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obișnuințaMUNCIÎN RITM
• Pînă la începutul lunii 

august, tinerii din județul 
Arad au efectuat 4 400 000 ore 
muncă patriotică. La sca
ra faptelor, această cifră 
seamnă executarea ynor 
crări a căror valoare se 
dică la 23,5 milioane lei. 
teva obiective realizate 
iftdrul acțiunilor de muncă 
patriotică : 80 hectare teren 
arabil afectate de inundații 
au fost 'redate agriculturii, 
170 hectare teren amenajat 
pentru irigații. Au fost plan
tați peste 31 000 -pomi fruc
tiferi și colectate 12,5 tone 
plante medicinale și 2 568 
tone metale vechi.

In- 
lu- 
ri- 
Cî- 
în

• In intimpinarea lui 23 
August întreprinderile ju
dețului Bihor raportează cu 
fiecare zi noi succese în rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
planificate Valoarea pro
ducției globale suplimenta
re se ridică la 80 034 000 
lei, iar cea a producției mar
fă la 76 628 000 lei. Numai 
Combinatul de exploatare a 
lemnului a realizat o pro
ducție suplimentară de
10 174 000 lei. iar întreprin
derea „Refractara“ Alejd, 
a obținut o producție su
plimentară în valoare de
11 182 000 lei.

Pe sortimente de produse, 
un loc de frunte ocupă uzina 
de alumină Oradea, cu o 
producție suplimentară de 
2 327 tone de alumină, calci
nată, întreprinderea țextilă 
Crișana cu 168 000 mp țesă
turi. Fabrica de conserve 
Avintul cu 131 tone conser
ve peste sarcinile prevăzute.

INTENS
La ,,Terom"—lași, pe primele 7 luni 
ale anului : 94 tone fibră poliesterică

și 81 Ione metanol peste plan

Printre cele mai tinere re
prezentante ale industriei 
ieșene pînă mai ieri cea 

mai tînără, record „doborît“ de 
Fabrica de produse ceramice, se 
numără și frumoasa uzină de 
fibre sintetice „Terom“. Subli
niez „frumoasa“, o uzină a al
bului — a albului strălucitor, 
diafan, tors de neobositele de
gete mecanice ale mașinilor din 
prolificul oaier 
Iui — și o 
nereții. Vîrsta 
la punerea în funcțiune — un 
an și patru luni; vîrsta medie 
a salariaților ei. 25 de ani.

O tinerețe obișnuită în con
textul industriei noastre, re
marcabilă însă prin realizări : 
la sfîrșitul lunii iunie a acestui 
an, uzina își atingea parametrii 
proiectați ia secția fibră (prima 
etapă de dezvoltare) cu 9 luni 
mai devreme față de termenul 
prevăzut.

O singură cifră spicuită din
tre datele de îndeplinire a pla
nului pe primele 7 luni ale a- 
nului exemplifică pe deplin în
semnătatea acestei realizări: 29 
de milioane de lei peste plan

al petrolu- 
uzină a ti- 
numărată de

la producția globală, concreti
zată în 94 de tone de fibră poli- 
esterică și 81 tone de metanol, 
un produs secundar al uzinei, 
dar o importantă materie primă 
pentru alte unități industriale.

Și această realizare cu munci
tori tineri, chiar foarte tineri-,

— Bineînțeles, însă, că la în
ceput a existat „nucleul de ba
ză“...

Mi-a plăcut această expresie 
— chiar dacă poate fi conside
rată pleonastică — de cînd 
auzit-o 
menii 
auzi).

Mi-a 
termeni 
proc, într-un plan afectiv și în- 
tr-unul concret. Este vorba de 
muncitorii și de cadrele tehnice 
cu experiență care au venit în 
noua uzină nu numai cu entu
ziasm și cu dragoste, dar,și cu 
chibzuință. Noua industrie — la

(stînd de vorbă cu 
ai mereu prilejul

plăcut fiindcă cei 
se completează reci-

ELISABETA NIȚESCU

Județul >n perimetrul căruia 
se află Cărbuneștii de baștină 
ai lui Arghezi, cunoaște, in 
aceste zile, în toate așezările 
lui mici și mari — între zidu
rile monumentale ale cetăților 
industriale, ca și în ogrăzile 
străvechi ale folclorului, pe 
„scenele“ geometrice ale fun
dațiilor de la Rogojelu ca și pe 
acelea, de iasomie și fin, de la 
Tismana sau Padeș — atinge
rea aripei fermecate a poeziei...

Aproape 2 000 de tineri, mun
citori, țărani cooperatori, elevi, 
fie localnici, urmași direcți ai 
pandurilor de Cloșani sau ai 
Brâncușilor de Hobița. fie ve- 
niți din toate colțurile țării 
spre a fi mineri la Rovinari și 
Motru, constructori la marea 
termocentrală sau muncitori de 
inaltă calificare la izvorul de 
ciment al Bîrseștilor, se-ntil- 
nesc aproape zilnic, in orele de 
răgaz, sub arcada uneia și ace
leiași pasiuni — poezia înțelea
să deplin și rostită frumos —, 
dînd astfel împlinire corectă 
unei inițiative pentru care Co
mitetul județean U.T.C. merită 
mai mult decit niște laude cir
cumstanțiale : Concursul de re
citări din poezia românească — 
„Cintare omului".

Desfășurată în baza unui re
gulament judicios Și pregnant 
într-o succesiune de faze (co
munală, pe întreprindere, in- 
tercomunală, intersindicală. fi
nală) menită să asigure parti
ciparea reprezentanților între
gului tineret al județului, com
petiția. dedicată zilei de 23 Au
gust, se apropie de sfîrșit. Re
zultatele finale — și mai cu 
seamă spectacolul festiv oc va 
încheia concursul — sint aștep
tate cu viu interes în întregul 
județ (pentru că întrecerea s-a 
bucurat, prin strădaniile orga
nizatorilor, de o largă, insisten
tă și variată publicitate).

Important ni se pare să des
prindem citeva semnificații, cî
teva din principalele 
componente 
de-a dreptul 
pregătindu-se 
întrecere, cei 
neri au fost 
gulamentul concursului, să în
vețe pe de rost cel puțin cite 
două poezii (una din operele 
poeților noștri clasici sau con
temporani. cealaltă din reper
toriul arghezian). Aceasta a

trăsături 
ale unui tablou 
revelator. Astfel : 
să participe la 
peste 2 000 de ti- 
obligați, prin re-

toriui arghezian).
propus, in primul rind. o se
lecție individuală — deci lec
tură (bibliografia obligatorie 
cuprinde 29 de autori și 36 de 
titluri de volume) și dacă n-ar 
fi decît acest act, al aplecării 
studioase a 2 000 de tineri de 
profesii diverse asupra neste
matelor poeziei noastre, și tot 
ar fi de-ajuns ca să spunem că 
inițiativa este deosebit de va
loroasă.

...Dar participarea la concurs

CE, CÎT Șl UNDE LUCREAZĂ TINERII 
DIN SATUL DV. ?

DINȚII COMISIILOR
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de mîine al

CENTRELE Șl PREȘE

ziarului nostru

DIN ARDUO

sa,

ANDREI SCUPLER, secreta
rul organizației U.T.C.

GRIGORE GHIȘAN, membri/ 
al comitetului comunal U.T.C.,

(Continuare in pag. a 111-a)
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Citiți in numărul

EXAMENULUI DE BÄ

CALAUREAT
Sesiunea

august 1970

Medicul JORI DIMOFTE. A 
venit în Ardud de trei ani.

DEVIZA UTECIȘTILOR

Echipa de sablare-metalizare de pe șantierul podului de peste Dunăre Giurgeni—Vadu Oii 
este una din cele mai tinere echipe deja cunoscute prin rezultatele pozitive obținute în pro

ducție
Foto : N. SCARLET

0 ȘTIINȚĂ ÎN PUN PROCES DE AFIRMARE

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a lll-a)

MEXIC 70

a presupus, pe lingă lectura, 
selecția și memorarea mecanică 
a pieselor alese, o pregătire ar
tistică în vederea apariției în 
fața juriului. Și, prin aceasta, 
fie că au apelat la sprijinul 
instructorilor artistici, al cadre
lor didactice, în unele cazuri 
chiar la acela al unor actori 
profesioniști ; fie că și-au fost 
proprii „regizori“ — concuren- 
ții (2 000 1 Numărul trebuie su
bliniat, fiind cu adevărat im-

Comuna Ardud, una din 
•le mai mari din jude

țul Satu-Mare, a cunoscut 
o dezvoltare economică deo
sebită. Patru cooperative a- 
gricole puternice, o secție de 
prelucrare a lemnului, maga
zine, ateliere meșteșugărești, 
oferă locuri de muncă tineri
lor, posibilitatea calificării în- 
tr-o meserie și obținerea unor, 
venituri considerabile.

— Sîntem o adevărată co
mună a tinereții — ne spunea 
medicul Jorj Dimofte, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C. în comună putem mun
ci șj în același timp să ne și 
destindem după orele de pro
gram. îmbinarea armonioasă a 
muncii cu activitatea social- 
culturală (clubul, cămin cultu
ral, formații artistice, succese 
în munca patriotică șj pe plan 
sportiv) a fost încununată cu 
„Diploma de Onoare“ a C.C. al 
U.T.C. Este de fapt o recu
noaștere a tranformării calita
tive a tinerilor din organizația 
noastră. A celor nouă sute de 
tineri de toate categoriile, ță
rani cooperatori, mecanizatori, 
elevi, croitori, tîmplari, fie
rari. Fiecare din ei prin acti
vitatea ce o depune aduce un 
elogiu muncii, întărind astfel 
prestigiul de care se bucură 
tinerii din comuna noastră.

Un prim popas la coopera
tiva agricolă, locul de muncă 
a sute și sute de tineri din 
Ardud. Campania agricolă de 
vară, după cum ne spunea to
varășa ingineră Ileana Decu- 
seară, a fost1 salvată de tineri. 
De 38 de tineri țărani coope- 
torj și de 12 tineri mecaniza
tori, care au reușit să strîngă 
într-un timp record griul de 
pe 700 hectare. Fluxul tehno
logic, nu era întrerupt decît o 
dată cu căderea serii, dar

munca continua, griul ajuns în 
saci era transportat la hamba
re sau baze de recepție. Emil 
But, Constantin Avram, Anton 
Reiz, Gheorghe Menhard, au 
trecut apoi la eliberarea tere
nurilor de paie pentru a crea

GHICA SASU
I 

(Continuare în pag. a lll-a) t

IOSIF UBER. La vìnta
alți tineri și-au găsit demult dru
mul în viață chiar în comună. 
Dar el ne-a spus : „...am să-mi 

iau un servici, dar nu in co
mună“.

OVID1U PETRAN, prieten și 
„tovarăș de suferință“ cu Uber, 
era și firesc să aibă aceeași con
cepție, „...în nici un caz nu am 
să rămtn în comună".

AUTOMOBILE

(Continuare în pag. a IlI-a)

POLITOLOGIA
în ultimii ani problematica 

științei politice sau, într-o. ac
cepțiune mai largă, a științe
lor politice, în țările socialiste 
cunoaște o adevărată afluență, 
captează în jurul ei interes, 
preocupare din partea partide
lor comuniste și muncitorești, 
a statelor și guvernelor socia
liste, a specialiștilor care se de
dică științelor politice într-un 
număr din ce în ce mai mare.

O deosebită atenție se acordă

Conf. univ. dr.
MARIN VOICULESCU 

membru al Consiliului Executiv 
al Asociației Române de Științe

Politice

NĂVODARI. Noua tabără de copii și pionieri își primește oaspeții

în ultimii ani științelor sociale 
și politice la noi în țară. în 
t'ața frontului ideologic, a tu
turor lucrătorilor în domeniul 
economiei politice, istoriei, so
ciologiei, filozofiei, dreptului 
stau sarcini multiple, complexe, 
dificile. Partidul nostru solicită 
specialiștilor din fiecare ra
mură a științelor sociale con
tribuții sporite in ceea ce pri
vește cercetarea, investigarea 
fenomenului social-politic și re
comandarea unor variante, u- 
nor alternative bine documen
tate, bine argumentate în ve
derea stabilirii deciziilor în
tr-un domeniu sau altul. Din 
spiritul documentelor de partid 
sq. desprinde cerința ca cerce
tătorul, teoreticianul — și cu a- 
tît mai mult cei care lucrează 
în științele politice — să nu se 
mulțumească cu parafrazarea și 
vehicularea unor idei, citate, 
precizări oficiale, ci să ofere 
ei înșiși, în prealabil, substan
ță pentru elaborarea unei deci
zii sau alta, să ofere mai multe 
variante din care prin discer
nere să se poată opta asupra 
celor mai justificate din punct 
de vedere științific și practic. 
Cu alte cuvinte, este necesar ca 
egi care activează în acest do
meniu — în temeiul propriilor 
cercetări, propriilor analize — 
să poată facilita procesul de 
prognoză, de decizie.

Tn contextul receptivității spo
rite față de știința politică, 
probată mai evident în ultima 
vreme în țara noastră, se înscrie 
și activitatea desfășurată de A- 
sociația Română de Științe Po- 
litice. Creată cu numai doi ani 
în ui mă, A.R.S.P., afiliată la 
Asociația Internațională de Ști
ință: Politică (A.I.S.P.) a prile
juit nu demult Consiliului său 
Executiv atît desprinderea u- 
nor concluzii ■ pozitive, care a- 
testă efortul muncii depuse, cit 
și unele direcții mari în activi
tatea pe care și-o propune. Or- 
gar.izindu-și compartimentele de 
activitate în cîteva secții cum 
ar fi : Doctrine politice, Meto
dologia și epistemologia știin
ței politice ; Sisteme, institu
ții și relații politice interne și 
internaționale ; Politica econo
mică ; Știința administrației, 
A.R.S.P. a organizat în cei doi 
ani de activitate opt simpozioa
ne la care a participat un nu
măr însemnat de specialiști din 
învățămîntul superior : polito
logi. economiști, sociologi, ju
riști. precum și cercetători de 
la diverse instituții de profil, de 
la diferite ministere etc. Teme 
ca : obiectul științei politice ; 
socialismul științific și știința 
politică ; funcțiile științei, po
litice ; considerații asupra me
todologiei științei politice ; po
litica economică — o știință de 
sine stătătoare ; sociologia și 
știința politică ; psihologia so
cială și politologia ; marxismul 
și știința politică ; teoria gene
rală a statului și dreptului în

de EUGEN BARBU

SECRETARUL
; - șt'

TINERI Șl FAPTE LA
ACELEAȘI DIMENSIUNI
— Nu, nu mă reține nimic la 

birou. De fapt, sînt încă în con
cediu, așa că dacă merg cu do. 
pot spune că o fac în timpul li
ber. Vă însoțesc imediat.

Nu l-am mai întrebat pe SER- 
GHIE DINESCU cum se expli-

că, în cazul acesta, că l-am gă
sit totuși la lucru. Ne-am urcat 
în mașină și am pornit spre Măr
gineni, „La fața locului“, cum a 
ținut tot el să precizeze. Voia 
să-mi arate acolo o sondă de mare 
adîncime, la care n-aveam să văd,

bineînțeles, decît obișnuita turlă, 
severă și ascuțită, urmînd să-mi 
imaginez ceea ce era mai impor-

D. MATALÄ

(Continuare în pag. a lll-a)

Privesc istoria automobilului în imagini, acele berline 
dulci care te duceau afară din oraș cu 25 km pe oră, 
silindu-te să exclami : „vai ce viteză I", acele cupole de 
metal sau de pînză cauciucată, sub care romantice pe
rechi de bogătași își împărtășeau amorurile tîrzii în 
pădurea Boulogne. Șoselele, și ele cu ceva elevat, se 
îndreptau în pante dulci spre ținuturi pline de verdeață 
și crînguri. Șoferii arătau ca niște cosmonauți cu căști 
de praf și ochelari de scafandri, ținînd volane uriașe și 
răsucind în manivele grele de oțel la vreo pană. A mer
ge iute, însemna să faci două zile pînă la Brașov, să cari 
în portbagaj canistre cu apă cu care să răcorești motorul 
înroșit și duhnind de abur. Despre bolizii de 3 metri 
Chenar et Walcker din 1923, sau despre Bugatti, ajunși în 
1937 la 3,3 litri și atingînd viteza mijlocie de 137 km pe 
oră, nu pomenesc, ca și despre alte tipuri mai recente. 
Vorbesc numai despre mașina turistică obișnuită vîndută 
în magazin la un preț accesibil și care a făcut să se 
nască problema numărul unu a vieții, după cancer, în 
existența noastră.

S-a calculat că America a pierdut pe șosele mai'mulfi 
cetățeni decît în toate -războaiele susținute pînă acum și 
că dacă o mai ține așa, s-ar putea să se discute decisiv 
despre eficiența sau ineficienta acestui mijloc de trans
port.

Franța a limitat viteza de pe autostradă la 100 km pe 
oră, constatîndu-se pur și simplu că la viteza aceasta 
mai ai șansa de a scăpa cu o infirmitate, nepierzîndu-ți 
pentru totdeauna viața.

Tragică dilemă : ceea ce ar fi trebuit să fie mijloc 
absolut de destindere, obiectul drag care să te arunce 
în puțin timp într-o altă realitate, ajutînd la deconectare 
nervoasă, a devenit instrumentul cel mai bun al diavo
lului.

Alcoolul, supraaglomerația, ignorarea legilor de cir
culație, temperamentul impulsiv al unora și ambiția cre
tină a altora, iată cîteva din pricinele catastrofelor des
pre care citim în fiecare zi în ziare, cu o liniște ce ar 
trebui să ne dea de gîndit. Lăsăm la o parte poluarea 
aerului, nocivitatea motoarelor sortite de pe acum să fie 
date uitării, pentru că arderea benzinei ne ucide, să ne 
gîndim ce tribut uriaș plătim morții din pricina limuzinei 
sau, hai să-i zicem, a turismului ordinar care și la 70 km 
la oră strînge sînge de pe drumuri.

Ce se întîmplă ? Se ia prea ușor meseria de șofer ? 
Sîntem mai neserioși ca altă dată și credem că borocul 
poate să ne salveze de ceea ce e agresiv și inconștient 
în noi ? Au devenit oamenii de la volan niște criminali 
incipienfi ? Sînt cauze care scapă examenului general. 
Există un fatalism ce nu poate.fi evitat?

Citesc lucruri stupefiante în ziarele vremii. Oameni' 
asasinați în somn de către șoferi de camion care adorm 
la volan și părăsesc benzile de asfalt pentru a intra 
buzna în casă. Pietoni căleați, făcuți chisălifă chiar pe 
locurile marcate care ar asigura aprioric viața celui ce 
traverseză un bulevard. Copii și femei strînși de mina 
morții din refugii speciale, nebuni ce uită că a conduce 
e egal și cu a ucide cină nu fii seama de cerințele ele
mentare ale meseriei...

Ce e de făcut, pentru că a plînge numai în fața cifrelor 
nemiloase nu folosește la nimic. Controale există, 
amenzi, slavă domnului, pușcărie pentru cei ce nu sînt 
responsabili, de asemenea...

(Continuare în pag. a lll-a)
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CITITORII
conferă diploma universitară și 
dispoziția de repartizare.

SESIZEAZĂ
UN APEL — PÎNĂ ACUM 

FARÀ ECOU

a împrejurărilor 
produs accidentul, 

generală căreia 
'............. iwwna

A FOST REPARTIZATA... 
NICĂIERI

Nu mai 'este nevoie, credem, 
să .subliniem importanța și 
semnificațiile dispoziției de 
repartizare in producție, Ia ab
solvirea unui institut de mvă- 
țămint superior. Ea reprezintă 
pentru absolvent, o dată cu pre
zentarea la locul de muncă, de
butul în profesia aleasă, primii 
pași in specialitatea către care 
au năzuit și s-au pregătit timp 
de 5 ani. La fel de cunoscute 
sînt principiile statornicite, de 
lege, prin care statul asigură 
fiecărui absolvent un loc de 
muncă potrivit pregătirii sale, 
în așa fel incit valorificarea 
cunoștințelor acumulate in 
cursul facultății, reprezintă, 
deopotrivă, atit un drept cit și 
o obligație care nu suportă ex
cepții. Și lotuși... Prin dispozi
ția de repartizare nr. 550 din 1 
iulie 1969. Elena Girbu, absol
ventă a Facultății de filozofie 
din București a fost numită 
profesor titular la Liceul pe
dagogie și Liceul „Unirea" din 
Tr. Măgurele. S-a prezentat la 
post, așa cum singură o mărtu
risește in rindurile adresate re
dacției, cu dorința de a lucra a- 
colo unde a fost repartizată. Ea 
Tr. Măgurele o aștepta insă o 
surpriză deloc plăcută. Atît 
conducerea școlii cit și Inspec
toratul școlar al județului Te
leorman îi face . cunoscut că 
postul pentru care era repar
tizată. in realitate nu era liber, 

declarat vacant, la Mi- 
învățămîntului. dintr-o 
Tot atunci direcțiunea 
„Unirea“ ii dă o ade- 

prin care se specifica

Motivul care l-a indemnat pe 
tînăful cooperator Constantin 
Dinuță din comuna Botești, sa
tul Greci-Mușteni, județul Ar
geș, să se adreseze redacției,, 
este indiferența de care ' dau 
dovadă oamenii din comună 
față de situația în care se află. 
Organizația U.T.C.. Consiliul, de 
conducere al C.A.P.-iilui, sînt 
martorii suferințelor pe care 
le îndură tinârul și care_ sînt 
datorate unui nefericit accident. 
Nimeni insă nu a găsit cu cale 
să-i întindă o mină de ajutor.

„Au trecut mai bine de 8 Juni 
de cind am fost victima unui 
accident petrecut în , cadrul 
C.A.P.-ului. Atunci, la 1 ianua
rie 1970. la solicitarea organi
zației U.T.C. a trebuit să fiu 
prezent la cooperativă Neno
rocirea a făcut că în acea zi 
să se dărîme un grajd, iar eu 
să fiu grav accidentat. După ce 
am fost spitalizat citva timp, 
am fost trimis acasă. De atunci 
stau fără îngrijire medicală și 
fără nici un ajutor material. Or
ganizația U.T.C., Consiliul de 
conducere al cooperativei au 
uitat cu totul, de *nine...“. Sînt 
numai cîțeva rînduri. care acu
ză nepăsarea. O nepăsare de-a 
dreptul de neconceput. Dincolo 
însă de gestul omenesc de a-1 
ajuta, statutul C.A.P. conferă 
unele drepturi materiale tînă- 
rului cooperator. Tocmai de a- 
ceea, cel puțin acum, așteptăm 
o intervenție hotărîtă a orga
nelor locale.

reexaminare 
în care s-a 
Procuratura 
i-am cerut sprijinul, în 
unei atente analize, a hotărit 
continuarea cercetărilor prin in
termediul procuraturii județene 
Ialomița.

CURIER
JURIDIC

IVAN ALEXANDRU, județul 
Satu-Mare. — Reconstituirea 
situațiilor școlare este posibila, 
în condițiile regulamentului dat 
de Ministerul Invâțămîntului în 
10 mai 1961, numai dacă aveți 
de la școala care a eliberat ac
tul original'o dovadă din care 
să rezulte că arhiva a fost 
distrusă. Demersurile le puteți 
face printr-o cerere la Inspec
toratul școlar județean în raza 
căruia se află școala respectivă. 
La care trebuie sâ adăugați ur
mătoarele acte : declarația au
tentificată la notariat, cuprin- 
zînd împrejurările în care a 
fost distrus sau pierdut actul 
de studii ; dovadă din care să 
rezulte că arhiva școlii a fost 
într-adevăr pierdută sau distru
să ; declarații autentificate, date 
de trei martori (profesori) care 
cunosc situația școlară a celui 
care cere reconstituirea ; tim
brul fiscal de 3 lei și două fo
tografii 6/9 cm.

SCOLI DE
SPECIALIZARE
POSTLICEALA
JUDEȚUL BIHOR

Școala de specializare postliceală 
sanitară — ORADEA, str. Leontin 
Sălăjan nr. 13. Telefon 1 25 44. Mi
nisterul Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de 

trică și ginecologie.
__ Asistentă medicală de 

trie.
— Asistentă medicală de

obste-

pedia-

igienă.

JUDEȚUL BISTRIȚA — 
NÄSÄUD

Școala de specializare postliceală 
sanitară — BISTRIȚA, B-duI Re
publicii nr. 18—20. Telefon 946. Mi
nisterul Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.
— Asistentă de ocrotire.
— Asistentă medicală de pedia

trie.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Școala de specializare postliceală 

sanitară — BOTOȘANI, str. 
Maxim Gorkl nr. 1. Telefon 19 02. 
Ministerul Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de obste

trică șl ginecologie.
medicală de pedia-— Asistentă 

trie.
— Asistentă
— Asistentă

de ocrotire, 
de farmacie.

Păcii nr. 10. Telefon 10 03. 
terul Sănătății.

__ Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de 

trică și ginecologie.
— Asistentă de ocrotire. 

Asistentă medicală de

Minis-

obste-

pedia-

JUDEȚUL SIBIU
Școala de specializare postliceală 

pentru construcții — SIBIU, str. 
Pedagogilor nr. 7. Telefon 924 ; 
11215. Ministerul Construcțiilor 
Industriale.

— Devize și măsurători în con
strucții (învățămînt seral).

— Desenator (învățămînt seral).
Școala de specializare postliceală 

pentru industria construcțiilor de 
mașini — SIBIU, str. Gladiolelor 
nr. 1. Telefon 1 43 77. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

— Desenator.
Școala de specializare postliceală 

de petrol __  MEDIAȘ, str. A. Șa-
guna nr. 12. Telefon 411. Ministe
rul Petrolului.

— Electromecanic pentru apara
te de măsură și automatizări (în- 
vățămînt seral).

Școala de specializare postliceală 
sanitară — SIBIU, str. Dealului 
nr. 6. Telefon 1 37 93. Ministerul 
Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală 

trică ți ginecologie.
— Asistentă 

trie.
— Asistentă
— Asistentă 

rator.
— Asistentă _.
— Tehnică dentară.

medicală

UN NOU
GRUP SCOLAR
PROFESIONAL
IN CAPITALĂ

de

de

obste-

pedia-

de ocrotire, 
medicală de

de farmacie

JUDEȚUL TIMIȘ

labo-

el fiind 
nisterul 
eroare. 
Liceului 
verință 
negru pe alb : „postul este ocu
pat de un profesor de speciali
tate. neexistind nici o oră in 
plus pe care să fie încadrată 
absolventa". Inspectoratul șco
lar județean din vina căruia 
se făcuse eroarea îi propune o 
soluție de compromis : să ac
cepte să predea la mai multe 
școli unde existau ore neacope
rite. Dar nici acestea de profi
lul specialității sale. Evident 
propunerea nu a fost accepta
tă. Ce a urmat apoi ? Zeci de 
drumuri de la Inspectoratul 
școlar la Ministerul învățămin- 
tului pentru clarificarea situa
ției. A început anul școlar, s-a 
sfirșlt trimestrul I. și cel de al 
doilea, fără ca cererea legiti
mă a absolventei în cauză să 
fie. rezolvată favorabil. Ba, mai 
mult, anul acesta in urma unei 
noi intervenții la Inspectoratul 
școlar județean i se inminează 
o altă adeverință (nr 4752 din 
23 iulie) prin care se preciza, 
nici mai mult, nici măi puțin ca 
„întrucît absolventa Elena Gîr- 
bu nu s-a prezentat unde a fost 
repartizată, catedra a fost deJ 
clarată vacantă și s-a ocupat in 
perioada legală de transfe
rări!?". Cum rămîne atunci cu 
adeverința eliberată de școală ? 
Puse față in față, una din cele 
două adrese, evident, nu expri
mă realitatea. Care din ele. ră- 
mine de văzut și este de dato
ria Ministerului Ihvățămintu- 
]ui să se pronunțe asupra ade
vărului. Pentru că, 
vorba de o eroare 
râtului, absolventa 
fie repusă cit mai 
putință in drepturile ce i Ie

RĂSPUND
FACTORII
AVIZAȚI

ION ȚUGUI, Sinaia, județul 
Prahova. — Față de datele tri
mise (grupa, a Il-a de muncă și 
salariul tarifar de 1 460 lei lu
nar) cuantumul pensiei de in
validitate pentru accidentul de 
muncă suferit, va fi de 80 la 
sută din salariul tarifar.

JUDEȚUL PRAHOVA
Școala de specializare postliceală 

pentru industria minieră — 
FILIPEȘTI. str. 1 Mai nr. 3. Tele
fon 13. Ministerul Industriei Minie
re și Geologiei.

— Proiectări în industria mi
nieră.

Școala de specializare postliceală 
pentru industria construcțiilor de 
mașini — PLOIEȘTI, B-dul Petro
lului nr. 16. Telefon 1 32 58. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

— Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

Școala de specializare postliceală 
sanitară — PLOIEȘTI, str. Nico- 
lae Bălcescu nr. 35. Telefon 1 21 22. 
Consiliul popular județean.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.
— Asistentă de ocrotire.
— Tehnică dentară.

dacă este 
a Inspecto- 
trebuie să 
grabnic cu

MARIN CREȚU. localitatea 
Cisnădie, județul Sibiu. — Com
portarea necivilizată față de 
cumpărători a vinzătorului Ma
rin Oacă de la unitatea Aprozar 
din, localitate, a fost analizată 
de către Consiliul popular al 
județului Sibiu. Cu ocazia cer
cetărilor. respectivul vânzător a 
recunoscut faptele reclamate de 
dvs., precum și refuzul său re
petat de a pune condica de su
gestii și reclamații la indemîr.a 
cumpărătorilor. Cum nu era la 
prima abatere de acest fel, Con
siliul popular a intervenit cu 
hotărîre : amendă, și un ultim 
avertisment.

Măsura luată cu promptitu
dine de. organul județean este, 

■ sperăm de natură să atragă a- 
tenția și altor lucrători din co- 

' merțu! de stat asupra respectă
rii eticii și îndatoririlor lor pro
fesionale.

MUȘA T. GHIȚA, comuna 
Făcăeni, județul Ialomița — 
Accidentul de circulație pe care 
l-a suferit fiul dvs., Ghiță P. 
Radu, nu a constituit inițial o- 
bieitul unui proces întrucît, din 
cercetările efectuate în anul 
1968 de procuratura fostului ra
ion Fetești, a rezultat că vino
vat este numai copilul, care a 
circulat cu bicicleta neregle- 

Șcrisoarea trimisă de 
redacției, aducea 
și am considerat 
procedeze la o

circulat 
menitar. 
dvs. de curînd 
clteva date noi 
oportun să" se

Rubrică redactată de
Mircea nicòlae

JUDEȚUL SATU-MARE
Școala de specializare postliceală 

sanitară — SATU MARE. Piața

Școala de specializare postliceală 
pentru industria construcțiilor de 
mașini — TIMIȘOARA, Piața 
Huniade nr. 3. Telefon 1 28 17.' Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini. ,

__ Proiectări în industria con
strucțiilor de mașini.

— Desenator.
Școala de specializare postliceală 

de telecomunicații — TIMIȘOA
RA, str. 23 August nr. 2. Telefon 
1 53 59. Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor.

— Electromecanic pentru tele
comunicații. radio, televiziune șl 
comunicații la mare distanță.

Școala de specializare postliceală 
financiară — TIMIȘOARA, str. 
Corbului nr. 7. Telefon 21132. 
Ministerul Finanțelor.

— Contabil pentru finanțe și 
credit (invățămint seral șl fără 
frecvență).

— Contabil pentru Industrie, 
construcții și transporturi (învă- 
țămînt seral și fără frecvență).

Școala de specializare postliceală 
pentru construcții — TIMIȘOARA, 
B-dul Tinereții nr. 11. Telefon 
1 18 95. Consiliul popular județean.

— Devize șl măsurători în con
strucții.

— Arhitectură.
Școala de specializare postliceală 

sanitară __ TIMIȘOARA, str. Gh.
Doja nr. 27. Telefon 1 34 13. Minis
terul Sănătății.

— Asistentă medicală.
— Asistentă medicală de obste

trică și ginecologie.

In Capitală, își va deschide 
porțile, în toamna acestui an, un 
nou grup școlar profesional, care 
va funcționa în cadrul industriei 
locale bucureștene. Noua unitate 
de invățămint tehnic, cu sediul 
în Șos. Chitilei nr. 128, primește 
pentru calificare prin cursuri (ie 
zi, cu durata de 3 ani. tineri in 
virstă de pînă la 18 ani, în me
seriile de strungar in fier, lăcă
tuș de precizie, matrițer, lăcătuș 
pentru industria constructoare 
de mașini, mecanic, tinichigiu 
și vopsitor auto, electrician re
parator și montator de ascen
soare, 
cole 
lemn, 
nează 
tie Ia 
tru pregătirea 
mobi’ă și articole tehnice, tur
nători și forjori, lăcătuși me
canici pentru industria construc
toare de mașini, finisori de pro
duse textile. Grupul școlar dis
pune de cămin pentru elevii 
cursurilor de zi și cantine.

înscrierile pentru examenul 
de admitere se primesc Ia sediu! 
școlii, pină la 1 septembrie.

Cele mai multe (dar nu și cele 
mai reușite) versuri ale lui Ion 
Segărceanu sînt de inspirație fol
clorică. Descîntecul, în sistemul 
de reprezentare populară, este o 
terapeutică prin cuvînt. E de ob
servat că, chiar și în epocile de 
ignoranță și superstiție, nu atît 
ființele malefice, „supranaturale", 
sînt fetișizate, cît cuvintele. în 
descîntec, omul are conștiința — 
izvorîtă, evident, din superstiție 
— superiorității/sale asupra natu
rii. De aici, tonul imperativ sau 
amenințător și, tot de aici, alu
necarea spre blestem. Blestemul 
izbucnește mai ales cînd adver-

Cu trîmbtță și gong de tinichea, / 
Cu prapuri verzi pictați în chip 
fi fel I Deasupra ușii prinse-n- 
tr-o proptea, / Un circ, c-un soi 
de scenă la intrare / Pe care, șui, 
se tot scălămbăia 7 Un măscărici, 
urtind în gura mare / Spre lumea 
care nu se sinchisea; / Un circ 
bizar, ca și stăpînul lui / Ajuns 
fi el de cine știe unde / Aici,i în 
hărmălaia tirgului / In care sta, 
uitat, să se afunde... / Ardea în 
gol luminile spre seară / O lampă 
și vreo două felinare — / Și măs
căriciul, frînt de oboseală, / Ba
tea cu pumnu-n gong, a dispe
rare..." („Bizarul circ"). Evident,

CRONICA
DEBUTURILOR

timplar de mobilă, arti- 
tehnice și sculptură în 
în cadrul școlii funcțio- 
și o secție de liteni- 

locul de muncă, pen
ele timplari de

DE LA MINISTERUL
INVÂȚĂMÎNTULUI

Ministerul Invâțămîntului a- 
duce la cunoștință că examenul 
de bacalaureat, sesiunea de 
toamnă, se va desfășura între 
20 și 31 august a.c.

Concursul de admitere pentru 
ocuparea locurilor rămase libe
re in anul I la licee de cultu- 

i*ă generală, licee pedagogice, li
cee de specialitate și școli pro
fesionale va avea loc între 1 și 
10 septembrie a.c. Concursurile 
pentru liceele de artă și cu pro
gram special de educație fizică, 
precum și vizita medicală și 
proba de aptitudini muzicale la 
liceele pedagogice se vor sus
ține între 28 și 30 august. In
formații amănunțite pot fi ob
ținute de la secretariatele licee
lor și școlilor profesionale.

ION SEGĂRCEANU:

„FUGA
DIN 
HAZARD“
sitatea are contururi umane. „le- 
jele“ — zîne nebune — sînt neu
tralizate prin flatare ; „vrăjitoa
rele“ — prin imprecație și sanc
țiuni terifiante.

Există destulă cruzime și ima
ginație aspră în blestem. Cert 
este, însă, că scriitorii au găsit 
aici o extrem de fertilă pistă ar
tistică, pe care s-au avîntat, cu 
rezultate diferențiate, precursori, 
ctitori și epigoni. Aș remarca, la 
Ion Segărceanu, o cu totul in
certă filiație argheziană și una, 
mult mai sigură, folclorică.

Dar, cele mai reușite piese ale 
volumului trebuie căutate în 
altă parte. în aerul vetust al cir
cului din Turnu-Măgurele respi
rat de un măscărici demodat, 
pierdut în prapuri verzi, gonguri 
de tinichea și indiferență, ori lu
minat rău de o lampă și două 
felinare : „Era un circ în Ttirnu 
Măgurele / Împrejmuit cu scin
dări și cartoane, / Un circ ambu
latoriu, dintr-acele / Ce răsăreau 
la bîlciuri pe maidane, / Un „C'îr- 
cus Solo" — dacă nu mă-nșel, /

....... Jt % «sa ä «s » » w .ww» F» ilwwirŒTl

ffînema
SUNETUL MUZICII rulează la 

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,30).
PROFESORUL INFERNULUI ru

lează la Central (orete 9 : 11 : 
13 ; 15 . 17 : 19 ; 21).

INTRUSA rulează la 
(orele 16,30 ; 18,30 : 20.30).

MONȘTRII rulează la 
(orelb 9,15 ; 11,30 ; 14) ; 
Romane (orele 20); 
rele 8,30; 11; 13,30; 
Modern (orele 8,30 :
18.30 ; 20,45)

ORA HOTARÎTOARE rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în continu
are : 18,30 ; 20,45).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ rulează 
la Sala Palatului (ora 19,30) ; 
Republica (orele 9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Festival
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Grădina Festival (orele 20,15) ; 
Stadionul Dinamo (orele 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM ru
lează la București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ■ 18,45 ; 21) ; Luceafă
rul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.30 ; 91) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;

Capitol

Capitol 
Arenele

Melodia (o- 
16; 18,30; 21);
11 ; 13,30 : 16 ;

15.30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Doina 
(orele 20,15) : Grădina Tomls 
(orele 20,15) : Parcul Herăstrău 
(orele 20.30).

ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45) ; Bucegi
(orele 16 ; 18,15) ; Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Bucegi 
(orele 20.30)

TIGRUL rulează la Doina (orele
11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) -
orele 10 — Program pentru copii.

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

PETRECEREA rulează la Fero
viar (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Aurora (orele 9 : 
11,15; 13,30; 16; 18,15); Grădina
Aurora (orele 20,15).

JANDARMUL SE INSOARA ru
lează la Excelsior (orele 9 : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 : 13,30 : 16 ; 18,15
20,30) : Tomls (orele 9 : 11,15 ;
13.30 : 15,45 : 18.15).

PAN WOLDYJOWSKI rulează 
la Grivița (orele 10 ; 16 ; 19,30) ; 
Flamura (orele 10 : 16 ; 19,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI rulează Ia înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Crîngași (orele 
15,38; 18; 20,15).

ACEASTA FEMEIE rulează Ia

(orele 15.30 ; 18) : Arta 
Grădina Arta 

Grădina Buzești 
Progresul Parc

Buzești
(orele 15,30 ; 18) ;
(orele
(orele 
(orele 20 15).

DREPTUL DE
tează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare) ; Lira (orele 15,30 ; 

■ 18) ; Grădina Lira (orele 20,15 : 
Miorița (orele 11 ; 15 : 17,30 ; 20).

AFURISITUL DE BUNIC rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18) ; Gră
dina Unirea (orele 20,30).

MARILE vacante rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30 : 17,45 ; 
20).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC ru. 
lează Ia Giulești (orele 15,30 : 18; 
20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Cotroceni (o- 
rele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Vitan (o- 
rele 15,30 : 18) : Grădina Vitan 
(orele 20.30).

NOUL ANGAJAT rulează la 
Volga (orele 16 ; 18.15 ; 20,30) ; Mo
șilor orele 15,30 ; 18) ; Grădina
Moșilor (orele 20,15).

FRAȚII SAROYAN rulează la 
Viitorul (orele 20) ; VA PLACE 
BRAHMS ? (orele 16 ; 18).

AȘTEAPTĂ PÎNA ȘE
NECĂ rulează la Popular 
15,30; 18; 20,15), Cosmos
15,30; 18; 20,15).

20,15) ;
20,30) ;

A TE NAȘTE ru-

ÎNTU-
(orele
(orele

CEI 1 000 DE OCHI Al DOCTO
RULUI MABUSE rulează la Mun
ca (orele 16 . 18 20).

VINATORUL DE CĂPRIOARE 
rulează la Flacăra (orele 15.30 ; 
18 ; 20.15).

SALARIUL GROAZEI rulează 
la Rahova (orele 15,30 18) : Gră
dina Rahova (orele 20,30).

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

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT • rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 18: 20.15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.45 : 21.45).

CĂPITANUL FRACASSE : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9: 11: 13: 15).

GHICI CINE, VINE LA CINA ? : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20).

VINERI 14 AUGUST

Teatrul ,,C. Tănase“ (la Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora

20 ; A.R.I.A. (Ia Teatrul de vară 
„Herăstrău“) : SOSESC DISEARA 
— ora 20.

VINERI, 14 AUGUST 197#

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul • 18,00 Jocurile Balcani
ce de atletism. Transmisiune de 
la Stadionul Republicii • 19,20
1001 de seri — emisiune pentru 
cel mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară e 20,00 Film artistic : „Să 
trăim pînă luni“ — producție a 
studiourilor sovietice, distins cu 
Marele Premiu la Festivalul in
ternațional de la Moscova • 21,35 
Imn patriei • 21.50 Mai aveți o 
întrebare 7 — emisiune de cultură 
științifică. Tema : „Din secretele 
vieții". Participă savanți de pres
tigiu din țară și străinătate, pre
zent! — 
greșul 
științe
• 22,50
• 23,00

în aceste zile — la Con- 
Uniunii Internaționale de 
Fiziologice de la Brașov
Telejurnalul de noapte 

închiderea emisiunii. z

o asemepea atmosferă, cu farme
cul ei obosit, bizar, cheamă ,îr . 
minte boema, așa îneît dedicația 
(„Lui Dimitrie Stelara") tiu-i lip-, 
sită de tîlc. Același gust al 
crepuscularului, la un grad spo
rit de stilizare, se regăsește în 
poezia „Craii-de Curtea-Veche". 
Așa cum nu se va întîmpla dese
ori în „Fuga de hazarcr, versu
rile capătă, pe moment, altitudi
ne și, în ciuda stângăciilor din ul
tima strofă, uu devin pedestre : 
„Treceau pe caii lor sirepi, de 
vînt / Drapați, în mantii de atlaz 
solar, I Cu frunțile plecate in pă- 
mînt / Ca trei cezari / bizari, / 
crepusculari. / / Pășeau sub bolți 
de stele clătinate / Ca intr-un 
lung surghiun apăsător. / Pe pra
gurile verzi, îndoliate / Pălea în
cet blazonul stirpei lor / / li în
soțea un zvon de harfe, blind / 
Topindu-se-n amurgul greu, smăl
țat, / De dinapoi îi prohodea rî- 
zînd / Vicleanul Pîrgu — măscă
rici bălțat..." Remarcînd alte cî- 
teva piese lirice reușite, precum 
„Scuturi", „Porțile cîntecului", 
„Fiul", „Exodul semințelor" sau 
„Fuga posibilă“, reproșăm auto
rului „exercițiile“ nefinalizate ar
tistic, transcrise ca atare, dar 
oferite drept „meditații" existen
țiale. Simbolismului cromatic 
rudimentar, de aici, îi corespun
de un vid filozofic în „Metamor
foză" : „Intre — A VREA și A 
DOB1NDI / Chipul mi se îm
plini / Cu adaus în contur / De 
integru și matur. / Devenind 
cu-adevărat / Efigie de bărbat..." 
După cum, în „Ultimul tren", a- 
vem neșansa să asistăm la o 
eroare de tehnică: autorul în
cearcă artificii neavenite pentru 
a sugera tristețea trecerii : „Apăs 
pe buton, 1 o declanșare și / un 
bilet perforat: / / Destinația — X 
/ Via — Y / Prețul lei — Z / 
Plecarea — 0,00 / Întoarce
rea — ..."

Cusururile nu se opresc aici, 
dar acestea sînt cele mai flagran
te exemple. Ele tulbură echilibrul 
de ansamblu al volumului, îi es
tompează liniile de forță, dar pie
sele de rezistență se memorează. 
Deși, numeric, cele din urmă sint > 
în inferioritate.

NICOLAE BALTAG

r-
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Optimile s-au terminat; în lupta pentru glorie au rămas jumă

tate din concurente : Brazilia, Anglia, U.R.S.S., Mexic, Italia, U- 
ruguay, R.F.G. și Peru. Învinsele sînt cu geamantanele în mină, 
cu excepția cehilor și israelienilor care, după rezultatele atît de 
turtite scoase în optimi, au primit totuși permisiunea federații
lor lor de a rămîne în Mexic țănă la sfîrșitul campionatului. Îna
intea sferturilor, aerul mexican e din ce în ce mai încins, de aici 
încolo nu mai încape gluma și jocul ușurel, în fiecare meci cine
va trebuie să cîștige și cineva trebuie să piardă. Acum lumea în
cepe să priceapă de ce favoritele au tras atît de tare pentru lo-

Norocul a stat în mina lui Gșanatkin, șeful lotului sovietic, care 
a nimerit cartonașul fericit, după care, mulțimea de afară s-a pus 
să urle împotriva lui Stanley Rous, care ar fi introdus, chipurile, 
tot felul de bețe în roate căruței lor.

Nici italienii nu se anunță mulțumiți de nimereala respectivă. 
Abia ajunși la Toluca, ei au anunțat F.l.F.A. că respectivul sta
dion, așa cum e făcut, nu asigură jucătorilor securitatea împotri
va spectatorilor mexicani, care vin de obicei la meci înarmați pînă 
în dinți, drept pentru care au cerut luarea unor măsuri speciale. 
F.l.F.A. face la rîndul ei demersuri pe lingă guvern și guvernul

10. CINEVA TREBUIA 
SĂ MOARĂ

cui întîi al grupelor: pentru că acesta le oferea avantajul de a 
juca sfertul în localitatea în care se aflau, obligația 
de a alerga pe zăpușeală 400 sau 800 de kilometri trecînd de 
partea cîștigătoarelor secunde. De aici tămbălăul imens petrecut 
la Mexico City, unde echipele Uniunii Sovietice și Mexicului tre
buiau să vîre mina în căciulă pentru alegerea locului unu sau doi. 
O sută de mii de mexicani așteptau în fața hotelului „Maria Isa- 
bel", în ploaie, rezultatul sorților, căci una era să joace echipa 
lor pe marele „Azteca“, cu o sută zece mii de voci în spate, In 
compania Uruguayului (pe care îl învinseseră de două ori cu ni
țel timp în urmă) și alta era să încapă pe mina unor italieni cu 
stil înghețat și apărare de cremene, în bomboniera din Toluca, 
unde încap doar vreo treizeci de mii de suflete, unul peste altul.

trimite la fața locului cinci mii de soldați și cîteița sute de care 
blindate. Măsura nu liniștește, totuși, pe Valcareggi, care se plîn- 
ge în fața presei, că, în atmosfera încărcată de la Toluca. jucăto
rilor lui le este pur și simplu frică să înscrie goluri. „Publicul me
xican este o forță uriașă și oarbă, care nu poate fi controlată de 
nimeni și care este în stare să sperie un arbitru și să decidă soarta 
unui meci. Jucătorii mei se simt timorați din această cauză. Va 
trebui să jucăm astfel îneît să nu dăm nici o clipă motive de e- 
nervare spectatorilor".

Nici la Guadalajara, unde joacă Brazilia și Peru, cerul nu e 
prea senin. Rivalitatea și dușmănia dintre cele două echipe e ve
che, doar cu un an în urmă la Rio, un meci amical dintre Didi 
și Zagallo s-a transformat de prin minutul 80 într-o încăierare gi-

gantică ; la o fluierătură și o decizie cam nervoasă ale arbitrului, 
două sute de mii de brazilieni au transformat terenul într-o arenă 
cu lei. De altfel, declarațiile lui Didi sînt din ce în ce mai agre
sive : „Cunosc jocul brazilienilor pînă la ultimul amănunt, știu cît 
de fragilă este apărarea lor și cum se pot’ închide barierele in fața 
lui Pele și Jair. Jucătorii mei vor face totul, poate mai mult decit ■ 
totul, pentru o victorie“.

l.a Leon, se joacă meciul-vendetă dintre Anglia și Germania, 
cei doi coloși ai campionatului fiind cam prea devreme obligați 
să se devoreze. Vest-germanii au de răzbunat finala trucată de 
acum patru ani la Londra (cînd aveau Cupa în buzunar, dacă nu 
li se anula un gol valabil) și anunță că vor ieși pe teren cu două 
cupluri magnifice și invincibile : Seeler — Mul/er și Beckenhauer — 
Overath. Mtiller, golgeter al optimilor, se răsfață ceasuri întregi 
în fața gazetarilor, în costum de baie, își povestește viafa (cum a 
fost el la început slab, cum s-a îngrășat apoi din cauza salatelor 
de cartofi care-i plăceau la nebunie, cum ar vrea să devină mai 
tîrziu scriitor și cum a compus mai înainte de plecarea în Mexic 
un cîntec intitulat foarte subtil: „Hip hip, hip") și anunță că va 
zdrențui în mod sigur plasa lui Banks.

Dar nici Ramsey nu e omul care să lase sabia în teacă în a- 
cest război deschis al nervilor și dă de înțeles că are și el ac de 
cojocul lui Muller: îl va aduce în linia de apărare pe Stiles, su- 
pranumit „fiara din Manchester“, în fața căruia ar tremura de 
spaimă chiar și un tigru bengalez.

Circulă și alte vești și anecdote nostime. In clasamentul cupei 
„Fair-play“, publicat de F.l.F.A., România se află pe penultimul 
loc, cu două puncte penalizare pentru jocul brutal făcut de Mo
canii și Dumitru. Un tînăr preot din localitatea Zapopan din sta
tul Jalisco, iubitor fanatic al fotbalului, și-a pavoazat interiorul 
bisericii cu afișele „Mundialului“ și a agățat deasupra altarului 
steagurile celor șaisprezece echipe participante la turneul final. O 
tînără din statul Vera Cruz a născut trei fetițe gemene. Ce nume 
credeți că a ales ea pentru micuțele sugare ? Brazilia, Anglia și 
Italia, echipele ei preferate. După două zile, una dintre copile a ■; 
încetat din viață. E vorba de cea care purta numele scurt al Re
gatului Unit al Britaniei.

Mizerabilă veste pentru domnul Ramsey, cu o zi înaintea celui 
mai greu meci al echipei sale.

SERIALUL „SCÌNTE» TINERETULUI“ « SERIALUL „SCÌNTE» TINERETULUI“ # SERIALUL „SCÌNTE» TINERETULUI“

fi



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3

.h I , ............................ a

INFORMAȚII • SPORT
—......  ' .. ..................... ......

VINERI 14 AUGUST 1970

„CINTARE
OMULUI"
(Urmare din pag. 1)

fresionant) s-au intilnit »— unii 
poate pentru prima oară — cu 
o activitate menită să-i îmbo
gățească spiritual și, poate, pé 
mulți dintre ei să-i atașeze în 
viitor la bucuriile unei preocu
pări intelectual-artistice pe 
care nici nu le bănuiseră pînă 

^acum. ...De meditat, apoi, asu
pra fazelor de concurs, toate 
desfășurate ca niște adevărate 
spectacole, ca niște recitaluri 
in cadrul cărora tinerii concu- 
renți și-au chemat tovarășii de 
muncă’, concetățenii să cinsteas
că împreună Poezia. Ne putem 
imagina cum trebuie să fi ră
sunat „Testamentul“ la Cărbu- 
nești și „Sara pe deal“ într-una 
din văile miniere de la Horăști, 
Ploștina. Leorda sau Cireșu ; 
ce emoții va fi stirnit „Moar
tea căprioarei“ sub stincile 
verticale de la Runcu și cutn II 
se vor fi dezvăluit Blaga. Ba- 
covia. Barbu țăranilor coopera
tori din Samarinești și Bilteni, 
din Săulești sau Slivilești. Coș- 
buc — vechiul oaspete statornic 
al Tismanei — va fi răsunat 
familiar, recitat de lucrătorii 
cooperativei de artă populară 
din vestita grădină a dorului, 
iar Geo Dumitrescu (vestitor, 
in poezie, al izbinzii energetice 
de la Bicaz) va fi fost ascultat 
cu o emoție aparte de către 
constructorii celei mai mari 
termocentrale a țării. Asocieri 
de acest gen se pot intreprinde 
la nesfirșit (Petre Seceleanu, 
secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., îmi spunea, de pil
dă, că. la Rcgojelu, unde lucrea
ză oameni veniți din întreaga 
țară, mulți dintre spectatori 
aflînd, pentru prima oara cu 

rilejul acestui concurs, că un 
or sau altul dintre cei pre- 
îtați de recitatori sint origi- 
ri din zonele de unde vin ei. 
au manifestat o ingenuă și 

firească mindrie, iar rezultatul, 
de după spectacol — poate cel 
mai important — a fost acela 
că sectorul „Versuri“ al biblio
tecii șantierului a fost pur și 
simplu luat cu asalt).

C'întare omului ! Cunoscutul 
titlu arghezian a fost ales să 
numească o manifestare cul- 
tural-artistică a tineretului des
fășurată într-o perioadă cînd in 
acest județ, ca in întreaga țară, 
ideile celebrului ciclu — lauda 
omului laborios, a muncii ridi
cate la noblețea creației — își 
arată, sub lumina intimpinării 
lui August, întruparea vie. O 
concretizare la care tineretul 
acestui mîndru colț de .țară își 
aduce contribuția din plin. Stă 
mărturie faptul că, o dată cu 
construirea Șantierului național 
al tineretului, construcția de la 
Rogojelu a raportat prima în
deplinire integrală a unui plan 
lunar Ștau mărturie cele 64 d'e 
centre ale muncii voluntar-pa- 
triotice (tabere și șantiere de 
vară răsprndite in întregul ju
deț la ' defrișările Ceaurttlui ț 
la irigațiile Drăguțeștilor, 
Curtișoarei, Corneștilor ; la fa
bricile de cărămidă din Cărbu- 
nești. Bilteni, Iormănești ;

...Stă mărturie acestui adevăr, 
însuși Concursul despre care 
vorbim) el insuși un Șantier al 
tineretului, un șantier al con
strucției spirituale, în această 
lumină versul arghezian : „Car
tea mea-i, fiule, o treaptă“ pu- 
t nd fi înțeles și ca o posibilă 
' .iniție a poeziei : o treaptă 

iată de tineri pe drumul de- 
virșirii lor ca oameni, ca en

tități sociale chemate să ducă 
mai departe țara spre culmile 
timpului socialist
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în trecere prin județele Bacâu, Botoșani, Covasna, Galați, Iași Neamț, Suceava, Vas
lui, Vrancea.

Vizitați unitățile de alimentație publică și de servire turistică ale cooperației de consum 
care vă oferă condiții agreabile de odihnă și cazare. (

MODIFICĂRI
ÎN CIRCULAȚIA

$

UNOR TRENURI
tn executării unor lu

crări durată pentru eli-
mina^^^^Hwîărilor calamităților 
naturalWWare au afectat unele 
linii de cale ferată, începind cu 
data de 16 august a.e., pe aceste 
linii se pune în aplicară un nou 
grafic de circulație a trenurilor 
anunță Ministerul Transporturilor 

fii această situație, se mențin 
anulate trenurile rapide 25/26 pe 
distanța București — Arad, 35/36 
pe distanța București — Cluj și 
45 46 pe distanța Brașov — Baia 
Mare; trenurile accelerate 331/332 
pe distanța Brașov — Cluj. 335/ 
336 pe distanța. Sibiu — Copșa 
Mică — Cluj, 441/444 șl 443/442 pe 
distanța Deda — Baia Mare — 
Satu Mare; trenurile cursă 3562, 
3563, 3566. 3567, 3576, 3571, 3575, 3576 
pe distanța Blaj — Teiuș și 4411, 
4412 pe distanța Bistrița — Să
ritei-

Circulația trenurilor 3001 șl 3002 
este limitată între București — 
Copșa Mică și Teius — Cluj, iar 
a trenurilor 3521. 35.22, 3523, 3524, 
3525, 3526, 3527, 3528, 3547, 3518,
3549 și 3550 intre Mediaș — Copșa 
Mică — Cîmpul Libertății.

Au suferit modificări față de 
actualul mers al trenurilor de că
lători următoarele trenuri :

301, 302. 311, 312, 313, 314, 421,
422, 2001, 2002. 3001. 3002. 1001 si 4002 
pe distanța Brașov — Siehișoara 
— Teiuș ; 3501. 3502, 3503. 3504,
3505 și 3506 pe distanța Brașov — 
Racoș — Rupea; 3511, 3512. 3513, 
3514, 3515, și 3516 pe distanța Si
ghișoara — Copșa Mică; 3521, 3522, 
3523, 3524. 3525, 3526, 3527, 3528,
3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3547,
3548, 3549 șl 3550 pe distanța Me

(Urmare din pag. I)

Terom se produce un tip de fi
bră, și în curind și de fir, ine
dit, cu caracteristici apropiate 
cel mai mult de fibre naturale 
— avea nevoie intr-un timp 
foarte scurt de cadre bine pre
gătite. care să corespundă exact 
exigențelor producției.

Muncitorii cu experiență ve
niți aici și-au dat, la timpul cu
venit. nu numai contribuția de 
muncă, dar lor le revine și cin
stea de a-i fi pregătit anticipat 
pe tinerii lor .tovarăși.

Am încercat să singularizez 
dintre inginerii care au întoc
mit și susținut cursurile de ca
lificare și dintre muncitorii 
care au asigurat însușirea te
meinică a cunoștințelor la locul 
de muncă pe unii cu merite de
osebite atît sub raportul pregă
tirii tehnico-științifice cit și al 
pedagogiei. La început ani no
tat pe inginerele textiliste Ma- 
ria Lișman și Maria Nițu, pe 
operatorii Dumitru Rorhaniuc, 
Lucian Leonte, Mihai Cumpănă, 
în curind m-ăm opbit : între
bați, unii tineri dădeau un nu
me, alții altele, așa că pînă 
lă urmă a$' fi ajuns la îritoemi- 
reâ unei liste ’ complrife' ă celor 
care s-au ocupat de pregătirea 
tehnico-profesională a noului 
colectiv.

Am preferat să iau la intim- 
plare.

în secția de policondensare 
la tabloul de comandă, am stat 
de vorbă cu Nicolae Ciurdea, 
operator chimist. Face parte 
din grupul celor „bătrîni“ : are 
41 de ani și o însemnată vechi
me în muncă. înainte a lucrat 
Ia combinatul de cauciuc din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

— Cum vi s-a părut sarcina 
de' îndrumare a tinerilor ?

— Și grea și ușoară. Grea 
datorită timpului scurt căruia 
a trebuit să-i facem față ; u-

diaș — Copșa Mică — Cîmpul 
Libertății; 3541, 3542, 3543, 3544,
3545 ș» 3546 pe distanța Odoțhei — 
Sighișoara; 3561, 3561, 3565, 3568. 
3569 șl 3572 pe distanța Blaj __ Te
iuș; 3685, 3594, 3601, 3602, 3603, 3604, 
3605, 3606. 3607, 3608, 3609, 3610,
3611, 3612 și 3613 pe distanța Blaj
— Tirnăveni Vest — Praid; 425, 
426, 4005 și 4006 pe distanța Deda
— Beclean pe Someș — Dej —
Baia Mare; 4090,/ 4093, 4999, 4381,
4382, 4383, 4384, 4385 și 4386 pe
distanța Jibou — Baia Mare; 4091, 
4092, 4097, 4377 și 4378 pe distanța 
Dej Călători — Jibou; 4095. 4096 
și 4098 pe distanța Dej Călători — 
Baia Mare; 4101, 4102, 4103 și 4104 
pe distanța Bistrița __ Dej Călă
tori: 4141, 4142, 4143 șl 4144 pe dis
tanța Deda — Sărățel — Bistrița; 
4151, 4152, 4153, 4154, 4155 șl 4156 
pe distanța Bistrița — Măgheruș 
Șieu; 4375 și 4376 pe distanța Deda
— Sărățel; 4387 și 4388 pe distanța 
Bistrița — Beclean pe Someș; 
4389, 4390, 4392 pe distanța Sărățel
— Beclean pe Someș; 4396 pe dis
tanța Dej Călători — Beclean pe 
Someș; 4414 și 4839 pe distanța 
Sărățel — Bistrița; 4121, 4122 și 
4371 pe distanța Ilva Mică — Dej 
Călători; 4831, 4835 șl 4836 pe dis
tanța Ulmeni Sălaj — Cehul Sil- 
vanief.

Intrucît orele de sosire — ple
care din stații ale acestor trenuri 
au suferit modificări, publicul că
lător este rugat să se informeze 
din timp la birourile de informa
ții ale stațiilor și agențiilor de 
voiaj C.F.R. cu privire la noul 
orar.

șoară fiindcă tinerii au dat do
vadă de seriozitate și de o ma
re capacitate de a-și însuși cu
noștințele necesare.

Alături de el lucrează Mihai 
Gonguta, unul dintre tinerii 
„săi“. Bine calificat, atent, con
știincios. Supraveghează două 
linii tehnologice.

— Ești mulțumit de profesiu
nea pe care ți-aî ales-o ?

— Sint mulțumit. Este una 
dintre cele mai moderne, mai 
căutate și care îmi oferă per
spective...

RITM
INTENS

Tot in secția policondensare 
lucrează și inginerul Dan Ovi- 
diu Mihăescu. E un tînăr de 28 
de ani. Totuși el face parte din 
„nucleu“. Pînă la venirea la lași 
a lucrat la ..Corpbinatul chimic 
Victoria, secția metanol. Cei ciți- 
va ani de profesare a ingineriei 
chiar dacă nu i-au adus o 
„mare“ experiență, i-au dat, în 
orice caz, „obișnuința de a mun
ci îritr-un ritm intens“. Despre 
munca sa vorbesc treptele pe ca
re le-a urcat la Terom : in 2 ani, 
(lucrează aici de la începutul 
probelor tehnologice) de la șef 
de tură la șef de secție.

fnteresindu-se și de alți factori 
care au concurat la realizările 
actuale ale uzinei, în afară de o 
bună calificare de bază a cadre
lor, la început ți se va răspunde, 
concis, că e vorba tot de niște 
simple măsuri subînțelese : ur
mărirea eficientă a producției, 
exploatarea rațională a utilaje
lor, interesul susținut pentru

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM tineri
Echipa României 

din nou învinsă
Cea de a treia partidă d litre 

reprezentativa României și se
lecționata universitară a S.U.A. 
s-a desfășurat de această dată 
în întregime. Grijulii, organiza
torii au programat-o în Sala 
Floreasca. în prima repriză, e- 
chipa noastră a reușit să păs
treze o oarecare egalitate ju> 
cind bine pe contraatac și fina„- 
zind cîteva acțiuni spectacu
loase. De altfel, scorul 34—40 cu 
care s-a încheiat prima repriză 
este grăitor in acest sens. In

cea de a doua repriză. însă, 
baschetbaliștii români joacă dez- 
linat, combinațiile de atac nu 
le reușesc iar apărarea gafează 
des. Echipa americană mai de
cisă și, surprinzător, mult mai 
interesată de proporțiile sco
rului atacă cu aplomb reușind 
să înscrie de numeroase ori. 
Astfel, scorul ia proporții. La 
scorul 53—40 echipa României 
are o zvicnire și înscrie consecu
tiv de două ori prin Moraru. 
Este însă doar o sclipire. Jucă
torii noștri* par obosiți și ce
dează ușor inițiativa. Meciul ia 
sfirșit cu scorul de 76—58 pen
tru oaspeți. Un scor după pă
rerea noastră sever, dar care re
flectă realitatea din teren.

policalificare, preocuparea pen
tru găsirea de soluții tehnolo
gice optime.

Pină la urmă se va conveni că 
e vorba și de un „secret“ pro
priu. Secret care la Terom se 
materializează într-o orientare 
exactă a necesităților de produc
ție, fără dibuiri care constă, în 
operativitate, în respectarea ri
guroasă a hotăririlor luate.

Mai concret ? De exemplu, a- 
naliza decadală a consumurilor 
specifice și întocmirea în nu
mai 48 de ore, a unui 
plan de măsuri pentru pe
rioada următoare, respectarea 
fără nici o abatere a graficului 
de revizie, policalificarea tineri
lor printr-o meserie tangențială 
(operatorii ca lăcătuși și electri
cienii ca a.m.c.-iști) propuneri de 
soluții tehnice care aplicate au 
îmbunătățit ritmicitatea produc
ției și au adns importante eco
nomii postcalculate. Deci, mă
surile adecvate duc, în linie 
dreaptă, la rezultate fericite.

— Desigur, ne spune ing. Va- 
sile Lupu, din cadrul serviciului 
tehnic, dar ele.'depind și de oa
menii care le aplică...

Aceste cuvinte mi-au amintit 
altele, auzite cu puțin timp îna
inte Ia sediul. comitetului de 
partid :

— La recrutarea tinerilor noș
tri pentru cursurile de calificare 
ne-au interesat atît cunoștințele 
care priveau direct viitoarea lor 
profesiune cit și nivelul lor inte
lectual, puterea de discernă- 
mîint,

Altfel ziSj asigurarea unor 
succese depinde nu ' numai dă 
cunoștințele profesionale, ci și 
de capacitatea de a înțelege lo
cul tău în producție, consecințele 
multiple care decurg din calita
tea muncii pe care o prestezi.

Și aici aș vrea să mă opresc 
la ceva : la un — aparent — 
paradox : uzina de fire sintetice 
din Iași e foarte nouă, are un 
înalt grad de automatizare, uti
lajul și tehnologia reprezintă ul
timul tip în domeniu, și totuși, 
la cabinetul tehnic poți să gă
sești o lungă listă de propuneri 
de îmbunătățiri, fapt despre care 
am mai vorbit. Cum se explică? 
Printr-o inteligență afectivă aș 
zice, prin dragostea pentru 
munca ta, pentru uzina ta, pen
tru locul pe care ea il ocupă în 
economie...

La Terom s-a încheiat, cu suc
ces, prima etapă de dezvoltare. 
Un succes care se răsfrînge pe 
plan național : în prezent, uzi
na lucrează^ peste prevederile 
planului cincinal.

(Urmare din pag. I) 

front de lucru mecanizatori
lor, Ștefan Goznar, și Andrei 
Rezler la aratul și semănatul 
culturilor duble. în celelalte 
sectoare de-producție, la pră
șit, în legumicultura, alți 40 
de tineri grupați în două bri
găzi conduse de Lucian Tatu 
și Ion Baugartner, semnau 
„condica de prezență" o dată 
cu răsăritul soarelui.

In zootehnie, întîlnim tineri 
„recomandați“ în prima linie a 
fruntașilor de numărul mare 
de norme realizate pînă în 
luna august: Carol Szulzer, 
620, Vaier Avram, 400, Ana 
Sighiartan, 400, Francisc Si- 
laghi, 450. Comparativ cu ace
eași perioadă a anului trecut 
reținem : numărul de animale 
este mai mare cu o sută cape
te, mortalitatea redusă la zero, 
producția medie de lapte pe 
cap de vacă furajată a crescut 
cu 50 de litri.

Ce înseamnă pentru voi co
operativa agricolă ? — ne-am 
adresat cîtorva tineri. „Sigu
ranța că îmi pot cîștiga, mun
cind, existența, că după ce voi 
veni din armată și îmi voi în
temeia o familie nu o să am 
grija zilei de mîine“ (Andrei 
Maghiar, cooperator). „De, aici 
îmi cîștig plinea, dacă e mai 
mult sau mai puțin albă asta 
depinde în mare măsură de 
mine" (Ioan Negru, mecaniza
tor). „Aș putea să spun că îmi 
plac animalele, că dragostea 
de comuna natală m-a oprit 
aici. Elementul esențial rămî- 
ne faptul că am învățat o me
serie, că veniturile mele ac
tuale nu știu dacă le puteam 
obține în altă parte, și că sînt 
elev ]a liceu la fără frecven

ță. Mai departe cine știe, omul 
visează multe și depinde nu

• înainte ca trompeții să 
vestească deschiderea mult 
așteptatelor Jocuri balcanice, 
harnicii maratoniști porniseră 
deja la drum în cea mai lungă 
probă clasică din atletism. 
Mult așteptate mai ales de 
atleți ca Mihai Zaharia, sări
tor de 8 m la lungime, Carol 
Corbu „triplusaltist“ de valoa
re mondială sau Ion Dajnas- 
chin, talentat demifondist, 
care imediat după terminarea 
probelor lor din cadrul Bal
caniadei de anul trecut de la 
Sofia, au și început să doreas
că cu ardoare ediția aceasta, 
pentru a se reabilita după in
succesele suferite acolo.

Ziua de ieri a fost o zi de 
bun venit, o zi de cunoaștere 
și de pregătire a cadrului 
înăuntrul căruia se vor des
fășură întrecerile. Aceasta a 
spus-o președintele Federa
ției Române de Atletism, to
varășul inginer Mihai Flores- 
cu, în cuvîntui de deschidere, 
a rostit-o solemn Carol Corbu 
în jurămîntul jocurilor, au 
spus-o căpitanii de echipe 
prin schimbarea tradiționale
lor fanioane, au spus-o flori
le și brațele înlănțuite ale tu
turor atleților participanți.

Pe Stadionul Republicii s-au 
înălțat ieri în acordurile 
somptuoase ale imnurilor res
pective, drapelele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei, Turciei, 
României și, cel albastru al 
Jocurilor Balcanice, sub fal
durile cărora timp de trei 
zile, se vor desfășura cu în- 
dîrjire, dar sîntem siguri, în 
limitele corectitudinii și ale 
sportivității, întrecerile pro
belor atletice. Ca o uvertură 
a dîrzeniei cu care se va des
fășură această balcaniadă 
poate fi considerată cursa de 
maraton de ieri, unde repre
zentanții celor 5 țări partici
pante nu au precupețit, ca și 
legendarul lor predecesor, nici 
o picătură de energie, nici un 
fel de menajare. Păcat că a- 
ceastă frumoasă cursă nu a 
putut fi urmărită și de cei ră
mași la stadion, prin comuni
carea situației de pe traseu cel 
puțin la cîteva puncte princi
pale ale cursei. Cu un avans 
de peste trei. minute primul 
și-a făcut intrarea pe stadion 
turcul Hiisseyn Aktaș, după
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cadrul științelor juridice și po
litice; dreptul constituțional și 
știința politică : relațiile inter
naționale ca obiect.de cercetare'’ 
juridică și politologică ș.a.,“atf'" 
stirnit discuții interesante, con
troverse, argumentări. Dezbate
rile au avut un caracter con
structiv, au facilitat un schimb 
liber de idei — ceeâ ce a avut 
'darul să încurajeze atît pe re- 
ferenți cit și pe participanții la 
discuții.

Pe lingă aceste dezbateri te
matice, în cadrul asociației a 
fost organizat și simpozionul 
prilejuit de împlinirea a 500 de 
ani de la nașterea renumitului 
gînditor politic italian Nicolo 
Machiavellî De asemenea, de
legații ale noastre au participat 
cu rapoarte și intervenții la cel 
de-al VH-lea Congres Mondial 
de Știință Politică (Bruxelles 
1967), la unele mese rotunde or
ganizate de A.I.S.P. (Strassbourg 
— 1968, Torino — 1969, Praga — 
1969)

Prin urmare, dacă ne-am re
feri numai' la aceste aspecte bi
lanț, am putea constata că s-a 
depus o activitate, s-a acumu
lat o experiență. Acestea con
stituie un prim pas : lămurirea 
aspectelor teoretico-metodolo- 
gice ale politologiei. Se impune 
însă al doilea pas : acela al tre
cerii la studierea unor aspecte 
de cel mai actual intețes cum 
sint : sistemul politic în țara 
noastră, regimul politic, siste
mul de reprezentare, mecanis
mul puterii politice, opinia pu

mai de el să le transforme în 
realitate“ (Carol Szulzer).

Secția de prelucrare a lem
nului pe primele opt luni ale 
anului a depășit planul de 
producție cu 2,9 la sută, iar la 
export cu 5 la sută. Peste o 
sută, adică jumătate din nu
mărul muncrtorilor, sînt ’ ti
neri. Cei mai mulți au urmat 
școala profesională la Satu 
Mare, se puteau angaja, la 
combinat, de ce nu au fă
cut-o ?

— Explicațiile nu sînt greu 
de găsit, ne răspunde tovară
șul Ștefan Leiz, secretarul or
ganizației U.T.C. De exemplu 
Ioan Brudasqa aici a fost re
partizat, Andrei Bauer, a venit 

OZI UTECIȘTILOR
să-și ajute frații mai mici, Mi
hai Lieb, Ioan Halade, Gheor- 
ghe Ebert erau așteptați de... 
viitoarele soții.

Acești tineri care s-au întors 
în comună, acum au familii. 
Alții care vor să muncească 
în secție nu mai sînt nevoiți 
să plece la oraș să învețe me
serie, o deprind de ia colegii 
lor, mai mari, doar cu numai 
cîțiva ani. Și mîine vor destăi
nui, la rîndul lor, tainele me
seriei altora, poate chiar copii
lor lor.

Dacă vrei să-ți faci uri cos
tum croitorul Vasile Rezume? 
sigur ți-1 jiredă la ziua fixată. 
Duminică fetele își poartă cu 
eleganță coafurile lucrate de 
Maria Mezaroș. Amabilitatea 
Măriei Bumb și Anei Sorian, 
vînzătoare la magazinele coo
perației de consum sau a Ghi- 

ce a alergat distanța) de 
42,195 km în 2h27’51,2, șl a 
condus marea majoritate a 
cursei. Pe locurile următoare, 
la distanțe apropiate, au sosit 
în ordine, Hikmet Rasimov 
(Bulgaria) și românul Aurel

• Primul titlu balcanic cîști- 
gat de turcul Hiisseyn Aktaș

• Astăzi sare Viorica Visco- 
poleanu I

• Atleții români favorifi în 
ziua a doua de concurs.

Scolobiuc, care, față de perfor
manțele anterioare, a obținut 
pentru echipa sa o neașteptată 
medalie de bronz.

Programul întrecerilor de 
astăzi prevede cîteva probe la 
care atleții noștri au o primă 
șansă. Ne gindim la probele SILVIU DUMITRESCU

• Au continuat întrecerile 
turneului internațional feminin 
de baschet de la Sofia. Selecțio
nata României a debutat cu o 
victorie, intrecind cu scorul de 
56—53 (21—27) echipa R.S.S. Li
tuaniene.

• Echipa franceză de rugby 
A. S. Meaeleonais și-a început 
turneul în țara ' noastră, jucind 
la Constanța, cu formația Farul. 
Partida s-a încheiat la egalita
te : 9—9 (la pauză 6—3 pentru 
cespeți).

AUTOMOBILE
(Urmare din pag. 1)

Din acea doză de neprevăzut în care intră, vai, atîtea 
accidente, cum să facem din ea un lucru ce ar trebui 
să nu ne dea dureri de cap ? Mașini lăsate să umble fără 
asistență tehnică, șoferi care nu au învățat destul, sau 
dacă au învățat au uitat, nebuni pur și simplu care fac 
dintr-o călătorie o loterie a vieții personale și mai ales 
riscă viața altor nevinovați și necunoscuți...

lată cîte imprevizibilități există.
Mai presus de toate însă, cred că trebuie vorbit în 

legătură cu subiectul nostru de astăzi, de o responsabi
litate civică, ce trebuie predată încă de la școala pri
mară, o dată cu matematica și alte materii. Altfel, o să 
ne încuiem în curind în case sau o s-o pornim pe sub 
pămînt la plimbare, cum fac cîrtifele.

blică socialistă etc. De altfel, 
planul de activitate aprobat re
cent de Consiliul Executiv al
A.R.S.P. reflectă preocupările 
în aceste direcții, pe lingă conti
nuarea discuțiilor teoretice și 
metodologice pj-ixjtoare -Kt, p1*-** 
litologie. A rj *

Firește, realizarea unor obiec
tive ca cele mai sus enumerate

numai cu 
dispune a- 
astăzi sau 
viitor. . Cu 

trece la o

nu este posibilă 
forțele de care 
sociația noastră 
va dispune în 
toate că se va

POLITOLOGIA
mai mare activizare a secțiilor, 
la constituirea unor subfiliale 
sau colective în principalele 
centre universitare, cuprinde- 

.rea, cercetarea și concluziona- 
rea, formularea predicțiilor nu 
va fi realizabilă decît prin 
efortul unit al specialiștilor din 
diverse ramuri limitrofe.

Acest cadru îl poate' oferi în 
condiții cu mult mai bune cre- 
area și activitatea Academiei 
de Științe Sociale și Politice. 
Prin torțele unite ale specialiș
tilor în domeniul științei poli
tice ca atare — coordonate de 
Academie, ca și prin activitatea 
Asociației Române de Științe 
Politice se pot întreprinde studii

zelei Reiz oficiantă la P.T.T.R., 
te cuceresc.

Sute de tineri din comuna 
Ardud învață, muncesc. își 
văd concretizate eforturile și 
se mîndresc cu succesele lor. 
Sute de tineri așteaptă cu în
credere. ziua de mîine, dornici 
a se dărui tot mai mult scopu
lui urmărit în viață, de fieca
re. Sute de tineri rid, glumesc, 
se plimbă, dansează, din do
rința firească de a simți că 
trăiesc.

Alături de ei se mai găsesc, 
puțini la număr, tineri pentru 
care a lenevi este mai plăcut 
decît a munci. Comuna Ardud 
le pune la dispoziție și chiar 

pot să-și aleagă, un loc de 

muncă, pe măsura pregătirii 
lor. Dar visurile lor se în
dreptă în alte părți ? Spre ce 
oare ?

Pe unul din acești pier- 
de-vară l-am intilnit pe stradă. 
Bronzat, cu cămașă albă, cra
vată și haină, se plimba cu 
mîinile ia spate, la pas.

— Am fost angajat numai 
zilier, pe un șantier, ia baza 
de recepție, la I.L.F., la combi
nat, cîteva zile am lucrat și la 
cooperativa agricolă, ne po
vestea Aladar Horvath.

— Ce ai de gînd să faci ?
— Nu știu. Prin decembrie 

plec în armată, așa că nu îmi 
fac probleme.

Din grupul fetelor... casnice 
face par,te și Stela Somcutean.

— Am lucrat la cooperativa 
agricolă „Viile“, dar de cînd 
m-am măritat soțul nu mă 

de 20 km marș, lungime fe
mei, înălțime bărbați, disc 
fete, 100 m fete, 400 m gâr- 
duri .băieți. Se vor mai. dis
puta și alte probe în care at
leții noștri pot ieși învingă
tori cu toate că Ia' startul în
trecerilor se prezintă și atleți 
cu performanțe anterioare mai 
bune. Astfel, așteptăm com
portări meritorii la probele 
de 800 m, fete și băieți, 100 m 
băieți și în proba de arun
carea ciocanului.

In cursul dimineții vor în
cepe și probele combinate de 
pentatlon și decatlon.

în rîndurile reprezentanți-. 
lor noștri există încredere și 
optimism și dorința fermă de 
a satisface pe spectatorii care 
știu să-i susțină în luptă cu 
multă căldură.

• In turul doi al probei de 
simplu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Ham- 
burg. Ion Tiriac (România) a 
ciștigat cu 6—4. 4—6, 6—1, 6—2, 
în fața iugoslavului Bora Jova- 
novici.

• In proba de dublu bărbați 
în turneul internațional de tenis 
de la Hamburg cuplul român 
Ilie Năstase—Ion Tiriac a în
vins cu 6—1. 6—3 perechea en
gleză Clifton—Loy.d.

interesante, actuale, care să se
sizeze multiplele și ineditele as
pecte ale fenomenului social-po
litic și să poată sluji organelor 
de decizie. Numai așa aportul 

^specialiștilor. la. cunoașterea și 
:țgezvoltarea mecanismului con

ducerii sociale și politice va fi 
iriai substanțial. Conducerea a- 
cestui colos social — societatea 
socialistă — incumbă un înalt 
grad de cunoaștere .și stăpînire 
a metodelor celor mai indicate, 
mai eficace. „Conducerea ope
rei de construire ă socialismului 
și comunismului — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea recent rostită cu prile
jul aniversării a 25 de ani de la 
înființarea Academiei de învă- 
țămînt social-politic — devine o 
știință tot mai complexă, aș pu
tea spune, știință hotărîtoare 
pentru victoria noii orînduiri“. 
Aceasta, deoarece, cum sublinia 
în continuare secretarul gene
ral al partidului nostru... a ști 
să folosești metodele cele mai 
juste pentru asigurarea progre
sului științei și culturii, pentru 
dezvoltarea bazei materiale, a 
găsi formele cele , mai potrivite 
de organizare care să ducă la u- 
nirea eforturilor întregului po
por in construcția socialistă — 
sint probleme de importanță vi
tală pentru mersul înainte al 
noii societăți.

Exigențele sporite pornesc de 
la premisa unor comenzi sociale 
ferme și de la posibilitățile cer
te create învățămîntului și cer
cetării din domeniul științelor 
sociale și politice-în țara noas
tră.

mai lasă să muncesc. Și are 
dreptate. La noi în casă se gă
sește de toate. La muncă să 
meargă ceilalți.

Curioasă optică !
Fantele „Vasile cel Mare" 

— așa este supranumit Vasile 
Crîsneanu, umblă,pe uliță cu 
pantaloni-fustă de catifea,-cu
rea- lată cu ținte, tranziștorul 
pe umăr. Atît știe să facă „Va
sile cel Mare“, deși are o me
serie, este mecanizator. A‘fost 
angajat la I.M.A. Ardud... 
doar ca să stea. Lipsea zile la 
rînd. Provoca scandaluri la că
minul cultural și la club, a 
îndrăznit chiar să lovească un 
profesor căruia i-a fost elev, 
ani în șir. A fost sancționat și 

mutat la secția din Beltiug, 
Nu a vrut să se ducă.

Nu a stat nimeni cu el de 
vorbă din partea organizației 
U.T.C. ?

Imposibil, cu el nu se putea 
discuta, ne explica tovarășul 
Carol Muller, secretarul orga
nizației U.T.C. din I.M.A. Ar
dud. Cînd a încercat să o facă 
șeful său de secție, Emeric Si- 
laghi, l-a amenințat cu bătaia. 
Și să vedeți ce munte de om 
este !

O problemă specială ridică 
grupul absolvenților de liceu 
ce nu au reușit la facultate.

— Eu am pierdut examenul 
la facultate — ne explică Ovi- 
diu Petran. O să mai încerc, 
dacă pic... aștept să merg în 
armată. Apoi iar dau examen. 
Dacă iar ratez mă duc la o 
școală tehnică după care țar {a

Șl FAPTE
, (Urinare din pag. I)

tarit, sfredelirea neobosită â rocii 
la 5 000 de metri sub noi. Locul 
acela, înconjurat din toate părțile 
de pădure, în preajma sondei 
care nu mirosea încă a petrol, 
avea să fie însă decorul firesc al 
unei discuții despre tinerii petro
liști, despre activitatea organiza
ției U.T.C. a celei mai mari sche
le din țară, schela Moreni.

— Poate din cauza aceasta e- 
xistă impresia că și problemele 
noastre de muncă și de viață sint 
tot atît de mari, pe măsura di
mensiunilor schelei. Dar nu este 
decît o simplă impresie. In reali
tate, ceea ce se întîmplă la noi 
este tot atît de obișnuit ca în alte 
schele, facem aceleași eforturi, 
iar rezultatele sînt tot cam ace
leași, unele poate mai mari, al
tele mai mici, dar în nici un caz 
extraordinare. Singura „pro
blemă“, într-adevSr mare, ar pu
tea fi aceea că raza noastră de 
activitate se întinde pe 200 de 
kilometri și că îmi trebuie une
ori cîte o jumătate de zi ca să 
ajung de la o organizație la alta. 

Am insistat.
— Nu, n-aș crede. „Olimpiada 

sondorului“, de pildă, s-a ținut 
și la noi ca pretutindeni unde e- 
xistă sondori în țară. Sigur că da, 
i-arn pregătit și noi pe cei 90 de 
sondori ai noștri, am avut și noi 
adevărate lecții de pregătire 
practică și teoretică, desfășurate 
pe luni de zile. Era în joc însă 
firma întreprinderii noastre, pres
tigiul organizației U.T.C. mai a- 
les. Nu ne puteam prăzenta-ori- 
cum la o asemenea competiție.

— Nu, de ce ? La muncă pa
triotică avem doar avantajul ți
nui anumit specific, iZvorît din 
munca noastră. Subsolul pămîn- 
tului pe aici e împînzit de con
ducte rămase de la vechile ex
plorări. Noi nu facem decît să 
le valorificăm. Săpăm gropi din 
15 în 15 metri, tăiem conductele 
cu aparatul de sudură, le agățăm 
de un cablu și le tragem afară cu 
tractorul. Uneori am avut și de 
furcă cu Ocolul Silvic, care nu 
ne lăsa să intrăm în pădure. Dar 
noi dădeam gaura la marginea ei 
și scoteam conducta pe sub deal. 
Am adunat așa, anul trecut, 120 
de tone de metal, cam vreo 9 000 
metri de conductă, deci cam cîț 
distanța de la Moreni pini aici, 
la Mărgineni. E drept că, în fe
lul acesta, ne-am situat pe locul 
I pe județ dar tot nu nu se pare 
un argument. '

Stăteam unul lîngă aW. la 
cîțiva metri de turla sondei de la 
Mărgineni și SERGHEI DINES- 
CU îmi povestea mai departe. 
Vedeam printre zig-zagurile tra
verselor de metal cîțiva tineri, cu 
fețele încordate de efort și mi se 
confirma încă un adevăr pe care 
mi-1 comunicase tot el, secretarul; 
„am încercat să repartizez în 
fiecare brigadă cîte 3—4 tineri, 
pe lingă muncitorii mai în vîr- 
stă, ca să se completeze pricepe
rea vîrstei înaintate cu elanul ti
nereții“. Mai știam că aici, cu o 
noapte înainte, avuseseră loc cî
teva operații dificile și complica
te care dăduseră, în sfirșit, după 
multe luni de trudă, certitudinea 
că nu s-a lucrat degeaba, că se 
va găsi și aici, la 5 000 de metri 
adîncime, „ceva“. A doua zi 
urma să fie înlocuit noroiul cu 
motorina și să înceapă ultimele 
probe. Și mi-am zis, atunci, chiar 
dacă admiteam observațiile se
cretarului U.T.C. despre lipsa de 
spectaculos și firescul întîmplări- 
lor relatate, că nu putea să nu 
fie de acord măcar într-un sin
gur punct.: între faptele de mun
că și tinerii care le dau naștere 
trebuie să existe totuși o legătu
ră, imposibil de contestat. Di
mensiunile lor sînt aceleași.

facultate. In nici , un caz nu 
am să rămîn în comună.

— Nici eu nu am luat exa
menul — se destăinuie Iosif 
Uber. Cred că o să-mi iau un 
servici încă nu știu unde, dar 
nu în comună.

La fel ca cei doi interlocu
tori mai sint destui, doar au 
fost 80 de absolvenți anul a- 
cesta la liceul din comună. 
Mulți din ei visează cai verzi 
pe pereți. Dintre ei am mai 
stat de vorbă cu verișoarele 
Olga Iuhași și Gabriela Ko- 
vacs, (care era în vizită). In 
timp ce fetele stăteau la tacla
le mama Olgăi Iuhași era 
cu un ochi la aragaz și cu u- 
4iul la fierul de călcat, nu mai 
își ve4ea capul de treburi. 
Povestea Olgăi Iuhași nu 
oferă nimic nou. Deocamdată 
stă acasă. O să dea examen la 
o școală tehnică și încă nu1 
știe, poate la facultate. Gabrie
la KovacS, la fel. Numai că, în 
acest an, a terminat liceul. 
Acum nu, spune că nu e pre
gătită, poate la anul o să 
meargă la o școală. Le-am ru
gat pe fete să ne pozeze în 
fața casei, deși fotografia ar fi 
fost mai.reușită în fața- araga- 
gazului s*au a fierului de căl
cat.

In Ardud sînt tineri care 
muncesc șț tineri care nu 
muncesc. x

Majoritatea, covîrșitoare 
chiar, însă, este de partea ce
lor care sînt cunoscuți, de toți 
oamenii din sat. Sînt cunos
cuți și apreciați pentru că fie
care . din ei și-a adus contri
buția la ceea ce azi se spune 
despre Ardud „frumoasă co
mună“. Cînd am plecat din Ar
dud, tinerii, perechi sau gru
puri,. ieșeau la plimbare. Dar 
majoritatea erau ei, ceilalți 
parcă erau mai micuți și nu 
mergeau cu capul sus.

obiect.de
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In Comitetul
SOm - VEST-GERMAN pentru

dezarmare

Alexei
printr-un acord 
a experiențelor

continue, 
schimbul 
care pre-

MOSCOVA 13. — Trimisul 
special Agerpres, A. Toth, trans
mite : în ultima zi a vizitei sale 
la Moscova, cancelarul federal al 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, 
a continuat convorbirile cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, în 
cadrul cărora au fost abordate 
probleme de interes reciproc.

Joi la prinz, aici a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu 
privire la vizita oficială a cance
larului federal Willy Brandt la 
Moscova, în cursul căreia a fost 
semnat Tratatul între Uniunea 
Sovietică și R. F. a Germaniei. 
„Părțile, se arată în comunicat, 
sînt convinse că tratatul încheiat 
între ele deschide perspective fa
vorabile pentru dezvoltarea cu 
succes a colaborării pașnice din
tre U.R.S.S. și R.F.G. în diferite 
domenii, în interesul popoarelor 
celor două țări“. Comunicatul 
relevă convingerea celor două 
părți că tratatul va contribui la 
întărirea securității în Europa, 
la soluționarea problemelor exis
tente pe continent, la înfăp
tuirea colaborării pașnice între

toate statele europene, indiferent 
de deosebirile dintre sistemele lor 
sociale. Guvernele U.R.S.S. și 
R.F.G., se arată în comunicatul 
comun, vor contribui Ia reali
zarea progreselor care servesc a- 
ceste țeluri.

Cele două părți au făcut, de 
asemenea, un aprofundat schimb 
de păreri într-o serie de proble
me actuale ale situației interna
ționale, convenind asupra faptu
lui că este de dorit să 
la nivel corespunzător, 
de păreri -în- probleme 
zintă interes comun.

Premierul sovietic 
Kosîghin — arată comunicatul — 
a acceptat cu plăcere invitația 
cancelarului federal Willy Brandt 
de a face o vizită oficială dc 
răspuns în Republica Federală a 
Germaniei, la o dată ce urmează 
a fi stabilită ulterior pe căi di
plomatice.

în aceeași zi, cancelarul Willy 
Brandt a părăsit capitala Uniunii 
Sovietice, îndreptîndu-se spre 
Bonn, la aeroportul Vnukovo el 
fiind condus de Alexei Kosîghin, 
Andrei Gromîko și de alte per
soane oficiale sovietice.

Luînd cuvîntul în ședința de 
joi a Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, reprezentan
tul Suediei, AlvașMyrdal, a re- 
.levat necesitatea interzicerii ex
periențelor nucleare subterane. 
Ea a arătat, în același timp, că 
sistemele tehnice moderne de de
tectare fac virtual imposibilă tre
cerea sub tăcere a experiențelor 
și că ele ar fi deci suficiente 
pentru controlul îndeplinirii o- 
bligațiilor asumate de puterile 
nucleare 
terzicere 
rane.

de in- 
sub te

Suley

TINERETUL LUMII

Revendicări în
„țarsftananelor“

S.U.A. în ciuda protestelor opiniei publice americane și inter naționale trenurile care, trans
portă conteinerele cu gaze de luptă au ajuns la Oceanul Atl antic. în imagine un militar de 

pază la unul din trenuri

• PREMIERUL TURC, 
man Demirel, va face, la invi
tația Iui Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale o vizită oficială în Iugo
slavia între 1 și 5 septembrie 
a.c., s-a anunțat la Belgrad.

Ecoul pozitiv al încheierii
Ministrul de externe

I

chilian despre relațiile 
cu Cuba

După Columbia și Republica Dominicană — Guatemala. Viața 
universitară guatemaleză cunoaște, în această ultimă parte a 
anului școlar, o încordare puternică. Tensiunea a început cu 
declanșarea unei greve studențești la Guatemala City. Pentru 
a împiedica extinderea grevei, autoritățile au suspendat pe două 
săptămini cursurile Universității Naționale. Această măsură, 
ca și ocuparea universității respective de subunități ale arma
tei, au intensificat mișcarea de protest a studenților. Adunări 
studențești s-au desfășurat în două din cele trei centre univer
sitare ale „țării bananelor“ cu participarea a mii de studenți. 
Autoritățile au recurs la suspendarea cursurilor altor trei insti
tuții de invățămint superior (un institut tehnic și două colegii). 
Riposta studenților, solidaritatea cu colegii din instituțiile de 
învățămînt suspendate se manifestă prin boicotarea cursurilor. 
Reuniți în capitală, reprezentanți ai studențimii din toate cen
trele universitare au hotărît marți declanșarea unei greve na
ționale pe timp de trei zile, cu începere de la 17 august.

Apreciate ca fiind dintre cele mai puternice acțiuni protes
tatare studențești din istoria Guatemalei, actualele frăniintări 
sînt determinate de grelele condiții de viață și învățătură ale 
studenților. Două recente măsuri guvernamentale au declaifșat 
valul nemulțumirii studențești : majorarea taxelor universitare 
și a costului mesei la cantinele studențești și proiectele de trans
formare a celei mai mari universități din țară — Universitatea 
San Jose — în universitate particulară „cu un plafon de taxe, 
special“ (adică extrem de scumpă). Principala revendicare a 
studenților este anularea majorărilor de taxe și renunțarea la 
anunțata reducere a bugetului destinat școlii superioare în ur
mătorul an universitar.

încheierea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală a Germaniei a avut in 
opinia publică din Europa și dm 
alte zone ale lumii un ecou po
zitiv tratatul fiind apreciat ca 
Un act menit să contribuie la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două state, și, totodată, ca 
un important pas în direcția 
rezolvării problemelor spinoase 
ale Europei, spre îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre toa
te statele continentului nostru.

Președintele Franței, Georges 
Pompidou, a subliniat intr-o 
convorbire avută cu reprezen
tanții presei că „Franța este 
satisfăcută de politica de des
tindere pe care o atestă înche
ierea tratatului soviete — vest- 
german“.

Tot într-o 
cută presei, 
stat al S.U.A., ------
ți-a exprimat satisfacția in le; 
gătură cu semnarea tratatului 
sovieto—vest-german, adăugind 
că Statele Unite „împărtășesc 
speranța că acest tratat va 
constitui un prim pas intr-un 
proces care va duce la îmbună
tățirea situației din Europa“.

într-un comentariu pe mar
ginea Tratatului, ziarul „Neues 
Deutschland“, organ al P.S.U.G., 
scrie: „Faptul că tratativele 
desfășurate intre U.R.S.S. și Re
publica Federală cunosc un 
sfîrșit pozitiv prin semnarea 
unui tratat conform normelor 
dreptului internațional trebuie 
considerat o veste bună“ ; zia
rul opinează că elaborarea și 
parafarea tratatului au putut 
avea loc deoarece el' corespun
de atît intereselor ambelor 
părți, cit și intereselor destin
derii europene.

In articol se subliniază că 
dacă se dorește, intr-adevăr 
securitatea europeană, trebuie 
pornit de la premisa că toate 
statele continentului participă 
la ea. Este .firesc, se spune in 
continuare, că granița dintre 
R.D.G. și R.F.G., precum și toa
te celelalte granițe, sînt con
siderate ca inviolabile și nu se 
enunță pretenții teritoriale.

declarație fă- 
secretarui de 

, William Rogers,

După părerea noastră, scrie 
încheiere ,.” "
nu este admisibil ca un 
să-și aroge dreptul de a repre
zenta alt stat.

★
într-o declarație 

Bonn, ministrul federal 
Franke a arătat, între 
că experiența acumulată 
tilnirile la nivel înalt 
Erfurt și Kassel dintre 
zentanții R.F.G și cei ai R.D.G., 
pe de o parte, și tratatul de la 
Moscova intre R.F.G. și 
U.R.S.S., pe de altă parte, ar 
putea marca „un nou început“ 
în relațiile dintre cele două 
state germane. El a declarat 
că, o dată cu Erfurt și Kassel, 
„a fost depășit stadiul specta
culos și că discuțiile devin tot 
mai concrete“..

4

> în
„Neues Deutschland“ 

‘ ' stat

făcută la 
Egon 

altele, 
la în

de la 
repre-

Convorbirile
cvadripartite
de la Paris

Vorbind joi la cea de-a 79-a 
ședință a convorbirilor cvadri- 
partite în problema vietnameză, 
reprezentantul Republicii De
mocrate Vietnam, Nguyen Minh 
Vy, a criticat -guvernul ameri
can, care, a spus el. în ciuda 
protestelor opiniei publice, in
tensifică acțiunile agresive în 
îndoctrina. Pe de altă parte, el 
a anunțat că șeful delegației 
țării sale la această conferin
ță, ministrul Xuan Thuy, va re
veni în viitorul apropiat la Pa
ris pentru a participa la trata
tive. în cuvîntul său, delegatul 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu- 
mului de sud, Nguyen Van 
Thieu. a subliniat din nou că 
acceptarea programului în zece 
puncte al Frontului Național 
de Eliberare ar crea „condițiile 
esențiale pentru ca poporul din 
Vietnamul de sud să-și regle
menteze singur problemele, 
fără amestec dir> afară“.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor,. șeful delegației ame
ricane, David Brucg, a ignorat 
problemele fundamentale ale 
soluționării pașnice a problemei 
vietnameze, abordînd din nou 
așa-zisa problemă a prizonieri
lor de război.

s

rrç

Ministrul de externe 
Gabriel Valdez, 

în
a 

că 
trebuie 

problemele

Primul ministru al Tailandei, 
Thanom Kițtikachom. a decla
rat joi ziariștilor că S.U.A. au 
consimțit să sprijine finanțarea 
trupelor tailandeze care urmea
ză să fie trimise în Cambodgia. 
De asemenea, a arătat el, s-a 
ajuns la un 'acord cu S.U.A. ca 
și trupele regimului Loij. Noi, 
aflate in prezent în taberele 
de instrucție din Tailanda. să 
fie finanțate de Statele Unite.

Dincolo de mobilurile specifice ale momentului de față, ac
tualele tulburări constituie o prelungire a mișcării revendica
tive începută cu aproape doi ani în urmă și care vizează atît 
imbunătă(irca condițiilor de studiu și viață ale studenților cit 
și o profundă reformă a școlii superioare guatemaleze.

Date statistice oficiale atestă precaritatea condițiilor de în
vățătură și de trai ale tineretului studios din „țara bananelor“. 
La Universitatea Națională din Guatemala City, cea mai mar» 
instituție de învățămînt guatemaleză, numărul studenților a. 
miși a scăzut considerabil în actualul an universitar în corn 
parație cu anul precedent. La medicină, numărul locurilor dis 
ponibile s-a redus de la 170 la 95, la agronomie de la 120 la 8’J 
la fizico-chimice de la 90 la 60. La școala politehnică din capi
tală reducerea este și mai accentuată, ea atingind un procent 
de aproape 50 la sută. „Puterea de absorbție a universității gua
temaleze — releva ziarul NACIONAL care apare la Guatemala 
City — se reduce îngrijorător. Țara este pe punctul de a atinge 
nivelul cel mai scăzut al țărilor subdezvoltate în ceea ce pri
vește procentul tinerilor care frecventează universitățile. Și, 
paralel cu acest fenomen se înregistrează un mare și alarmant 
deficit de medici, ingineri, arhitecți, agronomi, învățători“.

Dificultățile pe care le intimpină în prezent universitatea gua
temaleză sînt, în primul rînd, de ordin financiar. Acest lucru 
a fost, de altfel, subliniat, într-o analiză a rectoratului Uni
versității Naționale, publicată fragmentar în presa guatemaleză, 
în analiza respectivă se arată că alocațiile de stat au fost me
reu amputate. în 1967 s-a programat acordarea a 11 milioane 
quetzali, reprezentind minimul necesar, dar au fost alocați doar 
4,2 milioane quetzali. în 1968 promisiunile au fost de 6,5 dar 
s-au acordat doar 2,9 milioane quetzali, iar în 1969 s-au acor
dat doar 3 milioane quetzali față de cele 8 milioane promise.

Căile de acces ale tinerilor în invățămintul superior sint în
greunate sensibil de povara taxelor, puternic resimțită mai ales 
în familiile cu venituri modeste : taxele universitare, din care 
școlile trebuie să acopere o mare parte din cheltuieli în lipsa 
unor alocații suficiente din bugetul statului. Cuantumul acestor 
taxe a crescut in permanență, atingind actualmente aproape du
blul celui din deceniul 1950—1960. Amputările alocațiilor desti
nate invățămintului superior se fac, de asemenea, resimțite în 
condițiile de viață ale studenților. Numărul burselor, de pildă, 
e la proporții aproape fictive (300 de burse de stat la 18 000 de 
studenți).

Toate aceste realități ,se află la originea unei puternice miș
cări studențești, sprijinită de un mare număr de cadre didac
tice și de unele personalități ale vieții politice și cultural-știin- 
țifice guatemaleze, mișcare revendicativă urmărind să deter
mine o mai serioasă preocupare a statului pentru dezvoltarea 
învățămîntului superior, atît pe planul sporirii alocațiilor des
tinate școlii superioare cit și pe cel al efectuării unor reforme 
structurale, în sensul democratizării și modernizării universi
tății.

Urmare directă și reflectare a greutăților cu care sînt con
fruntați în Guatemala tinerii dornici să frecventeze cursurile 
universitare, recrudescența mișcării protestatare a studențimi ‘ 
guatemaleze, reflectă un sfîrșit de an universitar încordat î 
„țara bananelor“.

E. R.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui Comandamentului 
ției Sudaneze, Gaafar 
meiry, a sosit la Phenian în- 
tr-o vizită Ja invitația guvernu
lui “

tul lunii și care aparțineau în 
mod neîndoielnic avionului dis
părut, nu au mai fost des
coperite decît un conteiner 
distrus și o canistră 
plastic.

lian, 
se află 
nezuela. 
Caracas 
nii, 
tăm 
cu Cuba fără să cerem ni
mănui autorizație", adău
gind că normalizarea rela
țiilor celorlalte țări latino
americane cu Cuba ar fi în 
interesul tuturor statelor de 
pe acest continent.

vizită în 
declarat 

„noi,
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R.P.D. Coreene.
ÎN MAREA BRITANIE a 
încercat miercuri, prototi- 

englez al avionului super- 
de pasageri „Concorde 

comun

de

EXCEDENT BRITANIC

COMERCIALA 
s-a încheiat în

• BALANȚA 
a Marii Britanii 
cursul lunii iulie printr-un ex
cedent de 17 milioane lire ster
line, s-a anunțat la Londra.

fost 
pul 
sonic de pasageri 
002“, construit in comun cu 
Franța. Acest zbor este primul 
din seria de probe decisive la 
care va fi supus avionul.

începând din luna aprilie toa
te zborurile au fost sistate pen
tru a se pune la punct reac
toarele avionului de tipul „Roii» 
Royce“, în vederea atingerii de 
către „Concorde 002“ a unei vi
teze de două ori mai mari d«- 
cît cea a sunetului.

2,5 MILIOANE DE PERSOANE 
AFECTATE DE SECETĂ 

INDIA
ÎN

de 
pu-

la Quito
Orientul
Apropiat COIl-

Sărbătoarea
Pakistanului

• PESTE 2,5 MILIOANE 
persoane sînt afectate de _ 
ternica secetă care a cuprins 
regiunile de sud ale statului 
indian Bihar. In același timp, 
în regiunile din norldul acelu
iași stat s-au înregistrat pagu
be considerabile in urma inun
dațiilor provocate de ploile mu- 
sonice de o violență puțin obiș
nuită.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar a anunțat la Tel 
Aviv că avioane israeliene au a- 
tacat joi după-amiază baze ale 
grupurilor de rezistență palesti
niene aflate pe teritoriul iorda
nian. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că obiectivele atacate se 
află în Valea Beissan, de unde 
cu o noapte în urmă grupuri a- 
parținînd organizației „Al Fatah“ 
deschiseseră focul asupra locali
tății israeliene Așdod Yaacov, 
fapt confirmat la Amman de un 
reprezentant al mișcării palesti
niene, relatează agenția Reuter.

Din capitala Ecuadorului 
se anunță că Galo Pico Man- 
tilla, liderul Partidului 
servator, și alți patru foști
deputați ai aceluiași partid 
au fost arestați. Măsura a 
fost adoptată în urma unei 
reuniuni clandestine la care 
au participat 39 de foști de
putați ai acestui partid și în 
cursul căreia s-a cerut resta
bilirea ordinii constituționale. 
După cum s-a mai anunțat, 
la 22 iunie, președintele Ve- 
lasco Ibarra, motivînd nece
sitatea menținerii ordinii în 
țară, a suspendat garanțiile 
constituționale și și-a asumat 
puteri extraordinare.

La 14 august 1947, istoria 
poporului pakistanez înre
gistra unul din evenimen
tele sale majore. După o 
lungă perioadă de domina
ție colonialistă, Pakistanul 
devenea independent, pă
șind în epoca existenței sale 
moderne.

Istoria modernă a Pakista
nului începea însă de la un 
stadiu înapoiat de dezvolta
re, moștenit de la regimul 
colonial. Industria se redu
cea la cîteva mici fabrici, 
în agricultură se practicau 
metode tradiționale inefi-

agrotehnicii moderne (siste
mele de irigații și energetice 
construite în această perioa
dă o dovedesc) și-a sporit 
producția, de asemenea, în 
mod sensibil : de la 11,7 mii. 
tone în 1948 la aproape 17 
mii. tone în 1966. Sînt numai 
cîteva cifre ale unui progres 
real. Evident, numeroase 
probleme rămîn încă de re
zolvat și planul pakistanez 
de lungă durată (1965—1985) 
prevede multiplicarea efor
turilor în vederea creșterii 
ponderii industriei în ansam
blul economiei naționale,

O DELEGAȚIE JAPONEZA LA 
PEKIN

• O DELEGAȚIE JAPONE
ZĂ. condusă dc Kozo Sasaki, 
fost președinte al Partidului? 
Socialist din Japonia, a sosit la 
Pekin, la invitația Asociației de 
prietenie China-Japonia, anun
ță agenția China Nouă.

• AGENȚIA France Presse 
anunță că miercuri după-amia
ză a fost rănită mortal într-un 
accident de circulație, in apro
piere de localitatea Bayonne, 
Mărie Antoinette Chaban De>- 
mas. soția mimului ministru al 
Franței.

MONTEVIDEO :

ostaticilor continuă
Aproximativ 12 000 de polițiști și soldați continuă la Mon

tevideo cercetările în cadrul vastei operațiuni lansate de au
torități în scopul eliberării consulului brazilian AloysioDias 
Gomides și a consilierului american Claude Fly și pentru 
descoperirea persoanelor vinovate de asasinarea celuilalt 
consilier american, Daniel Mitrione.

S

...

Ëi

PAKISTAN. Vedere din taruu
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ciente. Trebuiau abordate și 
învinse numeroasele sarcini 
și obstacole în calea dez
voltării, caracteristice a- 
proape tuturor țărilor care 
și-au început existența în
tr-un mod similar. Progrese
le obținute în anii existenței 
de sine stătătoare arată că 
eforturile considerabile de
puse de Pakistan pentru de
pășirea tarelor subdezvoltă
rii au dat roade. Țara pro
duce azi oțel și mașini tex
tile, transformatoare și mo
toare electrice, tractoare și 
automobile, ciment și îngră
șăminte chimice. La sfîrșitul 
celui de al doilea plan cin
cinal de dezvoltare (1961 — 
1965), produsul național în
registra o creștere de 30,4 la 
sută iar producția industria
lă sporise cu 27 de procen
te, depășind prevederile. A- 
gricultura, unde metodele 
primitive încep să facă loc

modernizării agriculturii, di
versificării exporturilor, dez
voltării tuturor zonelor.

Măsuri importante au fost 
luate și se iau în continuare 
pentru dezvoltarea culturii și 
învățămîntului — lupta îm
potriva analfabetismului, 
crearea unui sistem larg de 
învățămînt de toate gradele 
(în 1958, în Pakistan existau 
320 de studenți ; anul acesta 
se prevede o cifră 
10 000). Toate acestea de
monstrează aspirația po
porului pakistanez la dezvol
tare economică 
voința de a-și 
continuu situația.

între România 
există relații de 
reciproc avantajoasă în con
tinuu progres, corespunzînd ■ 
intereselor ambelor popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

de

și progres, 
îmbunătăți

și Pakistan 
colaborare

B. ȘT.

■

• CERCETĂRILE pentru elu
cidarea 
avionul 
prăbușit 
în timp 
mente medicale spre Peru con
tinuă. Nave sovietice, alături 
de avioane de mare viteză, au 
„răscolit“ pînă acum o supra
față de peste 65 000 de mile pă
trate. dar în afara celor cîteva 
obiecte descoperite la începu-

împrejurărilor în care 
sovietic „An-22" s-a 
deasupra Atlanticului 
ce transporta instru-

■■■■■■■■■■■■ ■

în ultimele 24 de ore, au fost 
arestați alți 35 de suspecți, prin
tre cei reținuți aflîndu-se An
dress Chiribao, considerat a fi 
unul din liderii organizației ex
tremiste care a revendicat răpi
rile, și reverenzii Justo Marquez 
și Emilio Castro, care ar fi în
cercat, potrivit unor surse ale 
poliției, să acționeze ca media-

tori în acest caz. Presa urugua- 
yană subliniază că președintele 
Jorge Pacheco Areco a rămas 
ferm în hotărîrea de a nu trata 
cu organizația clandestină elibe
rarea celor două persoane aflate 
încă în viață, în ciuda avertis
mentului că, în cazul descoperirii 
locului de detențiune, ostatecii 
vor fi uciși.

e IRVING KANA- 
REK, avocatul lui 
Charles Manșon, 
principalul acuzat în 
procesul Sharon Täte 
de la Los Angeles, a 
încheiat miercuri in
terogatoriul princi
palului martor al a- 
cuzării, Linda Kasa- 
bian. Irving Kanarek 
a căutat, timp de 
opt zile, să smulgă 
martorei declarații, 
în scopul apărării 
clientului său prin

procedee care i-au 
atras proteste atît 
din partea comple
tului de judecată, 
cit și a lui Manșon 
însuși.

Acuzarea a reușit 
să obțină din partea 
completului de ju
decată decizia de in
firmare a sentinței 
pronunțate de ma
rele juriu în cazul 
Lindei Kasabian care 
fusese pusă sub acu
zație de participare

■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■a ■ ■■■■

și complicitate Ia a- 
sasinarea actriței 
Sharon Tate și a al
tor patru persoane 
aflate în vizită la a- 
ceasta. în baza a- 
cestei decizii, Linda 
Kasabian a fost pusă 
în libertate în con
formitate cu proce
dura de acordare a 
imunității unor com
plici, cu un grad de 
vinovăție mai mic, 
care se hotărăsc să 
depună mărturie în 
favoarea acuzării.

■ ■■■■■■■

Undeva în zona liniștită a Mani lipi, unde circulația automo
bilelor fără permise speciale este interzisă, o clădire masivă 
albă, în stil spaniol, domină împrejurimile. Este Malacananul, 
rezidența președintelui Ferdinando Marcos. „Malacanan“ în ta- 
galogă, limba oficială filipineză, înseamnă „casa unde locuiesc 
nobilii“. De-a lungul timpului, vechei reședințe a guvernatori
lor mexicani numiți de regele Spaniei, i s-au adăugat anexe, 
pentru un serviciu de presă, 
corp de gardă.

un oficiu poștal și, bineînțeles un

De mai mulți ani, agravarea 
situației politice și economice 
din-țară, pe fundalul răbufnirii 
nemulțumirii populare, au in
tensificat îngrijorarea cercurilor 
politice dc la Malacanan. Fră- 
mintărilor din această țară — 
„a acelor 1(1 000 de insule“ — 
săptămânalul JEUNE AFRIQUE 
i-a rezervat un reportaj, din 
care, în cele ce urmează spicuim 
citeva relatări.
DE LA CLARK FIELD

LA TONDO
...Dc fapt Angeles nu este 

altceva decît un Los Ange
les miniaturizat. De-a lun
gul Străzii principale și practic, 
singura, . se înșiră ' salopnuri, 
danicing-uri, drugstore-urile și 
snack-barurile, care pur și sim
plu se succed pe o lungime de 
.circa trei kilometri. Ceva mai 
departe Se etalează un alt oraș 
de aproape 50 000 de locuitori. 
Acbsta-i ■ Clărk Field, a doua 
bază militară a S.U.A. din lume,

după. importanța sa. în repetate 
rinduri, rafale de arme automate 
au întrerupt ritmul muzicii. U- 
nități Huks organizau pătrunderi 
pină în inima bazei americane, 
.hărțuind „unitățile de ordine“, 
în prezent, membri' ai acestor 
unități stăpînesc. centrul provin
ciei Luțon și au ocupat poziții 
solide in regiunea muntoasă din 
Negros, insula care produce cea 
mai mare parte a producției de 
zahăr filipinez.

Mișcarea Huks, purta, inițial 
numele de Hukbong Bayan La- 
pan Sa Hapaon, ceea ce ar în
semna Armata populară a com
batanților. Mai t.irziu, numele 
s-a prescurtat în Huks Balahaps, 
și apoi s-a redus la Huks. 
Grupul de privilegia ți care stă- 
pinesc bogățiile tării au decla
rat in repetate rînduri : „Va tre
bui să găsim un nou Magsaysay 
pentru a pune capăt mișcării 
Huks“ Ramon Magsaysay a fost 
ales președinte in 1953 și apoi a 
devenit ministru de război în 
guvernul precedent. înainte de 
a muri într-un accident de avion

patru ani mai tîrziu, el și-a con
sacrat toată forța luptei împo
triva organizațiilor rebele. în 
ciuda unei prigoane urmărind 
uciderea și maltratarea unor li
deri ai mișcării populare de re
zistență — pentru care Magsay
say și-a ciștigat o bună reputație 
în rîndul cercurilor politice ofi
ciale și al ofițerilor americani 
Huks nu a dispărut, devenind 
din ce în ce mai activ. Doi pro
fesori universitari Vicente 
Lava și Pe.dro Taruz, au creat 
Huks, in perioada celui de al 
doilea război mondial. In epoca 
respectivă, această forță a reu
șit să se impună ca o adevărată 
rezistență armată împotriva o- 
cupanților japonezi. Pe atunci 
chiar americanii le recunoscu- 
seră meritele. Se părea că după 
război mișcarea dispăruse... Nu 
le-a trebuit decît patru ani pen
tru a se convinge că indepen
dența consimțită de Washington 
era plină de fisuri. Americanii 
continuau să fie stăpînii econo
miei naționale, alături de cîțiva 
privilegiați autohtoni.

După 1960. rezistența Huks. a 
declanșat primele acțiuni. Con
ducătorii decimați de Magsaysay 
au fost înlocuiți de elevii lor.

NU NUMAI JESSE...
La rîndul sâu, mișcarea stu

dențească a cunoscut un conti
nuu flux. Ea a declarat război

corupției care stăpînește clasa 
conducătoare și mizeriei la care 
este condamnată cea mai mare 
parte a populației. De citva 
timp, se manifestă mereu mai e- 
nergic mișcarea revendicativă 
muncitoreasă, au loc greve. Nu 
rareori Manilla capătă alura u- 
nui oraș asediat. Proprietarii vi
lelor luxoase din centruf orașu
lui și din cartierele rezidențiale 
iși baricadează porțile și feres
trele. Manifestațiile se succed 
destul de des, ele se termină, 
prin intervenția brutală a poli
ției, cu incidente singeroase.

Nemulțumirea generală iși are 
originea in starea socială, eco
nomică și politică a locuitorilor. 
Trei sferturi din filipinezi ■ iși 
pun cotidian problema asigură
rii vieții de Ia o zi la alta. Un 
exemplu in acest sens este 
Tondo. cel mai important bi- 
donville al Manillei, în care sint 
îngrămădiți în barăci mizere mai 
mult de 80 000 de suflete. Aces
tora ,li se adaugă alți 500 000 de 
șomeri totali sau parțiali din cele 
trei milioane de locuitori cit 
numără cel mai important oraș 
al Filipinelor. Iată de ce, un co 
pil, Jesse ține să-l asigure pe re
porterul lui JEUNE AFRIQUE : 
„Eu sint un norocos“. El 
are nouă ani, însă nu-i dai 
mai mult de cinci sau șase, atît 
e de mic și plăpînd. Noaptea lu
crează la o fabrică, pentru a 
primi dimineața doi pesos. îm
prejurul lui, mii de familii nu 
dispun nici de această sumă de
rizorie ! Această situație nu îm
piedică ca alte valuri de oameni 
să se aciuieze la Tondo, căci la 
țară situația nu este cu nimic 
mai bună. Pe insula Negros, un 
tăietor de trestie de zahăr, mun
cește de la răsăritul pînă la a- 
pusul soarelui pentru un pesos.

Micii plantatori de orez sau de 
tutun din Luțon au, împreună 
cu familiile lor, un venit maxim 
de 2 000 de pesos anual. Acestea 
toate se petrec într-o țară situată 
pe locul doi în lumea capita
listă, după R.S.A., in producția 
de aur. Corporația Bengued, care 
deține o mină ce furnizează sin
gură 50 la sută din aurul filipi— 

nez. este proprietatea unei com
panii americane.

SENOR GUZMAN 
AND COMPANY

Romy dc Guzman și cei cîțiva 
ca el nu se plîng. Acest senor 
este primar al orașului Bauang 
din provincia la Union. El iși 
întreține propria sa garnizoană 
militară pentru a asigura doci
litatea celor „administrați". De 
fiecare dată, cînd are nevoie de 
bani, ei dovedește inventivitate, 
introducînd noi taxe, noi impo
zite. Și atunci cînd unii se dove
desc recalcitranți, îi înlătură 
fără milă. în Filipine, aceste 
moravuri sînt curente, iar Guz
man se numără printre cei mai 
mărunți funcționari care conduc 
după bunul lor plac. Guzman a 
devenit milionar lansîndu-se in 
operațiuni cu surplusurile stocu
rilor aparținînd forțelor militare 
ale S.U.A., în ciuda faptului că 
constituția interzice oficialități
lor să încheie tranzacții comer
ciale

în prezent, cercurile oficiale 
sint în stare de alertă. Muncito
rii și studenții filipinezi. alături 
de care acționează din ce în ce 
mai intens Huks, creează o situa
ție explozivă, al cărui final este 
imprevizibil.

I- T.
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