cu memorabile fapte 
de eroism, cu nenumărate sa
crificii și jertfe ale celor care 
s-au identificat cu cauza parti
dului și a poporului muncitor.

Impresionanta solemnitate 
desfășurată sub zidurile cum
plitei temnițe — devenite în 
anii noștri muzeu — a 
reprezentat prinosul adîn- 
cii recunoștințe a întregului 
nostru popor față de comu
niștii, antifasciștii, patrioții re
voluționari care, pe baricade
le marilor bătălii de clasă. în- 
fruntînd cu neînduplecată dîr- 
zenie teroarea sîngeroasă a a- 
paratului de represiune bur- 
ghezo-moșieresc, sacrificîn- 
du-și chiar viața, au ținut me
reu sus steagul luptei pentru 
sfărîmarea rînduielilor nedrep
te ale claselor exploatatoare, 
pentru edificarea socialismului 
și comunismului pe pămîntul 
României. în același timp, în 
manifestarea de ieri și-au gă
sit încă o dată expresie voința 
de nezdruncinat a. poporului 
nostru de a duce înainte bo
gatele tradiții revoluționare, 
hotărîrea sa de a strînge și 
mai puternic rîndurile în ju
rul partidului și al con
ducerii sale, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul iubit și prețuit de 
întregul popor, de a înfăptui 
neabătut obiectivele stabilite 
de Congresul ăl X-lea al P.C.R., 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Este ora 9. Sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod
naraș, Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț. Sînt prezenți tova
rășii : Maxim Berghianu, Flo
rian Dănăiache, Emil Drăgă- 
nescu, Ianos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leon te Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Stă- 
nescu.

Se află, de asemenea, prin
tre cei veniți la Doftana, 
membri ai C.C al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, foști deținuți la Dof
tana, veterani ai mișcării mun
citorești, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
■nașă, oameni de știință și 
■olturt, generali și ofițeri.

MITINGUL SOLEMN
După solemnitatea depunerii 

coroanelor de flori, conducăto
rii partidului și statului au 
luat loc în tribuna amenajată 
pe platoul din fața fostei în
chisori „Doftana". unde sînt a- 
dunați mii și mii de oameni ai 
muncii. Tribuna este dominată 
de urarea „Trăiască Partidul 
Comunist Român, forța politi
că conducătoare a societății 
noastre !“.

Deschizînd mitingul, tovară
șul Ilie Cîșu, membru al C.C. 
ai P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, arată că 
evocarea acestor fapte consti
tuie pentru comuniștii și oa
menii muncii din județul Pra
hova, alături de cei din întrea
ga țară, prilejul reafirmării 
hotărîrii nestrămutate de a în-

făptui politica internă ți ex
ternă a partidului și statului 
nostru, de înflorire a Româ
niei socialiste, de a sluji cu 
devotament cauza socialismu
lui și păcii in lume.

în numele Comitetului Jude
țean Prahova al Partidului Co
munist Român, al tuturor par- 
ticipanților la miting, vorbito
rul aduce un fierbinte salut 
conducerii de partid și de stat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Au luat apoi cuvintul tova
rășii Nicolae Guină. membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Ccgnitetului foștilor luptători 
antifasciști din România, An
drei Oprea, maistru la Rafină
ria din Ploiești.

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent

al C G. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, a 
rostit o cuvintare, urmărită cu 
atenție de toți cei prezenți.

în încheierea mitingului. to
varășul Ilie Cișu, a încredințat 
conducerea partidului și sta
tului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că oame
nii muncii, întreaga populație 
a județului Prahova vor mur
ei fără preget, alături de în
tregul popor, pentru realizarea 
mărețului program de dezvol
tare economică și culturală a 
patriei elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român, pentru făurirea 
societății socialiste muithate- 
ral dezvoltate în țara noastră.

în încheiere, puternic, din 
mii de piepturi, a răsunat „In
ternaționala* — imnul de 
luptă al comuniștilor. al cla
sei muncitoare.
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CUVINTUL TOVARĂȘULUI

Stimați tovarăși,

(Continuare ta pag. a Il-a)

în omagiul pe care îl adu
cem astăzi în numele Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al 
poporului român memoriei 
celor care, cu trei decenii în 
urmă au plecat din rîndurile 
noastre, răpuși sub zidurile 
prăbușite ale Doftanei, vrem 
să dăm expresie înaltei cin
stiri pe care Partidul comu
nist, poporul nostru Întreg, o 
aduc tuturor acelor fii ai lor, 
luptători revoluționari, care 
și-au închinat viața cauzei ce
lor ce muncesc, eliberării so
ciale a poporului muncitor, 
independenței și înălțării pa
triei, cauzei socialismului.

Evocăm cu acest prilej o 
epocă plină de grele încercări 
și jertfe, epocă glorioasă din 
istoria mișcării revoluționare 
din România, din istoria Parti
dului Comunist Român.

Aflat acum treizeci de ani 
în adîncă ilegalitate și supus 
celor mai aspre represiuni 
partidul comunist își dove
dise deja rolul de forță poli
tică de avangardă a clasei mun
citoare. El își validase capaci
tatea politică și organizatorică 
în ridicarea maselor munci
toare la mari confruntări de 
clasă cu reacțiunea. Grevele 
de la Lupeni, bătăliile date de 
petroliști și ceferiști, alte im
portante acțiuni pentru apă
rarea democrației și a d-reptu 
rilor celor ce muncesc, lupta 
împotriva fascizării țării stau 
mărturie în această privință.

Represiunea din partea bur
gheziei și moșierimii române 
împotriva comuniștilor și a 
antifasciștilor făcuse din în
chisori și lagăre instrumente 
de cea mal largă răspîndire în 
țară. Zadarnice măsuri tnsă

EMIL BODNARAȘ
participarea României eu în
tregul ei potențial, alături Pe 
Uniunea Sovietică și ceilalți 
aliațl la războiul antihitlerist, 
creindu-se simultan concițiu- 
nile pentru realizarea corn?.n- 
damentelor majore ale dezvol
tării procesului revol uționar: 
înfăptuirea unității politice și 
organizatorice a clasei munci
toare cucerirea puterii poli
tice de către oamenii
naționalizarea mijloacelor

fața hotărîrii comuniștilor 
a înfrunta pe dușman ori

unde, de a-și face datoria 
voluționară, de clasă, pînă la 
capăt 1

Experiența îndelungată

in 
de

re-

ilegalității a desăvîrșit activi
tatea constantă a partidului 
de legătură tot mai strânsă ea 
masele largi ale poporului și, 
în primul rînd, cu clasa mun
citoare. Pină și temnițele au 
fost transformate de comu
niști în adevărate școli de e- 
d-ucație politică, revoluționară. 
Aici, la Doftana, prin activi
tatea organizației de partid, a 
unor militanți de frunte ai 
partidului nostru, făclia mar- 
xism-leninismului a continuat 
să ardă, răspîndind lumina te
oriei și a experienței revolu
ționare, ajutînd la călirea a 
numeroase cadre care, mai 
tîrziu, fie în condițiile ilega
lității. fie tn procesul revolu
ției și al construcției socia
liste, au îndeplinit sarcini de 
mare răspundere tn conduce
rea partidului și a statului noii 
orînd-uirl

Aceste împrejurări deosebite 
au menținut permanent ca
pacitatea combativă a cadre
lor partidului, legăturile par
tidului cu clasa sa și cu for
țele progresiste ale țării și 
i-au permis. în plin război, fo
losind împrejurările favorabile 
create pe fronturi de străluci
tele victorii ale Armatei Roșii, 
să devină princioala forță po
litică în organizarea ți condu
cerea insurecției armate din 
August 1944.

Ieșit din ilegalitate. Partidul 
Comunist s-a afirmat repede 
ca forță centrală în gruparea 
celor mai valoroase energii 
ale poporului, clasa munci
toare, țărănimea muncitoare, 
intelectualitatea progresistă în 
aceste condiții, ți numai în 
acestea, a putut fi asigurată

insei
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MUNCITORUL DIN ANUL I

O primire festivă
la intrarea in uzina

nu mseamna
sprijin permanent

eoo-
au

MERCUR '70

Sub semnul 
exigenței
CTȘTIGATORII

CORALIA PREDESCU — 
București (vînzător textile- 
incălțăminte) : IOAN FODOR 
— Bihor (vînzător metalo- 
chimice) ; VIOREL PARAS* 
CHIV — București (bu
cătar) ; MARIA GHEORGIII- 
T-A — București (cofetar) ; 
MARIA ȘTEFAN — Prahova 
(vînzător produse-alimenta- 
re) ; CONSTANTIN MAR- 
CVLESCU — București (os
pătar).

lls^adeie pe meserii, demon- 
itrațiil-e practice, discuțiile de 
»a czn la om* $: din ciad în 
riad caoechpăre de originali
tate ei:e o acțiune inspirată de 
realitățile imediate. Nu insis
tăm asupra lor dar o aprecie
re ajtrrizată este binevenită.

— Toate aceste acțiuni, afir
mă tot-erărul Gheorghe Lun
gi. șefii sectorului tineret 
munctoresc din cadrul comi
tetului .-udețean Galați al 
V.T.C, se fac, dar de multe 
ori efectul lor este minim. Se 
neglijează unele aspecte de a- 
mănunt, ultîndu-se pentru un 
moment că eficiența activității 
organizației U.T.C. depinde și

• Cupa „Scînteii H-l 

neretului" la atletism j 
CAMPIONII EDIȚIEI. 
A DOUA • ATLE-I

| T1SM : Campionatul național de cros • ȘAH :| 
_ Se anunță un final pasionat ! • NATAȚIE : De-
> butul sezonului competițional de toamnă 

RUGBY i Speranțe pentru meciul cu Franța | 
Alte știri și rezultate
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de măsura în care se ocupă 
de astfel de aspecte, nu lip
site de importanță.

Muncitorii din anul I, în
globați in marea masă de ti
neri ai întreprinderii oferă or
ganizațiilor U.T.C. doar „as
pecte de amănunt”. Singura 
acțiune inițiată exclusiv pen
tru ei râmi ne primirea festivă 
care li se face la venirea în 
întreprindere. Pe urmă, pro
blemele lor specifice scapă de 
cele mai multe ori atenției or
ganizației U.T.C., pentru că — 
aveam să ne convingem pe 
parcursul investigațiilor — nu 
se cunosc. Or, pentru a-1 aju
ta, organizația U.T.C. trebuie 
să știe tn prealabil de ce acești 
tineri nu-și realizează norme
le, de ce absentează nemotlvsS 
sau întîrzie de la serviciu, să 
poată aprecia pe baza unei 
cunoașteri de detaliu, în ce 
măsură tinerii primesc ajuto
rul de care au nevoie din par
tea maiștrilor etc. Abia apoi 
poate să sprijine eforturile lor 
de Integrare profesională. 
Doar cu o excepție (Șantierul 
Naval Galați), fiecare secretai 
U.T.C. întrebat despre” modul 
de realizare al normelor și 
disciplina muncitorilor din a- 
nul I, tn loc de un răspuns do
cumentat, ne-a condus la re
gistrele maiștrilor. Numărul și 
numele lor nu-1 știu decît cei 
de Ia învățămînt și maiștrii 
care îi au în subordine. Sînt 
sursele la care apelează și se-

I. MORARU

(Continuare In pag. a lll-a)

Cel mal abili dintre Analiștii 
concursului „Mercur", pentru 
cea mai bună servire, au putui 
fi urmăriți într-o ultimă run
dă Ieri dimineața, pe scena clu
bului lucrătorilor din comerț, 
plasat, coincidentă semnifica
tivă, in vechiul centru comer
cial al Capitalei — Lipscanii.

Ieri, la încheierea întrecerii, 
l-am solicitat tovarășului IOSIF 
VALTER, secretar al C.C. al 
U.T.C., clteva concluzii. „Con
cursul „Pentru cea mal bună 
servire" ne-a spus tovarășul 
Valter, a fost o reușită din 
multe puncte de vedere. Aș în
cepe cu efectul deosebit pe ca
re l-a determinat pe plan eco. 
nomic. contribuind la realiza
rea planului de către unitățile 
comerciale de diferite cate
gorii. Angajați în concurs, in 
faza de masă vorbesc, mal ales, 
tinerii au dovedit un mare in
teres pentru a-șl îndeplini sub 
toate aspectele sarcinile ce Ie 
reveneau. Aș menționa apoi, 
interesul manifestat de ei în 
această perioadă, pentru îmbu
nătățirea calitativă a sorti
mentelor și chiar pentru intro
ducerea de sortimente noi. Un 
alt aspect propriu concursului 
la care ne referim îl constituie 
înviorarea activității organi
zațiilor U.T.C. din acest sector 
deosebit de important în care 
lucrează un mare număr de 
tineri. S-a reușit în acest fel 
să se întărească colaborarea 
dintre organizațiile U.T.C. șl 
conducerile administrative ale 
instituțiilor comerciale respec
tive. Doresc, de asemenea, să 
menționez că finala organizată 
la București a fost un prilej 
bun pentru ca tinerii din di
ferite zone ale târli să facă un 
util schimb de experiență în 
profesiunea lor. Noi sperăm că 
următoarea ediție a acestui 
concurs va A o nouă etapă su
perioară calitativ în pregătirea 
tinerilor, în îmbunătățirea ac
tivității organizațiilor U.T.C. 
din comerț".

N. U.
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PETKE DRAGU

(Continuare tn pag. a Il-a)

După ce «hnblta LC.H.F. ■ pro
dus o mare surpriză învingtnd pe 
Steaua cu ăB—S3, teri Universitatea 
Timișoara a fost pe punctul de a 
obține un alt rezultat răsunător tn 
fața lui Dinamo București. De abia 
tn prelungiri dlnamoviștil au pu
tut să-sl asigure victoria. Scor A- 
nal: 83—8». tn campionatul femi
nin. Politehnica București a între
cut greu pe noua promovată tn di
vizia A, Sănătatea Satu Mare cu

Cinstire eroismului
Noiemfrris 1970. Trei de

cenii de la prăbușirea 
Uei românești". Vizitator, la 
ceasul primilor zori, al mare
lui muzeu de tingd Telega, pri
vate din Doftana prin gratii de 
fier. Prin gratiile al căror me
tal păstrează pentru totdeauna 
vibrația știutului cintec, plăs
muit cu patru decenii in urmi 
de comuniștii deținuți și into
nat de ei ca un imn al nestră
mutatei speranțe, ca o încre
dințare că lupta pentru liber
tate nu s-a oprit la porțile m- 
chisorii

în dimineața de noiembrie 
dedicată cinstirii eroilor și 
martirilor, privesc din Doftana 
prin dreptunghiul ferestrei de 
celulă — astăzi fereastră de 
muzeu, detaliu de monument 
— petecul de cer evocat in 
sfîțietoarea melodie. De-aici. 
tăiat de drevele negre, cerul 
însuși li se arăta celor închiși 
ca o spinare de deținut, îm
brăcat în zeghe. Pină și ce
rul Cu cită putere mo
rală, cu cită încredere in pro-

priile convingeri, cu cită si
gură știință a adevărurilor des
pre lume și societate, despre 
istorie și viitor. cu cită cre
dință in izbindd finală trebuie 
tă fi fost înzestrați ei, comu
niștii, pentru ca, trăind intr-un 
loc și intr-o lume unde ani 
de-a rinduL clipă de clipi, 
pină ș> cerul se-arăto ca stînd 
după zăbrele, să rămină to
tuși neatinși de aripa deznă
dejdii, neclintiți, gata de lup
tă, mereu mai bine pregătiți 
pentru luptă! De fapt, în 
luptă.

In dimineața de noiembrie 
dedicată cinstirii eroilor si 
martirilor, marele muzeu își 
predă, solemn, lecția de isto
rie., Dinspre Ploiești și Cîm- 
pina, dinspre Telega și Provița. 
dinspre Comu și Poiana, șiruri 
nesfîrșite de oameni — ca un 
întreg popor pornit în proce
siune de slavă și reculegere — 
urcă spre monumentul cu zi
duri de brumă... Drumurile si 
platourile sînt desenate cu 
geometrică rigoare. Porțile

grele, larg ți pentru totdeauna 
deschise așteaptă, solemne, vi
zitatorii. La Trei Pruni, mar
mura funerară atinsă de frun
za sonoră adusă de vînt din 
codrii Carpaților se îneacă în 
flori... Sus, pe aleea centrală, 
steagul patriei bate viu ca o 
aripă tînără... Metalul căștilor 
militare, al armelor purtate cu 
mîndrie de gărzile patriotice, 
al instrumentelor de fanfară, 
lucește mat... In poiana largă, 
tribuna sobră pare o navă 
plutind pe valuri de oameni... 
Sînt mii și mii. Din toate locu
rile înconjurătoare, de toate 
meseriile, din toate generații
le : pionierii pentru care po
vestea tragică, eroică a aces
tor locuri are aura legendelor 
cu voinici înfruntînd și biru
ind întunericul; bătrîni al că
ror gînd este plin acum de a- 
mintirea unor fapte trăite a- 
evea, unor chipuri cunoscute
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IPUBLIC ȘI

EXIGENȚE
de PETRU POPESCU

Foarte de curtnd, am avut prilejul unei discuții dintre 
cele.mai interesante: am fost invitatul unui grup de stu- 
denți, într-o seară, la o cafenea plină de farmec, deschisă 
ia subsolul unui cămin studențesc bucureștean. A fost genul 
de „intilnire cu autorul preferat' care scapă ceremoniilor, 
dezbate probleme_.de real interes pentru ambele părți și 
ia tonul confesiunii. Am discutat îndelung, viu și amănunții 
despre viață și cărți, și una din concluziile pe care mi le
amintesc a fost aceea că literaturii îi este indispensabilă 
sinceritatea. . Tn general, studenții pe care i-am cunoscut 
erau politehnicieni și nu se gîndiseră niciodată că ar putea 
adopta față de literatură o atitudine de specialiști. Tnsă, 
privind literatura dinafară, ca niște oameni ai industriei și 
ai tehnicii, m-au impresionat prin justețea judecății lor; mi 
s-a părut că ei aleg cu o intuiție foarte sigură adevărul de 
falsitate, și că nu cad în spectaculoasele prejudecăți de 
care nu scapă chiar o parte din critica literară. Cînd dis
cuția generală a luat sfîrșit, am continuat-o peripatetic cu 
un student, mergînd de-a lungul balustradelor de pe cheiul 
gîrln, în răcoarea violacee a toamnei bucureștene. El mi-a 
spus că urmează politehnica, și anume tehnologia construcții- 
i'i i c° scrie versuri, după care am vorbit despre tot
felul de alte lucruri, literare si neliterare. La un moment dat, 
mi-a pus următoarea întrebare : „Credeți că se poate face o 
literatură a mediului industrial ?' „Firește* am răspuns eu, 
cam pe negîndite, Și atunci, zîmbind, mi-a pus a doua în
trebare. „Dar o literatură a uzinei ?' „Da, ia urma urmei 
de ce nu ? (răspundeam acum cu prudență). Dacă scriitorul 
în chestiune cunoaște bine lucrurile despre care vrea să 
scrie...” Atunci el s-a grăbit să se explice : „Știu că s-au 
scris .cărți false despre ceea ce se numea odată „viața 
uzinei". De ce pun însă tocmai eu întrebarea asta, care 
sînt bucureștean, ies inginer peste cîtiva ani, tatăl meu a 
f<psf profesor de limba română : pentru că o bună parte 
din diplomele politehnicii îndrumă pe fostul student spre 
poarta uzinei, și foarte mulți își petrec în uzină ani de-a 
rînduL Și pe urmă, fără o conștiință industrială nu se poate 
imagina o societate modernă. Am văzut filme străine, am 
citiț și unele cărți, în care orizontul tehnic era folosit în 
ntod firesc ca un cadru al unor drame umane, și opera de 
artă ieșea foarte împlinită*. Mi-a dat ca exemplu începu
tul filmului „Deșertul roșu*, după aceea mi-a spus că ora
șul modern fără perspectivă tehnică și mecanică nu e con
vingător, și conversația, o vreme, a întîrziat asupra acestui 
subiect. După ce ne-am despărțit, m-am gîndit mai serios 
la ce spusese. E limpede că industria (și industria româ
nească e într-o foarte rapidă creștere) creează în fiecare 
zi exemplare noi de „oameni industriali și tehnici*, după 
cum în fiecare an învățămîntul „pozitiv" confirmă prin 
diplome un număr însemnat de ingineri și tehnicieni. Dar 
toți aceștia compun publicul literaturii române de azi, și 
firește un public de intelectuali, adică un public cu exi
gențe. Un public care nu citește numai deconectante, »î 
care, ca orice public, vrea să regăsească în literatură

(Continuare în pag. a lll-a)
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COMEMORAREA A TREI DECENII DE LA PRĂBUȘIREA DOFTANEI
(Urmare din pag. II

membri ai familiilor celor câ- 
zuți sub zidurile închisorii.

Sosirea conducătorilor parti
dului și statului este tntim- 
pinată cu căldură de cei pre- 
zenți. O gardă de onoare for
mată din militari ai forțelor 
noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din 
detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei pre
zintă onorul. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, trece In 
revistă garda de onoare.

Conducătorii partidului și 
statului pășesc apoi pe aleea ce 
coboară la Cimitirul „Trei 
pruni*, unde se află mormin
tele celor căzuți la cutremur 
sub zidurile Închisorii. Foști 
deținuți politici la închisoarea 
Doftana fac de gardă.

In sunetele solemne ale Im
nului eroilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat depun o 
coroană de flori din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România. Se păstrează un 
minut de adlncă reculegere. 
Sînt depuse apoi coroane de 
flori din partea Comitetului foș
tilor luptători antifasciști, Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. Consiliu
lui Național al Femeilor. Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Comitetu
lui Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studențești, Comitetului 
județean-Prahova al P.C.R. și 
Consiliului popular județean, 
Comitetului orășenesc Cîmpina 
al P.C.R. și Consiliului popu
lar orășenesc, precum și din 
partea unor mari întreprinderi 
și instituții din județul Pra
hova.

Depun jerbe de flori pionie
rii. Cinstind memoria eroilor 
clasei muncitoare, reprezen
tanții celei mai tinere genera
ții, care nu cunosc decît din 
cărți și din exponatele muzeu
lui condițiile de cruntă opre
siune și teroare pe care 
le evocă Doftana. tși expri
mă — împreună cu miile de 
participant! la solemnitate — 
dragostea nețărmurită pentru 
partidul nostru comunist care 
a creat viața nouă și liberă 
de astăzi a poporului nostru, 
pentru împlinirea idealurilor 
In numele cărora au luptat și 
s-au jertfit atîția luptători re
voluționari.

în memoria eroilor clasei 
muncitoare, a căror jertfă va 
rămîne mereu vie în conștiința 
poporului român, cei prezenți 
păstrează un minut de adîn- 
că reculegere.

Prezența atîtor veterani ai 
mișcării muncitorești la acest 
moment impresionant, alături 
de tinerii luptători pentru în
făptuirea politicii Partidului 
Comunist Român, conferă ce
remoniei un profund caracter 
simbolic, subliniind forța și 
dinamismul partidului care 
înmănunchează Intr-un unic 
șuvoi toate generațiile, sub stea
gul său larg desfășurat.

Revărsați pe colinele din jur, 
participanții se perindă In
tr-un pios pelerinaj prin fața 
mormintelor de la Cimitirul 
„Trei pruni*. Marile jerbe, ca 
și modestele buchete de flori 
ce sînt depuse pe aceste mor
minte, îngrijite cu dragoste, 
reprezintă emoționante mărtu
rii ale sentimentului de vene
rație al poporului nostru pen
tru spiritul de sacrificiu, pen
tru uriașa forță morală a co
muniștilor care au știut să 
înalțe un zid de voință ome
nească mai impunător decît 
groasele ziduri ale temniței. A 
urmat apoi mitingul solemn.

★
După miting, conducătorii 

partidului și statului. împreu
nă cu vechi luptători ai miș
cării muncitorești, vizitează 
secțiile fostei închisori și să
lile muzeului.

In fața vizitatorilor se des
chide o adevărată pagină de 
eroism legendar din istoria 
partidului. Din numeroasele 
exponate se desprinde imagi
nea tăriei de nezdruncinat a 
comuniștilor, a izvoarelor a- 
cestei tării — atașamentul 
față de partid, fată de cauza 
poporului, legăturile trainice 
de solidaritate care-I uneau 
pe cei întemnițați cu mișca
rea revoluționară din afară, 
cu masele largi ale poporului.

în încheierea vizitei tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
scris în cartea de onoare :

„Am participat cu deosebită 
emoție Ia comemorarea a 30 
de ani de la prăbușirea Dnf- 
tanei, prilej de cinstire a glo
rioaselor lupte nurtafe de 
Partidul Comunist Român, de 
clasa muncitoare, de forțele 
cele mal înaintate aîe nonnru- 
lul pentru libertate socială sl 
națională. înlăturarea regi
mului asupritor burghezo- 
moșierese, construirea ortn- 
duirit noi, socialiste in tara 
noastră. Evocarea nobilelor 
tradiții revoluționare din tre
cut ne îmbărbătează ș! mai 
mult, atit pe noi. cei care am 
fost închiși la Doftana, cit si 
generațiile mal tinere — în 
marea operă de propășire 
economică și socială a po
porului nostru, de înălțare a 
edificiului socialismului și co
munismului pe pămîntul Ro
mâniei".

In memoria celor căzuți In lupta pentru libertate fi dreptate, pentru victoria ideilor La Cimitirul „Trei pruni" în timpul vizitării muzeului Doftana
socialismului conducătorii partidului ți statului depun o coroană de flori

Din Impresionanta manifes
tare de la Doftana s-a dega
jat sentimentul profund că 
luminoasele tradiții de luptă 
revoluționară 
sînt 

ale partidului
duse azi cu cinste mal

CUVÎNTUL tovarășului 
EMIL BODNARĂS

In con cucerea operei de e- 
dificare a socialismului in 
România, partidul continuă și 
iesăxIrșește bogatele tradiții 
internaționaliste ale comuniș
tilor români, ale clasei noas
tre muncitoare. Partidul Co
munist Român militează neo
bosit pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale pe ba
zele marxism-leninismulul 
pentru unirea tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste 
ale epocii noastre. Constituie 
o adîncă satisfacție pentru noi 
sâ constatăm că relațiile par
tidului nostru cu celeal'e 
partide comuniste și muncito
rești, cu alte partide și mișcări 
revoluționare și democratice 
se dezvoltă și se adlncesc. Pe 
această linie, partidul nostru 
este hotârlt să acționeze con
secvent și In viitor. In intere
sul cauzei progresului umani
tății, al socialismului

A
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principale de producție, orga
nizarea economiei pe baze so
cialiste, victoria definitivă a 
socialismului. Acestea sint In 
linii mari jaloanele etapelor 
parcurse in acești treizeci de 
ani, care au demonstrat rolul 
fundamental, hotăritor pe 
care îl joacă In procesul re
voluționar factorul subiectiv, 
partidul. Această dovadă Par
tidul Comunist Român * fă
cut-o fără dezmințire.

Ne exprimăm bucuria și 
mândria legitimă că Partidul 
Comunist Român, care va săr
bători In curînd marea sa a- 
niversare: 50 de ani de exis
tență, constituie In prezent 
forța politică conducătoare a 
societății noastre, cuprinde în 
rindurile sale peste două mi
lioane de membri, este strins 
unit ideologic și politic. încon
jurat cu dragoste și stimă de 
întregul popor.

Poporul nostru este astăzi 
pe deplin stăpîn pe soarta sa 
și mîndru de realizările sale 
in construcția în plină desfă
șurare a socialismului. Repu
blica Socialistă România se 
dezvoltă neabătut către fău
rirea societății socialiste mul
tilaterale, cu un înalt grad al 
ritmului de creștere. Se dez
voltă susținut știința, învăță- 
mîntul, are loc avîntul crea
ției spirituale, a! culturii so
cialiste, bun comun al poporu
lui. Socialismul a dus națiu
nea noastră la o înflorire ma
terială și spirituală fără pre
cedent. a unit Intr-o strînsă 
comunitate de interese, de 
idealuri și aspirații întreg ii 
popor, a ridicat pe trepte su
perioare unitatea clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelec
tualității. A devenit trainică, 
de nezdruncinat frăția dintre 
poporul român și naționalită
țile conlocuitoare — maghiari, 
germani, sîrbi, de alte națio
nalități — clădită pe bazele so
lide ale deplinei și efectivei 
egalități de drept și de fapt în 
creația comună pentru binele 
patriei comune.

Sîntem pe deplin convinși că 
hotărîrea cu care întregul po
por înfăptuiește linia trasată 
de ultimul Congres al partidu
lui de dezvoltare în continuare 
a unei industrii puternice, de 
ridicare a agriculturii, poli
tica activă de promovare a pro
gresului științific și tehnic, 
înfăptuirea măsurilor de per
fecționare a conducerii econo
miei, de pregătire a cadrelor 
în pas cu cerințele și exigen
țele științei și practicii actuale 
va asigura sporirea neîntre
ruptă a avuției naționale, pu
nerea tot mai deplină în va
loare a marilor posibilități de 
care dispunem în slujba pros
perității națiunii noastre so
cialiste.

Stimați tovarăși,

Statutul internațional al 
țării noastre, în alte vremuri 
determinat de dominația capi
talului străin sau de capriciile 
Jocului dintre marile puteri 

departe prin măreața operă 
de înălțare socialistă a patriei; 
că nimic nu e mai frumos și 
mai înălțător decît să-ți în
chini toate puterile. întrea
că viață măreței cauze pentru 

im perie liste, este astăzi stator
nicit exclusiv de orientarea 
partidului nostru și de voința 
suverană a poporului «trlns 
unit și pe deplin solidar cu 
forța sa politici conducătoare 
— Partidul Comunist Român

Republica Socialistă Româ
nia este o forță conștientă și 
activă In cadrul tuturor țâri
lor socialiste de care o leagă 
indestructibil comunitatea de 
orînduire și solidaritatea ixvo- 
rltâ din principiile marxism- 
leninismului și ale internațio
nalismului proletar.

România socialistă este In a- 
eelași timp un membru activ ai 
întregii comunități internațio
nale de state și popoare ale lu
mii.

Secretarul general al parti
dului, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
recentei aniversări jubiliare a 
Organizației Națiunilor Unite 
a exprimat într-o înaltă ținută 
poziția politică actuală a ță—li 
noastre, susținută cu hotărî re 
de întregul popor, constantele 
dezvoltării ei viitoare pe plan 
internațional.

Egalitate In drepturi, inde
pendență. suveranitate nea
mestec In treburile Interne, 
respect și avantaj reciproc — 
acestea sînt bazele pe care 
partidul nostru. România so
cialistă dezvo'tă relațiile sale 
de prietenie strînsă și coope
rare cu toate țările socialiste 
și pe toate planurile i politic, 
economic, militar și cuitural- 
științific. în același timp. Ro
mânia socialistă In concepția 
coexistenței pașnice, înțelege 
să dezvolte relații de colabo
rare cu toate țările, indife
rent de orinduirea lor socială. 

A- ••

ÎHUHA MmiH

La mitingul care a avut loc sâmbătă mii de oameni au adus celor ce au căzut sub zidurile Doftanei un emoționant omagiu

care militează partidul nostru 
comunist.

ADA GREGORIAN 
ION MĂRGINEANU 

VICTOR BlRLĂDEANU

Stimați tovarăși.

Dind astăzi întreaga cinstire 
înaintașilor noștri, faptelor lor 
vrednice de recunoștință, sln- 
tem conștienți că cel mai 
înalt omagiu pe care-1 putem 
aduce memoriei lor este conti
nuarea neabătută a ceea ce 
am început, pentru necontenita 
înaintare a patriei, pentru ri
dicarea națiunii noastre socia
liste pe noi trepte de civiliza
ție și prosperitate, pentru lu
minoasele perspective pe care 
le deschide In fața Românfei 
dezvoltarea pe calea socialis
mului. spre societatea comu
nistă.

Trăiască Partidul Comunist 
Român !

Trăiască Republica Socialistă 
România!

Cuvîntul tovarășului Cuvîntul tovarășului
Nicolae Guină Andrei Oprea

i întrunit 
„Bastilii 

a evoca 
comuni ș- 
militanți

Cu un sentiment de profur.dă e- 
moție — a spus tovarășul Ni- 
coiae Guină — ne-am 
«ici, la locul fostei 
românești* pentru i 
lupta neînfricată a 
tilor și celorlalți 
pentru cauza libertății poporului 
nostru, pentru a cinsti memoria 
celor care și-au pierdut viața la 
Dof’ana de la a cărei prăbușire s 
împlinesc 30 de ani. De-a lungul 
a peste patru decenii. în celule
le Doftanei au fost închiși tni- 
litanți de frunte ai mișcării 
muncitorești si socialiste, târâm 
răsculat! împotriva asupririi ti 
împilări!, organizatori ai detașa
mentelor de voluntari români 
pentru apărarea Puterii Sovieti
ce, participant! la memorabila 
grevă generală din octombrie 
1920. delegați la congresul de 
creare a Partidului Comun'st 
Român, conducători a! luptelor 
muncitorești din fanuarie-fe- 
bruarie 1933. militanți ai luptei 
antifasciste, ai mișcărilor demo
cratice. mulți luptători comu
niști din ilegalitate.

în sistemul temnițelor din Ro
mânia, Doftana a devenit un sim
bol al forței morale de nebiruit 
a comuniștilor. Este vie aminti
rea activității neîntrerupte, mul
tilaterale desfășurate atunci de 
organizația ilegală de partid 
pentru educarea și călirea revo
luționară a membrilor partidului. 
Combativitatea și optimismul re
voluționar al comuniștilor din 
închisoare creșteau ca urmare a 
legăturilor oermanente cu par
tidul, a solidarității proletare ți 
a sprijinului activ manifestat 
de masele largi muncitoare.

Nouă, vechilor militanți re
voluționari. care numărăm mai 
mulți ani de luptă și muncă In 
rindurile partidului ne-a fost 
dat să avem fericirea de a ve
dea implinindu-se idealurile pen
tru care am înfruntat teroarea 
ilegalității, beciurile siguranței 
și temnițele. Este un motiv de 
profundă mîndrie și de mare sa
tisfacție pentru noi toți faptul că 
la o jumătate de veac de la în
ființarea Partidului Comunist 
Român trăim într-o țară în care 
sc dezvoltă viguros societatea 
socialistă, în care poporul nos
tru, liber și stăpîn pe destinele 
sale, âe bucură tot mai mult de 
roadele civilizației. Avem in 
fruntea țării un conducător pri
ceput, partidul nostru marxist- 
leninist, unit printr-o coeziune 
granitică în jurul conducerii sale 
încercate și călite In lupta re
voluționară, în vasta activitate

internațional

pentru edificarea orînduirii noi 
pe pămîntul României.

Vorbitorul a relevat, în conti
nuare, înalta responsabilitate cu 
rare conducerea partidului în
făptuiește politica de construire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, asigurind crește
rea puternică a forțelor de pro
ducție, progresul industriei, a! 
agriculturii al științei, Invăță- 
mintului și culturii. ridicarea 
neabătută a standardului de 
viață al poporului. De asemenea 
a exprimat deosebita satisfac
ție față de vasta activitate des
fășurată de partid, de conduce
rea sa, pe plan 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și alianță eu toate ță
rile socialiste, pentru extinderea 
relațiilor României cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de o- 
rinduire socială, pentru soluțio
narea problemelor internaționale 
contemporane. activitate prin 
are se afirmă ca un factor ac

tiv al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
uriașelor forțe revoluționare, an- 
tiimperialiste contemporane.

Noi. cei mal în virstă, a spus 
tov. N. Guină, avem bucuria de 
a remarca, prețuirea pe care con
ducerea de partid și de stat, 
personal secretarul general al 
partidului, o acordă generațiilor 
de activiști formați la școala as
pră a luptei ilegale, consecvența 
cu care asigură îmbinarea activi
tății cadrelor vîrstnice cu cea a 
cadrelor formate 
UsmuluL

Fie-ne îngăduit 
și cu acest prilej 
noastre de Încredere, de stimă 
și înaltă prețuire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, figură stră
lucită de militant revoluționar, a 
cărui personalitate s-a afirmat 
incă din anii deținerii sale la 
Doftana, conducător comunist 
încercat, patriot și internaționa
list înflăcărat, care-și dăruiește 
întreaga sa existență partidu
lui, clasei muncitoare, poporu
lui nostru, libertății patriei, cau
zei socialismului și comunismu
lui.

Avem ferma convingere că 
urmind neabătut partidul, con
ducerea sa, vom obține noi vic
torii în înflorirea scumpei noas
tre patrii, aducînd prin aceasta 
cel mai înalt omagiu fiilor po
porului român care s-au jertfit 
pentru cauza libertății, sporind 
tot mai mult contribuția țării . 
noastre la întărirea sistemului 
socialist mondial, a forțelor 
păcii și socialismului.

în anii socia-

să exprimăm 
sentimentele

stăpîn! pe soarta 
înălțăm astăzi totșl 

ne 
patria, dînd viață poli-

Solemnitatea la care am cins
tea să particip în aceste clipe, 
îmi umple sufletul de o puter
nică emoție. Este emoția pe ca
re o încearcă toți cei prezenți 
aici la gîndul de a avea in mij
locul nostru conducătorii parti
dului și statului, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este 
emoția și satisfacția de a ști că 
trăim aceste zile minunate ale 
împlinirii idealurilor nobile, pen
tru care au militat cei mai lumi
nați fii ai poporului, revoluționari 
dîrji și neînfricat!, căliți sub fla
mura Partidului Comunist Ro
mân.

Pentru noi, cel din generațiile 
formate după eliberarea țării, 
comemorarea evenimentelor le
gate de istoria mișcării munci
torești, între care și a eroismu
lui cu care comuniștii închiși la 
Doftana au înfruntat regimul 
detențiunii și urgia cutremurului 
din 1940. înseamnă o vibrantă și 
pilduitoare lecție de istorie, evo
carea unora dintre cele mai 
tulburătoare momente din croni
ca luptelor pentru fericirea po
porului.

Libert 
noastră, 
mai sus . ,
ticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român de edifi
care a noii orinduiri, afirmîn- 
du-ne ca un popor profund de
votat cauzei socialismului și 
păcii, luptător activ pentru tri
umful ideilor de libertate și pro
gres ale popoarelor. Aducem cu 
acest prilej prinosul profundei 
noastre recunoștințe Partidului 
Comunist Român — al cărui se
micentenar îl sărbătorim cu cea 
mai mare dragoste — militan- 
ților săi, tuturor acelor care au 
fost și ne sînt un minunat exem
plu de slujire a idealurilor de 
libertate, progres social și pace 
ale clasei muncitoare, ale între
gului popor.

Trecerea în revistă a glorioa- . 
selor tradiții de luptă revoluțio
nară din istoria patriei ne însu
flețește și mai mult pe noi, mun
citorii, întregul popor, in activi
tatea creatoare pentru dezvolta
rea economică și culturală a pa
triei. Omagiul pe care noi, oa
menii muncii înțelegem să-1 adu
cem înaintașilor, generoasei acti
vități din trecut a comuniștilor 
și celorlalți militanți revoluțio
nari este mobilizarea largă a e- 
nergiilor și eforturilor noastre 
constructive pentru înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea al parti
dului, asigurind progresul verti

ginos al forțelor de producție, 
înflorirea patriei noastre scumpe.

Folosind prilejul ce mi s-a 
oferit de a lua cuvîntul la e- 
ceastă emoționantă adunare, în- 
găduiți-mi, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asigur 
de hotărîrea neclintită a munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județul Prahova, în frunte cu ze
cile de mii de comuniști, de a 
consacra în continuare întreaga 
noastră putere de muncă, toată 
energia și tot elanul nostru în
făptuirii viitorului plan cincinal 
— program însuflețitor al între
gului nostru popor, de a întîm- 
pina cu noi și însemnate reali
zări aniversarea unei jumătăți 
de secol de existență glorioasă 
a stegarului vieții noastre ferici
te — Partidul Comunist Român.

Cinstire 
eroismului
(Urmare din pag. I)

fi niciodată uitate ; bărbați In 
puterea vîrstei pentru care 
prezentul de indirjită fi larg 
desfășurată construcție pașnică 
înseamnă o firească continua
re a luptei celor închifi, celor 
căzuți aici cu trei decenii în 
urmă; tineri purtînd în buzu
narul de lingă inimă carnetul 
roșu de utecist primit, potri
vit unei emoționante tradiții a 
organizației locale de tineret, 
chiar în incinta muzeului... 
Din inimile fi gîndurile tutu
ror, un sentiment de curată fi 
fierbinte emoție face ca ae
rul acestor meleaguri subcar- 
patine să devină incandes
cent, tensiunea lui reverbe- 
rîndu-se simbolic, in văzduhul 
întregii țări.

In dimineața de noiembrie, 
dedicată cinstirii eroilor fi 
martirilor, vechea „Bastilie ro
mânească", glorioasa „Uni
versitate a comuniștilor", aus
terul Muzeu de astăzi își 
preda, sub cupola întregii țări, 
deschisă ca o aulă uriașă, lec
ția de istorie. O lecție ale că
rei tulburătoare învățăminte 
se desprind, pentru întreaga 
națiune, din dialogul revelator 
angajat între trecutul de sufe
rințe fi luptă al acestor locuri 
și imaginea prezentă a țării, 
imagine care nu reprezintă alt
ceva decît materializarea vi
sului în care crezuseră, cu toa
tă ființa lor, comuniștii.

Privesc din Doftana. In o- 
ceastă dimineață, departe în 
zare, in toate zările, țara în
să fi se arată — cu neste
matele ei industriale, cu stră- i 
lucirile ei energice de patrie a 
bătăliei pentru crearea unei 
societăți socialiste, multilate
ral dezvoltate — ca un oma
giu cuprinzător adus luptei fi 
jertfelor înaintașilor, ca o a- 
deverire a pilduitoarei lor în
crederi în viitor. Iar viitorul vi
sat și pregătit de ei înseamnă 
azi. Înseamnă prezentul in ca
re întregul nostru popor se 
pregătește să întîmpine cea 
de-a 5O-a aniversare a parti
dului cu noi și înalte izbinzi 
productive, arătîndu-și astfel 
dragostea fierbinte și încrede- I 
rea nestrămutată pe care o 
nutresc față de Partidul Comu
nist Român, față de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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AGENDĂ j
Tinerii brașoveni 

s-au intilnit cu pilotul

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Federal al Republicii Austria, Dr. H. C. FRANZ 
JONAS, următoarea telegramă :

cosmonaut Boris Volinov

Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumiri cordiale 
pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați transmis cu oca
zia zilei naționale a Republicii Austria.

In același timp, îmi permit să vă asigur, Excelență că 
vizita dumneavoastră în Austria mi-a prilejuit o mare 
bucurie.

CRONICA U. T. C.
întoarcerea tovarășului Ion Iliescu 

Budapesta
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, activiști ai C.C. 
al U.T.C.

★
La plecarea din Budapesta, 

pe aeroportul Ferihegyi, au 
fost de față Horvath Istvan 
prim-secretar al C. C. al 
K.I.S.Z., alți membri ai con
ducerii organizației, precum ți 
loan Bochis, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al României 
la Budapesta.

de la
Stmbătă s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Budapes
ta, Ion Iliescu, prim-secretai 
al Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele ti
neretului, care a participat la 
festivitățile consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Pe aeroportul O- 
topeni erau prezenți membri 
al Secretariatului Comitetului

Duminică, tinerii din școlile. 
Întreprinderile și instituțiile de 
Lnvățămint superior ale Brașo
vului s-au lntilnit, intr-o am
bianță de caldă prietenie, cu pi
lotul cosmonaut Boris Volinov, 
erou al Uniunii Sovietice. Intîl- 
nirea a avut loc la Casa de cul
tură a studenților unde au fost 
prezenți și ceilalți membri ai de
legației Asociației de prietenie 
româno-sovietică, care a partici
pat la manifestările prilejuite 
de aniversarea In țara noastră a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

După salutul adresat oaspeți
lor de tovarășul Comei Șandru 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C., pilotul 
cosmonaut Boris Volînov a vorbit 
tinerilor despre impresionantele 
zboruri Înfăptuite de navele 
cosmice „Soiuz 4" șl „Soluz 5".

Interesul pentru tehnică, pen
tru știință al tinerilor brașoveni 
«-a ilustrat pregnant in nume
roasele Întrebări pe care le-ar 
adresat și la care oaspetele a 
răspuns cu multă amabilitate. 
Cosmonautul erou s-a fotogra
fiat In mijlocul tinerilor brașo
veni. a oferit autografe și-a luat 
rămas bun Într-o atmosferă 
ealdă prietenie

ADINA VELEA

Duminică a părăsit Capitala 
o delegație a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist condusă de tovarășul 
Vereș Iulian — șef de comisie 
la C.C. al U.T.C., care la invi
tația Consiliului central al ti
neretului liber german din 
I

R.D.G, va participa la Tirgul 
internațional al maiștrilor de 
miine de la Leipzig. La plecare 
pe Aeroportul București-Oto- 
peni erau de față tovarășul Vi- 
zureanu Viorel șef de comisie 
la C.C. al U.T.C. activiști ai 
C.C. al U.T.C.

0 primire
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EXIGENȚE
(Urmare din pag. I)

dalele reale ale existentei sale. Pentru eâ sectorul industrial 
al societâiii românești crește, crește și procentul oamenilor 
implicați în industrie în rîndurile publicului de literatură. 
Cînd se creează un public care cunoaște pe dinăuntru uzina 
ori șantierul, care muncește în ele, se implică în ele fizic si 
emoțional, ideea unei literaturi cu subiect de uzină ori de 
șantier nu mai poate fi tratată cu ușurință. S-au scris, de
sigur, cărți rudimentare în care apărea ca personaj prin
cipal muncitorul, surprins în două-trei atitudini canonice, 
preconcepute. In clipa de fotă, la urma urmei, „munci
torul* e adesea inginer, ori tehnician, ori muncitor cu cali
ficare superioară, și într-o industrie modernă se produce o 
vizibilă „intelectualizare* o cadrelor. Se poate oare sur
prinde condiția umană, cu datele ei fundamentale, cu ches
tiunile filozofice, și cu aspectele exterioare, pur individuale 
și carnale, și în spațiul industrial ? Diverse experiențe au 
arătat că da, și una ilustră (firește, prăfuită azi) a fost cea 
zolistâ. Dar mai mult decît a descoperi eternul uman și 
în vecinătatea cuptoarelor și a furnalelor, se poate studia 
psihologia pe care o creează mutația industrială, și elemen
tele industriei însesi pot participa la crearea unui cod es
tetic original (pe care într-o oarecare măsură fotografia și 
filmul au și început să-l decupeze). Mai ales că, pentru 
scriitorul de acum douăzeci de ani, cunoașterea vieții 
industriale nu se concepea decît sub forma „documentării* 
(care era o expediție greoaie și formală), în timp ce azi 
există artiști care gravitează firesc în jurul industriei, și unii 
au fost implicați cu adevărat în industrie, fie în producția 
propriu-zisă, fie în sectoarele auxiliare. îmi dădeam astfel 
mie însumi, singur, răspunsul pe. care nu apucasem sâ-l 
formulez în conversația de pe chei. Da, o operă literară cu 
asemenea subiect și preocupare e posibilă si din punctul de 
vedere al autorului, și din cel al publicului, și ea poate 
satisface idealul estetic al amîndurora.

Dar, aici ca și în orice alt text literar, trebuie experiență 
genuină, trebuie implicare sufletească, trebuie perfectă sin
ceritate, și acea fericită conjuncție pe care o putem numi

Ș unghiul autorului. 
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CRONICA FILMULUI
„Medicul de la

asigurări66
Cînd Alberto Sordi declara : 

„Nu mi-au plăcut niciodată 
personajele pe care le interpre
tez" nu era în asta o cochetărie 
publicitară, o reclamă în plus 
pentru unul ori altul din filme
le sale. Personajele pe care le-a 
adus pe ecran excelentul comic 
italian erați din categoria aceea 
de mici afaceriști, disimulați, 
escroci in stare de orice, tră
ind șî activînd în umbra codu
lui penal sau sub oprobiul opi
niei publice.

Să-i amintim filmele pentru a 
vedea măsura în care declarația 
lui Sordi este reală : „Marele 
război" si „Cu toții acasă", 
„Viață dificilă" și „învățătorul 
din Vigevanno", și pentru a pu
tea încadra noul personaj, cel 
din filmul MEDICUL DE LA 
ASIGURĂRI într-o serie repre
zentativă In care actorul exce
lează.

Acum e vorba de parvenirea 
unui medic, prezentat într-un 
film-comedie de moravuri, cu 
puternice accente sociale. Luigi 
Zampa, decanul de virstă al ci
neaștilor italieni, regizorul care 
a încercat cu succes „de toate", 
dramă, melodramă, comedie, 
film polițist, mulîndu-si perfect 
meșteșugul pe moda zilei (și ne 
putem da seama ce Înseamnă 
moda zilei în filmul italian) ne 
oferă tn MEDICUL DE LA A- 
SIGURARI tn afara unei co
medii și un fel de anchetă so
cială.

După buna tradiție a neorea
lismului, se pleacă de la o rea
litate stringentă, în cazul de 
față asistență medicală în siste
mul italian al asigurărilor so
ciale.

Preclztnd că tn acest sistem. 
„Cucerire a societății" dună 
cum declară cu emfază un func
ționar, medicii sînt plătiți după 
numărul de pacienți pe care-i 
consultă, filmul său. asemănă
tor în accentele satirice cu pie
sa lui T. Arghezi ..Seringi", 
nrezintă Istoria luptei acerbe, 
fără scrupule, între medici pen
tru „cîștigarea" pacienților".

Luptă la care se adaugă și

alte interese extraprofesionale 
cum ar fi aranjamentele între 
specialiști pentru a forța bolna
vul să 'plătească cît mai mult 
pentru fel de fel de analize și 
radiografii inutile, aranjamente 
exprimate în procente pecuniar 
egale de cîștig...

Și această luptă și aceste a- 
ranjamente oneroase ducln- 
du-se în culisele în care filmul 
pătrunde încercînd, referin- 
du-ne la un termen medical 
pentru că sîntem în temă, o vi
visecție...

O întreagă galerie de impos
tori. atît profesional cît și moral, 
care „fură", „împrumută" ori 
pur și simplu își „vînd" pacien- 
ții, un medic primar, somitate 
medicală care vorbește frumos 
despre apostolatul profesiei dar 
care refuză consultații plătite 
cu mai puțin de 30 000 de lire 
etc. etc.

Luigi Zampa nu se oprește nu
mai aici și. în limitele aceleiași 
anchete, ne prezintă și pacienții 
dornici de cîștiguri, care se ofe
ră generoși să împartă cu medicii 
beneficiile realizate din rețetele 
onorate gratuit de asigurările 
sociale...

Cu mici scăpări, concesii făcu
te unor picanterii de film co
mercial. MEDICUL DE LA ASI
GURĂRI este totuși o reușită 
chiar dacă putea fi foarte bine 
doar o ..pilulă", un scheci ca a- 
celea din „Monștrii", „Made în 
Italy" ori „Eu, eu, eu și alții..."

Lugi Zampa a preferat, în e- 
cranizarea sa, o prezentare fi
delă a cărții, fără a rămîne Ia 
datele esențiale și a reușit să ne 
facă să nu observăm reluarea 
insistentă a unor situații a căror 
semnificație artistică e pe par
curs diluată în bună măsură.

Cu MEDICUL DE LA ASIGU
RĂRI cinematografia italiană 
redovedește tradiționala ei an
corare, indiferent de tematică, 
subiect și gen, într-o actualitate 
imediată ale cărei aspecte slnt 
dezbătute cu un curaj civic 
demn de laudă.

festivă
(Vrmarț din pag l)

SCÎNTEII TINERETULUI** LA ATLETISM

Voiciloiu si Gh. Al**

Lupta ttrinii de la tndltim» a desemnat tm cm pi&n: Ștefan VasUoancd, de
la Școda general «r 198 (eeetorul VW

Laureafii ediției
Competiția organizată, încă 

anul trecut, de către ziarul nos
tru si aflată acum la cea de a 
Il-a ediție, a reunit simbătă si 
duminică la „Stadionul tineretu
lui" peste 800 de atleți. elevi ai 
liceelor de toate profilurile, șco
lilor generale si profesionale din 
toate cele opt sectoare ale Capi
talei Un program de concurs 
dens, cuprinzind conform regu
lamentului 20 de probe atletice 
adaptate grupelor de virstă si 
sex. a făcut ca organizatori: si 
numeroșii oficiali să depună con
siderabile (si lăudabile) eforturi. 
La startul fiecărei probe »-au 
prezentat cei mai buni 12 atleți 
calificați eu ocazia etapei ante
rioare din fiecare sector al Ca
pitalei. luptindu-se pentru punc
tele puse In Joc (tot 11 dar tr

ordine descrescindă). MU de al ți 
elevi, tn afara merituoși
lor 800 de finaliști, au par
ticipat Încă de la începutul lunii 
octombrie la etapele pe clasă, 
pe școală și pe sector : incă un 
prilej pentru asociațiile sportive 
școlare de a-și dovedi capacita
tea organizatorică, viabilitatea 
Mai mult decil atit. dintre lau
reații ediției, mulți tineri atleți 
vor păși cu siguranță pe drumul 
secțiilor de performanță din ca
dril școlilor sportive, recoman
dați de remarcabile rezultate 
obținute cu această ocazie. Din
tre aceștia, ne gindim la elevul 
de clasa a X-a CEZAR DRA
GANIȚA. de la Liceul nr. 39, 
un polisportiv cu care se mln- 
dresc profesorii de educație 0-

a doua

cretarii U.T.C., în preajma 
nor ședințe cînd trebuie să 
formeze adunarea despre 
tuația îndeplinirii normelor 
sau a disciplinei tinerilor. 
Pentru ca referirile să Ce dt 
mai la obiect se dau și citeva 
exemple pozitive și negative, 
alese tot cu o zi înainte din 
același registru ai maistrului. 
Cu asta „preocuparea" se în
trerupe pini la viitoarea șe
dință. Este una din explicații
le posibile ale faptului că. de 
exemplu. Petre Nătărău, se
cretarul U.T.C. de la secția 
mecanic șef. UREMOAS Bucu
rești, nu cunoaște abaterile de 
la disciplină ale tinerilor din 
oi nizația pe care o conduce. 
Av._d o părere bună despre 
modul lor de comportare, ini
țiativa de a populariza aspec
tele negative din activitatea 
tinerilor din secție la un pa
nou „Reflector" este abando
nată, de peste o lună. Pe 
parcursul anchetei noastre a 
trebuit însă să-și schimbe pă
rerea pentru că, cei care ab
sentează nemotivat și comit 
repetate abateri de la discipli
nă sînt în primul rînd strun
garii cu mică vechime in 
secție.

Discuțiile de la om la om, 
apreciate ca foarte necesare 
pentru depistarea și înlătura
rea dificultăților pe care le în- 
tîmpină fiecare muncitor de
butant, sînt incompatibile cu 
interesul de suprafață, satisfă
cut și acesta doar din cînd în 
cînd prin informări generale.

Ce poate să facă organizația 
U.T.C. pentru integrarea pro
fesională a muncitorului din 
anul I ? Iată ce ne spune to
varășul loan Grigoraș, primul 
secretar al comitetului muni
cipal U.T.C. Birlad :

— tn primul rind secretarul 
U.T.C. trebuie să întrețină o 
colaborare perfectă cu mai
strul din sectorul respectiv, 
pentru a cunoaște cit mai bine 
necazurile noilor absolvenți. 
Organizația U.T.C. poate să-l 
determine pe maistru să înțe
leagă că integrarea muncito
rului din anul I depinde și de 
el, că îl poate aduce în cel mai 
scurt timp la nivelul mediu a! 
muncitorilor din secția respec
tivă. Starea lor psihologică 
trebuie urmărită și dirijată 
atent prin crearea unui climat 
adecvat dezvoltării lor. Ac
țiunile inițiate de organizația 
U.T.C. trebuie să pornească 
de la această cunoaștere. Ast
fel riscă să rămînă exterioare, 
ineficace.
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Cu douâ runde

înainte de sfîrsit

UN
FINAL PASIONANT!

Redactorul nostru. 
FLORIN GHEORGHIU, relatează

de la masa de joc:

Pentru prima oară după mulți 
ani, o egalitate perfectă există 
In fruntea clasamentului acestei 
a 34-a ediții a campionatului 
intre 3 concurenți (Gheorghiu. 
Ghindă, Ciocîltea).

Runda a XVI-a a programa» 
și un meci așteptat cu mare ne
răbdare de iubitorii șahului nos
tru : partida Gheorghiu — Cto- 
ciltea. Albul a avut inițiativa 
in deschidere și numai alegerea 
unui plan de joc foarte activ £ 
inventiv de către Ciocîltea a fă
cut ca echilibrul să se mențină. 
Remiza a fost consumată tn 
destul de puține mutări, fiind 
insă departe de ceea ce numim 
remize ..de salon", criticate d» 
specialiști.

Runda a XVII-a a programat 
și un alt derbi olimpic. Ghițesru 
(cu albele) lnfilnindu-l pe 
Gheorghiu. După o dispută di~zA 
și disputată și aici a fost 
semnată remiza.

tn acest timp, cu puțin 
multă îndrăzneală poate 
Ghindă ar fi putut Înclina 
balanța victoriei. A avut 
tide relativ mai ușoare și a be
neficiat (conform tragerii la 
sorți) de 2 partide, la rînd. eu 
albuL Noul talent al șahului 
nostru a preferat insă să nu 
riște prea mult și a jucat mai 
ponderat decit li obișnuise pe 
tinerii săi admiratori—

Un succes de prestigiu va Înre
gistra desigur In această finală 
și Ghizdavu. un alt tinăr maes
tru dornic de afirmare. După 
remiza de mare luptă „smulsă" 
lui Fl. Gheorghiu, Ghizdavu a 
înregistrat un șir de victorii 
care l-au adus In poziția de a 
amenința chiar șefia clasamen
tului. O victorie tn runda a 
XVII-a in partida directă cu 
Ghindă l-ar fi urcat pe Ghiz- 
davu pe locul I—III—

Azi și miine au loc rundele 
decisive (ultimele) ale acestei 
finale care a ținut treaz intere
sul iubitorilor acestui sport toc
mai prin doza de neprevăzut pe

zare a adus-o fiecare rundă, tn 
prezent, clasamentul este urmă
torul : 1—3 Gheorghiu, Ghin
dă. Cxxxltea. 12 puncte. 4. Ghiz
davu ll«?i, 5. Ghițescu.
5—10. Ungureanu. Segal 
-nan. Pavloc, Reicher — 
3-uncte.

10V>.
Vaîs-

9toți

NATAȚIE

a consemnat o
con-

DE LUMEA DEZ
IS Patria

DEPARTE __ ... 
LANTUITA: rulează ___
(orele 12,45; 16 30; 20,15), Melodia 
(orele 0; 12,30; 16; 19,45); Modern
(orele 9; 12,30; 16,30; 20).

BINECUVINTAREA (Zilele fil
mului indian) : rulează la Capitol 
(ora 20,30) Gală.

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADĂ" : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 21).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17.15; 20.15), București (orele S 30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
1815; 20.30). Feroviar (orele 9:
1145; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MĂSURA RISCULUI ; rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

HIBERNATUS : ruleazâ la Vic
toria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45), Drumul Sării (orele 15,30;

TUDOR STANESCU 17,45; 20).

I

FOTBAL

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I

I

Portul Constanța — Metalul 
București 1—0 ; Metalul Ttrgo- 
viște — Știința Bacău 1—0 ; 
S. N. Oltenița — Metrom Bra
sov 2—1 , Oțelul Galați — 
C.F.R. Pașcani 3—0 : Sportul 
Studențesc — Ceahlăul P 
Neamț 4—1 : A.S.A. Tg. Mu
res — Politehnica Galați 2—0 ; 
Dunărea Giurgiu — Flacăra 
■■toreni 3—l.

SERIA II

xandrescu : el a dștigat nu mal 
puțin de trei titluri (1000 m, 
60 m plat, greutate) ca ți TRA
IAN TRANDAFIR, de la Școala 
generală nr. 71 din sectarul III 
(învingător la 800 m, ți 60 m 
plat). Dar să-1 numim și pe 
ceilalți campioni ai ediției : 
500 m fete — ELENA RlȘNIȚ.A, 
1.30,5 min. (Liceul D. Petrescu) ; 
800 m fete — ELENA POPA, 
2.47,8 min. (Liceul industrial 
metrologie) ; greutate fete (I) — 
ANEMARIE MADLER, 9,21 m. 
(Liceul nr. 21) ; greutate fete 
(II) — FLORICA DINESCU (Li
ceul Tudor Vladimirescu) ; înăl
țime băieți (I) - MIHAI DIN- 
CA. 1,45 m, (Școala generală nr. 
163) ; înălțime băieți (II) — 
ȘTEFAN VASILOANCA 1,60 m, 
(Școala generală nr. 198) ; lun
gime fete (I) - CONSTANȚA 
AȘTEFANOAIE 4,50 m, (Școala 
generală nr. 58) 
(ID — DOINA 
(Liceul nr. 12) : _
ELENA RIȘNIȚA 9.0 sec. (Li
ceul D. Petrescu) ; 60 m (ID — 
ILEANA BOCOK, 8,5 sec. (Li
ceul nr. 33) ; înălțime fete (I) — 
CARMEN PREDOIU 1,23 m, 
(Școla generală nr. 163) ; înăl
țime fete (II) — GHEORGHIȚA 
LUCA 1,27 m, (Școala profesio
nală Electromagnetica) ; 60 m 
băieți (D — TRAIAN TRANDA
FIR 7.7 sec. (Școala generală nr. 
71) ; 60 m băieți (II) — MIU 
GRIGORIU (Liceul nr. 12) 
și CEZAR DRAGANIȚA 
(Liceul nr. 39) ambii cu 7,7 sec ; 
lungime băieți (I) VIOREL RA
DULESCU 4.98 m. (Școala ge
nerală nr 56) ; lungime băieți 
(II) — ION ILIESCU 5,59 m. 
(Liceul nr. 27) ; greutate băieți 
(D — MARIAN SFlRLOGEA 
10,70 m. (Școala generală nr. 
49) ; greutate băieți (II) — CE
ZAR DRAGANIȚA.

Pe locul I in clasamentul ge
neral. intocmit prin adițiune de 
puncte, s-a clasat ȘCOALA 
PROFESIONALA ELECTRO
MAGNETICA (condusă de pro
fesorii de educație fizică Aurel 
Ișoveanu și Maria Nicolau) — 
116 puncte, urmată în ordine de 
Liceul Nr. 40, Liceul nr. 10, 
Grupul școlar M.I.U„ Liceul 
nr. 27, Liceul nr. 39.

Oficialii concursului au Întoc
mit un clasament exact pentru 
primele 50 de echipe intre care 
ultimele — Liceul nr. 28 Dr. 
Petru Groza și Școala generală 
nr. 159 au înregistrat un singur 
punct Și clasamentul nu se 
termină aici... Cu zero puncte 
mai sînt incă numeroase școli. 
Echipei . Învingătoare i-a 
decernată Cupa de cristal a 
rului „Scînteia tineretului" 
ți un alt trofeu oferit de 
derația română de atletism.

Ediție jubiliară 
a campionatelor

CONSTANȚA
; lungime fete 
BALAN 4,18 m, 
60 m (I) —

nr.

fost 
zia- 

ca 
Fe-

de cros
A 50-a ediție a campionatelor 

republicane de cros s-a bucurat 
de un succes deplin. Traseele 
variate, excelent alese pe terenu* 
fostului hipodrom, întrecerile 
«pectaculoase terminate uneori 
cu surprize, arbitrajul, au făcut 
ra această ediție jubiliară a 
campionatelor să fie în același 
kimp și cea mai reușită din cele 
desfășurate pînă acum.

In cursele rezervate juniorilor 
reprezentanții clubului Metalul 
pot fi considerați drept protago
niști ai întrecerilor, ei reușind 
să cîștige 6 titluri de campion. 
Cursa juniorilor mici a fost cîș- 
’igată du ușurință de Gheorghe 
Ghipu, campion și al „Crosului 
tineretului" din acest an. Tot 
unui cîștigător la o competiție 
de masă — „Cupa tineretului de 
ia sate" — a revenit și cursa 
junioarelor mici. Liliana Leau 
(Govora-sat) care a întrecut sur- 
orinzător pe favorita Cornelia 
Holub. Cursa cea mai spectacu
loasă a întregului campio
nat a fost însă cea a juniorilor 
mari, unde recordmena de ju
nioare și senioare la 1 500 m. 
Maria Zincă, a reușit, intr-un 
final impresionant, să cîștige 
în fața recordmenei la 800 tn, 
Rafira Fița. Victoria în cursa 
juniorilor mari a revenit lui 
Florea Șandru care, cu 1 000 m 
înainte de final, și-a luat un a- 
vans hotărîtor. Pe echipe Clu
bul Metalul a ctștigat atît la ju
niori I cît și la junioare I și II. 
In cursa seniorilor s-au înregis
trat citeva momente dramatice. 
După o trenă infernală, una din
tre favorite, Viorica Gabor a ce
dat, iar cu 100 m înainte, An- 
Jrei Natalia, altă protagonistă a 
probei, a fost nevoită să abando
neze datorită efortului mare de
pus pînă atunci. învingătoare» 
la această cursă, Elisabeta Ba
ciu, își recîștigă cu acest prilej 
locul printre fruntașele fondlste 
din țară. Pe echipe a ctștigat 
Clubul atletic universitar. Mai 
puțin spectaculoasă decit ne-am 
așteptat a fost cursa seniorilor, 
unde încă de Ia 7 000 m se dis
tanțaseră Niculae Mustată și 
Ion Rusnac, ordine în care, de 
altfel, au și sosit la un avan* •- 
preciabil. Pe echipe lupta acer
bă dintre Dinamo și Steaua a 
dat cîștig da cauză primei <- 
chipe.

Olimpia 
Reșița 2—0 : 
C.F.R. Arad 
red — Gloria 
U.M. Timișoara 
fere Craiova 
tul Cuglr •

Mare 1—0.

Oradea — C.S.M. 
Minerul Anina — 
1—1 ; Vagonul A- 

Blstrtta 1—0 ; 
— Electropu- 

0—0 : Metalurgla- 
— Minierul Bala

VIOREL RABA SILVIU DUMITRESCU

■

‘ RUGBY ETAPA

Debutul sezonului
de toamnă

intirziere la start:
ORGANIZAREA

După o lungă pau
ză competițională, 
ne-am reîntilnit cu 
obișnuiții pistelor de 
apă in bazinul Flo- 
reasca, la primul 
concurs oficial de 
toamnă. Organizato
rii. Comisia de nata
ție a municipiului, a 
început seria de con
cursuri, cu cei mai 
mici înotători bucu- 
reșteni. Speram ca 
organizarea să se fi 
ridicat deasupra ni
velului anilor trecuți 
și că se va fi reușit 
cu această ocazie, o 
atmosferă „încinsă", 
proprie reluării acti
vității competiționa- 
ie. Nimic din toate 
acestea : constatarea 
este că nimeni nu 
vrea să iasă din ru
tină. De aceea părin
ții. singurii supor
teri, singurii specta
tori mereu „antre-

nori secunzi" au fost 
nevoiți să asiste 
(pentru a cita oară...) 
la o reuniune desfă
șurată fără anunța
rea programului, fă
ră prezentarea Îno
tătorilor sau a Învin
gătorilor. Repetatele 
încercări ale antre
norilor de a obține 
un bazin îngrijit, cu
rat, cu stație de am
plificare, nu au a- 
vut efect asupra ce
lor răspunzători de 
aceste detalii organi
zatorice : în speță 
Administrația bazi
nului (I.E.A.B.S.) și 
Comisia de natație a 
municipiului.

Participanții, copii 
tntre 6 și 10 ani din 
cluburile bucurește- 
ne, s-au prezentat In 
număr mare și in ge
neral bine pregătiți, 
oferind dispute strln- 
se la toate probele

re-de concurs. S-au 
marcat îndeosebi 
sportivii de la Școa
la sportivă nr. 2 și 
Dinamo, mereu pe 
primele locuri* avlnd 
mulți reprezentanți 
in toate probele re
uniunii. Sperăm că 
viitoarele concursuri, 
care vor aduce pe 
blocstarturi înotători 
consacrați, ale căror 
bune rezultate inte
resează îndeosebi pe 
specialiștii preocu
pați de constituirea 
loturilor, să găsească 
pregătiți pentru con
cursuri, mai întîi pe 
cei ce răspund de la
tura organizatorică 
De-abia de la acest 
punct încolo vom pu
tea comenta mai am
plu aspectele teh
nice ale calendaru
lui competițional de 
toamnă.

T. MUNTEANU

4
i

A IX-A

DINAMO STEAUA 3-0
O intîlnire derbi, ca cea des

fășurată ieri pe Stadionul Ghen- 
cea din Capitală, Steaua-Dinamo 
pe lingă implicațiile pe care le 
are în mod
configurației 
are și o
ție majoră,

direct asupra 
clasamentului 

altă semnifica- 
aceea determi

nată de faptul că cele două 
fruntașe ale rugbiului nostru 
dau lotului național majoritatea 
jucătorilor pentru apropiata in
ti Inire România-Franța din 29 
noiembrie. Dar iată citeva as
pecte mai importante din desfă
șurarea acestei partide deosebit 
de interesantă. încă din primele 
minute, după un studiu îndelun
gat și un joc la mijlocul tere
nului, Nica (Steaua) ratează din- 
tr-o poziție bună o lovitură de 
pedeapsă de la 35 de metri. 
Steaua va mai beneficia în 
cursul meciului de asemenea o- 
cazii însă, ieri, Durbac nu a reu
șit absolut nimic.

Dinamo, intr-o dispoziție de 
joc cu totul deosebită, ciștigă in 
mod autoritar majoritatea min
gilor de la tușă, astfel că, baloa
nele s-au putut utiliza pentru 
linia de 3/4 in mare vervă. La 
o lovitură de pedeapsă, Fugigi 
realizează pentru Dinamo sin
gurele puncte ale partidei.

Cea de-a doua repriză avea 
să se desfășoare tot în nota de

dominare a dinamoviștilor, care, 
cu mingi înalte, peste ultimul a- 
părător, sau mingi bătute In 
tușă, n-au lăsat steliștilor posi
bilitatea să Închege nici un •- 
tac. Mal ales că ieri Teleașcă și 
Braga, cele două aripi ale steliș
tilor au jucat Îngrijorător de 
slab. Adăugindu-se și forma 
slabă a lui Durbac, Steaua a pă
răsit terenul invinsă, cu 0—3 
epuizată fizic, Dinamo dovedind 
că e capabilă să-și pună in va
loare în mod inteligent, adevă
ratele posibilități tehnico-tactice.

In mod special putem eviden
ția forma bună a lui Dăiciu- 
lescu, Iftimie, Florescu și Nico- 
lescu de Ia DINAMO și efortu
rile solitare ale Iui Băitărețu de 
la STEAUA. Arbitrul P. NICU- 
LESCU, in fața a peste 3 000 de 
spectatori, a condus în mod ex
celent o partidă disputată In
tr-o perfectă notă de sportivi
tate.

La „concurență", pe stadionul 
din Șos. Olteniței, Constructo
rul, in derbiul codașelor, a În
vins pe Rapid cu 6—0.

Alte rezultate din țară : Agro
nomia Cluj — Grivița roșie 
0—8 ; Rulmentul Bîrlad — 
C.S.M. Sibiu 17—6 ; Universita
tea Timișoara — Farul Constan
ța 12—6.

GABRIEL FLOREA

O scrisoare de la RADU DEMIAN

Ry ti
DE ȘAPTE ORI ȘAPTE ; rulea

ză la Lumina (orele 9—15.30 tn 
continuare ; 18,15; 20,45) Grivița
(orele 9.30; 11,30, 16; 18,15; 20.30) 
Gloria (orele 9: 11.15: 13 30: 16 
18,15; 20,30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Doina (orele 11.30; 13,45; 16: 
18,45; 20,30) Bucegl (orele 10; 16: 
18,15; 20.30), Tomls (orele 9; 11.15’ 
13,30; 14 45. 18,15; 20,30).

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

PATRICIA ȘI 7----------
lează la înfrățirea (orele 1 
17,45; 20). Lira (orele 15,30;
20.15).

CANARUL ȘI VISCOLUL : 
lează la Buzești (ora 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează ta 
Buzești (orele 14; 17).

SUG SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Dacia (orele 
9.45—20,30 tn continuare).

AURUL • rulează la Unirea lo
ca 14,30).

MAYERLING : rulează la Unirea 
(ambele serii) : (orele 16; 1945) 
Popular (orele 15,30; 19).

DEGETUL DE FIER ; rulează la 
Floreasca (orele 15 30; 18; 20.30).

too DE CARABINE : rulează la 
Giulești (orele 10; 15,30; 18; 20 15), 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30: 16: 
18.30; 20,30).

PASĂRILE : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17 45; 20.15).

PETRECEREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20.30).

MUZICA : ru- 
15.30;

; 18

ru-

Aurora (orele 8; 11,1S; 13,30; IS.45 
18; 20,15).

COMEDIANȚII : ruleazâ 
torul (orele 16; 19).

SENTINȚA : rulează la 
(orele 10; 12.15; 15; 17 30; zoy.

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
zâ la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15).

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16: 18. 20).

AMBUSCADA : rulează la Flacă
ra (orele 16; 18; 20).

CADAVRUL VIU ; ruleazâ lt 
Arta (orele 15,30; 19).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CA : rulează la Vitan (orele 15.30; 
18; 20.15).

GREȘEALA REGELUI . rulează 
ia Rahova (orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Progresul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

IMPOSTORII : ruleazâ la Crln- 
gași (orele 15,30; 18; 20,15).

HEI, TU ! rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

UN AMERICAN LA PARIS : ru
lează la Cinemateca Union (orele 
10; 12; 14,15) ELIXIRUL DRAGOS 
TEI (ora 16,30).

la Vii-
Mlorlț»
20).

LUNI, 9 NOIEMBRIE 1970

Teatrul Mic : DANSUL SER
GENTULUI MUSGRAVE — ora

20 ; Teatrul de Nord Satu-Mare (In 
Sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
SPECTACOLE CARAGIALE — ora 
16 ; MILLO DIRECTOR ; TRENUL 
DE ADJUD — ora 20 ; Teatrul de 
Stat Ploiești da Teatrul de Come
die) : O FAMILIE ÎNDOLIATA - 
ora 20.

. LUNI • NOIEMBRIE

fie centralele tn- 
1001 de seri — E- 
cei mici • t9,3» 
seară a 20,0» a-

• 10,M Deschidere* emisiunii 
SCENA ȘI ECRANUL • 18,30 Mtn- 
drulltâ din Bacău • 19,00 Ce otnt 
»1 ce trebuie să 
dustrtale • 19,20 
misiune pentru 
Telejurnalul de
țenda politică • 20,10 Teatru foi
leton RĂZBOIUL CELOR DOUA 
ROZE (IID « 21,00 Steaua fără 
nume • 22,00 Telejurnalul de 
noapte * 22,10 Telesport • 22,30 
Viața literară • 23,00 închiderea 
emisiunii.

STIMATE TOVARĂȘE 
REDACTOR,

Adresîndu-mă prin in
termediul ziarului „SCÎN- 
TEIA TINERETULUI", ci
titorilor săi. aș vrea să-mi 
manifest regretul profund 
că nu voi participa Ia Jo
cul contra Italiei de la Ro- 
vigo, Joc care ar fi marcat 
prezența mea neîntreruptă 
in echipa națională timp 
de 10 ani. cu atit mai mult 
cu cît această lipsă o dato
rez unui gest nesportiv pe 
care l-am comis în meciul 
„Grivița Roșie"-Steaua“.

Expulzarea mea din te
ren în primele minute ale 
Jocului, mi-a creat senzația, 
pe moment, că am comis 
un act de trădare a echipei 
mele și am adus o ofensă 
suporterilor și celorlalți 
spectatori.

Iată cum un pumn, dat 
în încleștarea specifică Jo
cului de rugbi, care în In
tențiile mele, deloc Justifi
cate, trebuia să reprezinte 
sancționarea unei obstruc
ții făcute de un adversar, a 
dus la eliminarea mea din 
Joc, cu toate consecințele 
nefaste asupra ambianței

„accidental" 
de spectator în

poate constitui 
adevărat vala-

prestigiului meude Joc, a 
și al echipei.

Desigur, aș putea să mă 
disculp, spunînd că în Jo
cul de rugbi angajamentul 
fizic conduce, de multe ori, 
la șocuri mai puternice de- 
cît o simplă palmă, sancțio
nată regulamentar de arbi
tru, sau aș putea spune că 
este pentru prima dată în 
toată activitatea mea com- 
petițională cînd sînt elimi
nat din terenul de Joc. Dar 
aceasta nu 
o scuză cu 
bilă.

încercînd 
sentimentul___ „_____ ...
tribună, departe de priete
nii mei din echipă, apre

ciez o dată mai mult că 
sportul, în general, și rug- 
biuî, în special, trebuie să 
se desfășoare într-un cli
mat în care partenerul de 
loc să fie respectat, fiecare 
jucător acționînd construc
tiv. nu numai pe plan spor
tiv ci și pe plan moral.

RADU DEMIAN'nginer
maestru emerit al sportului, 
’ucător al echipei „Grivița 

Roșie"
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Celei de-a IX-a sesiuni a Consiliului
Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice

TRIPOLI, Republica Arabă Lîblană —

Am deosebita plăcere 
în numele guvernului și 
porului român, precum și 
meu personal, să adresez 
cald salut participanților

Con- 
goli- 
afro-

ca. 
po- 

al 
un 
la

oea de-a IX-a sesiune a 
llulul Organizației de 
duritate cu popoarele 
asiatic®.

Folosesc acest prilej
tru a reafirma sentimentele 
de sprijin și solidaritate ale 
poporului român cu lupta po-

pen-

poarelor din Africa șl Asia 
consacrată lichidării oricăror 
forme de dominație colonia
listă, neocolonialistă și de 
discriminare rasială, pentru 
dobîndirea libertății, dezvol
tarea pe calea progresului e- 
conomic, social și consolida
rea independenței 
pentru 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, potrivit in
tereselor și aspirațiilor 
legitime, fără nici un amestec 
din afară.

naționale,
afirmarea dreptului

sale

Urez sesiunii dumneavoas
tră succes deplin în strînge- 
rea colaborării dintre mișcă
rile și organizațiile de soli
daritate afro-asiatică, în în
tărirea unității lor de acțiune 
in lupta împotriva imperialis
mului, pentru triumful cauzei 
libertății, democrației, păcii 
și progresului sociaL

ION GHEOfcGHE MAURER 
Președintele Consiliului

Miniștri al Republicii 
Socialiste România

de

CANADA
Arestarea unuia din răpitori
MONTREAL 8 (Agerpres) — 

După aproape trei săptămîni, an
cheta asupra împrejurărilor asa
sinării fostului ministru al muncii 
din guvernul provinciei Quebec, 
Pieije Laporte, a revenit specta
culos în actualitate. Sîmbătă, po
liția din Montreal a arestat pe 
studentul Bernard Lortie, unul 
dintre membrii organizației ile
gale „Frontul de eliberare a Que- 
becului". El a recunoscut că, îm
preună cu alte trei persoane, a 
participat în ziua de 10 octom
brie la răpirea ministrului La- 
port®. Lortie a dezvăluit poliției 
numele complicilor săi — Paul și 
Jacques, Rose și Francis Simard 
— împotriva cărora autorită
țile au și emis mandate de a- 
restare. El a adăugat că între ră
pirea diplomatului englez James 
Richard Cross și răpirea ministru-

lui canadian Laporte nu ar exista 
vreo legătură, așa cum se presu
punea. Autorii primei răpiri apar
țin grupării „Liberation", iar a 
doua răpire a fost efectuată de 
membrii grupării „Chenier", fără 
o înțelegere prealabilă. Ambele 
grupări fac parte din organizația 
incriminată.

Pe de altă parte, autoritățile 
au hotărît sîmbătă seara să dea 
publicității fotografia lui Richard 
Cross purtînd pe verso semnătu
ra diplomatului britanic. Fotogra
fia a fost primită de poliția din 
Montreal la 3 noiembrie, însoțită 
de un comunicat prin care răpito
rii cereau ca aceasta să fie dată 
publicității. Poliția precizează în- 
tr-o notă adresată presei că hotă- 
rîrea în acest sens a fost luată în 
urma efectuării de expertize aȘu- 
pra documentelor.

• IN ULTIMELE 12 ORE, 
artileria forțelor patriotice 
sud-vienameze a bombardat 
cu mortiere poziții ale trupe
lor americano-saigoneze situ
ate în apropierea orașului 
An Khe, din provincia Binh 
Dinh. Un purtător de cuvint 
militar american a declarat 
că baza americană unde se 
află cea de-a patra divizie de 
infanterie a fost lovită in 
plin, înregistrîndu-se pierderi 
importante în oameni și ma
teriale de lupta.

Totodată, s-a anunțat că la 
aproximativ 50 km nord de 
Saigon, în provincia Quang 
Tin au avut loc violente cioc
niri între o unitate a Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud și citeva grupuri aparți- 
nînd diviziei S.U-A. „Ameri- 
cal". De asemenea, au mai a- 
vut loc cicniri in cursul zilei 
de simbătă in provincia Bien 
Hoa, In Delta fluviului Me
kong, in provincia Chau Doc

■ ■■■?■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■

• LA HANOI au avut____ _______ ______ too 
convorbiri Intre delegația eco
nomică guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghl, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Celor 
ce Munoesc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și dele
gația economică guvernamentală 
bulgară, condusă de Pencio Ku- 
badinskl, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care se află intr-o vi- 
■Ită în R. D. Vietnam.

• O DELEGAȚIE ECONO
MICA din Croația și-a încheiat 
vizita de șapte zile In Grecia, in
formează agenția Taniug. în 
timpul vizitei, delegația a avut 
numeroase convorbiri cu repre
zentanți al cercurilor economice 
din Salonic, Atena și Pireu. Cu 
această ocazie, s-a constatat 
existența unor mari posibilități 
pentru lărgirea schimburilor de 
mărfuri dintre Iugoslavia și 
Grecia. Contactele iugoslavo- 
greceștl urmează să fie reluate 
in timpul unei vizite a oameni
lor d® afaceri greci in Croația.

• AGENȚIA P.A.P. infor
mează că, între 4 și 7 noiem
brie, o delegație comercială ca
nadiană alcătuită din reprezen
tanți ai Ministerului Comerțului 
șl Dezvoltării din provincia On
tario sk. făcut o vizită în Polo
nia la Invitația Camerei polo
neza de comerț exterior. In 
timpul vizitei au foet studiate 
posibilitățile unei mai Btrînse 
colaborări intre R. P. Polonă și 
provincia Ontario — regiune in- 
dustrlală a federației canadiene.

• COMANDANTUL forțdor 
aeriene chiliene, generalul Ce
sar Ruiz, a confirmat că cele 
trei staț» meteorologice deser
vite de militari americani au 
fost trecute sub controlul forțe
lor armate chiliene. Cea mai 
mare parte a aparaturii tehnice 
de la aceste stații a rămas în 
folosința militarilor chilieni. Cei 
aproximativ 100 de militari a- 
mericani, care deserveau sta
țiile, au părăsit statul Chile.
• CONSILIUL MUNICIPAL 

al localității St. Laurent-du- 
Pont, unde incendiul declanșat 
la o sală de dans la 1 noiem
brie a provocat moarte a 145 
de persoane, a hotărît să-și pre
zinte demisia, în semn de soli
daritate cu primarul, Pierre 
Perrin, suspendat din funcție 
de către Consiliul de Miniștri 
al Franței. Membrii Consiliului 
municipal susțin că martori 
oculari au dovedit că incendiul 
a fost provocat in mod acciden
tal de o țigară aruncată pe o 
haină de blană sintetică, iar 
primarul nu poartă nici o vină.
• CONFERINȚA GENERALA 

A UNESCO, care-și desfășoară 
lucrările la Paris, a adoptat sim
bătă o hotărîre prevăzind rupe
rea relațiilor cu organizațiile 
internaționale neguvernamentale 
care au reprezentanțe in Africa 
de sud, Rhodesia și in coloniile 
portugheze din Africa. Această 
hotărire ar urma să se aplice 
începind de la 31 decembrie, 
anul viitor. Rezoluția adoptată 
arată, totodată, că aceste măsuri 
nu au in vedere acele organiza
ții care nu sprijină vreo formă

de discriminare rasială In țările 
mai sus citate. Textul rezolupet 
adoptate a fost prezentat de un 
grup de 11 țâri, printre care fi 
România.

• LA TREI LUNI după în
chiderea hipodromului cin Ha- 
novra, o echipă de muncitori 
care lucra la refacerea și mo
dernizarea pistei de alergare, a 
descoperit o bombă de 250 kilo
grame, neexplodată, dațlnd din 
perioada celui de-el doilea răz
boi mondial.

De 25 de ani, eail de curs* 
bat cu copitele locul de und® a 
fost dezgropată bomba.
• IN CADRUL PROGRAMU

LUI de reorganizare a adminis
trației de stat, guvernul grec a 
elaborat o lege in baza căreia 
teritoriul Greciei a fost împărțit 
in șapte regiuni administrative. 
Ele vor fi administrate de orga
nisme locale cărora li s-au uan- 
sferat o serie de competențe. In 
vederea descongestionării auto
rităților centrale și „apropierii 
administrației do cerințele lo
cale".

• GUVERNATORUL statului 
Carolina de Nord, Bob Scott, a 
ordonat sîmbătă trimiterea uni
tăților gărzii naționale In orașul 
Henderson, devenit de vineri 
teatrul unor incidente intre po
liție și populația de culoare. In
cidentele au survenit in timpul 
unei demonstrații a negrilor îm
potriva reînchiderii unei școli 
elementare. In timpul ciocniri
lor au fost operate 35 de ares
tări. Orașul Henderson are 
15 000 locuitori, dintre care mai 
mult de jumătate tint negri.

ORIENTUL
tripartita• Reuniunea arabă

• Programul guvernului Iordanian

âraehan.
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tAIRO 8 (Agerpres) — Sîmbă
tă seara au fost reluate la Cairo 
luciările reuniunii arabe triparti
te, întrerupte de ceremoniile pri
lejuite de încheierea doliului na
țional de 40 de zile, decretat ca 
urmare a morții lui Gamal Abdel 
Nasser. La ședință, care s-a des
fășurat în clădirea palatului pre
zidențial, au participat președin
ții Anwar El-Sadat (RA.U.), 
Caafar El N urnei rv (Sudan) și 
Moamer El-Gedafi (Libia). După 
cum s-a anunțat, pe agenda reu
niunii sînt înscrise probleme pri
vind evoluția evenimentelor din 
Orientul Apropiat, situația din 
Iordania, examinarea posibilități
lor de dezvoltare a colaborării 
dintre cele trei state arabe In 
diverse domenii de activitate, pre
cum și coordonarea acțiunilor po
litice și diplomatice tn scopul so
luționării conflictului din Orien
tul Apropiat

AMMAN 8 (Agerpres' — Noul 
premier iordanian, Wasfi Tall. ■ 
ținut sîmbătă la sediul televiziunii 
din Amman o conferință de pre
să. în cadrai căreia a prezentat 
punctele principale ale programu
lui guvernului său. El a arătat că. 
pe plan intern, activitatea noului 
guvern iordanian va armări res
pectarea legii și ordinii, restabili
rea securității, reforma instituții
lor guvernamentale, precum și a- 
plicarea unui plan care să preva
dă utilizarea tuturor resurselor 
naționale în vederea dezvoltării e- 
conomiei. Evocfnd raporturile 
dintre oficialitățile tordaniene si 
Rezistența Palestiniană, Wasfi 
Tall • subliniat că guvernul său 
va respecta acordurile de Ia Cairo 
ți Amman dintre cele două părți, 
puntnd la baza politicii tale rea
lizarea unității națjooale. Prenr.e- 
rul iordanian a precizat că țara 
sa va urmări întărirea cooperării 
cu celelalte state arabe ți. In spe
cial, cu Republica Arabă Unită.

PRIN TELEFON PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI"

NEW YORK 8 (Agerpres) — 
Secretarul de Stat al S.UA, Wil
liam Rogers, s-a întilnit la New 
York ca ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, cu care a 
trecut in revistă situația din Ori
entul Apropiat Un purtător de 
cuvint american a declarat că tn- 
tilrurea constituie continuare a 
dialogului dintre guvernele Sta
telor Unite și Israelului asupra fi- 
tiiația din această regiune. 
Deși se apreciază că discuțiile 
dintre cei doi interlocutori au 
fast „utile”, s-a precizat că nu au 
fort făcute noi

Sesiunea adunării

a N.A.T.O.
• LA HAGA începe luni 

«t.-.ea p-enarâ a adunării paria- 
tneotere a N.A.T.O. Participă 
XD de cen-tați din țările mem
bre ale N-A.T.O, cu excepția 
Greciei. Principala problemă de 
pe ordinea de fi o constituie 
propunerile S-UiA. privind re
ducerea forțelor militare ameri
cane staționate ta Europa occi- 
oeotelă.

După rom »e știe. Statei® 
Unite au formulat o asemenea 
propunere determinate de refu- 
zui țărilor vest-europene mem
bre ale N-A.T.O. de a spori sub
stanțial contribuția financiară 
ia întreținerea celor aproxima- 
Ev 300 000 militari americani «ta- 
țzonați pe continentul european. 
Din delegația americană fac® 
parte p senatorul Edward Ke- 
nredy. Aceste a declarat rlarișt- 
ke- că nu tmpărtățețte ideea care 
circulă In unele cercuri ameri
cane privinc retragerea trupelor 
americane ăh» Europa.

A construi. Verbul are aici, 
i trecut vizibil de peste 
i sfert de veac, un 

prezent care te frapează și 
un viitor pe care il extrage 
din acest prezent, ni se de
monstrează in machetă, acolo 
unde se află un oraș sau al
tul al Poloniei, așa cum e 
prospectat el pentru anii 1975, 
1936, 1985.

De o săptămină observ cum 
se construiește :

în Varșovia. Notam in re
portajul trecut că văd Po
lonia după 13 ani și am a- 
vut ambiția să recunosc Var
șovia. Zadarnic. Memoria 
nu s-a supus ambiției. Nu 
recunoaște decit Palatul cul
turii și orașul istoric recon
struit cu dragoste varșovia- 
nă după schițe, după foto
grafii documente. Loială in 
fața propriei memorii recu
nosc că aceasta nu are nici 
o vină. Atunci Varșovia abia 
Începuse să renască pe ruine, 
ștergea încă urme dureroase 
ale războiului. Acum Varșo
via trăiește, a renăscut, s-a 
definit, este alta. Orașul ca
pitală ■ fost refăcut cu în- 
dirjire sfidîndu-se timp și 
trecînd greutăți. Incredibil 
cum s-a născut o capitală cu 
1 200 000 de locuitori în to
tuși atit de puțini ani. S-a 
scris mult despre aceasta, 
s-a demonstrat că nu este un 
miracol ci o realitate, o re
alizare a voinței omenești 
care se numește, sintetic pe 
cifre : peste 600 000 de locu
ințe construite cu necesarul 
lor de obiective social-cul- 
turale, alte 200 000 refăcute, 
o industrie distrusă in pro
porție de 90 la sută, readu
să la viață pe măsura unei 
capitale care deține o pon
dere însemnată in economia 
țării : perspectiva finisării 
Varșoviei moderne. Dar a 
vedea este cu totul altceva. 
Remarci cum a început re
construcția, care ii sint pri
mele clădiri 
rice și poate 
Mergi apoi pe firul construc
ției și remarci 
bordează linii 
țe, mai actuale, se simte mai 
mult intervenția concepției 
arhitectonice de ansamblu, 
preocuparea de a-i da Var
șoviei propriul său eu : in
trarea cu insistență in siste
matizare, interesul de a da 
replica contemporană ritmu
lui circulației actuale șî de 
perspectivă — prin construc
ția de pasaje si artere largi. 
Acem tocul este concentrat.
— in ce privește construcția
— in centrul orașului, aici
eeze șantierul principal. Dar 
■ fust abordată și 
incit pe baza unui 
larg de amenajare, 
ei priu Varșovia să __
treze tu linia unei construc
ții moderne ca frumusețe si 
utilitate.

S-a construit, se constru
iește și se va construi. Cred 
că mult timp de aici inainte 
din peisajul varșovian nu va 
lipsi silueta macaralei care 
urcă spre Înălțimi, văzută tn 
sute de exemplare pe șantie-

rul de construcția. Varșovia 
se finisează.

Katovice. A construi aici, 
Înseamnă altceva decit a 
construi în Varșovia. Capita
la, distrusă aproape total, a 
fost luată de la capăt. In Ka
tovice dintr-un oraș 
se realizează un oraș 
care să nu semene cu el în
suși, dar să păstreze tradi
ția.

Arhitectul șef ne invită la 
o discuție despre cum este și 
cum va fi orașul. Nu știu 
cui ii aparține ideea, dacă in- 
tr-adins lucrările au fost ori
entate așa, dar macheta 
„cum va fi orașul" este găz
duită de elegantul Palat al 
căsătoriilor — și el con
strucție nouă. KatoviceanuJ 
iși întemeiază deci, familia 
nu numai intr-un cadru plă
cut, cu aleasă grijă realizat 
dar ți foarte optimist — 
optimism generat de acel

„așa vei trăi" pe care il ex
primă macheta.

Așa s-a intimplat că in
tr-un palat in care oamenii 
iși fondează viitorul, in fața 
machetei și privind pe o fe
reastră largă panorama pre
zentului în construcții 
putem 
rului...

Aici 
ginală 
cînd parcă a glob 
tesc — un complex care va 
găzdui mai toate sporturile 
plus 12 000 de specâiitori, 
plus patinoarul, plus un ho
tel — un cartier al sportivi
lor deci. Aici se află „furni
carul", originală denumire 
dată blocului pe care îl vă
zusem și care găzduiește sin
gur 3000 de locatari. Ceva 
mai încolo, capătă contur 
cartierul „Mileniul Varșo
viei". In partea cealaltă, e- 
chilibrează orașul 5 blocuri 
cu 18 etaje, ce vor fi con
struite in formă de stea și 
vor oferi celor 3000 de loca
tari nu numai locuințe, dar 
și magazine, grădinițe și 
școală. Undeva, mai spre su
dul orașului apar trei gru
puri de blocuri, avind între 
ele, drept graniță, școli și 
obiective social-culturale: 
capacitatea — 30 000 locuri, 
tn altă parte, intr-un loc 
care nu se vede pe machetă 
căci a fost de mai puțin timp 
prospectat, va fi orașul uni
versitar care va aduna popu
lația studențească, risipită 
acum in intreg orașul (ci- 
frindu-se aproximativ la 
20 000 în perspectivă) ; intr-un 
singur loc, cu toate centrele 
— de studiu, de trai, de re- 
creere.

Ce simplu pare! Dar In 
Katovice este foarte greu să 
construiești. De desubtul lui.

se află bogății neexploatate 
— cărbune. S-au deschis de 
acum guri de mină în plin 
oraș. Explicabil. O asemenea 
bogăție nu poate fi lăsată 
in adine, de ea are nevoie 
țara. Dar golind adincul a- 
cesta de cărbune, orașul co
boară. Peste ani el va co
borî cu doi metri. A și înce
put de acum să coboare in 
unele locuri. Așadar nu se 
pune pur și simplu problema 
să construiești, ci cum a- 
nume. Rezolvarea acestui 
„cum* care ține și de linia 
arhitecturală, de amplasare, 
da mijloace și metode de 
cunstrucție, de materiale fo
losite, este stimulată —*“ 
concursuri, prin i 
„Furnicarul* a început 
coboare, dar nu se simte, 
este doar aparent un tot, 
realitate este conceput 
segmente incit să aibă mobi
litatea de a coborî. Și cele
lalte construcții au in vede
re perspectiva coboririi și 
ele se realizează pe părți 
care să se constituie intr-un 
tot, dar să se poată supune 
mișcării.

Am văzut orașul Katovice 
al anilor 1970, 1980, 1985; ar
hitectul șef a cutezat să ne 
conducă pină aproape de a- 
nul 2000. N-a trebuit să-J 
credem numai pe cuvint. O- 
rașul ni s-a prezentat el în
suși acum ca un iscusit con
structor.

Este cu totul altceva să 
construiești la Zakopane. 
Mi-a părut rău de acel 
Zakopane al anului 1957. Era 
și atunci oraș, dar aducea a 
sat de munte cu un pitoresc 
anume. Nu am putut fi insă 
neînțelegătoare cu Zakopa- 
ne-ul anului 1970. Aici se află' 
capitala iernii poloneze, — 
poate și a verii — și gazdă 
a schiului internațional. Tre- 

construit. Și se 
deci foarte 

de schi pe care 
la pas, este a-

i prin 
căutări.

să 
El 
în 
pe

buie deci 
construiește 
mult. Pirtia 
am urcat-o 
cum a copiilor, alături se a- 
flă alta nouă, modernă pen
tru campionate. La capătul 
ei — hotelul. Mai jos și pes
te tot, clădiri noi, cu linii 
noi, dar „asortate" la linia 
vechilor case, chiar dacă este 
vorba de construcții mari, 
hoteluri, complexe senatori
ale, vile, magazine. In con
strucție s-a păstrat silueta 
tradițională a acoperișului 
care are cînd forma rochiei 
de balerină, cînd a pagodei, 
acoperiș complicat și în a- 
celași timp simplu, zvelt. 
Sint construcții lucrate cu 
mină de artist, lemnul nu o 
ia razna, este geometrizat 
iar piatra are față de desen.

Vin mii de oameni aici la 
odihnă fi vor veni fi mai 
mulți. S-a construit șl pen
tru odihnă ca fi pentru mun
că, pentru viata de zi cu zi 
a polonezului.

Peste tot. Polonia Iși pre
zintă cartea de vizită a con
strucțiilor acestor ani și a 
celor care vin—

K. F. a GERMANIEI. — Aspect din timpul campaniei electorale 
din Bavaria t cancelarul Brandt la o întîlnire cu alegătorii

• PREȘEDINTELE Guvernu
lui federal al R.S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, l-a primit pe 
Nguyen Con, membru al Secre
tariatului C.C. al Partidului ce* 
lor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, care 
se află Ia Praga in fruntea unei 
delegații economice guverna
mentale. Convorbirea s-a axat 
pe problema rezultatelor trata
tivelor dintre delegațiile celor 
două țări, desfășurate in ulti
mele zile la Praga.

Agenția C.T.K. informează că 
• fost semnat un acord cu 
privire la asistența tehnică șl e- 
oonomlcă pe care Cehoslovacia o 
va acorda R.D. Vietnam în anul 
1971. In același timp, a fost sem
nat acordul cu privire la schim
burile de mărfuri șl plăți dintre 
R.S. Cehoslovacă și R.D. Viet
nam pe anul viitor.

Cambodgia: Pentru redobîndirea independenței

Un memoriu întocmit 
de Federația națională 
a profesorilor din Italia 
și adresat autorităților 
de resort atrage atenția 
asupra „situației mate
riale îngrijorătoare" în 
care se arlă școala ita
liană.

• LA SANTIAGO DE CHILE 
s-a anunțat oficial că numărul 
persoanelor implicate în asasi
narea generalului Rene Schnei
der, fostul comandant al forțe
lor armate chiliene, este acum 
de 23. Se apreciază că opt din
tre acestea au participat in mod 
direct la atentat. Fostul general 
Roberto Viaux și fostul colonel 
Râul Igualt sînt reținuți de au
torități sub acuzația de a fi 
coautori la acest asasinat. Pro
curorul militar al statului Chi
le a procedat simbătă seara 
o confruntare între Viaux 
alte patru persoane implicate 
această afacere.

la 
fi 
in

Ziua de 9 noiembrie 
1970 marchează împlini
rea a 17 ani de la dobin- 
direa independenței na
ționale a Cambodgiei, rod 
al unei îndelungate lupte 
pentru înlăturarea domi
nației coloniale. Conferin
ța de la Geneva cu privi
re la Indochina din 1954, 
a confirmat ulterior, a- 
ceastă victorie și a garan
tat independența și suve
ranitatea regatului ~ 
bodgiei.

In anii care au 
de la memorabilul 
ment din istoria sa, po
porul khmer a depus efor
turi rodnice pentru lichi
darea urmelor exploatării 
coloniale, a pus bazele u- 
nei industrii naționale și 
ale unei agriculturi me
canizate. Totodată, au fost 
întreprinse măsuri ener
gice în domeniile social, 
cultural-educativ și al in- 
vățămîntului care au per
mis, de pildă, Cambod
giei să lichideze complet 
analfabetismul. în 1966. 
Ani de zile, Cambodgia 
s-a remarcat In viața in
ternațională printr-o po
litică de neutralitate și 
coexistență pașnică, de 
apărare consecventă a 
principiilor independen
ței și suveranității națio
nale.

O dată cu lovitura de 
stat de Ia 18 martie 1970 
a juntei militare reacțio
nare a lui Lon Noi, des
tinul acestei țări a luat

Cam-
trecut 
eveni-

un curs negativ, poporul 
khmer avind de făcut față 
unor grele încercări. Po
liticii anti-naționale, anti
populare a clicii reacțio
nare Lon NoL sprijinită 
activ de intervenționiștii 
imperialiști, forțele pa
triotice cambodgiene, ma
sele largi khmere, le-au 
răspuns printr-o luptă e- 
roică de rezistență și eli
berare. La numai citeva 
zile după lovitura de stat 
reacționară, la 23 martie 
a.c. a fost creat Frontul 
Național Unit al Cambod
giei, avind ca obiectiv 
răsturnarea dictaturii, re- 
ciștigarea independenței 
și libertății țării, construi
rea unei Cambodgii inde
pendente, pașnice, neutre, 
democratice și prospere. 
Ceva mai tirziu a fost 
format guvernul regal de 
unitate națională in frun
te cu prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit 
al Cambodgiei (F.U.N.K.). 
în urma luptei dusă de 
popor și armata de eli
berare, sub conducerea 
F.U.N.K., au fost elibera
te provincii care totali
zează mai mult de două 
treimi din suprafața țării, 
în toate zonele eliberate 
au luat ființă comitetele 
F.U.N.K., care au înlocuit 
administrația Lon Noi și 
ale căror atribuții se ex
tind asupra tuturor dome
niilor : economic, militar,

cultural, sociaL După cam 
precizează comunicatele 
din ultimele sile ale Fon
tului Național Unit, in 
pofida ajutorului, primit 
din partea S.U-A. și a ma
rionetelor saigoneze, au
toritățile de la Pnom Penb 
iși mențin controlul doar 
intr-o serie de orașe 
mari, devenite un fel de 
„insule* asaltate de valu
rile ofensivei forțelor de 
rezistență populară.

Poporul român, tine
retul României, urmăresc 
cu simpatie și caldă soli
daritate lupta poporului 
cambodgian pentru redo- 
bindirea libertății și in
dependenței. Intre Româ
nia și Cambodgia s-au 
statornicit și s-au dezvol
tat, de-a lungul anilor, 
relații prietenești, de co
laborare. Recunoașterea 
de către guvernul român 
a integrității teritoriale a 
Cambodgiei in limitele 
frontierelor el actuale, a 
contribuit la întărirea 
prieteniei dintre statele și 
popoarele noastre. După 
lovitura de stat din pri
măvara acestui an, țara 
noastră, consecventă poli
ticii sale de sprijinire a 
luptei popoarelor pentru 
libertate și independență, 
împotriva imperialismului 
și colonialismului, a sa
lutat constituirea Guver
nului Regal de Unitate 
Națională. recunoscindu-I 
oficial. „Avem pentru po
litica României o mare

admirați® car® Izvorăște 
din faptul că țara dv., 
sprijină eu consecvență 
popoarele cărora le sint 
scumpe independența și 
libertatea — spunea In
tr-un recent interviu prin
țul Norodom Sianuk. — 
Sintem deosebit de recu
noscători tuturor acelora 
care ne ajută in modul 
cel mai efectiv prin re
cunoașterea oficială a gu
vernului nostru și printre 
aceștia vrem să cităm nu-

mele curajosului fi eroi
cului popor român".

Cu prilejul celei de-a 
17-a aniversări a dobîndi- 
rii independenței Cam
bodgiei, poporul, tineretul 
român iși reafirmă solida
ritatea deplină ți întregul 
sprijin față de lupta 
dreaptă a poporului cam
bodgian, a popoarelor din 
Indochina pentru liberta
te, independență ți apăra
rea ființei lor naționale.

De fapt, preocuparea este 
mai veche. în repetate rtnduri 
părinți și profesori au protestat 
față de ceea ce documentul 
amintit denumește „insuficientul 
efort făcut de stat și municipa
lități pentru dezvoltarea tnvăfă- 
mîntului*. Unul dintre aspectele 
cele mai criticate. în acest 
sens, este fenomenul supraaglo
merării continue a școlilor. în 
momentul de față, potrivit «ta-

fisticilor întocmite de tindica- 
țele cadrelor didactice, aproape 
jumătate din școlile primare și 
din liceele existente sînt consi
derate tn categoria „supra
aglomerate* depășind cu pro
cente variind între 25—50 la 
sută numărul normal de șco
lari sau elevi.

Autorii memoriului apreciază 
că într-o măsură considerabilă 
(pe lingă insuficiența fonduri
lor pentru construcția de noi 
clase) actuala situație dificilă 
se datorește și numărului re
dus de cadre didactice. în le
gătură cu aceasta, sindiaatele 
cadrelor didactice desfășoară, 
de altfel, actualmente, o largă 
acțiune publică menită să de
termine o preocupare moi a-

★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, a 
trimis șefului statului Cambodgia, Președintele 
Frontului Național Unit al Cambodgiei, SAM- 
DECH NORODOM SIANUK, următoarea tele
gramă :

*

Cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a procla
mării independenței Cambodgiei, în numele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și poporului român, precum și 
al meu personal, vă a-dresez Dumneavoastră, 
Frontului Național Unit al Cambodgiei, Guver
nului Regal de Unitate Națională șî poporului 
khmer cele mai cordiale felicitări șl urări de 
noi succese in lupta împotriva' agresiunii im
perialiste. i

Reafirmăm și eu acest prilej! solidaritatea și 
sprijinul poporului român față de cauza dreaptă 
a poporului combodgian și ne exprimăm încre
derea fermă în victoria luptei sale pentru liber
tate, Independență, pace și progres social.

(Agerpres) — înTEHERAN 8 (Agerpres) — în 
capitala Iranului au început sîm- 
bătă negocieri între guvern și 
Consorțiul internațional al petro
lului, în problema sporirii rede- 
vențelor pe care societățile petro
liere străine afiliate la acest or
ganism le plătesc statului iranian. 
Din partea iraniană, la convorbiri 
participă Manoutcher Eghbal, di
rector general al Societății națio
nale de petrol (S.N.I.P.), în timp 
ca companiile petroliere străine 
sînt reprezentate de o delegație 
alcătuită din șase membri. Obser
vatorii politici apreciază că ac
tualele convorbiri au o importan
ță deosebită pentru stabilirea vii
toarelor relații dintre statul fra-

nian și companiile petroliere stră
ine. Ele se înscriu în continuarea 
negocierilor dintre cele două 
părți, desfășurate la Londra în 
luna octombrie. După cum se 
știe, guvernul iranian a cerut a- 
tunci companiilor petroliere stră
ine să asigure sporirea redeven- 
țelor la 1155 milioane dolari în 
intervalul 21 martie 1970 — 20 
martie 1971. EI a propus ca a- 
ceastă sumă să fie plătită statu
lui iranian printr-o sporire a pro
ducției petrolifere. Societățile 
străine au respins însă cererea gu
vernului. în caz că nu va fi rea
lizat un acord între cele două 
părți, guvernul ar putea să retra
gă consorțiului o parte a cîmpu- 
rilor petrolifere concesionate.

tentă și moi energica o muni
cipalităților pentru nevoile 
școlii și, în special, pentru ce
rința sporirii numărului Învă
țătorilor îi profesorilor. Scri
sori și petiții în aceasta pro
blemă au fost înaintate condu
cătorilor grupurilor parla
mentare ale diferitelor partide 
politice, autorităților locala, a- 
sociațiilor de părinți, ale 
elevilor, federațiilor sindica
le și altor organizații ob
ștești. „Considerăm — se arată 
în memoriul citat. întocmit de 
Federația națională a profeso
rilor — că sînt necesare mini
mum 40 000—50 000 de noi în
vățători și profesori. Dar pro
blema de bază este lipsa bani
lor. Dacă autoritățile locale vor 
să-și joace rolul care le revine 
în mod normal, ele trebuie să 
găsească fondurile necesare, 
întrucît educația nu este un ser
viciu local, ci un serviciu na- 
ional administrat pe plan 
ocal*.

Memoriul se referă direct la 
nemulțumirea provocată tn rîn- 
dul celor interesați tn pro
blemele educației de faptul că 
autoritățile locale din mari o- 
rașe, influențate și de redu
ceri de alocații operate de gu
vern, au menținut la un nivel 
scăzut în ultimii ani fondurile 
destinate școlilor. „Șocul și 
nemulțumirea resimțite — subli
niază memoriul — sînt cu atît 
mai puternice cu cit au trecut 
cîțiva ani de cînd a fost elabo
rată legea-cadru privind dez
voltarea și modernizarea învă- 
fămîntului". Documentul con
sideră că „o preocupare mai 

Nactivă și eforturi mai substan
țiale pentru nevoile școlii con
stituie o necesitate presantă 
dacă Italia dorește să aibă un 
învățămint modern, eficient, 
care, la urma urmelor e o ce
rință stringentă a 
colului nostru".

P.

societății se-
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