
Succese de prestigiu

ale industriei

hunedorene

în primele șapte luni ale acestui an industria județului 
Hunedoara a înscris în bilanțul său succese de prestigiu, toți 
indicatorii planului de stat cunoscînd importante depâșiri. 
Este semnificativ sâ arătăm că valoarea producției globale 
suplimentare realizatâ în industrie se cifreazâ la 143,6 mi
lioane lei. Ca de obicei, o contribuție de frunte a adus-o 
în acest sens colectivul de muncâ de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, care într-o singurâ lunâ — iulie — a li
vrat și încasat suplimentar fațâ de plan o producție de 
aproape 52 de milioane lei.

Ofelâria hunedoreanâ — surprinsă de obiectivul nostru 
fotografic — a livrat suplimentar economiei naționale peste 
14.700 tone de oțel.

Foto : ION CUCU
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superior

CE, CÎT ȘI UNDE

LUCREAZĂ TINERII

DIN SATUL DVS. ?

Orice, oricit
și acolo unde 
Aste nevoie
O discuție la Obîrșia de Cimp.
— La care oră din zi vi se 

pare satul mai frumos ?
— Tot timpul, dar parcă mai 

mult seara cind tinerețea revine 
din cimp in sat.

Președintelui nu i se părea că 
ceea ce presupuneam eu ar fi 
explicația cea mai bună. Sonda
sem părerile citorva intelectuali 
ai satului și, intr-un fel, ei mă 
conduseseră spre concluzia ce o 
strecurasem în discuție : tinerii 
înregistrează în cooperativa a- 
gricolă o prezență mai densă, 
pentru că prin poziția ei, comu
na nu intră sub influența exo
dului de brațe de muncă.

— Deși nici distanța nu e prea 
mare, reluă președintele. Pină 
la Calafat, o oră cu autobuzul, 
pină la Severin, o oră și jumă
tate. Orașul, șantierele — ca să 
nu mai vorbesc de Porțile de 
Fier — i-au atras și pe unii din
tre ai noștri. Dar cei plecați 
s-au calificat și nu ne fac de 
ris, iar pc cei care au rămas 
putem conta. Eu știu cum să 
zic ? Așa-i la noi obiceiul : 
cine rămîne în sat trebuie să 
muncească.

★
...Nevoile materiale să-i de

termine pe cei din Obîrșia de 
Cimp să muncească ? De asta în 
nici un caz nu poate fi vorba. 
Cooperativa agricolă este pu
ternică. în județul Mehedinți, 
ea trece printre primele. într-o 
casă, dacă muncesc doi membri 
ai familiei, pot minca și se pot 
imbrăca îndestulător patru. A- 
tunci ? Celor cărora le pui o a- 
semenea întrebare rămin sur
prinși. De ce muncesc ? Dar ce 
ați vrea să facem ? Credeți că 
am putea să stăm acasă de po
mană ? Am mai scoate obrazul 
în sat ? Și dacă am face-o, cum 
am mai da ochii cu lumea, cu 
oamenii adică, cu vecinii, cu 
consătenii ?

Să fie vorba doar de un sen
timent de jenă, de rușine ? Am 
discutat cu numeroși locuitori 
ai satului, vîrstnlci ca și tineri, 
fete și băieți. Mărturisesc că nu 
numai că n-am rămas cu acea
stă părere, dar ea infirmindu- 
tni-se, mi-a înlesnit înțelegerea 
mai exactă a mobilurilor ce de
clanșează o atitudine demnă 
față de muncă, mi-a relevat a- 
devărata față a satului. Mi-a 
relevat-o chiar primul întilnit 
in cale. Dumitru Pădureanu, de 
la ferma zootehnică care, ușor 
nedumerit de întrebare, mi-a 
răspuns :

— Păi, cum să nu muncesc ? 
Sint in acest sector de 10 ani, 
de la înființarea cooperativei și 
oamenii satului știu că trebuie 
să fiu aici permanent. Aș fi pu
tut să merg la o școală de șo
feri și aș fi ciștigat și în acest 
fel destul de bine. Nu am ple
cat și nici nu am de gind să 
plec.4Am îndrăgit foarte mult a- 
nimalele.

— Cind am intrat la crescă
toria de păsări, aceasta număra 
770 de bucăți, găsește explicația

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a 11-a)

LA COMBINATUL TEXTIL DIN SIGHIȘOARA

PULSUL" UTILAJELOR
REVINE LA NORMAL

OAMENII MUNCII RAPORTEAZĂ
• COLECTIVUL ÎN

TREPRINDERII IN
DUSTRIALE DE PRE
FABRICATE DIN BE
TON celular autocla- 
vizat din Dolcești, ju
dețul Dîmbovița, a- 
nunță realizarea pla
nului cincinal cu cinci 
luni mal devreme. 
Pînă la sfîrșitul anu
lui, întreprinderea 
dîmbovițeană va obți
ne peste prevederile 
actualului cincinal o 
producție suplimenta
ră în valoare de peste 
55 MO 000 lei.

• COLECTIVUL FA
BRICII CHIMICE DIN 
ORAȘTIE a obținut în 
cinstea zilei de 23 
August un remarcabil 
succes : îndeplinirea 
planului cincinal la

producția industria
lă. De-a lungul a pa
tru ani și șapte luni, 
muncitorii. inginerii 
șl tehnicienii fabricii 
au desfășurat o acti
vitate prodigioasă, 
concretizată în dez
voltarea și moderni
zarea producției, creș
terea productivității 
muncii, și a eficien
ței economice. Astfel, 
producția de piese și 
bunuri de larg con
sum, fabricate din 
mase plastice, a cres
cut din 1965 pină a- 
cum de 4,7 ori. iar 
numărul sortimente
lor s-a dublat alun
gind la peste 400. A 
sporit simțitor pro
ducția de pigmenți 
metalici.

• La două luni după ziua de „13" — 11 000 de bătăi pe minut • Un prim 
ajutor al statului, în valoare de 26 milioane lei • în numai două zile 
din luna august, textiliștii sighișoreni au produs peste plan 3 000 kg fire 
lînă, 2 281 mp țesături de lînă și 13 140 mp țesături din bumbac.

Am fost invitați să ascultăm 
cu atenție. Dar nici o striden
tă nu se descifrează în concertul 
acestor uriașe orchestre ce cu
prind peste 600 de „instrumen
te“, bătăile sînt ritmice și saca
date ca și ale unei inimi perfect 
sănătoase. Specialista în materie, 
tovarășa inginer Maria David își 
aruncă pe rînd privirea pe ca
dranele ceasornicelor concomi
tent la fiecare utilaj și pe chipul 
ei citim satisfacția.

— Care e pulsul ?
— 11 000 de bătăi pe minut.
-— Dar înainte „de 13" ?
— Aproximativ același. Putem 

spune că toate „simptomele" au

trecut. „Tratamentul" însă con
tinuă.

ROMULUS LAL

• Aventurile
„Zeiței de aur//

de ION BĂIEȘU

• Ora de au
dientă

a „Scinteli
tineretului“

• SPORT

Cu ultima poștă, pe masa 
redacției a poposit o scri
soare. Corespondentul nos
tru ne împărtășea ulti
mele noutăți și impresii de 
pe cel mai tînăr șantier 
național al tineretului — 
Rogojelu. O publicăm aici,
in această pagină, ca pe un 
simbol al numeroșilor tineri 
care-și petrec o bună parte 
din vacanță prin muncă.
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SECRETARUL 
U.T.C.

Înainte de a pleca din sat, 
era secretarul organizației 
V.T.C. din clasa a Vll-a. S-a 
reîntors după mai mulți ani și 
tinerii l-au ales din nou se
cretar U.T.C., de data a- 
ceasta al comitetului comu
nal. Venea în comuna Nămo
loasa, județul Galați, ca pro
fesor de limba și literatura 
română, repartizat la cerere, 
revenea în satul natal om ma
turi cu responsabilități spori
te. Foștii profesori i-au deve
nit colegi, dar nu numai a- 
ceste raporturi s-au schimbat, 
ci, după cum e ușor de intuit, 
multe altele.

— Munca de secretar
U. T.C. este frumoasă, dar 
cere mult efort, multă price
pere. Și mai ales continuitate. 
Cu tinerii țărani cooperatori 
nu poți, astăzi, obține rezul
tate deosebite dacă mizezi 
numai pe descoperirea resur
selor de entuziasm. Ințele- 
gînd acest fapt, împreună cu 
membrii comitetului comunal
V. T.C., am tins spre asigura
rea unor asemenea condiții 
încît tînărul să se simtă în 
organizație legat prin zeci de 
fire de ceilalți uteciști, să-și 
îndrăgească locul în organi
zație, să fie receptiv la toa
te frămîntările din jur. Pe 
drumul creării unor asemenea

Conștiința

că ești
unul din 
cei multi

condiții au apărut mai multe 
idei: construirea unei săli de 
dans, închegarea unor formații 
artistice, organizarea unor șe
zători, deschiderea unui club 
al tineretului etc. Ideile or
ganizării unor asemenea ac
țiuni au fost atit de repede 
îmbrățișate de toți tinerii 
încît acum autorii lor nici nu 
se mai cunosc. Sau, mai bine 
zis, aceste idei au ajuns să 
aparțină tuturor tinerilor din 
organizația noastră.

Deci în comuna Nămoloa
sa, comună situată pe malul 
Șiretului, tinerii au construit 
o sală de dans. Cum ? Con
siliul popular comunal și con
ducerile cooperativelor agri
cole din comună, la solicita
rea comitetului comunal 
U.T.C., au acordat materiale
le necesare. Apoi secretarul 
U.T.C., ca un adevărat șef de 
șantier, a organizat întreaga 
activitate. Clădirea a fost 
construită prin muncă volun- 
tar-patriotică.

— Acum cîteva zile, am 
organizat o reuniune pentru a 
strînge fondurile necesare 
tencuielilor exterioare ale să
lii de dans. Este a noastră și

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a lll-a)

VARA FIERBINTE
A ȘANTIERELOR

LUPTA PENTRU DRAPEL
Un băietan de vreo 17—19 ani, întors, probabil din concediu 

de odihnă, legănat în mersu-i de valiza grea, din scîndură vop- 
sită-n verde, e dornic să afle ce s-a petrecut pe șantier de la ple
carea sa. Peste tot i se răspunde cam în același ton și, la urma- 
urmei, răspunsul colegilor sună tot ca o întrebare.

— Ce să fie ? Căldură mare...
In rest, adică, lucrurile sînt la locul lor, munca se desfășoară 

într-un ritm mai vioi, înfățișarea șantierului schimbîndu-se pe zi 
ce trece. Poate că tocmai asta îl făcea pe puștiul revenit de prin 
nordul Moldovei să pară nedumerit. Poate că ar fi vrut să știe de 
darea în folosință a noului club al tineretului în colonia Roșia,

TITUS STOICHIȚOIU

(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a lll-a)
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De cinci ani, inginerul Ion 
lordânescu, muncește prin
tre cooperatorii din Leor- 
deni, județul Argeș. în acest 
răstimp aproape trei sute de 
hectare terenuri în pantă au 
fost terasate și plantate cu 
vie și pomi, producțiile me
dii de porumb, grîu și ani
maliere aproape s-au du
blat, iar veniturile au a- 
juns la cinci milioane lei a- 
nual.

Foto: O. PLECAN

CONTRIBUȚIA

TINERILOR CLUJENI
Tinerii din județul 

Cluj întâmpină ziua 
de 23 August cu suc
cese importante în 
acțiunile de muncă 
patriotică. Peste 
12 000 de elevi, stu
denti și alți tineri, 
constituai în 333 de 
brigăzi, lucrează pe 
diferite șantiere, în a- 
gricultură, silvicultu
ră, în industrie și la

refacerea localităților 
sinistrate. Contribu
ția lor s-a evaluat 
pînă acum la mai 
bine de 3 000 000 lei. 
Un număr de 950 stu- 
denți clujeni au lu
crat în aceste luni pe 
19 din șantierele din 
județ. Alți 5 000 de 
uteciști și-au adus 
contribuția la reface
rea cartierelor distru
se de inundații în o-

rașul Dej. Tinerii, în 
special cei din unită
țile de căi ferate, au 
colectat peste 2 900 
tone fier vechi.

La sediul organiza
ției județene U.T.C. 
au sosit numeroase 
scrisori de mulțumi
re pentru munca con
știincioasă prestată de 
brigadieri.

PREGĂTIREA TEHNOLO-
CERCETĂTORILOR

ELECTR0NIST1
în țara noastră se dezvoltă 

în prezent o puternică indus
trie electronică, capabilă să 
asigure în perspectivă dotarea 
economiei naționale cu o ga
mă variată de mașini de cal
cul. Realizarea acestui dezide
rat presupune însă ca cerce
tarea științifică autohtonă să 
valorifice toate posibilitățile 
existente în ceea ce privește 
colaborarea ei cu producția. 
Din păcate, însă, în momentul 
de față raportul dintre cei 
doi factori este încă uneori 
cenzurat de lipsa de experien
ță practică a tinerilor cerce-

tători electroniști. Așa cum 
ne-a arătat și ancheta noas
tră, întreprinsă în cîteva uni
tăți productive și științifice 
din București, se simte o ne
voie acută de cercetători care 
să gîndească tehnologic, să 
cunoască în profunzime „se
cretele" de fabricație și, în 
consecință, să realizeze o se
rie de cercetări și proiecte pe 
măsura tehnologiilor indus
triale. Cum datorită ritmului 
de dezvoltare ai tehnicii elec
tronice profesionale apar 
mereu noi uzine și centre de 
cercetări , sute de oameni de

știință și de tehnicieni sint 
absorbiți ca de un burete 
uriaș. Or, la o analiză atentă 
ritmului ridicat al cerințelor 
nu-i corespunde un ritm tot 
atît de ridicat al formării de 
cadre. „Învățămîntul superior, 
ne spune tov. ing. F. MUN- 
TEANU, directorul Institutu
lui de cercetări și proiectări 
utila.) electronic de calcul, nu 
reușește să pregătească în mod 
corespunzător, adică la nivelul

ION VĂDUVA-POENARU

(Continuare în pag. a lll-a)

CULTURA 
ÎN STANIOL

de EUGEN BARBU

„Catharsis", „Vertebra lui Yorick", „Media luna“, „Atha- 
nor“, „Mineralia“, „Ultima Thule", „Anacron“, „întoarcerea 
Euridicei“, „Almar“, „Agonice“, „Threnos“, „Femios“, „Donna 
Sixtina“, „Ospățul iui Trimalchio“, „Portretul din Fayum“ etc. 
etc. Am luat la întimplare titlurile cîtorva cărți de scriitori 
români publicate în ultima vreme, fără ca simpla 
lor înșiruire să marcheze vreo dezaprobare în ce-i privește 
pe autori și cele ce conțin cărțile cu titlul de mai sus. Des
pre volumul de poezii al lui Gellu Naum m-am și pronunțat 
la modul elogios, iar despre cartea lui Mircea Vaida pot 
să spun că e destul de interesantă, în ciuda strîmbăturilor 
din nas ivite după apariția sa. Despre altceva este vorba...

lată am înregistrat saltul de la titlurile vîrtoase: „Strungul, 
plugul și condeiul“, „Pentru fericirea poporului", „Nopți 
fără odihnă“, „Brigada lui lonuț“ etc., etc., ne-am subtilizat, 
și după ce vom epuiza muzele tuturor mitologiilor și tofi ter
menii filosofici și alhimici unde ne vom opri ? Nu spun că 
termenii cei mai banali pot vinde o carte și că intrigarea 
cititorului nu ar fi o regulă 
știință in 
„găselnițelor", adică a exprimării unor adevăruri comune în 
termeni senzaționali și nu am nimic împotriva unei astfel 

de îndeletniciri. Altceva mă deranjează...
Evident că nu trăim într-o lume izolată, desprinsă de orice 

comunicări exterioare și că o tendință de integrare in marea 
cultură universală se presupune a exista chiar în asemenea 
provincii culturale, cum se exprima un tînăr poet, mort de 
frică să nu fie uitat de cititorul de la Paris în această Gherlă 
a literelor, numită București. Strădaniile de a te semnala, 
eforturile personale de a te impune pe alte meridiane, tre
buiesc salutate. S-ar părea că la mijloc nu e vorba numai 

de dorința de parvenire în Babilonul cultural, că despre 
niscai cîștiguri bănești nici nu poate fi vorba, ci și de 
dorința sinceră de a servi literatura română. Intenția e lău
dabilă și trebuie să ne bucurăm. Mă doare însă împingerea 
poeziei spre o abstracție fără acoperire. Cei mai mulți 
dintre cei ce încearcă marea glorie cu degetul speră că un 
titlu mai curățel, bătînd în teritoriile sublime și nițel 
oculte ale culturii pot acoperi și lipsa reală de conținut. Am 
citit cu un zîmbet pe buze dedicația unui poet către iubita 
sa sub titlul unui poem. Era adresată în limba lui Shakes- 
peare. Să spunem că cei doi amici sau iubiți discută intre 
patru ochi în limba marelui Will pentru a nu fi înțeleși, să 
zicem că gustă amîndoi mai cu osebire pe Byron decît pe 
Eminescu, dar publicarea unei poezii este un act public. 
Odată dată în circulație ea, această poezie, angajează o 
sumă de cititori pe care nu-i poți obliga totdeauna să cu
noască și limba engleză. Asta o spune și unul căzut la rîndul 
său în păcat cu un prilej și nu are deloc aerul unui reproș, 
îngrijorător este faptul că fenomenul tinde să devină de 
masă, că nu mai putem spune pentru luptă sau întrecere 
decît agon, că unui bocet trebue să-i zicem threnos, și așa 
mai departe. Creșterea vocabularului prin folosirea unor cu
vinte, ce-i drept de rezonanță, cu un prestigiu inițial, are 
avantajele și dezavantajele ei, dar trebuie spus că nu haina 
cuvintelor face poezia însăși, ci împerecherea lor, starea de 
har a substantivului, și nu sunetele lui. Păcatul vine de la 
critică, subit bombastică după lepădarea limbajului pro- 
letcult. Se caută sensurile eshatologice ale unei viziuni, se 
spune că polisul îl irită pe un personaj, toate recenziile încep 
cu cuvîntul ontologic și se termină cu studierea Weltanscha- 
ung-ului romancierului Ycsulescu. Parcă prea e pe păsărește 
deși nu aș zice că folosirea neologismelor este totdeauna 
arbitrară. Și pentru că nu vreau să vă angoasez cu preten
țiile mele, am să vă retrag urgent din față această satura 
lanx, să nu vi se aplece.

a vînzării din raft. Există o 
gazetărie care se plătește bine și anume aceea a 
ilor", adică a exprimării unor adevăruri comune în I
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LOCURI VACANTE
ÎN ÎNVÂȚĂMÎNTUL

SUPERIOR

Facultatea de matematică
— matematică 12 locuri

INSTITUTUL PEDAGOGIC
SUCEAVA

Facultatea de matematică
— matematică 20 locuri

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
TG. MUREȘ

Facultatea de fizică-chimie
— fizică-chimie 20 locuri-

(In ziarul nostru de 
mîine locurile vacante in 
învățămîntul superior de 
artă).

PROGRAM ARTISTIC
• După o lună de repetiții, 

pe scena căminului cultural 
din comuna, Țeremia Mare, ju
dețul Timiș a avut loc de cu- 
rînd, premiera spectacolului pe 
care organizatorii l-au subinti
tulat, nu fără îndreptățit te-

UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 

Facultatea de mate- 
matică-mecanică 43 locuri 

INSTITUTUL DE LIMBI 
ȘI LITERATURI STRĂINE 

Facultatea 
de limbi germanice 

literatura— limba și 
germană (secundar 
limba și 
engleză)

UNIVERSITATEA 
„ALEXANDRU IOAN CUZA" 

IAȘI 
Facultatea de

— fizică 
universitatea

Facultatea 
de medicină generală

— med’ ină generală 34 locuri 
Facultatea de electrotehnică

— electrotehnică 17 locuri
UNIVERSITATEA timișoara

Facultatea 
de științe economice

— contabilitate 34 locuri
CURSURI SERALE 
UNIVERSITATEA 

„BABF.Ș-BOLYAI“ — CLUJ 
Facultatea 

de studii economice
— economia industriei, 

construcțiilor 
transporturilor

— contabilitate
UNIVERSITATEA

„ALEXANDRU 1OAN CUZA" 
IAȘI 

Facultatea 
de studii economice

— economia industriei, 
construcțiilor 
transporturilor

— contabilitate
ÎNVĂȚĂM1NTUL SUPERIOR 

PEDAGOGIC 
(CURSURI DE ZI) 

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
BUCUREȘTI 

Facultatea de filologie 
literatura

literatura
8 locuri

fizică
13 locuri

CRAIOVA

Și 13 locuri
24 locuri

Și 21 locuri
27 locuri

Lupta pentru drapel
(Urmare din pag. I)

poate că îl interesa cum merg treburile în interiorul detașamentu
lui din care face parte, poate că...

Cert este că, la Rogojelu, s-a statornicit o puternică „explozie 
de tinerele".

— Aproape 40 la sută din potențialul uman al șantierului nostru 
poartă cu vădită mîndrie, dar și cu o răspundere gravă, ecusonul 
de „brigadier“ — ne spunea inginerul Neculai Popescu — Drajna, 
comandantul șantierului național. Asta, deocamdată. Pentru că, 
zilnic sosesc noi „contingente" de tineri. Interesul fiecăruia este de 
a face dovada unor fapte eroice. E vorba doar de responsa
bilitate !...

Venim spre amonte, unde, la clădirea principală, se remarcă în 
mod cu totul deosebit echipa de glisori condusă de Aurel Vătafii. 
Sintem însoțiți de Cezar Gheghea, secretarul comitetului coordo
nator U.T.C. In drum spre șirul A al clădirii principale aflăm că 
toate dorințele tinerilor sînt canalizate spre cucerirea drapelului 
de detașament fruntaș.

— Vom face orice pentru drapel I spun glisării. Și cînd spui gli- 
sor, îi înțelegi pe Nicolae Ciubotarii, Augustin Farkaș, Ilie Fătafu și 
alții, de-a căror voință și putere de muncă nu se mai îndoiește ni
meni aici.

— 11 vom apăra cum se cuvine ! replică energomontorii-.
Privim de sus, de la cea mai înaltă cotă a clădirii principale și 

Rogojelu se arată ochilor ca o mare în care clocotesc necontenit 
energiile creatoare. Ni se spune că încadrarea în termenul prevăzut 
în grafice și efectuarea unor lucrări de maximă calitate constituie o- 
biectivele esențiale ale întrecerii.

...Oricare din zilele săptămânii o vei petrece la Rogojelu, aminti
rile rămîn aceleași, neșterse, despre cei 700 de brigadieri. Spun 
700 — căci atîți au fost la început — dar acum cifra depă
șește 800.

Cînd coboară soarele la orizont, spre cealaltă parte a pămîntu- 
lui, aici, la Rogojelu, șantierul forfotă încă. Glasul unui tînăr, 
urcat la pupitrul de comandă al macaralei, preluînd „ștafeta" 
muncii de la colegii „de zi“, se pierde în noapte :

...Cînd a răsunat apelu, 
Cu voința-ne de fier, 
Lingă Jiu, la Rogojelu, 
Am deschis alt șantier...

Imnul tineretului de aici — imnul întregului, imensului șantier".

mei, „Al treilea program 
al căminului Cultural“. Ar
tiștii amatori, 80 la număr, au 
prezentat unei săli arhipline 
un program alcătuit din muzică 
populară română și germană, o 
suită de dansuri populare bănă
țene. Flăcăii de pe Someș, anga
jați sezonieri la I.A.S. din lo- 
caalitate. s-au alăturat și ei ti
nerilor din comună, prezentînd 
dansuri și cîntece de pe melea
gurile natale. N-au lipsit nici 
numerele de.dans modern și 
muzică ușoară.

Consemnăm manifestarea nu 
atit pentru ineditul ei. cit mai 
ales pentru afirmarea organiza
țiilor U.T.C. combnale. din ju
dețul Timiș care ar putea pre-‘ 
lua acest exemplu. în prezent, 
tinerii din Teremia perfectează’ 
un lung turneu prin localită
țile județului.

• De mai multă vreme, între 
orașul Reșița și localitatea Do- 
man se afla abandonat un ca
blu electiic subteran, scos din 
exploatare. Prezența lui a in
trat ir. atenția tinerilor din oraș 
care au început deja operațiile 
de recuperare și o dată cu a- 
cestea, și realizarea implicită a 
unei sume de o sută mii lei — 
beneficii în fondurile organi
zației.

I. DANCEA

„Gheafă la soare“

' Iată dece pe această caniculă 
unele cofetării nu ne servesc un 

aburit pahar cu apă rece.
I. M.

In condiții grafice deosebite, 
pe o hîrtie superbă, Editura 
„Eminescu“ trimite, în sfîrșit, 
în haine de gală, poezia în 
librării. Să fi renunțat editorii 
la postura de simpli funcțio
nari ? Așa s-ar părea 1 Des
chizi volumul lui Florin Mus
calii și, închizînd ochii la 
unele versuri hoante, îți vine 
să închini o odă de mătase 
celulozei și... editurii. Dar, vai! 
fortuna labilis : abia schițată 
oda se convertește în satiră. 
Editura trăiește în alt ritm 
decît noi: mai birocratic, mai 
obosit. Căci versurile lui 
Muscalu — scrise între 1964 
și 1968 — nu sînt de vîrsta 
autorului. A scrie acum o re
cenzie, care s-ar fi justificat 
în urmă cu doi sau șase ani, 
mi se pare — cu voia acestei 
optici editoriale de melc — 
un anacronism. La anii debu
tului, timpul este mai febril, 
iar evoluția posibilă — mult 
mai rapidă. Cu sentimentul că 
placheta, apărută azi, îl repre
zintă pe autorul de ieri, rîn- 
durile noastre privesc neconte
nit în urmă.

Avidă de frumusețe, retina 
desprinde, mai întîi, conturu
rile alunecoase, de o viclenie 
îmblînzită, ale „Țării bătrî- 
nului fotograf“. Țară muzi
cală, dar nu din epoca oste
nită a flașnetei, ci a ritualu
rilor magice : cu oameni — 
absență și oameni — palmieri, 
cu cai de tristețe și copite de 
fum, cu chitare agonice, muș
cate de cobre treeînd... „Pa
tru cobre au fost îmblînzite. 
/ Limbile lor sînt strunele-a- 
cestei ghitări... / Palmierul cel

FLORIN MUSCALU:

„Tara bătrînului

— limba și 
română

— limba și 
engleză 
limba și 
română)

Facultatea_______ _ ___
— fizică-chimie 20 locuri

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
TIMIȘOARA

Facultatea de matematică
— matematică 12 locuri

Facultatea de fizică-chimie
— fizică-chimie 24 locuri

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
BRAȘOV

Facultatea de fizică-chimie
— fizică-chimie

literatura 
(secundar 
literatura

23 locuri

23 locuri
de fizică-chimie

27 locuri

IB ER c,

nemo

de muzică
15 locuri

PEDAGOGIC
MARE

Facultatea
muzică

INSTITUTUL 
BAIA

Facultatea de matematică
■ matematică 44 locuri
INSTITUTUL PEDAGOGIC

CONSTANȚA 
Facultatea de fizică-chimie

■ fizică-chimie 31 locuri
Facultatea de matematică

■ matematică 21 locuri
INSTITUTUL PEDAGOGIC

ORADEA
Facultatea de matematică

■ matematică 47 locuri
• fizică-chimie 8 locuri
Facultatea de educație fizică

- educație fizică 34 locuri
INSTITUTUL PEDAGOGIC 

PITEȘTI
Facultatea de filologie

■ limba și literatura
franceză (secundar 
limba și literatura 
română) 8 locuri

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

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) Stadionul 
Dinamo (ora 20,15).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Victoria (orele 8.45: 11; 13,30: 16; 
18.15; 20.30).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Central (orele 9; 11,15; 13,35; 15,45; 
18,15; 20,45).

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

MONȘTRII : rulează la Capitol 
(orele 9.15; 11,30; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30),

TIFFANY MEMORANDUM î ru
lează la Sala Palatului (ora 
19,30), Luceafărul (orele 9; 11;
13; 15; 17: 19; 21), București
(orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
16,45; 19; 21), Grădina Doina (ora 
20,15). Grădina Festival (ora 20,15).

CĂSĂTORIE ÎN STIL GREC : 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13.30, 16: 18,30; 21).

STRĂINII : rulează la Lumina 
(orele 9—16,15 în continuare; 18.30;
20.45) .

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18.15; 20.30). La orele 10 Pro
gram pentru copii. Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30. 16; 18,15, 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Arenele Romane (ora 
20,30).

PETRECEREA ; rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21). Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30). Flamura (o- 
rele 11; 16: 18,15; 20,30).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL î rulează la Grivița (orele 
10.30; 16; 18 15, 20,30). Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13 30; 16; 18,15). To< 
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15) , Grădina Aurora (ora 20,30), 
Grădina Tomis (ora 20,15),

OMUL PE CARE-L IUBESC î 
rulează la înfrățirea (orele 17,30; 
19) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18). Volga (orele 16; 
18,15; 20,30). Grădina Buzesti (ora
20.15) .

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Bucegi (orele 10: 16; 18.15; 20.30). 
Miorița (orele 11; 15; 17.30; 20), 
Lira (orele 15,30. 18). Grădina Bu
cegi (ora 20.30), Grădina Lira 
(ora 20,15).

PAN WOLODYJOW8KI : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 19), 
Ârta (orele 16), Grădina Arta 
(ora 20).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30. 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL

SECRET : rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30, 17.45; 20).

MY FAIR LADY : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 19).

PRIETENI FAR A GRAI ; rulea
ză la Cotroceni (orele 15.30; 
17,45; 20).

DEPARTE ÎN APUS s rulează 
la Viitorul (ora 20).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18). Grădina 
Rahova (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOC
TORULUI MABUSE : rulează ia 
Moșilor (orele 15,30; 18).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

WARLOCK : rulează la Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

STAP1N PE SITUAȚIE : rulează 
la Vitan (orele 15 30: 18). Grădina 
Vitân (ora 20,15).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,30). Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Progresul Parc (ora
20.15) .

CICLUL : MARI SUCCESE DE 
ALTA DATĂ : rulează la Grădi
na Capitol (orele 20 ; 22).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează la Flacăra (orele 15,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Flacăra (orele 18 ;
20.15) .

ANICIKA : rulează la Rahova 
(orele 15.30; 18).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA lady cha-
PLIN : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 21,15).

VINERI, 7 AUGUST 1970
Teatrul ,,C. Tănase“ (La Grădi

na Boema) : SONATUL LUNII — 
ora 20.

VINERI, 7 AUGUST 1970
• 16,00 Volei feminin : Româ

nia — R.D.G. Transmisiune direc
tă de la Constanța. Comentator 
Călin Antonescu • 18.00 Turism- 
vacanță ’70 • 18,10 Desene ani
mate • 18,20 Căminul • 19,20 1001 
de seri -- emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • Film artistic : „Prieteni fără 
grai“. Un film de aventuri, copro
ducție româno-canadiană • 21,25 
Mai aveți o întrebare ? • Există o 
limită a recordurilor ? • Este 
sportul numai un spectacol. o 
luptă pentru doborîrea recorduri
lor -sau $i un prilej de relaxare și 
menținere a sănătății ?. • Vom 
putea depăși recordurile conside
rate azi limită ? • 22,25 o inter
pretă îndrăgită a cîntecului popu
lar românesc : Marioara Tănase • 
22,45 Telejurnalul de noapte.

fotograf"
tînăr e fiul / Omului cu su- 
fletu-n zări... / Perlele-s 
negre ca ochii cămilei, / Băr
cile lui sînt din os de mamut, 
! Caii verzi ai tristeții se scu
tură / Mirosind cu copita în 
lut... / / Trece lumea prin ța
ra de-o vară, / Călăreți cu 
sombrero pe caii de fum, / 
Dup-aceea spre seară cobrele 
mușcă ghitara / Și se duc, ca 
acum......Motivul șarpelui-tru-
hadur își strecoară accentele 
tragice și într-o „Poemă cu ti
tlul orb“. Asemenea bătrînului 
fotograf și (mai ales) asemenea 
Marelui Pan din versurile lui 
Blaga, șarpele fantastic — tră
dat de timp — a căpătat o 
încremenire minerală. Împru
mutul din Blaga este contrac
tat la lumina zilei, dar farme
cul lut e transferat nopții: 
„în fiecare noapte se în- 
vîrte o stea, / SPeste capul 
lui de voievod părăsit, / Ple
tele îi șuieră orb, / Păsări ne
cunoscute și-au făcut cuibul 
în ele...“ Poticnite în cîte un 
verb invalid („se învîrte“), 
neliniștile poetului tînăr nu 
pierd aici, cu totul, gravitatea 
meditațiilor din „Pașii profe
tului“. La un moment dat, 
timbrul original se desprinde, 
cu rezultate de amănunt ex
celente, de cel originar : 
„Auzi cum latră șarpele fan
tastic / în scorbura albastră 
a pămîntului...“ Din păcate, 
expresia nu-și păstrează întot
deauna această arcuire zvel- 
tă, armonioasă. La o lectură 
atentă, aproape fiecare piesă 
își etalează, inestetic, cel puțin 
cîte un vers imposibil. Verbe 
năstrușnice plasate (mai bine 
zis deplasate) intr-un context 
care le repudiază, „dănțuiesc 
spre pămînt a mister...“ A- 
cestei furii țopăitoare, autorul 
nu-i sustrage nici măcar chipul 
de mucenic al lui Bacovia: 
,,Astă-seară dansează domnul 
George Bacovia, / Ca un gît 
de lebădă vie...“ (Dans). „A 
mister“ clipește spre cititor și 
„Elegia pentru mine“ unde, 
după două strofe onorabile, 
urmează o a treia de-a drep
tul hazlie : Dacă nu-I vom 
prinde, ne vom scrie / Ultima 
dorință, fără să mă jur, / Vom 
semna sub cea mai tristă ele
gie / F. Muscalu și Rimbaud 
Arthur...“ Desigur, postum și 
luat pe neașteptate, oricine 
poate semna, împreună cu F. 
Muscalu, „cea mai tristă ele
gie“. Dacă însă autorul nos
tru va colabora la respectiva 
tragedie numai cu „fluturi" 
de genul „Arunc apoi genun
chiul luminos, / De iepure lu
cid a vînătoare" („Joc“), „Prea 
se ducea frumos a veșnicie 
(„Un fel de Ilamlet“), „Astru 
fumuriu de ciudat“, („Vizi
ta“,), sau cu „picioare“ (vezi 
„Dicționarul de terminologie 
literară") bandajate în metri
ca „Elegiei metafizice“ („Tre
cea un geniu tulburat / Pur- 
tînd păsări în loc de ochii de 
lemn“), mă tem cumplit că 
însuși redactorul de carte ar 
declina onoarea. Deși n-ar a- 
vea, în nici un fel, dreptul 
s-o facă.

Cu atit mai regretabile mi

se par asemenea indulgențe, 
cu cit lui Florin Muscalu nu » 
lipsește, uneori, vibrația lirică 
autentică. Cînd nu siluiește 
topica sau cînd nu produce 
licențe involuntare, cînd re
nunță la „fixația“ cocorilor și 
a lacrimilor surori, cînd sin
tagmele „barbare“ și locurile 
comune sînt cenzurate cu mai 
multă severitate, expresia se 
purifică, devine ea însăși poe
zie : „Doamnă, aveți părul 
cain tîrziu... / Ați venit la ba
lul meu mascat, / Din trei 
cești de aur beți mereu / Su
fletul acesta de bărbat... / / 
Ardeți, doamnă măștile tă
cerii — / E-o tristețe mare-n 
omenire: / Balul nu s.e mai ter
mină niciodată, / Ceștile s-au 
spart de nemurire... / / Uite 
cit de tragic e pămîntul, / Și 
e masca mea la acest bal... / 
Mîine-n zori doar el o să ră- 
mînă / Surîzînd în locul meu 
mortal...“ („Bal mascat“) Ten
tația ludică - eșuată, altăda
tă, în silabe devitalizate sau, 
dimpotrivă, săltărețe — fil
trează acum o ironie nostal
gică. cu excelente secvențe de 
pantomimă: „Doamne, în bi
serica sublimă / S-a-ntîmplat 
ast-noapte-o pantomimă... / 
Și precum în cer, așa și 
pe pămînt, / Pantomimă e 
un lucru sfînt... / Cavalerul 
meu rătăcitor / Mă vopsea 
cu arme să nu mor... / Și așa 
se închinau la mine / Caii 
pantomimei din vechime... / / 
Călăreții erau morți pe ei / 
Și visau la Țara pantomi
mei... / Eu cîntam cu arme de 
opal / Plîns de pantomima 
unui cal" („Pantomimă“).

Exemplele ar putea conti
nua, dar cusururile binecunos
cute revin. Ele tulbură, iarăși, 
liniile de susținere ale edifi
ciului cariat de stîngăcii sti
listice și vocabule demoneti
zate.

Căci în „Țara bătrînului 
fotograf“ există și poeme care 
nu agonizează la fiecare lec
tură și nu mor cu fiecare inter
pretare. Pentru simplul motiv 
că lectura acestora (nu prea 
numeroase) rămîne fără ecou. 
Pentru critic, versurile slabe, 
inexistente în plan estetic, nu 
mai au nici un sens. La data 
cînd a predat acest volum, 
Florin Muscalu prețuia, fără 
discernămînt, și asemenea pro
ducții. Sper ca debutul să-l fi 
eliberat de ele.

NICOLAE BALTAG

Acolo unde 
este nevoie

’ (Urmare din pag. I)
și Florea Călinescu. Acu>rh ea 
număra 6 200. Asta nu e o satis
facție a muncii ?

Matei Dina, un alt interlocu
tor, in urmă cu 6 ani lucra zi
dărie pe șantierele T.R.C. Cra-' 
iova :

— După doi ani nu a mai re
zistai. dorului de vatră. Se con
stituise și aici, în cooperativă, o 
brigadă de constructori și sim
țeam că printre cei din sat, cu 
calificarea pe care o dobindi- 
sem. voi fi mai de folos.

De oameni care să lucreze 
cimpul, satul nu ducea lipsă 
nici in anii din urmă. Dezvolta
rea secției anexe, extinderea iri
gațiilor. trecerea la plantații cu 
vii și livezi de pomi intensive, 
aduceau insă nevoia de oameni 
calificați in meserii, noi, de mo- 
topompiști, mecanici, asperso- 
riști, viticultori. Problema recru
tării lor nu a rămas numai pro
blema consiliului de conducere. 
Organizația U.T.C., pe baz.a stu
diului cerințelor, cunoscind În
clinațiile fiecărui tînăr. a trecut 
la recomandarea celor mai buni. 
Trimiși la cursuri sau școli de 
calificare, aceștia au devenit nu
cleul sectoarelor cheie ale pro
ducției. Cu o diplomă in buzu
nar. pentru ei, tentațiile puteau 
fi mari. în ei insă cooperativa 
investise bani și ei nu au dez
mințit încrederea pe care acea
sta le-o acordase.

— Cind eram in armată, imi 
spunea mecanicul Constantin 
Bozgan. mă atrăsese Uzina de 
vagoane din Arad. Din familia 
noastră insă rămăsese doar, 
mama, iar pămintul trebui ' • W 
aibă mai departe, moștenită ț 
trebuia lucrat. ■„ '

în cimp, la fel. tinerii îți vor
besc despre muncă nu doar ca 
despre o necesitate de ciștig, 
deși șl ciștigul e o măsură a 
muncii (numărul mediu de nor
me convenționale realizat jrlnă 
la sfirșitul lunii iulie, deț/catre. 
fiecare tînăr in parte, est^ de 
165, cu 45 peste media îmjegis- 
trată pe cooperativă).

Opinii asemănătoare celbr re
date am întilnit la toți, d-^ la cei 
mai In virată pînă la cei mai ti
neri. Tinerii — numai in evi
dența organizației U.T.C. pe co
operativă sint aproape 100 — 
mi-au vorbit despre muncă cu 
aceleași cuvinte pe care le-aș 
numi de sfătoșenie și înțelepciu
ne bătrineâscă. Am ineles că aici 
generația tinără crește, se for
mează, se dezvoltă într-un ade
vărat cult al muncii. Ei, desigur, 
nu fac prea multă teorie pe mar
ginea nevoii de a munci : știu, 
înțeleg că trebuie să munceas
că, și o fac conștient, iar aceas
tă atitudine este mai puternică 
decit orice cuvint.

★

— La care oră din zi vi s« 
pare satul mai frumos ?

Am adresat această întrebare 
nu numai președintelui, ci fie
cărui interlocutor (citiți cîteva 
zeci). Indiferent de care parte 
a zilei vorbeau, pentru fiecare 
din interlocutori satul este frtî- 
mos, meleagul natal e înarăgit. 
I-am dat insă dreptate preșe
dintelui. Da. seara este satul 
mai frumos, cind tinerețea revi
ne din cimp. Precizez insă acum 
in final (pentru că numai la ple
care am aflat și eu) : mai mult 
ca in oricare seară, in seara a- 
ceea. Pentru că in seara aceea 
se Încheia campania de recol
tare.
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ION BÂIEȘU

AVENTURILE
Cineva (nu vă spun numele lui, că nu vreau să-l fac de rîs) 

m-a deseîntat o noapte-ntreagă, înaintea meciului cu Brazilia, 
ca să mă convingă cum că alde Pele vor face pe dracu-n patru 
ca să câștigăm noi meciul respectiv, să încropim patru punctișoare 
și să fie astfel scoși englezii din plutonul alergătorilor spre finală. 
Eu ziceam că socoteala respectivă e așezată pe fire de nisip, 
și nul bazam pe un calcul făcut de o altă minte fierbinte și 
publicat într-un ziar mexican. Respectivul demonstra, cu cifre, 
ci brazilienii, în cazul în care pierd meciul cu românii la un 
scor de doi la zero, iar englezii cîștigă meciul cu cehii cu trei 
la zero, cad brusc pe locul trei. Atunci, mă întrebam, cum ar 
putea brazilienii să riște o astfel de afacere încurcată ? Dar de 
ce să nu fiu sincer pînă la capăt și de ce să nu recunosc că 
speram din toată alcătuirea mea fizică într-un meci nul.-In cazul 
acesta brazilienii ar fi ocupat tot locul întîi, cu cinci puncte, iar 

8. Pele nu cunoaște mila
noi am fi avut trei și speranța pentru locul doi. Mai circula, de 
asemenea, zvonul că brazilienii vor veni la stadion numai cu re
zervele și că meciul va fi pentru ei o oarecare distracție.

Ei bine, nu mai mică decît o capră bătrînă fu spaima care se 
cățără în spinarea noastră în clipa intrării echipelor pe teren. In 
fruntea cetei de brazilieni mergea însăși regele Pele, legănîndu-se 
pe mușchii lui magnifici, urmat de cumpliții toreadori Jairzino, 
Tostao, Paulo Cezar, Carlos Alberto și ceilalți. Speriații noștri 
copii călcau ca pe ace, cu frunțile leoarcă de sudoarea spaimei, 
căci gardianul buturilor continua, să fie, grație superbei încă- 
păținări a lui Angelo tot binefăcutul Adamache, uzurpatorul lui 
Răducanu.

Timp frumos, căldură mare, public fierbinte, sosit pe „Jalisco" 
în speranța unui spectacol de agrement sau circ. Mi-era frică, 
cinstit vă spun, de o catastrofă, singura speranță în calmarea 
situației avînd-o în arbitrul Marshall, născut prin Banat și bun 
vorbitor al limbii române. v

Imediat cum începe meciul, ochiul nostru vede o echipă ro

mână cu oasele și mușchii sleite de emoție, spaimă, groază și 
încrincenare, îngenuncliiată de primele curse ale fanaticului Jair- 
zino și de bombele lui Paulo Cezar. Asalturile braziliene vin 
unele după altele, ca valurile mării pe o plajă pustie, Lupescu 
nu-l poate scoate pe Tostao din transă, decît așezîndu-i picioa
rele de-a curmezișul și bușindu-l de pămînt, Adamache se repede, 
în ultima clipă la picioarele lui Paulo Cezar, Dinu se luptă corp 
la corp cu Pele, vine și Lucescu să pună un umăr la salvarea 
corăbiei pe jumătate scufundată, face un fault și de aici încolo 
începe sarabanda brazilienilor. Pele execută lovitura de la 18 me
tri, mingea trece pe alături, dar arbitrul cere repetarea loviturii. 
De ce P A doua zi, după meci, omul a explicat cuiva gestul cam 
în felul următor : din locul în care se afla el, văzuse mingea intrînd 
în plasă și atunci s-a grăbit să fluiere cu o secundă moi devreme, 
ca să ne salveze. Dar bunăvoința lui ne-a costat un gol, căci a 

doua oară regele a trimis o astfel de bombă prin spărtura zidului 
nostru, că abta după ce peluzele începuseră să răcnească de 
bucurie și uimire a văzut și Adamache mingea lăfăindu-se în ha
macul porții.

Brazilienii, măiculiță dragă, parcă au mîncat sămînță de cînepă, 
atacă furibunzi, nu-i mai înțeleg, ce-or fi avînd cu noi ele ne 
oropsesc, că doar sintem din aceeași frumoasă gintă ? După un 
șut setos al lui Everaldo, șut care ne îndoaie bara ca pe o nuia 
de alun, Jairzinho simte că a venit timpul să-și facă și el numă
rul, trece pe stingă, apoi pe dreapta, îl tăvălește prin iarbă pe 
Sătmăreanu de cîteva ori, pasează, primește centrarea de la Paulo 
Cezar și înscrie de la un metru. Îmi vine să mă bag în pămînt, 
simt că nenorocirea și rușinea vin spre noi ținîndu-se de mină, 
mai ales că se mai agață de picioarele lui Dumitrache un ghi
nion bestial, care îl împiedecă să înscrie de la zece metri, după 
o greșeală a lui Piazza.

In sfîrșit, îi dă dumnezeu și lui Angelo Niculescu mintea cea 
de pe urmă a românului, căci îl vedem aruneînd prosopul spre 

Adamache și îngăduindu-i lui Răducanu să intre și el în poartă. 
Parcă ne mai vine ceva aer în piept, băieții se dezmeticesc, își 
dau seama că nu există altă soluție decît. să iasă la bătaie, căci 
rost de milă din partea lui Pele nici cit negru sub unghie. In 
minutul 34 Radu Nunweiller face o deschidere perfectă spre 
Dumitrache. Mopsul îi croșetează în marele lui stil pe Brito și 
Fontana și șutează la colțișor, lăsîndu-l pe Felix cu privirea în 
iarbă. Hei, băieți, viața începe din nou, se poate încă discuta. 
Golul a plăcut mulțimii, averse de aplauze pentru noi, fotografii 
încep să fugă și spre poarta lui Felix.

ln^ repriza a doua începe să răsară un nou soare pentru noi. 
Intră în jocul lui obișnuit, de clasă mondială, Dembrovski; face 
niște fente ca să placă tribunelor și apoi plasează o lovitură de 
cap care de nițel s-a dus pe deasupra. Dinu Cornel, erou a 
trei meciuri, se luptă vitejește cu Pele, îl mai faultează o dată, în 
minutul 51, căci nu exista altă soluție, acesta execută dumne
zeiește, dar tot Ia fel apără și Răducanu, obligînd o mie de mexi- 
cance^ să-i trimită bezele. Și iată că brazilienii încep să obo
sească și să tragă de timp, iar spectatorii, care pînă atunci îi 
mîncau din ochi, fluieră și-i rușinează. Ne miroase tuturor a 
egalare, dar vine minutul 61, Pele se răsucește cu Dinu în spi
nare, înscrie, arbitrul cu suflet ca plinea caldă îl anulează și-i 
șoptește năbădiosului Mocanu să se calmeze, că altfel iese cu 
bucluc. Nu trec decît două minute, Sătmăreanu (of, doamne!) 
greșește o intercepție, mingea ajunge tot la Pele și acesta in- 
scrie de la cîțiva metri, Taman^o fiind absolut nevinovat. Dar 
e bine că nu ne lăsăm, că punem totul la bătaie,, că luptăm 
pentru ceva, nici noi nu știm exact pentru ce. Dar ce poți face 
împotriva destinului nu poți face împotriva lui Angelo care netom- 
nesam, îl scoate din teren pe Dumitrache, omul de gol, cînd putea 
sa-l cheme la pieptu-i pe omul lui cel mai drag, Lțicescu, care 
făcuse mai mult decît nimic în tot meciul. Intră Tătaru și ime- 
diat executa de pe dreapta două șuturi splendide ; din nou sin- 
tem mîngîiați cu aplauze. Apoi Sătmăreanu face și el o faptă 
creștinească, adică îi trimite o centrare bună lui Dembrovschi și 
acesta o lungește în colțul mort al lui Felix. Din păcate nu mai 
sînt decît opt minute, ne-ar mai fi trebuit măcar vreo treizeci 
ca să egalăm sau să învingem, dar arbitrul e și el obosit după 
atîta tevatură, fluieră, iar Angelo se duce la centru și-i acoperă 
pe jucătorii învinși cu pupături. Acuma, dumneavoastră, desigur, 
o să mă întrebați de ce n-a jucat Dobrin, ce era dacă juca el și 
unde am fi ajuns. Dar asta e altă poveste pe care, dacă o să 
fiți cuminți, am să v-o spun luni dimineață.
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• In turul doi al turneului 
international de tenis de la 
München, jucătorul român Ilie 
Năatase l-a învins cu 6—3, 
6—0, 6—4 pe, vest-germanul H. 
Plotz.

• Cel de-al 17-lea campionat 
mondial ' 
a luat .......
(R.F.G.) cu o dublă victorie a 
sportivilor maghiari. La indivi
dual, pe primul loc s-a clasat 
Peter Kelemen (Ungaria) 5 220 
puncte. Clasamentul pe echipe ; 
1. Ungaria — 15 483 puncte: 2. 
U.R.S.S. — 14 983 puncte ; 3. R.F. 
a Germaniei — 14 314 puncte ; 
4. S.U.A. — 14 140 puncte ; 5.
Franța — 13 5f0 puncte; 6. Sue
dia — 13 446 puncte.

vrem să fie cît mai frumoa
să, cit mai atractivă. E în 
puterea noastră să împlinim 
ceea ce dorim cu forțele pe 
care le avem, tocmai de ace
ea cînd aud pe unii din alte 
localități că nu dispun de 
baza materială pentru o anu
mită activitate sînt puțin con
trariat. Și mă întreb dacă au 
făcut totul, ei, cu forțele lor, 
ca să dispună de baza mate
rială invocată, sau dacă nu 
cumva folosesc această invo
cație pentru a motiva o anu
me inactivitate.

Omul din fața mea, profe
sorul Dumitru PECHEANU, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C. din Nămoloasa, 
rămîne puțin pe gînduri. Ar 
dori să discutăm și despre 
altceva, de pildă despre tî- 
năra Caterina Vlad, care a 
devenit una din cele mai 
bune uteciste din sat, sau 
despre Dragomir Oprișan 
care lucrează ca șofer în Ga
lați și se întorcea duminicele 
în comună pentru a tulbura 
liniștea concetățenilor, însă 
acum, de o săptămtnă, efor
turile pentru a-l atrage și pe 
el în activitatea cultural-spor- 
tivă duminicală din Nămoloa
sa a dat roade așa că... Dar

I.C.P.U.E.C., au trebuit să fie 
revizuite.

Intervenția a fost strict ne
cesară, deoarece F.E.A. lu
crează pe bază de blocuri ti
pizate. Or, documentația pre
zentată de I.P.A. n-a avut în- 
trutotul în vedere acest lu
cru, desigur foarte important, 
aducînd la omologare o con
strucție care înmulțea numă
rul de' blocuri existent. „Evi
dent — ne spune inginerul 
Vasile Rizan, de la I.C.P.E., 
specialistul care a reprezentat 

organul ce execută omologă
rile în industria electrotehni
că — ar fi fost în interesul 
producției dacă cercetarea 
s-ar fi apropiat mai mult de 
gîndirea tehnologică“.

Cît privește acest deziderat, 
el ar fi fost împlinit cu mai 
multă promptitudine și com
petență, dacă și producția, 
respectiv F.E.A., ar fi acor
dat un sprijin mai substanțial 
cercetării, prin asistență teh
nică și materială, în scopul 
construirii prototipurilor care 
urmau să fie omologate. A- 
ceasta pentru că la ora actua
lă I.P.A. nu dispune de con-

VINERI 7 AUGUST 1970

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și tovarășul ION 
GHEORGIIE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au primit din partea to
varășilor WLADYSLAW GOMULKA, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
MARIAN SPYCHALSKI, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone și JOZEF CYRANKIEWICZ, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, următoarea telegramă :

Vă mulțumim dumneavoastră, precum și poporului frate 
român, pentru urările adresate cu prilejul sărbătorii Re
nașterii Poloniei.

împreună cu întregul popor ne bucurăm de relațiile de 
prietenie existente care leagă ambele noastre țări și expri
măm convingerea că relațiile frățești reciproce se v or dez
volta multilateral spre binele popoarelor noastre, în inte
resul unității comunității socialiste și al păcii.

Folosindu-ne de acest prilej, vă transmitem urări de 
succese în continuare în construirea României socialiste.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a primit din partea 
tovarășului N. PODGORNÎI, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările prietenești și bu
nele urări transmise cu prilejul realegerii mele în funcția 
de Președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de succese in 
activitatea dumneavoastră, spre binele poporului român, în 
interesul dezvoltării în continuare a prieteniei și colaborării 
multilaterale între țările noastre, al cauzei socialismului și 
păcii.

CRONICA 
U.T.C.

Joî dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la So
fia, o delegație a U.T.C., 
formată din tovarășii Ionescu 
Daniel, membru al Biroului 
Consiliului pentru munca în 
rîndul elevilor de pe lingă 
C.C. al U.T.C., secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Li
ceul „Nicolae Bălcescu“ din 
București, Barbu Tatiana, 
membră a Consiliului pentru 

■ yuunca în rîndul elevilor de 
pe lingă C.C. al U.T.C., se
cretară a Comitetului U.T.C. 
'de la Liceul din Găești, și 
Pîncu Eugen, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la Li
ceul Industrial Energetic din 
Craiova, care la invitația C.C. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist, a participat 
la tabara-seminar organizată 
pentru cadrele de conducere 
din licee.

puteul“
(Urmare din pag. I)
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Prin expresia „înainte de 13“ 
fiecare sighișorean înțelege exact 
același lucru, 13 mai, ziua mari
lor inundații, ziua care se va 
maj păstra încă multă vreme în
tipărită ca o umbră pe zidurile 
orașului, și care nu se va șterge 
niciodată în amintirea oameni- 
lor pînă cînd ea se va confunda 
cu legenda.

— Cum a fost ?
’Rememorarea readuce parcă 

spaima pe chipul interlocutoru-

— Am recepționat semnalul de 
alarmă transmis de la Odorhei — 
își amintește directorul financiar 
tovarășul Ion Gosthi, pe la orele 
Io- Aflate în alertă, forțele din 
unitățile combinatului au putut 
ti mobilizate imediat. Prima dis
poziție pe care am dat-o : să fie 
demontate motoarele electrice si 
urcate Ia etaj, iar materia primă 
și producția de țesături să fie ri
dicate pe platforma improvizată 
V'5 m. La ora 19 apa atingea 

1,3 *? ’ !?r a miezul nopții tre
cea de 3 m. în cea mai mare 
Parte munca noastră a fost za
darnica. Rana a durat două zile 
Și două nopți după oare apele 
au început să se retragă.

Apele s-au retras într-adevăr 
lasind insă în urma lor pagube 
imense. Combinatul a pierdut nu
mai m 13 și 14 mai> 2Q 000 C00 
tei. Apoi a urmat perioada de 
staționare a celor peste 600 uti
laje afectate. la pagubele inițiale 
adiugindu-.se alte 35 milioane.

I nitațile combinatului nu 
au fost părăsite nici un moment 
-- ne relatează șeful adjunct al 
fabricii țesături de lină, tovară- 
șui Ernest Botscher - dar lupta 
torLlT PevtrU recilPf,area materialelor din nămol și de refa
cerea secțiilor și utilajelor a în
ceput cîtex’a zile mai tîrziu, cînd 
ppfle au în matca

nn -0 mai, la propriu vorbind, 
întreaga țară era alături de noi 
așa cum a fost alături de toate 
™LP'e. °jte de calamități. Am 
simțit imediat umărul de nădejde 
al partidului și guvernului spri- 
pmndu-ne în toate chipurile po
sibile : de la trimiterea cu uimi
toare operativitate a alimentelor 
Și medicamentelor distribuite gra- 
tuit sinistraților. pînă |a acorda
rea Prin contul 281 - deschis 
imediat Ia bancă, a 26 000 000 |ej 
pentru refacerea secțiilor dis- 
In'bnnC r “ tr'rn,itere<a celor pes
te 300 de specialiști de înaltă ca
lificare de la diverse întreprin
deri similare din țară, pînă la 
înlocuirea integrală a utilajelor 
care nu mai puteau fi recuperate.

— Cît au durat reparațiile?
— I 440 de ore Ia fabrica de 

matase ceva mai puțin la cele 
fie lină și bumbac, ne răspunde 
imediat inginera șefă, tovarășa 
Maria David. avînd această cifră 
bine întipărită în memorie.

— De ce calculați în ore ?
Pentru că s-a muncit neîn

trerupt, zi și noapte ca într-un 
singur schimb neîntrerupt, timp 
în care cei 4 000 de sala- 
nati ai noștri, alături de spe- 

d,in.tară, alături de cei 
1-0 de elevi, care zilnic ne-au 

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști 
ai P.C.U.S., condusă de tova
rășul I. I. Jemerov, prim- 
adjunct al șefului secției con
strucții a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Ion Șt. Ion, 
vicepreședinte al Consiliului 
Economic, Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la 
al P.C.R., de activiști 
partid.

Au fost prezenți A. V. 
sov. ambasadorul Uniunii 
vietice la București, 
membri ai ambasadei.

c.c. 
de

Ba-
So-

ȘÎ

La invitația Uniunii Scriito
rilor, a sosit în țara noastră 
scriitorul sovietic Oleș Gon- 
cear, secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.S.S. Ucraineană.

în timpul șederii în Româ
nia. oaspetele sovietic se va 
întîlni cu scriitori români și 
va vizita instituții de cultură.

și au muncit 
_ ö conștiință pa- 
numai în astfel de

venit în ajutor 
mult, eroic, cu 
triotică care i-, 
împrejurări poate fi remarcată cu 
adevărat.

Dar fără ajutorul prompt și 
masiv al statului, de care vorbea 
tehnicianul Ernest, de care vor
bește fiecare salariat al combi
natului, eroismul oamenilor n-ar 
fi fost deajuns.

Dimensiunile umane și mate
riale ale acestui ajutor au depă
șit orice închipuiri. Dacă ar fi 
să ne referim doar la cel mai 
neînsemnat dintre ele, respectiv 
la valoarea apei minerale, dis
tribuită muncitorilor în mod gra
tuit în acele zile, această cifră e 
totuși impresionantă : 30 000 lei; 
sau dacă ar fi să ne referim doar 
la suma de 1 100 000 cît repre
zintă salariile acordate muncito
rilor pentru zilele cînd aceștia 
n-au putut veni la muncă pen
tru că se luptau cu dezastrul în 
propriile lor gospodării acest 
gest umanitar al statului emoțio
nează profund ; sau dacă ar fi 
să ne referim doar la cele 360 000 
lei cît reprezintă piesele de 
schimb aduse urgent din import 
pentru reparațiile utilajelor, la 
cei peste 1 000 000 lei cît repre
zintă valoarea lucrărilor efectu
ate de cei 300 specialiști din țară

(Urmare din pag. I)

cel mai ridicat al tehnicii și 
tehnologiei electronice, cadre
le de specialiști. Inginerii e- 
lectroniști care ies pe porțile 
Politehnicii nu numai că sînt 
insuficienți, dar sînt și ne
corespunzător pregătiți din 
punctul de vedere al produc
ției pentru a aborda imediat 
cercetarea“. Din această cau
ză, în momentul în care pă
trund în institut ei se găsesc 
in situația de a nu ști cum se 
rezolvă o serie de probleme 
elementare, ceea ce duce la 
realizarea unor cercetări, a 
unor proiecte, nesatisfăcătoa
re. „Exemple care să ilustre
ze acest lucru, ne spune tov. 
RADU DORDEA, inginerul șef 
al Fabricii de elemente de 
automatizare — există, spre 
regretul nostru, destul de mul
te. Cel mai elocvent mi se 
pare a fi documentația 
pentru mașinile de calcul 
electronice de birou, pregătită 
de I.C.P.U.E.C., care urmează 
să fie refăcută de către spe
cialiștii uzinei, deoarece nu
meroase cerințe de fabricație, 
cum ar fi condițiile tehnologi
ce de execuție, materialele 
necesare, instrucțiunile de re
glaj sau nomenclatorul, n-au 
fost rezolvate optim“.

De fapt, nici nu se putea 
întocmi un proiect optim în 
condițiile în care în cadrul 
institutului respectiv se simte 
mai mult decît în alte părți 
insuficiența tehnologică din 
pregătirea cercetătorilor, 
drept, pentru remedierea

E
a-

Finiș într-una din probele de 
alergări
Foto: V. RANGA
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DUPĂ UN 
SPECTACOL' 

ATLETIC AGREABIL 
ÎN PRIMUL 
LOR MECI

România
Cu tot avantajul de 16 puncte 

acumulat în prima zi, reprezenta
tiva noastră feminină a pierdut în 
final cu trei puncte întilnirea cu 
reprezentativa S.U.A. A doua zi a 
concursului, a fost o zi de luptă 
crîncenă, în care multe din parti
cipante, în special româncele, și-au 
bătut recordurile personale și 
chiar republicane. Astfel în șta
feta 4x400 m, ultima probă a con
cursului, care a decis de altfel și 
victoria americancelor (scorul era 
63—63), atletele noastre, deși în
vinse, âu realizat totuși un nou re
cord republican 3:37.8. De aseme
nea, în cursa de 1 500 m, junioara 
Maria Lincă. a obținut și ea un 
nou record de junioare și senioare 
cu 4:20,0, însă a fost întrecută de 
reprezentantele S.U.A., Larreux și 
Johnson, care au trecut împreună 
linia sosirii în 4:17.3. Valeria Bu- 
fanu și Elena Mînza. sosite pe 
locurile II șl III la 100 m garduri, 
au egalat recordurile republicane 
de senioare (13,5 și respectiv de 
junioare (14,0). cursa fiind cîști- 
gată de Petty Johnson.

Cele cțteva lacrimi încolțite la 
finalul întîlniril în ochii Valeriei 
Bufanu și ai altor atlete, sau țipe
tele de bucurie ale oaspetelor, nu 
au făcut decît să confirme dîrze- 
nia cu care fiecare a dorit victo
ria. A fost o întrecere echilibrată

și imaginea ar fi suficient de 
globală, suficient de grăitoare.

— Să revenim însă la zi. Spu
neați ca toate utilajele au fost 
repuse în funcțiune, că produc 
din plin. Care e situația produc
ției acum ?

— Pe 7 luni planul la pro
ducția globală și marfă a fost 
realizat în proporție de 91 la 
sută, ne spune directorul gene
ral. Din cele 15 milioane lei pe 
care ne-am propus să-i recupe
răm din paguba provenită din 
staționarea utilajelor, numai în 
luna iulie am recuperat 2,5 mi
lioane. Cu toate aceste condiții 
spec’ale și de loc favorabile în 
care au fost obligați să munceas
că muncitorii Combinatului tex
til din Sighișoara în lunile de 
„după 13“, ei sînt hotărîți să-și 
mențină ritmul eforturilor la a- 
ceeași intensitate pentru o recu
perare cît mai grabnică a pier
derilor suferite, pentru întîmpi- 
narea zilei de 23 August cu suc
cesele cele mai grăitoare. Ele se 
anunță de altfel încă de pe a- 
cum. Pentru că numai pe două 
zile din luna august, aici s-au 
realizat 3 000 kg de fire de lină, 
2 281 mp țesături din lină și 
13140 mp de țesături din bum
bac peste plan.

cestei deficiența de cîțiva ani 
se organizează aici, în mod 
sistematic, cursuri cu specia
liștii. De altfel, în ultimă in
stanță chiar și pregătirea pro
iectului „incriminat“ — după 
cum arată conducerea institu
tului — a constituit o bună 
școală, care va permite tre
cerea la pregătirea calculato
rului de capacitate medie, pri
mul mare obiectiv al cercetă
rii și proiectării electronice 
profesionale din țara noastră.

Lipsa unor cadre cu o com

PREGĂTIREA
TEHNOLOGICĂ

plexă pregătire tehnologică se 
face simțită într-o proporție 
mai mare sau mai mică și în 
unele cercetări efectuate la 
I.P.A. Concret, colectivele de 
cercetători de aici, care, în ge
neral, și-au cîștigat un presti
giu binemeritat, au conceput 
și proiectat în ultimul timp, 
după cum afirmă specialiștii 
de la F.E.A., o serie de apa
rate neconforme, în unele pri
vințe. cu realitățile tehnologi
ce, cum ar fi regulatoarele 
X-75 și ELC-114. Din aceste 
motive, proiectele respective, 
e adevărat. într-o proporție 
mai mică decît cel realizat de

desfășurată în limitele unei înalte 
sportivități și dominată pe întreg 
parcursul de prietenia legată pe 
gazonul stadionului rămînînd de
sigur în amintirea celor prezenti, 
concurenti și spectatori.

de pentatlon modern 
sfîrșit la Warendorf

(Urmpre din pag. I)

lu-

„Speranțele olimpice“ ale atle
tismului din 8 țări se întîlnesc 
începînd de astăzi, la Cîmpu- 

lung Muscel, în

începînd de astăzi, Cimpulung- 
Muscel va trăi, timp de trei zile, 
momente marcante în istoria sa 
sportivă. în pitorescul orășel 
la poalele Carpaților, și-au 
intllnire ’ ’
niori din R.D.G., U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria Bulga
ria, Cuba și România. Caracteris
tica principală a concursului, do
tat cu Cupa „Prietenia- — compe
tiție ale cărei prime ediții s-au 
desfășurat sub titulatura de „Spe
ranțe' olimpice“ — nu este însă 
numărul mare de participanți ci, 
mai cu seamă, valoarea lor. Este 
suficient să remarcăm doar cîțiva 
dintre cel mal buni pentru a în
țelege că unii dintre ei au perfor
manțe superioare chiar multor 
atleți seniori- din reprezentativele 
unor țări europene. Astfel, vor fi 
prezenți, printre alții, Hans Hen- 
ning (R.D.G.) cu 1 : 48,8, la 800 m.. 
Hans ioachim (R.D.G.) cu 10,3 și 
21,0 la probele de viteză. Serghei 
Korobov (U.R.S.S.) cu 66,96 m. la 
ciocan, Pedro Pereg (Cuba) cu 
16,38 m. la triplusalt, Vladimlr 
Maly (Cehoslovacia) creditat cu 
2.11 m. la înălțime, Erika Rudolf 
(Ungaria) cu 1,76 m„ la aceeași 
probă. Alexandru Janev (Bulgaria) 
cu 47,9 sec. la 400 m. plat, etc. 
Dintre reprezentanții noștri reți
nem pe Eleonora Monoranu (cu 
11,9 la 100 l-n. și 24.6 la 200 m.),
Eva Zorgo (cu 49.88 m. la sulițe), 
Roxana Vulescu (1,68 m. la înăl
țime. și Nicolae Sacacl 1 :63,3 la 
800 m.

cu Dumitru Pecheanu poți 
vorbi pe îndelete despre fie
care tinăr din comuna Nă
moloasa și nu numai așa, la 
general, ci cu lux de amănun
te biografice, cu aspecte din 
viața fiecăruia, căci îi cu
noaște bine pe toți și organi
zația U.T.C. a avut și are un 
rol important în devenirea 
tuturor. La fel de bine îl cu
nosc și tinerii. Și nu numai 
ei. Ne amintim un fapt. Cu 
cîteva luni în urmă, intr-o 
duminică, îl căutam pe Du
mitru Pecheanu, secretarul 
U.T.C. prin comună. Am în
ceput să întrebăm de la mar
ginea satului de el și un bă- 
trîn ne-a răspuns că l-a văzut 
cu un ceas înainte cu un grup 
de tineri pe o uliță mergînd 
din casă în casă pentru a co
lecta fier vechi, borcane sau 
alte deșeuri. Am întrebat pe 
al doilea, pe al treilea, pe al 
cincilea, pe al zecelea și toți 
ne răspundeau că l-au văzut, 
că îl cunosc, că e un profesor 
foarte bun și știe să vorbeas
că pentru fiecare după cum 
este omul. Nu uitau să amin
tească lingă numele lui sala 
de dans, clubul tineretului, 
șezătorile, stadionul. Ne-am 
zis atunci că faptele deosebi
te se asociază firesc și pen
tru totdeauna cu numele o- 
mului.

diții optime 
prii, ceea ce 
puține ori

în atelierele pro- 
a făcut ca nu de 
unele prototipuri 

să nu funcționeze din cauza 
unor defecțiuni constructive 
simple.

Cu alte cuvinte, colabora
rea în raporturile dintre cer
cetare și producție nu trebuie 
să se măsoare milimetric de 
către nici unul din cei doi 
factori. E necesară, așa cum 
arăta și inginerul Toader Ste- 
lian de la I.P.A., o intercon- 
diționare complexă în intere
sul dezvoltării industriei 
electronice. De asemenea, ar 
fi bine dacă în colectivele de 
cercetare ar exista un număr 
mai mare de ingineri cu o 
bogată experiență tehnologi
că, care să cunoască bine pro
ducția, orientînd astfel lucră
rile în direcția optimă.

Credem că atît centrala in
dustrială, cît și Ministerul In- 
vățămîntului, ar trebui să ia 
măsurile ce se impun pentru 
a accelera și îmbunătăți con
tinuu procesul de formare a 
cadrelor, în sensul instruirii 
lor tehnologice. Poate n-ar fi 
rău, așa cum spunea și ingi
nerul V. Dordea, dacă s-ar 
produce o sudură mai mare 
între cercetare și fabricație 
pe linia gîndirii tehnologice, 
prin trecerea unor unități ști
ințifice în structura produc
ției. De exemplu, I.C.P.U.E.C., 
ar putea foarte bine să intre 
în structura unei fabrici de 
calculatoare. în felul acesta, 
fluxul pregătirii cercetătorilor 
ar trece, implicit, „prin retorte
le“ tehnologiei de producție.

CITITORII 
SESIZEAZĂ
• Ilegalități cu forme 

„legale"
Un accident de muncă, eu 

consecințe deosebit de grave, 
petrecut cu aproape doi ani în 
urmă, l-a imobilizat la pat pen
tru foarte multă vreme pe șofe
rul Gheorghe Enache. salariat 
la I.A.S. Căzănești, .județul Ia
lomița. Cum era și firesc într-o 
asemenea situație, la timpul 
respectiv organele de asigurări 
sociale i-au fixat pensia cuv.e- 
nită. Cum era de asemenea fi
resc, victima a chemat în jude
cată pe șoferul Gheorghe Dră- 
goi, vinovat de accident, salariat 
la același I.A.S., ca și Tntre 
prinderea care răspunde pentru 
faptele angajaților săi. Procesul, 
pus pe rol cu un an în urmă, 
nici pînă astăzi n-a primit o 
soluționare definitivă. De ce 
această tergiversare ? Motivul 
l-am aflat, prin intermediul 
unei scrisori pe care Gheorghe 
Enache a trimis-o recent redac
ției. Un întreg șir de dificul
tăți create de însăși unitatea la 
care a funcționat timp de 9 ani 
și Care acum nesocotește nu 
numai apelul la omenie al fos
tului său angajat (victima are 
în întreținere patru persoane, 
dintre care doi copii minori) 
dar și dispozițiile legi’. Solici
tată să trimită judecătoriei o 
adeverință din care să reiasă 
cîștigul mediu realizat de 
Gheorghe Enache în anul 1968, 
pe baza căruia să i se poată 
calcula despăgubirile la care 
are dreptul, conducerea I.A.S. 
Căzănești comunică suma de 
1600 lei lunar. După cîtva timp 
— o altă sumă : 1490 lei. In
stanța a fost obligată să ceară 
conducerii I.A.S.-ului să preci
zeze exact situația reală. Ce a 
urmat după aceea : cinci adre
se oficiale, toate parafate, prin 
care se certifică de fiecare 
dată o altă sumă. Și în tot acest, 
timp. Enache Gheorghe. aflat 
încă în spital, adresează condu
cerii I.A.S.-ului repetate rugă
minți pentru rezolvarea legală 
a cazului său.

Așa cum rezultă din rindu- 
rile corespondentului nostru, 
lipsa de răspundere, superficia
litatea fac casă bună la I.A.S. 
Căzănești. De aceea ne simțim 
obligați să reamintim tovară
șului director, pe această cale, 
faptul că eliberarea unei ade
verințe, dincolo de realitatea 
pe care ea trebuie s-o conțină, 
nu este nicidecum un gest de 
bunăvoință, ci o*  obligație pen
tru care persoanele vinovate 
de neîndeplinirea ei trebuie să 
răspundă. Pentru că, dincolo de 
adeverință se află, dacă nu o 
minciună, cel puțin o încercare 
de escamotare a adevărului.

• O întrebare 
deocamdată fără 

răspuns
Scrisoarea unui grup de tineri 

din comuna Negrești, județul 
Cluj, aduce din nou în discut’e 
un fapt pe care-1 întîlnim. din 
păcate, destul de frecvent în MIRCEA NICOLAE

dialogul ziar-cititor : lipsa de 
preocupare din partea organi
zațiilor U.T.C. comunale pentru 
organizarea și desfășurarea la 
sate a unor activități cultural- 
educative. instructive, care să 
răspundă solicitărilor tinerilor. 
„Avem un cămin cultural nou. 
mare .și frumos, cu care s-ar 
putea mindri orice comună. Ne
cazul care ne-a determinat să 
vă scriem este acela că el stă 
în permanență închis. Cînciva 
am avut un aparat de proiecție. 
Nu funcționa e! prea bine, dar 
de trei ori pe săptămînă puteam 
să vedem totuși un film. A dis
părut insă fără urmă. La fel 
s-a intimplat și cu televizorul 
aflat in dotarea căminului. Cit 
despre activitățile cultu ral-a r- 
tistice care ar trebui să nu lip
sească, atunci cind se organi
zează — cu totul intimplător — 
trebuie să ne resemnăm. Aceas
ta, din ca iza unor nunți sau 
botezuri care se țin în localul 
căminului cultural. Nici aceia 
care x or să împrumute o carte 
de la bibliotecă nu aii o soartă 
mai bună. Fără program (le 
funcționare. bilbioteca. există 
..in sine", dar nu pentru noi“, 
încercările tinerilor de a se 
face auziți, menționează in con
tinuare autorul scrisorii, r.u au 
trezit nici un eco".. iar solici
tările lor sînt tratate în comu
nă cu o totală și senină indife
rență. Chiar să nu existe un 
remediu ? Iată o întrebare care 
ar fi trebuit să preocupe pînă 
acum Comitetul județean Cluj 
al U.T.C. și Comitetul județean 
de cultură și artă de la care 
tinerii comunei Negrești vor să 
afle răspunsul. Alături de ti
neri. așteptăm de data această 
și noi un răspuns.

RĂSPUND 
FACTORII 
AVIZAȚI

• ION PREJBEANU. COMU
NA LAZU, JUDF.TU1. DOLJ :

Dv. ați primit intr-adevăr re
comandarea de la I.M.A. — 
Plop.șor pentru a urma cursu
rile Școlii profesionale de me
canici agricoli din localitatea 
Sîntana — Arad. Recomanda- 
reă a fost dată asa cum am 
aflat apoi de la organele com
petente eu care am luat legă
tura între timp, pentru specia
litatea de mecanic agricol, cali
ficare pentru care există pos
turi neacoperite în schema uni
tății agricole. După absolvirea 
anului I, însă v-ați prezentat 
pentru practică la I.M.A. — 
Plop.șor cu specialitatea modifi
cată in aceea de electrician. 
Dar pentru această meserie uni
tatea care suportă cheltuielile 
de școlarizare nu și-a dat con- 
sirnțămîntul. Mai mult, după 
absolvire. încadrarea în rminiă 
nu Va fi posibilă. întrucit I.M.A. 
nu are posturi libere de aceas
tă natură. Ieșirea din impas nu 
o x'edem decît prin respecta
rea din partea dv. a obligațiilor 
menționate în contractul înche
iat. inclusiv’ specialitatea pen
tru care ați fost trimis la șco

larizare.

• GHEORGHE GH., COMU
NA MIHAI BRAVE,JUDEȚUL 
ILFOV : Cazul tinărului Cris- 
tea Botcanu din comuna Mihai 
Bravo, la data cind ați trimis 
redacției scrisoarea, era cu
noscut de toate autoritățile co
munale. Provenind dintr-o fa
milie neorganizată, educația 
minorului a fost lăsată la voia 
întimplării. fără ca cineva sa 
se. ocupe de soarta sa. Datorita 
lipsei de preocupare a părinți
lor și a Consiliului popular co
munal — adăugăm noi, care nu 
•a intervenit cu hotărîre atunci 
cînd intereiele minorului o ce
reau — Cristea a lăsat, in plata 
■domnului școala, după ce a re
petat de trei. ori clasa a l-a si 
de cit.c două ori clasa a H-a si 
a Itl-a. S-a apucat aioi să 
muncească „Cu ziua“ pe la oa
menii din comună. Anul aces
ta. cînd și-a manifestat singur 
dorința sa continue școala n-a 
mai fost posibilă înscrierea lui 
deoarece dcjiășea virsta permi
să de regulamentul școlar. 
Acum, in urma int--’rvsnției or
ganului județean U.T.C., atit 
președintele Consiliului popular 
cit .și directorul școlii din co
mună au dat. asigurări că i-au 
fost create condiții bune de 
viață, oare să-i permită și pre
gătirea pentru terminarea școlii 
generale la fără frecvență.

CURIER
JURIDIC

• V1OREL DIACONU. CO- 
MUNA BRASTOV AT, DE- 
TUL OLT . Tată răspunsul la 
cele două întrebări ale dx. •

— Angajații cu contract, de 
muncă pe durată determinată 
au dreptul Ia ajutoare sociale 
pentru motive de boală, potrivit 
I-LC.M. nr. 880 1965 dacă au o 
vechime în muncă de cel puțin 
4 luni în ultimele 12 luni pre
mergătoare concediului medical, 
sau de 10 luni in ultimii doi am 
premergători concediului medi
cal. Ajutoarele de maternitate, 
așa cum precizează articolul 3 
aliniatul II din același act nor
mativ, se acordă in condiții a- 
semănătoare cu ajutoarele so
ciale pentru caz de boală.

— Șunlihitoarelor le subzistă 
contractul de muncă numai 
pînă la întoarcerea titularilor 
posturilor, De altfel, pentru a- 
cest. motiv, contractul de mun
că nu ar^ un caracter perma
nent. ci numai pentru o perioa
dă precis determinată.

ADRIAN ZIDARU — OLTE
NIȚA. JUDEȚUL ILFOV : Exi
stă. intr-adevăr, cîtex'a sit’-ații 
cînd deși activitatea angajatu
lui se întrerupe pentru o anu
mită perioadă, vechimea în 
muncă se păstrează totuși. 
Frecventarea cursurilor unei 
școli de specializate, cu re
comandarea instituției sau în
treprinderii, este una din aces
te situații. Vechimea neîn're- 
ruptă în muncă se păstrează nu
mai dacă angajatul se reînca
drează în muncă în cel mult 90 
de zile de la data absolvirii 
cursurilor.

Rubrică redactată de
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Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

Intervenția reprezentantului României
GENEVA 6. — Corespondentul Agerpres, Hori» Liman, trans

mite : în ședința de joi a Comitetului pentru dezarmare, șeful de
legației române, ambasadorul Ion Datcu, a consacrat intervenția 
sa problemelor deceniului dezarmării (1970—1980) proclamat la 
eea de-a XXIV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

E1 a arătat că însemnătatea 
deosebită pe care România o a- 
tribuie programului deceniului 
derivă din poziția sa fermă în 
favoarea dezarmării generale și, 
înainte de toate, a dezarmării 
nucleare. Guvernul român con
sideră că este imperios necesar 
să se imprime un ritm nou tra
tativelor dezarmării, orientîndu-le 
asupra problemelor de fond, să 
fie angajate neintîrziat negocieri 
intense, de natură să ducă, în cel 
mai scurt timp, la realizarea u- 
nor măsuri practice de sistare a 
cursei înarmărilor, a unor pași 
eficienți în direcția dezarmării.

Programul deceniului, a spus 
ambasadorul Ion Datcu, trebuie 
să cuprindă un ansamblu coerent 
de măsuri eșalonate în timp și 
circumscrie precis țelului final 
—- dezarmarea generală. Este im
portant ca deceniul să marcheze, 
chiar de la începutul său, pași e- 
fectivi pe calea reducerii și înce
tării cursei înarmărilor, a înfăp
tuirii dezarmării.

Est» timpul ca, procedînd cu 
toată răspunderea, să se pășească 
pe făgașul înfăptuirilor practice, 
să se treacă la negocierea unoi' 
acorduri trainice si echitabile de 
dezarmare care să ofere fiecărui 
popor certitudinea păcii și secu
rității sale, garanția de nădejde 
că poate să-și dedice toate ener
giile și resursele muncii pașnice 
și bunăstării, la adăpost de peri
colul războiului, a celui atomic, 
în nrimul rînd.

Programul deceniului va trebui 
să înscrie dezarmarea generală ca 
obiectiv fundamental, cu com
ponenta sa principală, dezarmarea 
nucleară, precum și o suită dc 
măsuri parțiale, să fie corelat cu 
ansamblul preocupărilor comuni
tății internaționale nentru întă
rirea năcii si securității în lume, 
cu cel de-al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvol
tare. Este esențial să se 
premise corespunzătoare 
asigurarea participării la 
cierile de dezarmare a 
statelor interesate.

Negocierile de dezarmare și 
orice instrument internațional în 
acest domeniu, a spus în conti
nuare reprezentantul român, tre
buie să se afle în strictă confor
mitate cu dreptul statelor la in
dependență și suveranitate națio
nală, la existență de sine stătă
toare, fără nici un amestec din 
afară, precum și cu dreptul 
egal la pace și securitate în 
lațiile internaționale.

între măsurile de încetare
cursei înarmărilor și de dezarmare 
o importanță deosebită o pre
zintă negocierea unui tratat de 
dezarmare generală, ca obiectiv 
fundamental ; înghețarea și redu
cerea bugetelor militare ale tu
turor statelor; acordarea unor 
garanții ferme de securitate sta
telor neposesoare de arme nucle
are ; asumarea, printr-un instru-

creeze 
pentru 
nego- 

tuturor

merit internațional cu forță obli
gatorie și vocație universală a u- 
nor angajamente ferme de nere- 
curgere la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței și nea
mestec, sub nici o formă și nici 
o împrejurare, în treburile in
terne ale altor state, interzicerea 
efectuării de manevre militare pe 
teritoriul altor state, interzicerea 
creării de noi baze militare și 
amplasării de noi arme nucleare 
pe teritorii străine, măsuri de li
chidare a bazelor militare pe te
ritoriul altor state și retragerea 
trupelor în limitele frontierelor 
naționale ; măsuri de lichidare a 
blocurilor militare ; măsuri de 
dezarmare nucleară ea interzice
rea experiențelor subterane 
asemenea arme, 
folosirii armelor 
cetarea fabricării
cleare, inclusiv a producției de 
materiale fisionabile s, 
destinate scopurilor militare 
transferarea stocurilor de aseme
nea materiale spre utilizări paș
nice, reducerea și, în ultimă ins
tanță, lichidarea arsenalelor nu
cleare și a mijloacelor de trans
portare a lor Ia țintă ; scoaterea 
în afara legii și distrugerea celor
lalte arme de nimicire în masă ; 
reducerea armamentelor conven
ționale și a efectivelor forțelor 
armate ; măsuri eficace de dez
armare și securitate pe plan re
gional, îndeosebi crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii, însoțite de garanții 
ferme de securitate.

în încheiere, șeful delegației 
române a relevat datoria Comite
tului pentru dezarmare ca, prin 
eforturile tuturor membrilor săi, 
să alcătuiască programul deceniu
lui solicitat de Adunarea Gene
rală a O.N.U., pentru a-1 supune 
spre dezbatere și definitivare ce
lei de-a XXV-a sesiuni a acesteia.

După cuvintarea reprezentan
tului român, delegații Iugoslaviei, 
Canadei, Cehoslovaciei și Japo
niei 
cîte un document de lucru pri
vind eventuala interzicere a pro
ducției și utilizării armelor chi
mice și bacteriologice.

cu 
interzicerea 

nucleare ; în
de arme nu-

speciale

au prezentat Comitetului

lor 
re-

a
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S. U. A. — Aspect din timpul recentelor incidente rasiale din orașul Newark

ORIENTUL
APROPIAT
• încheierea Confe
rinței de la Tripoli 
• Consultările de la

New York

• STATELE UNITE Șl 
SPANIA au semnat joi a- 
cordul cu privire Ia prelun
girea termenului dc utilizare 
a bazelor militare americane 
de pe teritoriul spaniol pe 
următorii 5 ani. Noul acord 
„de prietenie și cooperare“ 
dintre cele două țări conține 
prevederi mai detaliate decit 
acordurile anterioare referi
toare la prezența bazelor mi
litare americane în Spania. 
Statele Unite vor putea uti
liza conform stipulațiilor a- 
cordului bazele aeriene de la 
Torrejon și Saragosa, baza 
navală de la Rota și menține 
trupe americane cu un efec
tiv de 10 000. in schimbul 
acordării de către S.U.A. a 
unor credite cu care Spania 
va achiziționa echipament 
militar american modern. 
Acordul a fost 
către secretarul
S.U.A., William
ministrul de externe al Spa
niei, Gregorio Lopez Bravo, 
sosiți la Washington in a- 
cest scop.

desemnat 
de stat al

Rogers, și

• HEIN’Z KUHN, primul mi
nistru al guvernului landului 
Renania de Nord-VVestfalia, și-a 
încheiat miercuri vizita în Polo
nia, informează agenția P.A.P. In 

Heinz 
Ta

ultima zi a șederii sale. 
Kiihn a tăcut o vizită Iui

RAVAGIILE URAGANULUI „CELIA"
Uraganul Celia, care după ce a traversat Marea Caraibilor s-a 

abătut luni și marți asupra unei porțiuni a coastei de sud a Sta
telor Unite, a provocat 32 de victime omenești — și pagube ma
teriale în valoare de sute de milioane de dolari. Statul Texas a 
fost cel mai puternic lovit de uragan, care se deplasa cu o vi
teză de 200 km pe oră. Cel puțin 12 localități au fost distruse 
total sau parțial. Președintele Nixon a declarat această regiune 
„zonă de dezastru“, alocind fonduri pentru ajutorarea sinistra- 
ților, repararea arterelor de comunicație ctc. Numai în stațiu
nea climaterică Corpus Christi (335 000 locuitori) pagubele ma
teriale provocate de furia dezlănțuită a uraganului însumează 
peste 200 milioane dolari, a declarat primarul Jac Balckmon.

Toate localitățile peste care și-a făcut drum uraganul au ră
mas fără curent electric, gaze, linii telegrafice și telefonice, 
apă și alimente. în unele zone, oficialitățile locale au interzis 
folosirea rezervelor minime de apă potabilă pentru alte sco
puri decît pentru băut și pregătirea mincării. Uraganul a dez
lănțuit numeroase incendii și inundații. Mari incendii au izbuc
nit la o rafinărie de petrol de lingă Corpus Christi și la un de
pozit de petrol din Ingleside, unde au luat foc trei tancuri 
imense de benzină.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■as

Succesul misiunii Colombo
Nou guvern cvadripartit in Italia
Criza de guvern din Ita

lia, declanșată la 6 iulie 
prin demisia cabinetului 
condus dc Mariano Rumor, 
s-a încheiat.

Prezentîndu-se joi după-amia- 
ză la Palatul Quirinale (sediul 
președinției republicii), Emilio 
Colombo a declarat șefului sta
tului că acceptă mandatul de a 
forma guvernul, prezentîndu-i, 
totodată, lista noului cabinet. 
Președintele republicii, Giuseppe 
Saragat, a semnat apoi decretul 
de acceptare a demisiei guvernu
lui Rumor și cel privind numirea 
cabinetului Colombo.

Noua echipă guvernamentală 
— cea de-a cincea din actuala 
legislatură parlamentară începută 
după alegerile din mai 1968 — 
se deosebește de cea precedentă 
doar prin titularul ministerului 
trezoreriei, Mario Ferrari Aggra-

di, care preia ministerul deținut 
timp de șapte ani consecutiv de 
către Emilio Colombo, precum 
și prin numirea lui Matteo Ma- 
tteotti ca titular al Ministerului 
Turismului și Spectacolelor, în lo
cul lui Giuseppe Lupis. In noul 
guvern Partidul democrat-creștin 
deține 16 portofolii. P.S.I. — 6, 
P.S.U. — 4 și P.R.I. — unul.

Menținerea aproape integrală 
a structurii fostului guvern Ma
riano Rumor este interpretată în 
unele cercuri — care au în ve
dere și programul guvernamen
tal schițat de Emilio Colombo — 
ca o confirmare a faptului că de
clanșarea crizei de guvern, cu o 
lună în urmă, nu a admis scopu
rile urmărite de inițiatorii ei.

Joi seara, guvernul a depus 
jurămîntul, iar vineri se va în
truni în prima sa ședință pentru 
a numi pe subsecretarii de stat.

deusz Markowski, ministru ad- 
interini al industriei grele.

Aceeași agenție relatează că 
Marian Dmochowski, ministru 
adjunct al comerțului exterior 
al R. P. Polone, l-a primit pe 
Hermann Höcherl, deputat in 
Bundestagul vest-gernian din 
partea partidului dc opoziție 
Uniunea Creștin-Socială, care 
se află in vizită în Polonia.

Tripoli 6 (Agerpres). — Lucră
rile conferinței miniștrilor apără
rii și de externe ai Libiei, Repu
blicii Arabe Unite, Iordaniei, Su
danului și Siriei s-au încheiat joi 
la Tripoli.

Agenția Reuter precizează că 
delegațiile egipteană și iordoniană 
au salutat reluarea misiunii de 
mediere a reprezentantului secre
tarului general al O.N.U. în Ori
entul Apropiat, suspendată în 
luna martie a.c.

Comunicatul final al conferin
ței urmează să fie dat publici
tății ulterior, a anunțat ministrul 
iordanian de externe, Anton At- 
tallah, într-o declarație făcută 
presei. El a precizat că dezbate
rile miniștrilor de externe și ai 
apărării din cele cinci țări arabe 
nu s-au referit la' inițiativa ame
ricană de pace, deoarece această 
chestiune nu a fost inclusă pe or
dinea de zi. „Problema care ră- 
mîne de rezolvat acum, a decla
rat ministrul de externe iordanian, 
este aceea a încetării focului“.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
La New York a avut loc ieri cea 
de-a 40-a reuniune a reprezentan
ților la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. în pro
blema crizei din Orientul Apro
piat. într-un comunicat prezen
tat presei la sfîrșitul convorbirilor 
de ambasadorul american, Char- 
les Y’ost, se relevă, printre altele, 
că cei patru ambasadori „au dis
cutat ultimele evenimente, apre
ciind că ele sînt favorabile reluă
rii de către Gunnar Jarring a mi
siunii sale“.

In cercurile diplomatice de la 
Națiunile Unite se apreciază că 
secretarul general, U Thant, va 
anunța reactivarea misiunii diplo
matului suedez în cursul următoa
relor zile.

• JAPONIA a reușit să lan
seze prima rachetă meteorolo
gică. Prima tentativă de acest 
fel, care a avut loc la 15 iulie, 
s-a soldat cu un insucces din 
cauza defectării sistemului de 
parașutare a sondei meteorolo
gice.

Racheta lansată miercuri de 
la centrul din Ofunato, (nord- 
estul Japoniei), s-a ridicat pînă 
la o altitudine de 50,5 km în 100 
de secunde După atingerea a- 
cestei înălțimi, sonda meteoro
logică a fost parașutată spre 
sol. In timpul coboririi au fost 
efectuate măsurători ale tempe
raturii straturilor de ..ier, di
recției și vitezei curenților etc. 
In urma succesului înregistrat 
miercuri, autoritățile japoneze 
au anunțat intenția de a lansa 
asemenea rachete în fiecare 
săptărnină.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a adresat 
o scrisoare tuturor țărilor mem
bre ale Națiunilor Unite, in 
care le invită să participe la 
cea de-a 4-a conferință inter
națională asupra folosirii paș
nice a energiei atomice. pro
gramată să aibă loc la Geneva 
intre 6 și 11 
s-a anunțat la 
internaționale 
atomică de la 
trei conferințe

septembrie 1971, 
sediul 
pentru 
Viena.

___ _______ , de acest fel, or
ganizate in 1955, 1958 și 1964, au 
fost consacrate, în special, stu
dierii aspectelor științifice și 
tehnice ale folosirii energiei a- 
tomice.

Agenției 
energia 
Primele

• MEMBRII PARTIDULUI 
REVOLUȚIONAR DOMINICAN 
care vor accepta să colabore
ze cu actualul guvern vor fi 
excluși, a anunțat liderul 
P.R.D., Juan Bosch. In felul a- 
cesta, Bosch, care a deținut in
tr-o perioadă funcția de preșe
dinte al Republicii Dominicane, 
a pus capăt zvonurilor din San- 
to Domingo privitoare la o po
sibilă colaborare între Partidul 
Revoluționar Dominican și pre
ședintele actual al țării, Joaquin 
Balaguer.

■■■■■■■■■■■■■
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REVENDICĂRI ÌN „ȚARA CAFELEI“
in presa columbiană 

□par, în ultima vreme, 
numeroase semnale de 
alarmă în legătură cu si
tuația dificilă a învăță- 
mîntului în „țara cafelei". 
Recentele demonstrații 
studențești care au culmi
nat cu ciocnirile dintre 
studenți și poliție de la 
Bogota și închiderea tem
porară a unor facultăți, 
au scos și mai puternic 
în evidență 
acestei situații.

Cu o populație 
crește foarte rapid (a- 
proape 19 milioane de 
locuitori astăzi, față de 
12 milioane în 1950), Co
lumbia este o „țară tînă- 
ră" (peste 60 la sută din 
cetățenii Columbiei au 
sub 18 ani). O problemă 
generatoare de acute 
griji o constituie faptul 
că mai mult de 70 la sută 
din locuitorii acestei „țări 
tinere" sînt analfabeți. 
Un recensămînt, ale că
rui rezultate nu au fost 
date pînă acum publici
tății în mod oficial, dar 
despre care a scris re
cent ziarul LA REPUBLI
CA, arată că în Colum
bia lipsesc actualmente

550 000 de locuri în șco
lile elementare și medii 
(jumătate din locurile
necesare la numărul
populației de vîrsta șco
lară respectivă). Potrivit 
aceluiași recensămînt, 
lipsa de localuri și cadre 
didactice în universități 
face ca „țara cafelei" să 
se situeze pe unul din 
ultimele locuri la Sud de 
Rio Grande, ca număr de 

gravitatea studenți la mia de locui
tori. O comisie parlamen
tară de anchetă consta
ta de altfel în urmă cu 
cîteva luni că universi
tățile columbiene au 
„un, număr extrem de mic 
de locuri pentru o socie- 

și că ele 
una 
mai 
via-

care

tate modernă 
,,constituie, de fapt, 
din instituțiile cele 
rămase în urmă din 
ța columbiană".

O sursă serioasă 
preocupări pentru auto
rități o constituie, nemul
țumirea acută din rîndu- 
rile studenților în legă
tură cu menținerea unei 
structuri arhaice în învă- 
țămîntul superior. Aceas
tă nemulțumire, alături 
de protestul împotriva 
insuficienței sălilor .de

de

cursuri și laboratoarelor, 
continuă să rămînă, de 
altfel, principala cauză a 
demonstrațiilor și greve
lor studențești. Relatînd 
punctele de vedere ex
primate de tineretul uni
versitar, cotidianul LA 
REPUBLICA enumeră re
vendicările în favoarea 
autonomiei universitare 
și pentru încetarea ames
tecului poliției în incinta 
facultăților. Studenții co
lumbieni protestează, de 
asemenea, împotriva „a- 
cordurilor universitare" 
încheiate cu Statele Uni
te, acorduri în virtutea 
cărora — așa cum sus
țin liderii asociațiilor 
studențești columbiene 
— S.U.A. au căpătat „po
sibilități de a controla și 
influența viața universi
tară columbiană". Pe 
lîngă toate acestea (și nu 
în ultimul rînd) studenții 
columbieni se plîng de 
faptul că trebuie să plă
tească taxe ridicate (nu
mai în ultimii cinci ani 
cuantumul taxelor s-a du-, 
olat) ceea ce împiedică, 
in mod practic, accesul 
in învățămîntul superior 
al unei largi pategorii de

tineri dotați 
din familii 
modeste. Ei critică, de a- 
semenea, faptul că de 
□ ni de zile nu s-a între
prins decît foarte puțin 
pentru mărirea număru
lui de locuri în cămine 
și la cantinele studențești 
care nu cuprind la ora 
actuală decît circa 15 la 
sută din totalul tinerilor 
ce frecventează universi
tățile. E semnificativ fap
tul că, potrivit unor sta
tistici oficiale, aproape 
jumătate din numărul to
tal al tinerilor colum
bieni înscriși în universi
tate nu pot rezista pove
rilor materiale și abando
nează studiile pe par
curs. într-o scrisoare 
deschisă adresată foruri- 
rilor de 
zentanți 
din toate _____
columbiene au atras a- 
tenția că „viața univer
sitară columbiană cunoa
ște o criză gravă", și au 
cerut „o inițiativă guver
namentală precisă care 
să ducă într-un timp cît 
mai scurt la condiții 
mai bune de învățătură 
și viață pentru tineri, la 
gratuitatea învățămîntu-

care provin 
cu venituri

resort repre- 
ai studenților 

universitățile

lui superior și la lichida
rea piedicilor care opresc 
mii de tineri din drumul 
lor spre o 
decvată".

în urmă 
în cadrul 
nii, a fost 
fundamentală a unui nou 
„oraș studențesc" la pe
riferia Bogotei, menit să 
contribuie la lărgirea 
spațiului pentru învăță- 
mînt și cazare a studen
ților. Lucrările de con
strucție n-au început însă 
în mod virtual. Și, după 
cum remarca în termeni 
amari LA REPUBLICA 
„într-un asemenea ritm 
s-ar putea ca noul oraș 
universitar să fie gata, 
în cel mai fericit caz, la 
sfîrșitul secolului nostru".

în această lumină, in
scripția care poate fi vă
zută, obstinant, la toate 
demonstrațiile studenților 
columbieni „Mai multă 
atenție școlii 1“, are o re
zonanță deosebită, evi
dențiind acuitatea pro
blemelor pe care le are 
de înfruntat și rezolvat 
învățămîntul în „țara ca
felei".

pregătire a-

cu cinci ani, 
unei ceremo- 
pusă piatra

E. R.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA București Piața „Scânteii“. Tel 17(30 10.

Conferința asupra
Vietnamului
Joi s-a desfășurat Ia 
Paris cea de-a 78-a șe
dință a Conferinței cva- 
dripartite in problema 
vietnameză.

* SECRETARUL GENERAL 
al Organizației Unității Africa
ne, Diallo Telli, a părăsit 
miercuri Cairo, cu destinația 
Khartum, după o vizită de două 
zile în Republica Arabă Unită.

In capitala R.A.U., Diallo 
Telli a asistat la mai multe 
reuniuni ale șefilor misiunilor 
diplomatice din țările africane 
acreditați la Cairo, în cursul 
cărora au fost abordate proble
me privind pregătirea conferin
ței africane la nivel înalt, pro
gramată la Addis Abeba la 23 
septembrie a.c., precum și actu
ala evoluție a situației de pe 
continentul negru.

Pentru prima oară, delegația a- 
mefîcană a fost condusă de noul 
ei șef, ambasadorul David Bruce. 
Acesta a declarat ziariștilor că 
prezența sa „nu deschide o nouă 
fază“ a tratativelor. După cum 
se știe, acestea 
impas de vreme 
ca urmare a poziției pe care 
se situează guvernul de la Wa
shington. în cadrul ședinței el a 
făcut un istoric al convorbi
rilor fără să abordeze pro
blemele de fond ale confe
rinței. Delegatul 
Democrate Vietnam, 
Minh Vy, a subliniat 
Unite trebuie să pună 
condiționat războiului lor din 
Vietnam și să accepte reglemen
tarea pașnică a problemei vietna
meze. Dacă S. U. A. persistă în 
prelungirea și extinderea războiu
lui în Indochina, a spus vorbito
rul, popoarele din această regiune 
sint hotărîte să lupte cu toată 
fermitatea împotriva agresorului 
pentru apărarea independenței, 
libertății și păcii. La rîndul său, 
delegatul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, Nguyen Van 
Tien, a exprimat părerea că pa
cea în Vietnamul de sud poate fi 
realizată numai dacă Statele 
Unite își retrag necondiționat 
trupele. Totodată, el s-a pronun
țat din nou în favoarea formării 
unui guvern de coaliție, „repre- 
zentînd toate forțele politice care 
se pronunță pentru independență, 
pace și neutralitate“.

se află în 
îndelungată

Republicii
Nguyen 

că Statele 
capăt ne-

UN DECENIU DE
INDEPENDENȚĂ

Păduri imense, populate 
de elefanți, coastă pe alocuri 
mlăștinoasă. Acestea erau, 
în citeva cuvinte, însemnări
le din jurnalul de bord al 
primelor corăbii ce ancora
seră prin secolul al XV-lea, 
pe coasta occidentală a Afri
cii, în apele golfului Guine
ea, care mărginește astăzi 
mai multe state independen
te. Mai tirziu, o zonă a aces
tei regiuni africane a fost 
denumită Coasta de Fildeș — 
nume care reunea în înțele
sul său nu numai prețioșii 
colți de elefant dar și fabu
loasele păduri de esențe rare. 
Secole de-a rindul populația 
acestor meleaguri a fost su
pusă unei grele perioade de 
dominare colonială. Intensi
ficarea luptei de eliberare, 
care a cuprins cea mai mare 
parte a Africii, s-a extins și 
asupra Coastei de Fildeș. Cu

exploatare un centru pentru 
extracția minereurilor de 
fier cu o mare concentrație 
în metal. Pentru anii urmă
tori se preconizează con
struirea unui al doilea mare 
centru economic (după Abid- 
jan), in localitatea San Pe- 
dro. Orașul amintit va fi 
transformat într-un mare 
port al țării, preluînd o se
rie de operații care în pre
zent aglomerează danele din 
zona capitalei. In plus, se 
are in vedere extinderea zo
nelor de exploatare forestie
ră. situate in imediata apro
piere a viitorului port, pre
cum și construirea unei căi 
ferate ce va lega exploatări
le miniere de la Man de 
cheiurile de Ia San Pedro. 
Eforturi deosebite se între
prind și în domeniul pro
ducției energiei electrice. Pe 
fluviul Bandama, in împre-

Imagine din Abidjan

10 ani in urmă, la 7 august 
1960, deasupra Abidjanului 
se înălța steagul portocaliu- 
alb-verde, răsunau salvele 
de tun festive. Era, astfel, 
marcat un moment memora
bil in istoria țării, dobîndi- 
rea independenței.

Deceniul care s-a scurs de 
atunci a consemnat in istoria 
tinărului stat succese pe li
nia înlăturării consecințelor 
dominației străine. Pînă de 
curînd, Coasta de Fildeș era 
recunoscută doar ca o țară 
producătoare de cafea (pe 
primul loc in Africa) și ca
cao. Cea mai marc parte a 
produselor alimentare de 
primă necesitate erau im
portate, în ciuda existenței 
unor condiții propice dezvol
tării unei agriculturi multila
terale. Primele planuri eco
nomice și-au îndreptat aten
ția tocmai in acest sector, 
urmărind ca alături de cul
turile tradiționale — cafea și 
cacao — să apară și altele. 
Intr-adevăr, in ultima peri
oadă, folosind suprafețele 
defrișate de păduri au apă
rut plantații de orez, bum
bac, banane și ananas. Para
lel cu eforturile necesitate 
de dezvoltarea agriculturii, 
autoritățile se preocupă de 
crearea unei industrii na
ționale. Fabricilor de pre
lucrare industrială a pro
duselor provenind din sec
torul agricol li s-au a- 
lăturat noi exploatări mi
niere ; in prezent manganul 
și diamantele ocupă un vo
lum apreciabil în cadrul ex
porturilor țării. Urmare a 
unor intense cercetări geo
logice, în zona localității 
Man a fost dat recent in

jurimile orașului Kossou, la 
280 km nord-vest de Abid- 
jan, se ridică un mare baraj, 
cu o hidrocentrală care va 
avea in prima etapă o pute
re instalată evaluată la 
174 000 kw, urmind ca Pînă 
in anul 1978 să ajungă la o 
putere de 535 000 kw, per- 
mițind electrificarea totală 
a țării. In spatele barajului 
se va intindc un lac cu o 
suprafață de circa 1 700 km p 
— lac ce va oferi posibilități 
de irigare a unor regiuni ce 
suferă actualmente de pe 
urma secetei. Preocupările 
pe plan economic au început 
să dea rezultate, balanța co
merțului exterior fiind de 
mai mulți ani excedentară. 
In prezent se manifestă, de 
asemenea, un larg interes 
pentru reducerea diferențelor 
din dezvoltarea regiunilor, 
pentru pregătirea cadrelor 
neceAre industriei, agricul
turii, administrației.

Pe planul politicii exter
ne, Coasta de Fildeș se pro
nunță pentru întărirea uni
tății africane, pentru coope
rare cu toate statele lumii. 
In scopul facilitării schimbu
rilor pe diverse planuri, a> 
cunoașterii reciproce, in pri
măvara anului 1967, intre 
România și Coasta de Fildeș 
au fost stabilite relații diplo
matice Ia rang de amba
sadă.

Cu prilejul celei de a X-a 
aniversări a independenței 
Coastei de Fildeș, poporul și 
tineretul român transmit 
poporului acestei țări felici
tări, urări de prosperitate și 
pace.

I. TIMOFTE

— Combinatul siderurgic Est, una din sursele de oțel 
ale țârii
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25 de ani de la lansarea 

primei bombe atomice

Mitingul de
HIROȘIMA 6 (Agerpres). — 

Cu prilejul împlinirii, la 6 au
gust, a 25 de ani de la lansarea 
primei bombe atomice, în Par
cul Păcii din Hiroșima a avut loc 
joi un mare miting la care au 
luat parte aproximativ 30 000 de 
persoane.

La ora 8 și 15 minute a.m. 
(miercuri — 23h 15’ G.M.T.)
mulțimea adunată în Parcul Pă
cii a păstrat un moment de recu
legere în amintirea celor 200 000 
de victime ale bombardamentu
lui atomic care a avut loc exact 
la acea oră, în urmă cu 25 de 
ani. Cu acest prilej, primarul o- 
rașului, Setsuo Yamada, a dez
velit o placă cu numele altor vic
time, recent identificate, ale de
zastrului de la 6 august 1945, fi 
xată pe monumentul ridicat în a- 
mintirea acestora în parcul cen
tral al orașului. El a dat apoi ci
tire unui apel pentru interzicerea 
folosirii armelor nucleare și in
staurarea păcii în întreaga lume 

Cu același prilej, a fost proiec
tat un film documentar realizat 
imediat după bombardament. 
Imaginile de coșmar ale dezas
trului, reprezentînd ruinele fume- 
gînde ale orașului, mii și mii de 
cadavre carbonizate, i-au cutre
murat pe cei prezenți, printre 
care se aflau și unii supraviețui-

la Hiroșima
tori ai infernului declanșat acum 
un sfert de secol de explozia pri
mei bombe atomice.

Mai multe mii de studenți ja
ponezi au organizat în aceeași di ■ 
mineață un marș.pe străzile ora
șului Hiroșima, cerînd încetarea 
războaielor de agresiune, interzi
cerea armelor nucleare, desființa
rea bazelor militare americane 
din Japonia și anularea Tratatu
lui de securitate japono-ameri- 
can. Intre demonstranți și cei 
1 000 de polițiști care au încercat 
să-i împrăștie s-au produs inci
dente.

• ARHEOLOGII ITALI
ENI afirmă că au descoperit 
un oraș antic a cărui vechi
me ar fi de peste 3 000 de 
ani. Făcînd o serie de săpă
turi pe valea rîului Pad, ei 
au recoltat o serie de probe 
materiale referitoare la exis
tența unor așezări datînd din 
epoca bronzului și pînă în 
secolul V a) erei noastre. 
Arheo’ogii sînt de părere că 
localilitea antică descope
rită ar fi una și aceeași cu 
cetatea Otesia descrisă în lu
crarea istoricului roman 
Plinius.

Tiparul ; Combinatul poligrafic „Casa Scânteii


