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înaintează spre lumină
• Planul pe 8 luni va fi îndeplinit înaintea marii sărbători
• 20 do oameni — 40 milioane lei.
• Și pe malul Cibinului se aude vuietul Lotrului
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NATAȚIE : ACELAȘI NUMĂR

REDUS DE SĂRITORI

GALA DE LA „OLIMPIA'

PREMIUL ZIARULUI „MUN

CA" LA MARȘ

Cînd Hidrocentrala de pe 
l.c/ ru își va începe pulsațiile 
salt de lumină și energie, e- 
logiile noastre vor trebui de 
nenumărate ori repetate- O 
dată pentru geologii și topo
grafii care au „arătat“ mineri
lor drumul spre munți, o dată 
pentru minerii care au ade
menit și îmblînzit șuvoaiele în 
galerii subterane și au pre
gătit frontul de lucru al con
structorilor, o dată pentru con
structorii barajului în piatră 
și argilă și pentru cei care au 
montat turbinele visătoare de 
cascade...

Și neapărat o dată pentru 
cei 40 de lăcătuși și sudori 
din secția cazangerie grea a 
uzinei „Independența“ din Si
biu, în frunte cu șefii de echi
pă Ioan Moga și Ion Stăn- 
cescu, care, departe de Lotru, 
i-au ascultat și auzit doi ani 
la rînd turbatul sunet rosto- 
golindu-se prin conducta a- 
ducțiunii principale. Prin acea

DIN BILANȚUL
BOGAT AL 

LUI AUGUST

• COLECTIVUL TINARU- 
LUI COMBINAT PETRO
CHIMIC DIN PLOIEȘTI a 
realizat peste prevederile 
planului la zi produse cu o 
valo- re globală de 23 000 000 
lei * imă reprczentînd aproa
pe 6 Ia sută din angajamen
tul majorat pe anul în curs. 
Un asemenea succes a fost 
favorizat de faptul că toate 
cele 10 fabrici ale combinatu
lui și-au atins în acest an 
parametrii proiectați, unele 
cu 6 luni înainte de termen.

• COLECTIVELE INDUS
TRIALE DIN ORAȘUL CÎM- 
PINA și-au îndeplinit de pe 
acum angajamentele anuale. 
Producția globală realizată 
peste planul la zi reprezintă 
aproape 25 000 000 lei. iar pro
ducția marfă vindută și înca
sată circa 55 000 000 lei. Tot
odată, au fost livrate supli
mentar. pentru export, pom
pe, tije și alte agregate 
pentru extracția țițeiului, uti
laje tehnologice și produse 
petrolifere. întregul spor de 
producție s-a obținut pe 
seama productivității muncii, 
care a crescut în primele 7 
luni cu 2,1 Ia sută față de 
plan.

• ÎNTREPRINDERILE 
CHIMICE DIN JUDEȚUL 
BACAU au încheiat prima 
jumătate a lunii august cu 
rezultate remarcabile, reali- 
zînd peste sarcinile de plan 
un spor valoric la producția 
marfă de 21 milioane lei. 
Mobilurlte principale care au 
dus Ia obținerea rezultatelor 
amintite sînt creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea consumurilor specifice de 
materii prime și auxiliare.

Ministerul învâțămintului comunică locurile
rămase vacante pentru un nou concurs de admitere
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conductă pe care au mode- 
lat-o în palmele lor. Are 0 lun
gime de 1 271 m și un diame
tru de 4 m. Grosimea tablei 
din care se confecționează — 
tablă din oțel aliat — variază 
pornind de la 12 mm la capă
tul dinspre lac, crescînd apoi 
progresiv pe măsura creșterii 
presiunii șuvoiului către bază, 
pînă la 60 mm. E alcătuită din 
230 tronsoane, fiecare tronson 
avînd între 6 și 4,800 m lun
gime și între 20,30 tone greu
tate. Pentru un singur tronson 
cei 40 de lăcătuși și sudori 
cheltuiesc 700 ore de muncă. 
Valoarea totală a lucrării: 80 
milioane lei. Va fi montată în- 
într-o galerie subterană avînd 
o înclinație de 35 grade.

— Nu are egal în țară șl 
nici în Europa, ne spune in
ginerul Teodor Murgu, șeful 
secției de care aminteam — 
comportă extreme dificul
tăți în construcție, operațiile 
cer un uriaș volum de muncă. 
Gîndiți-vă la cei 6 km de su
dură — presupunând un înalt 
grad de precizie — gîndiți-vă 
că va fi ascunsă în galerie, 
deci nu poate fi controlată în 
timpul funcțiunii și că monta
rea ei în subteran va fi im-

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a Il-a)

PASIUNEA PENTRU SAT
Vultureștii sînt centru comu

nal. o reședință rurală model, 
în județul Vaslui, chiar dacă ar 
fi să o privim și numai din ex
terior. Căci, oricum, dacă haina 
îl face pe om, faima unei lo
calități crește implicit prin po
doaba ei naturală și — aici, la 
cota unei Moldove lipsită ade
sea de spectacolul natural de 
excepție, miniatura unei grădini 
florale revărsată metodic pe o 
distanță de cițiva kilometri de-a 
lungul șoselei ducînd ca o apă 
cu maluri împodobite către Ne
grești — îl indică pe bunul gos
podar și te obligă să faci un po

pas. Aici, trăiesc foarte mulți 
oameni tineri ! De ce nu migrea
ză ei totuși către orașe, dacă 
distanțele, cum spuneam, nu se 
arată inoportune și dacă nici 
măcar nu intervine dificultatea 
reducerii celor existente cu mij
loace sigure și rapide ? Sau 
dacă migrează, într-un mod ab- 
șolut evident și firesc, ce ține

SPRE TÎMPA SE CIRCULA
CU TELEFERICUL

De data aceasta am 
ajuns pe Tîmpa pe 
un nou drum turistic 
aerian făurit la Bra
șov spre creasta ce 
străjuiește vechea ce
tate.

Timpul în care am 
parcurs această dis
tanță : 2 minute și 
15 secunde. Caracte
risticile noului tele
feric sînt deosebii 
de avantajoase pen
tru cel ce-și propune

să străbată în timpul 
amintit distanța de 
573 m. la o diferen
ță de nivel de 320 m. 
Viteza : 7 metri pe 
secundă, capacitatea 
de transport 420 de 
persoane pe oră. U- 
tilajele și agregatele 
telefericului au 
livrate de o 
din Italia.

Singurul de 
fel în țara

fost 
firmă

I acest 
noastră, 

telefericul de pe Tîm-

în facultăți

♦ :
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Sînt 
lasă 
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totuși aici cuibul cald ? 
cîteva trenuri care zilnic 
la Buhăiești zeci sau poate 
de vultureșteni, oameni cuprinși 
ir. problemele șantierelor și uzi
nelor din Iași, Vaslui și Roman. 
Dar vatra esențială pentru ei a.ră- 
mas cea natală. La întrebarea : 
ce tinăr vă face onoare într-un 
mod cu totul deosebit satului ? 
mi s-a vorbit la Consiliul popu
lar comunal despre întoarcerea 
în țară a tînărului mecanic de 
locomotivă Diesel Nicolae N. 
Roșu, participant în cadrul bri
găzii „23 August“ la acțiunea de 
recoltare a sfeclei de zahăr în 
Cuba. Primul drum pe care tî- 
nărul Roșu l-a făcut după re
venirea sa în Iași a fost în sat. 
Florile care împodobesc satul de 
o parte și alta a lungii șosele 
sînt pe agenda de lucru a comi
tetului executiv în sarcina depu
tatei Pavelina Roșu, mama aces
tuia. Despre toate îmi vorbea 
cu mîndrie însuși primarul co-

pa deschide o nouă 
cale turistică aeriană 
care va deservi tu
riștii, precum și pe 
vizitatorii Complexu
lui turistic ce se va 
înălța la această co
tă. La realizarea lui 
și-au adus contribu
ția și numeroși tineri 
din țară aflați în ta
berele de odihnă ale 
județului Brașov.

A. VELEA

Proletari din toate tarile, unîți-vă I
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des-

maturității.

munei, Mihai Onciu, care înce
pe tradiția nouă a satului Vul
turești prin chiar tinerețea sa. 
în 1947 avea 17 ani. A mers pe 
un șantier pe lîngă Mediaș. A 
lucrat apoi la Iași la C.F.R., în 
miliție, iar apoi a lucrat ani de 
zile ca activist U.T.C. la fostul 
raion Negrești. Nu s-a 
prins niciodată de sat. Lecția 
muncii cu tineretul îi folosește 
acum în practica
Despre tineret însă vorbește tot 
el și acum lăsînd a se înțelege 
că este cel mai în măsură.

— Nu împiedicăm niciodată 
pe nimeni să plece din sat. Dar 
nici nu rămîne satul nostru pus
tiu. Serile, tineretul sosit de la 
lucru, din Iași, din Vaslui sau 
din Roman, se integrează orga-
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LUCRATORI PE UN
FRONT NEVĂZUT

Au fost inâlfafi in grad absolvenții Școlii militare de ofiferi

de securitate —> promoția 1970
s=

„Vedeți aici ceva care ar se
măna a spionaj ?“ Am răsucit 
coperta revistei în mîinl vreme 
îndelungată. „Nimic deosebit. 
Poate cerneală simpatică ?“ „Nu, 
priviți aici“ și tînărul ofițer de 
securitate Octavian Lețioc a in
trodus coperta in fața obiecti
vului unui microscop, invitîn- 
du-mă apoi să privesc prin 
ocular. Am focalizat și pe su
prafața hîrtiei. mai bine-zis pe 
lățimea uneia dintre liniile ace
lea subțiri care subliniază un 
text, se afla ceva foarte mic, un 
fel de scamă, sau un punct fă
cut cu vîrfui unui creion. 
„Punctul acela nu-i altceva de
cît un microfilm — îmi atrage 
atenția șeful catedrei de crimi
nalistică. Și nu reprezintă tot 
ceea ce se poate miniaturiza
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• ILFOVUL

CAMPIONII

TULU1 DE LA SATE

CHET

ȘI-A DESEMNAT

CUPEI TINERE.

La Brașov, în tabăra C.C. al U.T.C.
PORȚILE DE FIER. Din ca
bina puternicei sale mașini, 
tînârul macaragiu Ștefan 
Teslerașu vede crescînd ne
contenit construcfia marelui 

baraj deversor
Foto : O. FLEC AN

nic vieții satului. Ei sint de 
aici, satul lor vor să fie fru
mos. Nimeni nu dă din colț în 
colț dacă e vorba de acțiunile 
noastre de înfrumusețare. Mai 
mult, acești oameni aduc pen
tru sat cu o clipă mai repede 
spiritul necesar urban pe care 
comunele noastre se străduiesc 
să-1 învețe.

Transcriu cîteva nume : Dan 
Năsuiescu, Ionel Vieru, Costică 
Drumea, Viorel Ignat, Vasile 
Secrleru, Costică Cotorană, Ion 
Pușcașu. Fac parte dintr-un pro
centaj de șaptezeci la sută, ti-

ION MURGEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

transparente, 
ușurință 

pe o foaie
un 
de

cum cred câ 
de

tn materie de mesaje scrise“. La 
un alt microscop am privit 
„punctul“ developat și susținut 
de două lamele 
Am putut citi cu 
text dactilografiat 
mărime obișnuită.

Mă aflam, după 
reiese, la o școală militară 
ofițeri de securitate. Vizita mea 
a fost prilejuită de festivitatea 
de înălțare în grad a absolven
ților acestei școli — promoția 
1970. Octavian Lețioc, unul din
tre absolvenții cu media peste 

.9 al acestei școli, este bucu- 
reștean. Un fizic sportiv, o pri
vire limpede și prietenoasă, 
poate cam prea emotivă dar 
era vorba și de o zi deosebită. 
După terminarea liceului cu o 
medie foarte mare — condiție

aseară s au Încheiat

JOCURILE BALCANICE
DE ATLETISM

FARA
SUBIECT

de EUGEN BARBU

după 14 zile

ÎNVÀ ȚĂMINTE

PENTRU UN AN
DE ACTIVITATE

țară, veniți aici 
al schimbului de

taberei, elevul 
vicepreședinte al

Acum, în acel micro-orășel al 
ucenicilor de la Grupul școlar al 
cunoscutei uzine de autocamioa
ne din Brașov, s-a așternut li
niștea. Două săptămîni, a avut 
alți elevi decît cei obișnuiți, elevi 
de o vacanță. Opt sute de fete 
și băieți, uteciști secretari ai or
ganizațiilor U.T.C. din liceele 
țării, vicepreședinți ai consiliilor 
pentru munca în riadul elevilor 
din întreaga 
pentru un curs 
experiență.

Comandantul 
Dan Marinide, 
Consiliului pe țară pentru munca 
în rîndul elevilor, a prezentat 
ultimul raport: „Tabăra este gata 
pentru închiderea activității“. Si 
de pe catargul care a străjuit zile 
de activitate, a fost coborit trico- . 
lorul — ceremonie emoționantă 
și solemnă.

Acest „sîntem gata pentru în
chiderea activităților de tabără“, 
înseamnă foarte mult. De bună 
seamă, cuprinde în el și nostal
gia despărțirii de colegii de-o va
canță, de zile vesele și pline de 
neprevăzut. Dar înseamnă, mat 
ales, că tot ceea ce a dat tabăra 
a fost receptat, că fiecare mem
bru al acesteia a dat la rindu-i 
ceva taberei. Era firesc, întrucît 
școala lor de vară era construită 
pe 
lui 
ce 
ca 
riențe diferite, aparținînd tot a- 
tîtor organizații din școli. Atî- 
tea inițiative și tot atîta ingenio
zitate condensate In 14 zile de 
tabără.

Da, au fost zile dense. Au ră
mas înscrise în carnețelele acelea 
de membru al taberei și în me
morie, mai ales In memorie, cu 
specificația nescrisă, dar de 
sine înțeleasă: „bun de folosit în 
noul an școlar“. Fără doar și 
poate, așa va fi. Altminteri n-ar 
fi explicabil interesul cu care s-a 
trăit fiecare activitate. O 
spunea într-o discuție :

criteriul esențial al schimbu- 
de experiență. Imaginați-vă 
înseamnă, adunate la un loc, 
o sinteză, opt sute de expe-

la

elevă 
.nimic

de bază la primirea în această 
școală — el putea firește să ur
meze cu ușurință ingineria, me
dicina, literele sau una din 
acele facultăți care atrag anual 
mii și mii de tineri. A ales însă 
drumul spre epoleții galbeni și 
petlițe albastre. Să fie vor
ba de o simplă vocație ? 
L-am întrebat și mi-a răspuns 
gîndindu-se bine. „De ce mi-am 
ales această profesie ? Aș spu
ne poate din acea necesitate 
de a face în viață un lucru cît 
mai util ; necesitate care s-a 
îmbinat, firește, cu acele con
diții de atractivitate ce le oferă 
complexitatea acestei profesii“.

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. » lll-a) 

din ceea ce s-a petrecut aici nu 
mi-e străin“. Nici nu s-ar putea 
să fie altfel. Totul le aparținea, 
făcea parte din viața lor utecis- 
tă, din sfera preocupărilor lor ca 
secretari U.T.C. și vicepreședinți.

Orarul lor de tabără a urmat, 
într-un fel, esența vieții de or
ganizație de școală. Invitații 
le-au ușurat clarificarea multor 
lucruri care-i preocupau. Au a- 
nalizat pe îndelete aspectele or
ganizatorice ale vieții de organi
zație, interesîndu-se începînd cu 
primirea membrilor în organiza
ție și continuînd cu aspecte care 
țin de organizarea vieții în gru
pele U.T.C., a adunărilor, alcă- 

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare tn pag. a Il-a)

I

ÎNTOARCERI
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

August împinge anul spre toamnă, Tn declinul somptuos. 
Este vremea rodului, care îmi amintește datoriile mele de 
fiu călător al unei patrii spirituale foarte riguroase. Tre
buie să mă întorc, îmi spun, trebuie să revin, nu mai pot în- 
tîrzia. Mă simt ca un personaj mitologic despre care se spu
nea că toată puterea lui se trăgea de la Geea. Tn fiecare 
an, indiferent de preocupările mele tot mai tiranice și de 
circumstanțele nefavorabile, mă întorc în Ardeal. O stranie 
n?vJoz“ T1“ cuprinde, simt că tot relativismul și pîcla pelas- 
gică mă invadează și că- nimic nu mă poate salva decît în
toarcerea lîngă pămîntul și lîngă bătrînii mei, în atmosfera 
aceea de responsabilitate, lîngă bunicul bățos și sever, ca 
un Keiserjăger. Este un ritual pe care nu-l pot călca, decît cu 
prețul ființei mele întregi. S-ar putea spune că sînt un tran
silvănean cu nostalgia comunității lui primitive în suflet, cu 
școala și primăria sub frunte, ca imagini de neuitat. Poate 
că așa este, nu știu foarte precis I Este însă o poruncă de 
fier: să mă întorc acasă, chiar dacă nu trec decît o poștă 
dincolo de Brașov, în lumea mea. Fiindcă totul reprezintă 
acolo lumea mea.

Niciodată însă nu resimt caracterul imperativ al chemării 
ca în momentele din apropierea toamnei. Sevele sparg 
crusta fenomenală a realității, ne aflăm în singurul moment 
cînd ținutul meu primește un aer fabulos, iar oamenii sîntcînd ținutul meu primește un aer fabulos, iar oamenii sînt 
tulburafi și parcă beți de înțelepciune. Costumele, cu tăietura 
severă și măștile de funcționari care nu au greșit în viața 
lor niciodată, glasurile de dieci conștiincioși și cam mireni, 
fiindcă și transcendentul se instituționalizează aici, totul 
pierde din caracterul obișnuit, din aerul că ne aflăm în
tr-o zi de serviciu, de pildă. Se întîmplă ceva. Este momen
tul cînd soarele umple de aur pînă și ramele celor mai umili 
pescari, cum s-ar exprima un scriitor german, cînd totul 
intră în declin, în dăruirea absolută, iar natura și oamenii 
fraternizează. Acuma simt că e ora mea, acuma voi intra 
în ținutul meu spiritual și poate că acuma voi găsi izvorul 
miraculos al vieții veșnice, secretul spiritului viu.

Acest moment coincide cu o sărbătoare națională și este 
semnificativ că ne simțim acum cu toții mai uniți și 
mai încrezători. Mă întorc la bătrînii mei Și la dealu
rile lîngă care am crescut. Un ținut solemn și maiestuos, 
ochii se ridică, urmărind imaginea verticalității, omul în
dreaptă capul și nu mai cultivă cu voluptate curbura pato
logică din punct de vedere moral a șirei spinării. Totul este 
drept aici și clar. Creasta dealurilor de lîngă satul meu era 
neverosimil de lineară. Imaginea cea mai familiară a co
pilăriei mele este linia perfectă din apropierea norilor și am 
visat zece ani, pînă m-am ridicat, am devenit un băetan, 
tot timpul nu am dorit altceva decît să pot să mă înalț 
odată și să ating cu mîna cerul. Am plecat apoi de acolo, 
am început să urmăresc alte scopuri, mai vane, am fost 
de zeci de ori pe dealurile acelea, dar n-am atins cerul nici
odată și acuma, cînd mă pregătesc să mă întorc, mă gîn- 
desc să încerc, cine știe, poate de data asta... în mine se 
află trează dorința copilăriei, numiți asta cum vreți, nu 
vreau nimic altceva, și poate că de aceea scriu cărți, ca să 
realizez acest unic vis cu care mă aflu dintotdeauna : 
vreau să mă ridic pe dealurile mele, de acolo, și să ating 
cu mîna cerul.

Nu încape nici o amînare, va trebui să mă întorc neîn- 
tîrziat. Ghemul se răsfiră și simt că timpul este mai zgîrcit 
decît altădată. Ar trebui poate să mă gîndesc acuma la lu
cruri festive, dar mie îmi revine cu obstinație în conștiință 
numai porunca : să fii acolo. Nicăieri nu simt atît de mult 
caracterul definitiv al locului căruia îi spunem țară si care 
este lumina noastră și tot ce sîntem noi. în jur sînt dealuri, 
simți în forma, lor cum șe visează munții, departe se vede 
panglica Rîului de aur și ai sentimentul că așa a fost și că 
va fi cît poate să cuprindă gîndul. Lucrarea noastră ome
nească stă pe locul ăsta, creat pentru totdeauna. De aici 
încrederea și tăria.

4ka

Șl e o vreme care miroase a 
cline plouat, e după masă, mă 
trage la somn, televizorul nu 
mai arată nici un fel de 
TANZANIE, nu tu un balon, 
nu tu o voce diu aia deșteaptă. 
Retrospectivele nu au avut 
succesul scontat și asta mi se 
pare firesc : cînd toată lumea 
știe din ce e făcută supa, ce 
rost mai are s-o pui iar pe 
plită, dar parcă tot era bine și 
meciul ăla România cu Slova
cia, ce tot ne strîmbăm noi...

Așadar, vacanță. Care pe lac, 
Ia Berlin, cu soția, care prin 
Belgia, Teașcă nu mi-a scris 
după bunul său obicei ; asta 
Înseamnă că-i merge bine ; 
Nunweiler III nu știu pe unde 
s-a oprit : tot pe Bosfor sau 
în Alpi ?

Plutesc o seamă de Incerti
tudini.

lonescu s-a aranjat el cu 
Voinea cu tot...

O să vadă ei cu toții ce-1 
aia amar de străinătate și or 
să se gîndească Ia țuicullța 
din Ștefan cel Mare ca la mi
nunea minunilor...

Da-i privește.
Noi am rămas cu Pavka, cu 

al noștri, cu alde Constanti- 
nescu, cu alde Frățilă. Schim
bări aproape fără importanță 
la cluburi, altceva era pe 
vremuri cînd citeai tn Gazeta 
Sporturilor : „Baratki a trecut 
de Ia Crișana Ia Rapid sau 
Davld a semnat pentru Venus. 
Vedeți șl firma asta, bate-o 
naiba s-o bată, avea și ea 
atracțiile el. Pe cînd azi, ce 
mare lucru că Sorin Avram 
s-a întors la Bacău ? Să-i fie 
de bine, el a vrut să se întoar
că mai devreme la Bacău, 
după ce a tras o roată prin 
cimitirul elefanților de lîngă 
Marea Neagră. Acolo parcă lu
crurile s-au mai ușurat nițel. 
Nu mai e înghesuiala ala de 
seniori, de domni francezi tre- 
cuți prin marile saloane. Nu, 
Farul trage mai mult cu ochiul 
la tinerii din localitate care 
par cu mult mai interesanțl 
decît zdruncinatele vedete 
din alte locuri.

Varga, după o evadare în 
străinătate de un an sau mai 
puțin, despre care nu am prea 
auzit multe lucruri, se adună 
sub cortul Progresului, unde 
s-au mai aciuiat legendare pă
sări ale exilului, una după la 
Cluj, unde promitea marea cu 
sarea, cu un an în urmă, și 
unde nu a lăsat decît fulgii. 
Nu am nimic cu jucătorii mal 
trecuțl. Dimpotrivă, cred că 
unii dintre el cum ar fi Lere-

(Continuare In pag. a Ill-a)
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MINISTERUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI ANUNȚĂ* »

NOU CONCURS DE ADMITERE
Pentru facultățile și secțiile la care, în urma concursului de admitere din 10— 
18 iulie a.c. au mai rămas locuri neocupate, se organizează un nou concurs

de admitere, în perioada 12-5-20 septe mbrie 1970.
Concursul se organizează la următoare le instituții de Invățămint superior :

CXONICA FILMULUI
__________________ ■ ■ ■_______________________________________ .  __________________________________

A. Invățămîntul 
superior tehnic
1. INSTITUTUL POLITEHNIC 

BUCUREȘTI

a) Facultatea de mecanică, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece, b) Facultatea de hidroteh
nică, la secția Îmbunătățiri fun
ciare c) Facultatea de construc
ții, la secțiile : construcții civile 
și industriale ; drumuri și poduri.

sondelor și' exploatarea zăcămin
telor de petrol și gaze, ia secția 
forajul sondelor și exploatarea 
zăcămintelor de petrol și gaze.

9. INSTITUTUL DE PETROL-
PLOIEȘT1

— invățămint de ingineri 
cursuri de zi

— invățămint de subingineri 
— cursuri serale

— Invățămint de ingineri 
cursuri de zi

3ecția statistică, b) Facultatea de 
contabilitate, la secția contabili
tate c) Facultatea de comerț la 
secția merceologie-

7 INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BAIA MARE

— cursuri de ri

— cursuri serale

a) Facultatea de electrotehni
că la secția electrotehnică, b) 
Facultatea de energetică, la sec
țiile : electroenergetică, termo
energetică, hidroenergetică și 
centrele nucleare electrice, c) 
Facultatea electronică și tele
comunicații, la secțiile telefonie 
și telegrafie ; telecomenzi fero
viare. d) Facultatea de mecani
că, la secțiile : mașini termice ; 
utilaj chimic ; mașini hidraulice 
și pneumatice ; mecanică fină, 
e) Facultatea de mecanică a- 
gricolâ, la secția mecanică agri
colă. f) Facultateg de tehnologia 
construcțiilor de mașini, la secți
ile : tehnologia construcțiilor de 
mașini și mașini unelte, g) Fa
cultatea de chimie industrială, la 
secțiile tehnologia substanțelor 
anorganice ; tehnologia silicați- 
lor și compușilor oxidici ; tehno
logia carbochimică și procese 
pirogene. h) Facultatea de meta
lurgie, la secțiile : elaborarea 
fontei și oțelului ; turnătorie de 
fontă, oțel și metale neferoase ; 
deformare plastică și tratamen
tul termic al metalelor ; meta
lurgie neferoasă, i) Facultatea de 
transporturi, la secțiile : mate
rial rulant ; autovehicule ruti
ere ; tehnica transportului fero
viar.

a) Facultatea de electroteh
nică, la secția electroenergetică. 
b) Facultatea de mecanică, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece, c) Facultatea de chimie in
dustrială, la secțiile tehnologia 
chimică anorganică ; tehnologia 
chimică a macromoleculelor. d) 
Facultatea de construcții, la sec
ția construcții civile și indus
triale.

6. INSTITUTUL POLITEHNIC 
TIMIȘOARA

— invățămint de 
cursuri de zi

ingineri

mecanică, la 
rulant ; ma-

a) Facultatea de 
secțiile : material 
șini hidraulice și pneumatice, b) 
Facultatea de mecanică agricolă, 
la secția mecanică agricolă, c) 
Facultatea de construcții, la sec
țiile : construcții civile și indus
triale ; construcții hidrotehnice ; 
căi ferate, drumuri și poduri ; 
imbunătățiri funciare.

— invățămint dc subingineri 
— cursuri de zi

— Invățămint de subingineri 
cursuri de zi

a) Facultatea de electroteh
nică, la secția electroenergetică. 
b) Facultatea de mecanică, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece, c) Facultatea de construc
ții, la secțiile : construcții ci
vile și industriale ; 
funciare.

îmbunătățiri

a) Facultatea de mașini și uti
laj petrolier, la 
utilaj petrolier.

secția mașini și

— invățămint 
cursuri de zi

de subingineri

de mașini și u-a) Facultatea 
tilaj petrolier la secția electro
mecanică petrolieră.

a) Facultatea de economia pro
ducției, la secția economia indus
triei, construcției și transportu
rilor. b) Facultatea de calcul e- 
conomic și cibernetică econo
mică, la secția statistică, e) Fa
cultatea de comerț, la secția eco
nomia comerțului interior, d) 
Facultatea de finanțe, la secția 
finanțe, e) Facultatea de conta
bilitate. la secția contabilitate

a) Facultatea de matematică, 
la secția matematică.

8. INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CONSTANȚA

— cursuri de zi

a) Facultatea de matematică, 
la secția matematică ; b) Facul
tatea de fizică-chimie, la secția 
fizică-chimie.

10. INSTITUTUL DE MINE 
PETROȘANI

B. Invățămîntul 
universitar

9. INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN ORADEA

— invățămint de subingineri 
cursuri de zi

a) Facultatea de mine, la sec
țiile mine ; topografie minieră.

— Invățămint de subingineri 
— cursuri serale

a) Facultatea de mine, la secția 
de mine.

11. INSTITUTUL
DE SUBINGINERI BAIA MARE

— cursuri de zi

a) La secția mine

12. INSTITUTUL 
DE SUBINGINERI PITEȘTI

— cursuri de zi

pedagogic
1. UNIVERSITATEA 

DIN BUCUREȘTI 
cursuri de zi

a) Facultatea de matematică- 
mecanică. la secția matematică- 
mecanică :

Institutul pedagogic de 3 ani 
al Facultatea de filologie, la 

secția limba si literatura engleză 
— limba și literatura română ;

b) Facultatea de fizică-chi
mie, la secția fizică-chimie ;

2. UNIVERSITATEA 
„BABEȘ-BOLYAI" 

DIN CLUJ

— cursuri de zi —
a) Facultatea de matematică, 

la secțiile : 
chimie ; b) 
cație fizică, 
fizică

10. INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN PITEȘTI

— cursuri de zi

a) Facultatea de matematică, 
secția matematică

matematică ; fizică- 
Facultatea de edu- 
la secția educație

PEDAGOGIC
SUCEAVA

Cadru din filmul „Profesorul 
infernului" La cota

\zj plictiselii)

11. INSTITUTUL
DE 3 ANI DIN

— cursuri de zi —
a) Facultatea de 

la secția matematică
matematică,

PEDAGOGIC 
TG. MUREȘ

de zi —
fizică-chi-

12. INSTITUTUL
DE 3 ANI DIN

— cursuri
a) Facultatea de

mie, la secția fizică-chimie

ÎNVĂȚĂMINTE
PENTRU UN AN

a) Facultatea de electroteh
nică, la secția electrotehnică, b) 
Facultatea de energetică, la 
secțiile : electroenergetică ;
termoenergetică. c) Facultatea 
de electronică și telecomunica
ții, la secția de electronică apli
cată. d) Facultatea de mecanică 
la secțiile : montarea și întreți
nerea utilajului chimic ; monta
rea, întreținerea și exploatarea 
instalațiilor din industria mate
rialelor de construcții, e) Facul
tatea de tehnologia construcțiilor 
de mașini, la secția tehnologia 
prelucrării la rece, f) Facultatea 
de chimie industrială, la secțiile: 
tehnologia silicaților și compuși
lor oxidici ; tehnologia chimică 
anorganică, g) Facultatea de 
transporturi, la secția întreținere 
și reparații auto.

a) La secțiile : tehnologia pre
lucrării la rece ; întreținere 
reparații auto.

Și
— cursuri serale —

— invățămint de 
— cursuri serale

subingineri

mecanică, laa) Facultatea de
secția tehnologia prelucrării la 
rece, b) Facultatea de construc
ții, la secția construcții civile și 
industriale.

1. INSTITUTUL
DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

— invățămint de ingineri 
cursuri de zi

— invățămint de ingineri 
cursuri serale

a) Facultatea de mecanică la 
secția de mașini termice, b) Fa
cultatea de transporturi la sec
ția de material rulant.

a) Facultatea de construcții, la 
secția construcții civile și indus
triale. b) Facultatea de mașini și 
utilaj pentru construcții la sec
ția mașini și utilaj pentru con
strucții. c) Facultatea de hidro
tehnică la secția : construcții hi
drotehnice. d) Facultatea de căi 
ferate, drumuri și poduri la sec
țiile : căi ferate, drumuri și po
duri ; geodezie.

— Invățămint de subingineri 
— cursuri de zi.

— Invățămint de «ublngineri 
— cursuri serale

a) Facultatea de energetică la 
secția electroenergetică. b) Fa
cultatea de electronică și teleco
municații la secția electronică 
aplicată, c) Facultatea de tehno
logia construcțiilor de mașini la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece, d) Facultatea de chimie in
dustrială, la secțiile : tehnologia 
chimică anorganică ; tehnologia 
chimică organică, e) Facultatea 
de transporturi la secția întreți
nere și reparații auto, f) Facul
tatea de mecanică la secția mon
tarea și Întreținerea utilajului 
chimic.

a) Facultatea de construcții la 
secția construcții civile și indus
triale. b) Facultatea de instalații 
pentru construcții, la secția in
stalații pentru construcții, c) Fa
cultatea de mașini și utilaj pen
tru construcții la secția mașini 
și utilaj pentru construcții, dl 
Facultatea de hidrotehnică, la 
secțiile construcții hidrotehnice ; 
tehnică edilitară, c) Facultatea 
de căi ferate, drumuri și poduri, 
la secțiile : construcții și întreți
nere feroviară ; drumuri și po
duri ; cadastru funciar.

— invățămint de 
— cursuri serale

subingineri

X INSTITUTUL POLITEHNIC 
BRAȘOV

— Invățămint 
cursuri de zi

de ingineri

a) Facultatea de 
la secția construcții 
dustriale. b) Facultatea de insta
lații pentru construcții, Ia secția 
instalații pentru construcții.

de mecanică, la 
agricolă, b) Fa

a) Facultatea 
secția mecanică 
cultatea de tehnologia construc
țiilor de mașini ia secția mașini 
și utilaje de prelucrare la cald, 
c) Facultatea de industria lem
nului — secția 
nului.

industria lem-

8.

construcții, 
civile și in-

INSTITUTUL DE PETROL. 
GAZE ȘI GEOLOGIE 

BUCUREȘTI

— invățămint de ingineri 
cursuri de zi

— Invățămint 
— cursuri de zi

de subingineri

a) Facultatea de forajul sonde
lor și exploatarea zăcămintelor 
de petrol și gaze, la secția fora
jul sondelor și exploatarea zăcă
mintelor de petrol și gaze.

tehnologia con- 
mașini la secția

13. INSTITUTUL 
DE SUBINGINERI 

HUNEDOARA

cursuri de zi —

a) La secțiile : furnale și oțe- 
iârii ; prelucrări plastice și tra
tamente termice ; electromeca
nică metalurgică.

— cursuri serale —

a) La secțiile : furnale și oțe- 
lării ; prelucrări plastice și tra
tamente termice ; electromeca
nică metalurgică.

14. INSTITUTUL 
AGRONOMIC „N. BALCESCU" 

BUCUREȘTI

— invățămint de ingineri 
cursuri de zi

a) Facultatea de agricultură la 
secția agricultură, b) Facultatea 
de medicină veterinară la secția 
medicină veterinară, c) Faculta
tea de zootehnie la secția zoo
tehnie. d) Facultatea de îmbună
tățiri funciare la secția îmbună
tățiri funciare, e) Facultatea de 
horticultura la secția horticul
tura.

— invățămint de subingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea de imbunătățiri 
funciare. secția imbunătățiri 
funciare

15. INSTITUTUL AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA BRAD“ 

IAȘI

e) Facultatea de zootehnie, la 
secția zootehnie.

16. INSTITUTUL AGRONOMIC 
„DR. PETRU GROZA“ CLUJ

a) Facultatea de zootehnie, la 
secția zootehnie.

17. INSTITUTUL AGRONOMIC
TIMIȘOARA

a) Facultatea de agricultură, la 
secția agricultură b) Facultatea 
de zootehnie, la secția zooteh
nie.

18. ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCUREȘTI

a) Facultatea 
strucțiilor de 
tehnologia prelucrării la rece.

— invățămint de subingineri 
cursuri de zi

— cursuri de zi

a) Facultatea de studii econo
mice, la secțiile : economia in
dustriei, construcțiilor și trans
porturilor ; contabilitate.

3. UNIVERSITATEA 
„AL. I. CUZA" DIN IAȘI 

— cursuri de zi —

a) Facultatea de fizică, la sec
ția fizică ;

— cursuri serale

a) Facultatea de studii econo
mice. la secțiile : economia in
dustriei construcțiilor și trans
porturilor j contabilitate.

4. UNIVERSITATEA
DIN TIMIȘOARA

— cursuri de zi

ai Facultatea de studii econo
mice. la secția contabilitate

(nstitutul pedagogic de 3 ani

a) Facultatea de matematică, 
la secția matematică : b) Facul
tatea de fizică-chimie, la secția 
fizică-chimie

5. UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA

— cursuri de zi

a) Facultatea de electroteh
nică. la secția electrotehnică (in
gineri).

S. INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BRAȘOV

— cursuri de zi

C. Invătămîntul
superior medical

— cursuri de zi —

1. Facultatea de medicină ge
nerală. la secția medicină gene
rală din cadrul Universității 
d5n Craiova.

D. Invătămîntul 
superior de artă
1. CONSERVATORUL „C. PO- 
RUMBESCU" DIN BUCUREȘTI
— cursuri de zi —

a) Facultatea de Instrumente 
șl canto, la specialitățile : can
to. violă, clarinet, pian-orgă.

DI-2. CONSERVATORUL „G. 
MA" DIN CLUJ

— cursuri de zi — 1
a) Facultatea de instrumente 

și canto, la snecialitățiie : vioa
ră. clarinet, fagot. violă, vio
loncel • b) Facultatea de com
poziție și muzicologie, la secția 
teoretică

3. CONSERVATORUL „G. E- 
NESCU" DIN IAȘI

— cursuri de zi —
a) Facultatea de instrumente 

și canto, la specialitățile : can
to, vioară, violă, violoncel, con
trabas. flaut, clarinet, oboi, 
corn, trompetă. pian-orgă ; 
b) Facultatea de compoziție și 
muzicologie, secția 
muzică

profesori de

DE ARTA 
CINEMATO-

DE ACTIVITATE

— invățămint de subingineri 
— cursuri serale

a) Facultatea de mecanică, la 
secția electrotehnică ; b) Facul
tatea de tehnologia construcții
lor de mașini, la secția tehnolo
gia prelucrării la rece.

a) Facultatea pentru forajul
a) Facultatea de calcul econo

mic șt cibernetică economică, la

3. INSTITUTUL POLITEHNIC 
CLUJ

— înv&ț&mintul de subingi
neri — cursuri de zi

a) Facultatea de mecanică, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece, b) Facultatea de construc
ții la secția construcții civile și 
industriale.

— Invățămint de subingineri 
— cursuri serale.

a) Facultatea de mecanică,, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece.

b) Facultatea de construcții la 
secția construcții civile și in
dustriale.

4. INSTITUTUL POLITEHNIC 
GALAȚI

— invățămint de «ublngineri 
— cursuri de zi

a) Facultatea de mecanică, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece.

— invățămint de subingineri 
— cursuri serale.

a) Facultatea de mecanică, la 
secția tehnologia prelucrării la 
rece.

5. INSTITUTUL POLITEHNIC
IAȘI

— învățămînt 
cursuri de zi

de ingineri

de mecanică, 1* 
agricolă, b) Fa-

a) Facultatea
secția mecanică ___
cultatea de hidrotehnică, la sec
ția îmbunătățiri funciare.

— învățămind de subingineri 
— cursuri de ri

La tragerile la sorți — pentru trimestrul II 1970,

a acordat

• 385 ciștiguri in autoturisme de diferite mărci;
• Ciștiguri in bani ;
• Ciștiguri în excursii în străinătate.
Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că la 

tragerile la sorți pentru trim. II/I970 a libretelor de eco
nomii cu dobindă și ciștiguri in autoturisme, au (ost a- 
cordate 385 autoturisme din mărcile VOLGA 21, DACIA 
1 300, MOSKVICI 408, RENAULT 10, DACIA I 100, SKO- 
DA, 100 S, FIAT 850 și TRABANT 601.

La tragerile la sorți pentru trim. 11/1970 a libretelor de 
economii pentru construirea de locuințe au fost acordate 
ciștiguri cu valori de 40 000, 25 000 lei și 15 000 lei in va
loare totală de 355 000 (ei, iar la tragerea trimestrială a 
libretelor de economii pentru turism au fost acordate ciș
tiguri in excursii organizate de O. N. T. la Paris și în 
Italia cu vizitarea orașelor Roma, Neapole, Soi-ento și a 
insulei Capri, precum și ciștiguri în bani pentru excursii 
individuale în străinătate.

Cîștigătorii care fac excursii individuale in străinăta
te primesc, la eerere, o parte din valoarea ciștigului 
(1000 lei) fn valuta țării în car» s» deplasează.

J

4. INSTITUTUL 
TEATRALA ȘI
GRAFICA „I. L. CARAGIALE 

DIN BUCUREȘTI
— cursuri de zi —

a) Facultatea de teatru, la sec
ția artă dramatică.

la conservatoare, (secțiile de in- 
eliminatorii din prima etapă a

a) Facultatea de fizică-chimie.
ta secția fizică-chimie ; b) Facul
tatea de muzică, ta secția mu
zică.

La Institutul de teatru și 
strumente și canto) probele. ------ --------- -
concursului vor avea ioc între 8—11 septembrie a.c. înscrierile 
la aceste institute se vor face între 1—7 septembrie orele 20 00.

Pentru celelalte institute și facultăți înscrierile se vor face 
intre 1—10 septembrie a-c. orele 20,00.

Disciplinele de concurs, și programele acestora, pentru 
invățămîntul universitar, tehnic (ingineri și subingineri, 
economic si agricol), sînt cele prezentate in broșura „AD
MITEREA IN ÎNVAȚAMÎNTUL SUPERIOR“ — 1970.

Numărul de locuri pentru fiecare specialitate este afișat 
Ia facultățile respective.
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(Urmare din pag. I) 
tuirea programelor de activitate, 
de evidența membrilor. Și au fă
cut propuneri.

După o dezbatere metodică 
privind mijloacele pe care orga
nizația le poate utiliza în spriji
nul procesului de invățămint, 
pentru sporirea răspunderii ele
vilor față de învățătură, tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C., a răspuns întrebările* 
puse de elevi pe această temă.

T ovarășul M ircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
discutat cu membrii taberei des
pre activitatea sportivă și turis
tică în școli, incit anul viitor 
promite de pe acum, anticipat, 
activizarea asociațiilor sportive 
ale elevilor.

Conf. univ. Traian Pop, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, s-a întreținut cu elevii pe 
probleme ale vieții de școală, 
le-a clarificat întrebările vizînd 
procesul de invățămint, și a a- 
vut ocazia sâ asculte tot atît de 
numeroase propuneri interesând 
școala, venite de te benefi
ciarii ei

Intr-una din zile, comanda
mentul taberei i-a invitat pe e- 
levi la o expunere ținută de to
varășul Constantin Vlad, șef ad
junct de secție la C.C. al P.C.R., 
cu o tematică propusă de ei: 
„Probleme actuale ale politicii 
interne a partidului nostru". O 
discuție a consacrat-o eveni
mentelor politice internaționale, 
alta științei ?i o alta, artei.

Altădată, la întâlnirea cu repre
zentanța presei de tineret, a a- 
vut loc o convorbire despre ce 
oferă uteciștilor această presă și 
ce ar dori uteciștii să li se ofere 
în plus. Un contact util pentru 
ambele părți.

A fost vorba pînă acum de în- 
tîlniri și dezbateri în plenul ta
berei. Acestea au fost însă con
tinuate, detaliate, disecate, am 
spune, pe grupe, ori la cabinetul 
metodic al taberei. Aici, principii
le, esența a fost întregită cu ex
periența practică adusă de aca
să, din organizația proprie. Vice
președinții consiliilor elevilor la 
nivel județean și de municipii, 
spre exemplu, — consilii aflate 
abia în primul an de activitate 
— au discutat cîteva ceasuri, pe 
temeiul puținei lor experiențe, 
ce trebuie să însemne activitatea

acestor orga-

rotunjit cu ac- 
Inițiatorii — 

organizatori — 
— de aseme-

unui consiliu, care îi pot fi mij
loacele de lucru, tn viitorul an 
școlar se va putea profita de su
gestiile vicepreședinților pentru 
a perfecționa, organizatoric și în 
conținut, viața 
nisme.

Și totul a fost 
(lunile practice, 
membrii taberei, 
tot ei, beneficiari
nea. Altminteri spus, au experi
mentat pe „propria piele“ ceea ce 
au de gînd să inițieze cu uteciș- 
tii: la clubul informării politice 
au inițiat cadranul politic, dicțio
narul politic ; apoi au avut loc 
activități culturale, distractive,
sportive, excursii, concursuri și
un carnaval, intr-adevăr modern.

In final, tabăra a avut ca oas
pete pe tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului. Cei opt sute de uteciști 
l-au invitat în tabără cu dorința 
de a te răspunde unor întrebări 
de interes pentru ei ca secretari 
U.T.C., ca uteciști, ca elevi. In 
acest dialog, care a durat câteva 
ceasuri, s-a abordat o problema
tică vastă, cu aspecte ale vieții de 
organizație, ale relației școală — 
organizație, precum și ale preo
cupărilor generale actuale ale U- 
niunii Tineretului Comunist.

. Intr-adevăr, elevii au fost 
gata pentru închiderea activități
lor de tabără, chiar dacă, în se
cret, le-ar fi dorit prelungite. Au 
adunat învățăminte pentru un an 
de școală. Ne rămîne să vedem 
la fața locului, în organizațiile pe 
care le reprezintă, începînd cu 
15 septembrie, cit au fost de si
litori la cursurile școltt-tabără. 
Atunci se va putea da califica
tivul final.

Poate dintr-o nemărturisită do
rință de a reabilita un regizor 
italian care se ascunde sub un 
nume anglo-saxon, Terence Hat- 
hway, la foarte puțină vreme 
după „Argoman, superdiabolicul“ 
a fost adus pe ecrane „Tiffany 
memorandum“ — film pe ecran 
lat, tehnicolor, coproducție italo- 
franceză, cu personaje nord și 
sud-americane, cu acțiune pla
sată la Berlin, cu un ziarist 
american, o colegă blondă și un 
misterios agent secret englez...

„Reabilitarea" a eșuat, regizo
rul italian știe el ce face semnînd 
cu nume de împrumut...

Intriga polițistă e mediocră, 
drept care filmul e împins spre 
frenezia fals spectaculară a due
lului de pumni și de pistoale plus 
un accident feroviar...

Ken Klark — interpretul prin
cipal nu-și schimbă cu nimic 
postura cunoscută din alte fil
me identic de plictisitoare cum 
au fost cele din seria „Comisa
rului X'... ș.a.m.d.

Dacă aici lucrurile erau clare- 
de te început. în privința calită
ții și nu a „misterului", surpriza 
o avem de la al doilea film poli
țist al săpfămînii: „Profesorul 
infernului“. O surpriză neplăcută 
pentru cei care știu că Szemeș 
Mihaly, regizorul filmului, a mai 
realizat „Poznașa", „La ordin, să 
trăiți", și mai ales „Alba Regia" 
și „Un nou Ghilgameș".

„Profesorul infernului" readu
ce și el tot arsenalul, filmelor de 
serie : furtul unor bijuterii și fur
tul unui copil, femei diabolice 
criminali perverși, anchetatori 
tenace etc., etc. Totul am !rte- 
cîndu-se într-un lanț de eveni
mente obligatoriu tenebroase : o 
întîlnire misterioasă, două, trei; 
un șantaj, o necunoscută, un cîi- 
ne buldog bine dresat, o altă ne
cunoscută.. • Intre toate acestea, 
oferită cu generozitate, doza ne
cesară de „suspence"...

Și totuși există în toată aceas
tă deznădăjduită narațiune poli
țistă un lucru în care simți ci
neastul autentic. Regizorul Sz«- 
meș Mihaly a dirijat pe cel mai 
bun actor al distribuției sale, 
Zoltan Latinovits, într-o postură 
necunoscută genului. Detectivul 
e un biet nevropat, îmbătrânit, 
rutinat ca un birocrat, mișdn- 
du-se in activitatea lui ca legat 
la ochi. Exista cu acest rol, și cu 
acest interpret excelent, ideea 
unui alt film, despre plictis și 
uzura într-o meserie ce reclamă 
agitație, reflexe bine condițio
nate...

Și așa. In clișeele lenevite ale 
genului acesta de filme persona
jul rămîne de neuitat, netrădînd 
reputația unuia dintre cei mai 
buni actori maghiari.

TUDOR STÄNESCU

’) „Tiffany memorandum“ — 
coproducție italo-franceză și 
„Profesorul infernului“ produc
ție a studiourilor maghi? -e.

/Urmare

magistrală
din nag. I)

ovalitatea tron- 
în-

Pasiunea pentru sat
(Urmare din pag. I)

neri care in cele trei schimburi 
de uzină sau in programul in
stituțiilor se integrează efortu
lui creator la orașe. Restul tim
pului și-l folosesc în sat, pentru 
sat. Interesîndu-mă in continua
re despre partea „sedentară" a 
satului am înscris cifra de 380 
de alți tineri cu cetățenie ab
solut rurală, din care 214 sint 
cuprinși într-o puternică organi
zație de tineret.

— Nu se pune problema lip
sei de forță de muncă la noi in 
cooperativa agricolă de produc
ție. precizează tovarășul Con
stantin Cotoranu. activist a1 
Comitetului județean de partid 
Vaslui. Și asta mai ales datori
tă faptului că majoritatea lucră
rilor noastre agricole sint com
plet mecanizate. Posturile spe
cializate din cooperativă le dețin 
în marea lor parte, de aseme
nea, tinerii. Și din acest punct 
de vedere puteți nota saltul 
spre profesionalizare a tineretu
lui de la noi, ca trăsătură esen
țială a ultimilor ani.

Notez de altfel și-un alt aspect. 
Mulți dintre intelectualii satu
lui sint tineri și cei mai mulți 
dintre aceștia își au originile 
tot aici. Dragostea pentru sat 
se învață încă din copilărie, 
nostalgia șesului unde curge le
neș Birladul și-a pădurilor din 
apropiere a fost purtată ani de 
zile pe băncile școlilor tehnice, 
a liceului și-n facultăți. „Pri
mul specialist in probleme de

tineret" din Vulturești. cum 
mi-am dat seama că este chiar 
primarul .Onciu, imi vorbea cu 
deplină încredere și intr-un 
mod cu totul deosebit despre 
Rodica Văcărelu, profesoară de 
geografie, locțiitoare a secreta
rului Comitetului comunal al 
U.T.C.

— Aș putea spune că este 
PRIMUL tînăr al nostru. Prin 
pasiunea cu care este legată de 
sat, de problemele Iui. Căci gîn- 
diți-vă cit de „pasionați" aleg 
alți tineri iicențiați calea orașu
lui in ciuda numirii lor la sate, 
insăilînd in cazul învâțămintu- 
lui, nobila lor meserie, dintr-un 
nesfirșit șir de supliniri. Avem 
intelectuali tineri plecați din 
satul nostru pe diferite trepte 
ale devenirii lor. de la titluri 
universitare și pină la funcțiile 
tehnice din C.A.P.. de la noi. 
Tineretul nostru ne face cinste, 
tnsăși cuvintul comunei noastre 
este dus in forul suprem al țâ
rii. tn Marea Adunare Naționa
lă, de o tînără originară din 
Vulturești, de asemeni profesoa
ră. Emilia Ciubotaru. Chiar dacă 
lucrează acum in localitatea ve
cină, la Negrești, pasiunea e’ 
pentru satul natal este vădită 
și nu la un mod strimt 
egoist. Ultima preocupare a 
deputatei noastre a fost să-și 
lege satul natal de Negrești cu 
» șosea asfaltată !

Alți tineri vin in sat și găsind 
aici „apa dulce" nu se mai duc 
Este, desigur, cazul celor doi in
gineri agronomi. Margareta 
Ciuchină și Vasile Onciu, a me

dicului Maria Zaharia aflați in 
Vulturești încă de la absolvirea 
facultăților. Sfatul lor speciali
zat intră de acum 
comun al sătenilor, 
sînt prețuiți.

...Ziua urcă inaltâ 
rești. Șesul deschis 
rîului revărsată a făcut ca pre
tutindeni ravagii, anul acesta, 
pare acum călătorului, foarte 
normal. Ml s-a mai spus că 
acolo, pe șesul acela, in secto
rul legumicol, lucrează de ani 
de zile o brigadă de tineret con
dusă de Maria Potoroacă. Dacă 
au venit apele, tineretul n-a stat 

cu brațele încrucișate. S-au 
săpat șanțuri de scurgere, s-a 
ridicat un dig. Contribuția or
ganizației de tineret în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică 
este evaluată cu cifra de 500 000 
lei pînă în prezent. Fiecare tî
năr, în dreptul casei sale de la 
șosea, a așezat un strat de flori, 
a săpat o fîntînă. a făcut un 
podeț. Acum totul este multico
lor. sistematizat, modern. Flori
le nu se rup. arborii proaspăt 
plantați își țin cu mîndrie, 
dreaptă, tinuta. Intrucîtva sea
mănă cu tineretul din acest sat, 
care și 
zionar 
șească 
flori, 
e o glastră enormă. Astfel 
cit părăsind seara Vultureștii, 
parfumul florilor sale îți stăruie 
ea un dor. și zici ca poetul că 
„veșnicia s-a născut la sat", dar 
precizînd că orice veșnicie în
cepe cu tinerețea.

in limbajul 
Și. desigur.

la Vultu- 
unde albia

altfel are un nume vl- 
și. prin tradiție strămo- 
eroic Nu rupe nimeni 
și astfel satul întreg 

' in-

posibilă dacă 
soanelor nu corespunde 
tocmai.

— Deci, erori sînt posibi
le ?

— Nu, nu sînt posibile, con
trolul sudurilor se face cu 
lichide penetrabile și Raze 
rdentgen, cu cele mai moderne 
și sigure metode.

Nu. nu sînt posibile, 
tru că în 
lucrează 
lectiv de 
nărului 
s-a format într-un spirit 
disciplină severă, într-un spi
rit de muncă rodnic și intens, 
de răspundere individuală și 
colectivă, de dăruire 
tîmpăr creator.

De la îmbinarea 
virole și pînă acum, 
ajuns la al optzecelea tron
son, 
lor 
lor 
nici 
rea lucrării, nu a fost necesa
ră nici o remediere.

— Ce s-ar întîmpla dacă 
s-ar trece totuși din greșea
lă peste o defecțiune ascun
să ? l-am întrebat pe sudorul 
H.ans Hartman, cel mal tînăr 
membru al colectivului.

— Ce să se întîmple 7 
presiunea de 80 atmosfere 
apasă asupra pereților 
ductei vă dați seama că o fi
sură cit de neînsemnată poa
te declanșa un dezastru. Uzi
na ar trebui oprită pentru o 
lună de zile.

Dar nu spectrul sumbru al

Pen- 
puținele luni de cînd 
împreună micul co- 
sub conducerea tî- 
maistru Loy Zoltan, 

de

și neas-

primelor 
cînd s-a

intransigenta controale- 
de calitate cu sensibilele 
aparate n-au descoperit 
un punct slab pe întinde-

urmărilor în cazul unei c»s 
lități necorespunzătoare mo
bilizează energiile și intelb- 
gența celor 40, ci conștiința că 
„orice treabă trebuie făcută 
ca lumea, că în orice între
prinzi trebuie să pui tot sufle
tul și toată priceperea ta“ cum 
simplu și sobru se exprima un 
alt tînăr sudor, tovarășul Li- 
viu Săreceanu. Și fără îndo
ială că aceste principii repre
zintă aici o deviză, un coman
dament al fiecărui muncitor, 
în tot ce lucrează ei a fost 
necesară o specializare î';i 
străinătate dar au fost nece
sare mai ales zile și nopți de 
căutări febrile în secția lor. a 
fost necesară dotarea atelieru
lui cu carusele de 6 000 mm, 
cu cuptoare speciale pentru 
tratamente termice, cu apa
ratură de sudură automat^ 
mecanisme de ridicat și alt« 
utilaje. Fiecare investiție a 
fost dublată de voința dîrză 

de a trece cu 
pretențios exa- 

din cei 40 s-a

La
care
con-

a colectivului 
succes acest 
men. Fiecare 
specializat tntr-o operație a-
nume pe care și-a însușit-o la 
cel mai înalt nivel. Ei reușesc 
astfel să atingă o productivi
tate a muncii de-a dreptul 
surprinzătoare, ceea ce expli
că la urma 
celor zece 
planul pe 7 
certitudinea
le lăcătușilor și sudărilor care 
construiesc conducta de aduc- 
țiune își vor realiza înainte 
de 23 August — ca o cinstire 
a marii sărbători — planul 
lor pe primele 8 luni ale anu
lui.

urmei realizarea 
tronsoane peste 

luni, conferind 
că angajamente-
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Cupa tineretului 
de la sate

Ilfovul și a 
desemnat 
iaurcații

ATLETISM
<>' ^2 ■■ ", _ ' JOCURILE BALCANICE Gardurile sînt „atacate" în 

plină viteză

Foto : V. RANGA

® Lucrători pe un

Stadionul Tineretului, In hai
nele sale de sărbătoare, a găz
duit sîmbătă și duminică o nouă 
întrecere de amploare a calen
darului sportiv de masă : iaza 
J)e județul Illov a „Cupei tine
retului de la sate". Tinerii din
acest județ au ținut, și de data 
aceasta, sa se numere printre 
primii competitori din țară care 
își dispută faza ultimă a trofeu
lui. Peste 550 de atleți, voleiba
liști, handbaliști, fotbaliști, ci
cliști și luptători, calificați în 
cadrul etapei anterioare, pe 
centre de comună, s-au pre
zentat la locurile de con-
curs. Dar nu numai numărul
mare de finaliști caracterizează 
întrecerile tinerilor din județul 
Ilfov ci și calitatea și spectaculo
zitatea întrecerilor propriu-zise. 
Citeva finale cum sînt cele din
tre comunele Ulmeni și Gîrbovi 
(11—10, la handbal feminin) au 
captivat asistența. Handbaliștii 
din Vedea, laureați in dauna 
echipei din Bolintin Vale au 
izbutit să „răzbune“ înfrîngerea 
consătenilor lor, voleibaliștii, care 
au pierdut finala competiției 
masculine cu scorul de 2—3 în
fața celor din Bolintin. Sărbă
toarea sportivă la care am asistat 
ne-a prilejuit cunoașterea a nu
meroși sportivi polivalenți. Zoo- 
tehnista Ioan Vasila, de pildă, 
a realizat pentru echipa el, „Re
colta“ Brănești o veritabilă co
lecție de medalii : de două ori 
aur. la 800 m. plat și lungime, 
de două ori argint la greutate 
și... ciclism în întrecerea senioa
relor. Aveam să aflăm, într-o 
scurtă convorbire cu multipla 
campioană că rezultatele ei nu 
sint deloc surprinzătoare pentru 
o asociație sportivă care posedă 
terenuri complexe și materiale, 
în întregime amenajate și gos
podărite de tineri, pentru asocia
ția în fruntea căreia un pre- 
ședlrte (profesorul de educație 
’izică de la Liceul agricol Bră
nești, I«n Sburlan) este cel mal 
pasionat sportiv, mereu în mij
locul tinerilor de care este iubit 
și stimat

în ultimele două zile ala 
Jocurilor balcanice au continuat 
întrecerile dîrze, rezolvate doar 
de cîțiva centimetri sau de fo
tografii de finiș, care uneori au 
arătat chiar altfel decît văzuse
ră arbitrii de sosire (ștafeta 
4 X 100 m băieți, de exemplu).

Sîmbătă au luat sfîrșit probele 
combinate după două zile de 
luptă și concentrare, de adevărat 
război al nervilor. Rezultatele 
finale sînt de valoare mondială. 
Pentatlonul a fost cîștigat de 
Nadiolka Anghelova (Bulg.) cu 
4 920 p, care nu a avut o adver
sară de temut în următoarea 
clasată, Elena Vintilă, deși a- 
ceasta a avut o comportare me
ritorie terminînd cu 4 723 p. La 
lungime, de exemplu, atleta 
noastră a întrecut-o cu 6,21 m 
pe învingătoare, cu toate că fu
sese întrecută cu o seară înainte 
de aceasta în întrecerea lor cu 
Viorica Viscopoleanu. Lupta pen
tru victorie la decatlon a fost 
însă mult mai strînsă iar Kurt 
Sokol (România) pînă în final a 
reușit să obțină un nou record 
balcanic și român cu 7 771 p. 
Cine însă i-a văzut finalul său de 
la ultima probă, cursa de 1 500 
m a putut observa că a terminat 
cu resurse și că are posibilități 
să intre printre puținii decatlo- 
niști ai lumii cu peste 8 000 p.

Al doilea reprezentant al nostru, 
Andrei Șepci în luptă titanică cu 
bulgarul Djonov pentru locul II 
deși învins, și-a realizat și el un 
valoros record personal : 7 628 p.

Din restul probelor disputate 
sîmbătă am reținut surpriza în- 
frîngerii medaliatei olimpice 
Ileana Silai la 400 m, din feri
cire tot din partea unei românce. 
Doina Bădescu, Aceasta din ur
mă, în plină ascendență de for
mă, a izbutit una din surprizele 
mari ale jocurilor. Plăcută de a- 
semenea, victoria lui Dezideriu 
Silaghi la suliță. Colegul de an
trenament al Mihaelei Peneș 
(apropo — Mihaelei i-a trecut 
umărul și a început pregătirile 
pentru anul viitor) se anunță un 
sulițaș de prestigiu

Probele băieților de 1 500 m 
și 3 000 obst. ca și cele din pri
ma zi au fost probe de aștepta
re pe prima parte, curse carac
teristice, pentru concursurile pe 
puncte, unde are importanță 
locul ocupat și nu performanța, 
în prima a cîștigat din nou la 
sprint final Joze Medzimurec 
(Iugoslavia) iar a doua a fost cu 
ușurință adjudecată campionului 
european al probei, Mihail Jelev. 
Am mai reținut prezența la locul 
probei de aruncare a greutății 
(de necrezut I) doar a unui re
prezentant român, dar despre

acesta vom mai reveni.
Vera Nicolici și-a făcut debu

tul în proba de 1 500 m pe care 
a cîștigat-o cu un nou record 
balcanic și sîrb 4 :20,4. Pe locul 
doi junioara din Craiova, Natalia 
Andrei cu un timp excelent 
4 :23,5.

La sărituri, Vasile Sărucan șl 
Mihai Zaharia ne-au oferit la 
lungime o victorie în „tandem“. 
Ei au izbutit să ocupe primele 
două locuri ale probei cu 7,69 m 
și respectiv 7,61 m într-o probă 
în care din nou am avut emoții, 
deoarece Sărucan de-abia în ulti
ma săritură, și aceasta cu un prag 
milimetric, a reușit să obțină vic
toria.

Rină cînd închidem ediția, pe 
stadionul Republicii s-au mai 
înregistrat următoarele rezul
tate : în cursa de 200 m. Geor- 
ge Zamfirescu locul II, 21,2 sec, 
fiind întrecut de campionul iu
goslav Ivica Karasi (21,0).

Cursa care a ridicat însă tri
bunele în picioare, a fost cea 
de 400 m băieți, unde Puiu Tu- 
dor a reușit un excepțional nou 
record balcanic și român eu 
46.5 sec.

De asemenea campîon bal
canic a devenit și Niculae Per- 
ța, la 110 m garduri care și-a 
întrecut toți adversarii de forțe 
apropiate destul de clar.

SILVIU DUMITRESCU

Citeva rezultate „frizează" 
performanța : la lungime seniori 
Alexandru Dobrișan (Bolintin 
Vale) a sărit 5,92 metri ; junioara 
Mihaela Popescu, din aceeași 
comună, în aceeași probă — 
4,73 m ; Florea Iordache comuna 
Bila autor a două victorii (la 

800 m și 3000 m) se poate mîndri 
cu faptul că în cea din urmă 
probă după un finiș foarte strîns 
l-a deposedat de titlu pe cam
pionul anului trecut. Florea 
Ghibu.

Dacă faza pe județul Ilfov a 
C.T.S. a constituit un veritabil 
succes organizatoric și de parti
cipare să nu uităm că printre 
coautorii anonimi se numără și 
tehnicienii C.J.E.F.S. Ilfov pre- 
zenți, la întreceri. Unul dintre 
aceștia profesorul Gered Zoltan,

SĂRITURI
Mica „familie" a săritorilor 

și-a desemnat purtătorii tricou- 
rilor de campioni naționali pi
anul în curs A fost la fel ca 
și în edițiile ultimilor ani : adi
că laureați scontați (dintre pu
ținii pretendenți) și luptă strîn
să pentru locurile de la doi in 
jos. Ion Ganea (Independența 
Sibiu) a devenit din nou cam
pion absolut adjudeeîndu-și 
fără dificultate titlurile la mas
culin : trambulină de 1 m., 3 m. 
și platformă, lucru care ar fi 
fost șl imposibil — în condiții 
normale — să nu se întîmple. 
Principalii săi contracandidați, 
Constantin Nedelcu (Clubul 
sportiv școlar) și Dumitru Po- 
poaie (I.E.F.S.) s-au clasat în 
această ordine în continuare la 
două din probe și. în ordine in
versă, la ultimul test — plat
forma.

Doar în întrecerea feminină 
disputa a fost ceva mai învio
rată. în absența campioanei ab
solute de anul trecut Melania 
Deeuseară, în continuare indis-

ÎN APĂ
ponibilă în urma unei acciden
tări : eleva de clasa a V-a, 
Sorana Prelipceanu de la Crișul 
Oradea a izbutit Ia cei 12 ani ai 
săi, marea performanță de a-și 
adjudeca două titluri de cam
pioană a țării — trambulina 
mică și cea de 3 m ! Platforma 
a revenit Ecaterinei Dumitru 
de la Clubul sportiv școlar, la 
o diferență apreciabilă față de 
următoarele clasate : Măriuca 
Isăcescu (Progresul) și Mariana 
Voinea (C. sp. șc.).

Noii campioni, componenți de 
drept ai loturilor pentru Balca
niadă și „europene" merită — 
chiar în condițiile acestui cam
pionat formal — toate felicită
rile pentru strădaniile tor ca și 
antrenorii. Cu precădere însă, 
antrenorul Aurel Breja de la 
Crișul Oradea, coautor al per
formanței deosebite a elevei de 
12 ani care s-a urcat de două 
ori pe prima treaptă a podiu
mului !

R. VIOREL

BASCHET
Meci

de vacanță
Meciuri de mai mare calibru 

n-au izbutit să facă „rețetă pli
nă" la Floreasca : amicalul de 
baschet, Steaua—Dukla Olomouc 
(R.S.C.), disputat duminică dimi
neața, nici atît. Tribune goale, 
deci, la un meci de vacanță ..cu
minte". încheiat cu victoria ste- 
tiștilor ta scorul de S4—76 (48— 
32). învingătorii n-au excelat I»

este poate cel mai reprezentativ.

VIOREL RABA

• IERI, U.T.A. a primit medalii
le ți tricourile de campioni

Aradul și-a sărbătorit ieri tn 
deschidere la amicalul U.T.A.— 
C.F.R. Timișoara, fotbaliștii 
dragi. In cadrul unei festivități, 
tovarășul Ion Balaș, vicepreșe
dinte al F. R. de fotbal, a inmî- 
nat elevilor lui Coco Dumitres- 
cu, tricourile și medaliile de 
campioni. Jucătorii Mircea Pe- 
trescu, Iosif Lereter, Flavius 
Domide și Gheorghe Gornea 
au fost distinși cu titluri de 
maeștri ai fortului.

Turneul fc hipei U.T.A. In Ita
lia a fost contramandat. Cam
pionii noștri vor juca, însă, 
miercuri la Budapesta cu repre
zentativa Ungariei, care se pre
gătește In vederea jocurilor din 
„Cupa Europei".

FARÄ SUBIECT
(Urmare din pag. I)

ter, pot să fie un exemplu 
major pentru tinerii amatori 
de șprițuri. Jucătorul arâdan ți 
el gata, gata să se întoarcă la 
Timișoara,, a arătat că soarta 
Jucătorului român de fotbal 
stă în propriile picioare și in 
pofta lată de produsele viilor 
noastre generoase. Dac-o dai 
pe lapte, mai poți îmbrăca un 
tricou de campion, chiar către 
10 de ani. Dacă legi țolul la 
brîu, cam la vremea scăpării 
Xln armată, ai scăpat și de 
fotbal. Simplu...

Nu sînt simple lucrurile cu 
antrenorii. Cel mai curajos 
dintre ei, Gil Mărdărescu, a 
moștenit o corabie cam cu 
multe găuri în bordaj. Zice el 
că o să facă așa și pe dincolo 
dar mie mi-e teantă. La 
U.T.A. unde ar trebui să fie 
sărbătoare pe ulița noastră, 
principalul constructor de e- 
chipă, ca să întrebuințăm un 
termen maritim, declară că s-a 
astenizat și cere să fie lăsat 
la vatră. Ajutorul său, de ase
menea, nu semnează contrac
tul tn continuare. Nu e un 
lucru sănătos la mijloc. Am 
impresia că în salariu, răspla
ta pentru cele două titluri de 
campioni, nu corespunde lau
delor primite de cei doi. Nici 
așa să n-o luăm, tovarăș! 
președinți, vicepreședinți șl 
ajutori de ajutori de băgă
tori de seamă. Mai luațl ceva 
din saiarile dumneavoastră șl 
dați la oamenii care mun
cesc efectiv la ridicarea unei 
echipe, că de vorbe «intern

sătul plnă-n glt...
Traian lonescu nu s-a În

tors in țară, ceea ce înseamnă 
că Dinamo n-a înțeles că are 
nevoie de un antrenor, pen
tru că jucători ar mal fi des
tui, dar Nicușor cit e el de 
muncitor, nu corespunde fu
murilor dn Incinta dinamovis- 
tă, acolo trebuie un Atlla nu 
un tenor.

Paradoxală ml se pare si
tuația lui Ozon. Acesta a pă
răsit fără nici o explicație, o 
echipă cu care a lucrat fru
mos și se află tn așteptarea 
unui angajament care nu s-a 
arătat incă, probabil că au 
existat unele fraze roz șl 
s-au agitat niște promisiuni 
dar cum se mai intimplă pe 
la noi, totul a rămas in for
mă de studiu. Așteptăm să 
auzim că a găsit ceva de lu
cru, de ce nu, în Anglia t

Cam așa stau lucrurile. Deci 
Progresul a optat pentru o 
formație de mătușl cu vocea 
In schimbare, slabe echipe în 
sezonul viitor vor prezenta 
Argeșul, Politehnica, C.F.R. 
Cluj, chiar Petrolul nu are 
de ce să fie liniștit, ca să nu 
mal spun că cei din Timișoa
ra sosesc în prima divizie cu 
un unsprezece subțirel, dar 
cine știe de unde sare Iepu
rele.

Așadar, afară miroase a 
cline plouat, Teașcă nu mi-a 
scris, și pe ecranul Televiziu
nii nu se vede nici o tanza- 
nle.

Unde-o fl fotbalul nostru 
eel de toate duminicile ?

Nu am subiect, lertațl-mă 
ți dumneavoastră, asta e.

nici un capitol. Oaspeții au me
ritul de a fi ținut In șah, o pe
rioadă de timp, formația antre
nată de Vasile Popescu. Fără a 
putea realiza un succes final 
însă, intrucit Savu, Valeriu, Di- 
mancea et. co.. după restabili
rea echilibrului pe tabela de 
marcaj (cu același ceas electric 
defect !) au forțat puțin — cit 
să învingă — nota. Altfel spus 
Steaua a cîștigat pentru că a 
greșit mai puțin sistematic decît 
adversara ei și nu că ar ti jucat

mai bine decît aceasta. Oaspeții 
de exemplu, au săvîrșit erori de 
plasament atît tn atac cît și in 
apărare, tn timp ce baschetba- 
liștii noștri greșeau mai mult în 
fazele defensive. Dacă ar fi să 
facem o remarcă atunci ea se 
cuvine jucătorului Pekarăk (nr. 
13) de Ia Dukla care a înscris 
dezinvolt din orice poziție.

V. R.

întrecerea
dotată cu

(Urmare din pag. I)

Complexitate ? E prea puțin 
_ spus. Să ne oprim o clipă in 
0 domeniul înfățișat la început : 

criminologia. O catedră organi
zată după principiile celei de 

A la Facultatea de științe juridice 
w cu elemente specifice în plus. 

(Amestecul zeiței care cîntăreș- 
• te adevărul nu este aici doar 

pentru termen de comparație, 
în școală se învață și materiile 

• „dreptului" și la puțin timp
după absolvire tinerii ofițeri 
de securitate își iau și diploma 
de jurist. De ce ? Fiindcă învă- 

@ țind despre legile statului la un 
înalt nivel, învățînd să cîntă- 
rească după principii logice â- 

A devărul. tînărul ofițer de secu- 
ritate va sluji cauza după prin
cipii care apără și întăresc le- 

• galitatea cetățenească). Catedra 
de crimlnalogie de aici își in
struiește studenții cu toate re
gulile și elementele de lucru 

— privind cercetarea urmelor de 
tot felul, balistica, tehnica in
terogatoriului etc. — toate pe 
un fond al activității specifice, 

A privind ultimele noutăți în do- 
meniu. Descrierea temei de stu
diu privind microfilmul este 

• doar un singur exemplu. La 
alte catedre alte metode și teh
nici deosebite. Se face radio- 

• tehnică : tînărul ofițer poate
oricînd să lucreze la orice stație 
de radio, să caute în eter „vo- 
cile“ care ascund secretul peri- 
culos statului. Se învață arta 
machiajului. Nu mai este mo
dernă ? Ba, dimpotrivă. Am vă- 

A zut pe o bancă in curtea școlii 
o fată și un băiat. Fata era fru
mușică, avea acel vino-ncoace. 

• La nevoie însă a fost gata să
sară din pantofii ei cu tocuri 
înalte și să imobilizeze un agre- 

• sor. Fata era un băiat — un
tînăr ofițer ! Se fac lupte : 
condiția fizică, exercițiile peri- 
culoase. oferă tînărului o exce- 

A lentă capacitate de muncă, ii 
cristalizează curajul. De altfel, 
vorbind despre curaj ar trebui 

A neapărat să-i amintesc pe para- 
șutiști. Ofițerul de securitate 
știe să conducă automobilul, să 

• se apere și să atace cu tot fe
lul de arme, să înoate, să bată 
la mașină dar și să sară cu pa
rașuta.

Vorbind despre toate acestea 
înseamnă oare că tînărul ofi
țer de securitate este în exclu- 

A sivitate un luptător pe frontul 
” armelor care folosesc doar spi

ritul de observație, logica, in-

•
 demînarea fizică, curajul ? N-ar 
fi îndeajuns. El este totodată un

premiul ziarului „Munca" □

GALA DE LA „OLIMPIA
(OLIMPIA — C. S. TRAKIA PLOVDIV : 12—10)

A fost frumos, sîmbătă seara, la 
„Olimpia“ ! Boxerii — IN MAJO
RITATE JUNIORI - au onorat 
această gală pugilistică. S-a boxat 
curat, cu faze electrizante, așa 
cum nu se întîmplă chiar în unele 
gale cu pretenții. ȘTEFAN BAIA- 
TU, HODUȚ CORNEL, ILIE PA- 
RASCHIV, iată numai cîteva 
nume, în parte necunoscute, re
marcabile talente, relevate în gala 
de la „Olimpia“. De la oaspeți, în 
mod deosebit, s-au impus atenției 
(VAN LEODIMOV și ANGHEL 
GAVADINOV.

Acest succes (și ca spectacol, și 
ca organizare), paradoxal, a adus, 
tnsă. cronicarului și cîteva gîn- 
duri „negre“. Să fim înțeleși, nu 
vom critica. Ce rost ar avea ? 
Am mai făcut-o și în alte dăți, 
fără ecoul așteptat. Dar nu putem 
să nu amintim că multe dintre 
cluburile bucureștene (dacă nu 
chiar toate !) neglijează boxul, ne
glijează organizarea unor reuniuni 
pugilistice care le-ar aduce bene
ficii. Nu este vorba de reuniuni 
internaționale (DEȘI AU DEZLE
GARE DE LA FEDERAȚIA DE 
SPECIALITATE SA LE ORGANI
ZEZE), ci de acele reuniuni mo

deste în care tinerii boxeri se pot 
roda, în care pot căpăta expe
riența competițională, atît de ne
cesară evoluției lor ascendente. 
Și, ca să fim concreți, vom aminti 
că la clubul Progresul sînt patru 
antrenori, dar despre boxerii de 
la Progresul nu se știe nimic. Ni
meni nu-i cunoaște, nimeni nu-i 
vede. Rapidul, deși are o echipă 
destul de bună aparițiile acesteia 
în public sînt extrem de rare. La 
fel și la Metalul. Steaua are doi 
antrenori pentru juniori, care de 
ani de zile muncesc cu ei, dar a- 
cestia nu participă la gale amica
le, mulțumindu-se, odată pe an, 
eu participarea la campionatul ln- 
divdiual al juniorilor.

O situație pe cît de reală, pe 
atît de neplăcută și care trebuie 
schimbată. Sperăm că această gală 
de la Olimpia să fie un exemplu 
pentru celelalte cluburi, un exem
plu, în sensul că atunci cînd 
există preocupare se pot organiza 
gale de box, știut fiind că numai 
din aceste numeroase gale, socoti
te MĂRUNTE, își poate extrage 
seva boxul nostru de performanță.

T. POGOCEANU

Tradiționala competiție de marș 
desfășurată anual sub patronajul 
ziarului „MUNCA“ și cu con
cursul . Federației ..Române, ..de 
Atletism, a reunit la start, du
minică dimineață, în fața Com
binatului „Casa Scînteii“, atleți 
fruntași din Capitală și provin
cie, precum și sportivi din Bul
garia, Iugoslavia, Grecia și Tur
cia prezenți la Balcaniada de 
atletism.

Aproximativ 100 de concurenți 
s-au prezentat la proba de marș 
rezervată începătorilor și jun.*- 
rilor, desfășurată pe un traseu 
de 4 km și cîștigată de Liodor 
Pescaru, elev din Cîmpulung 
Mușcel. Proba rezervată senio
rilor s-a desfășurat în trei 
schimburi de ștafetă a 10 km ur- 
mînd un traseu ce a străbătut 
principalele bulevarde ale Capi
talei. încă din primul schimb, 
echipa „Dinamo“ prin campionul 
balcanic Leonida Caraiosifoglu a 
impus cursei un ritm susținut, 
hotărîtor pentru adjudecarea tro
feului. Competiția a cîștigat mult 
prin prezența atleților străini și 
mai ales a celor bulgari care 
s-au prezentat într-o formă 
sportivă foarte bună. Cu toată 
căldura caniculară din ultimul 
schimb bulgarul Stoikcov a cîști
gat pe merit.

Cursa a fost urmărită cu in
teres de numeroși spectatori 
darnici în aplauze pentru toți

participanții. Aplauze pe care 
le merită din plin și organizato
rii acestei competiții care s-au 

..străduit. să ofere participanților 
excelente condiții pentru o .cit 
mai bună desfășurare a între
cerii.

Iată rezultatele tehnice :
PE ECHIPE : 1. DINAMO I ;

2. Sel. Bulgaria + România ;
3. P T.T. I ; 4. Dinamo II ; 5.
Sel. Iugoslavia + România : 
CEL MAI TÎNĂR PARTICI
PANT : Remete Aron — C.F.R. 
Alba Iulia ; CEL MAI BUN 
CLASAT ÎNCEPĂTOR : Geantă 
Dumitru. Premiul ziarului 
„MUNCA“ a revenit echipei DI
NAMO I.

GABRIEL FLOREA

om a cărei formare 
îmbracă forme largi, 
om de lume.

...în aceste cîteva 
nu încape tot ceea ce s-ar pu
tea spune despre pregătirea și 
trăsăturile de caracter ale unui 
tînăr ofițer de securitate. Școa
la i-a oferit foarte multă știin- 

. . spartă,
aceeași 
Privin- 

a tunel 
ordinul

culturală 
este un

însemnări

•
 ia i-a oierit toarte mur 
tă, mal multă, aș putea 
deait- primesc tinerii de 
vîrstă în alte profesii.

0 du-i aliniați în front, 
cînd un general le citea_____
de zi aj înaintării în grad, n-amt A * •* ii ni

•
 citit pe fețele lor decît o bărbă
tească mîndrie ce o are orice 
tînăr din _ patria noastră atunci

•
 cînd se simte beneficiarul unei 
prime izbinzi pe un front co
mun. Locotenentul Aurel Rogo- 
,jan șeful promoției, un tînăr cu 

W maniere alese, mi-a întărit a- 
cest sentiment atunci cînd l-am 
rugat să se definească singur : 
„Dv. ați spus despre cîte unul 
dintre noi că este un om de lu-

• me. Vă parafrazez : noi toți tre
buie să fim oameni dintre oa- 
meni și pentru oameni“.

™ Sînt cuvinte care includ șl 
jurămîntui făcut la încheierea 
școlii în fața drapelului trico
lor și angajamentului luat a- 
cum la sfîrșitul activității șco- 

W lare. înainte de a începe munca, 
acela de a sluji, cu devotament 

A și credință cauza partidului, in
teresele vitale ale națiunii noas
tre socialiste
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De fapt, sferturile n-au fost altceva decît un cvartet de tragedii 
fi prăbușiri cu vaiete prelungi, care te fac să scuipi in sinul acestei 
lumi moderne cu mintea fierbinte și nervii zburliți, ca să n-o 
deochezi. Regi și regine, prinți și prințese de vițe vechi, președinți 
și primi-miniștri, ba chiar însuși Papa de la Roma, supraveghetorul 
suprem al patimilor omenești, și-au lăsat înaltele lor inimi să pilpiie 
In fața televizoarelor, un gol, un penalti, un ofsaid devenind subit 
probleme de nivel interstatal. Iar dacă ar fi să ne luăm după cei 
care susțin că laburiștii au pierdut alegerile din cauza unui șut 
In bară, atunci ar trebui să cerem Organizației Națiunilor Unite să 
se ocupe nu numai de distrugerea armelor, ci și a fotbalului, ca 
motiv de vrajbă între oameni. Căci ce-a fost altceva meciul dintre 
R.F.C. și Anglia, decît o feroce dispută intre orgoliile excitate a

s-a năpustit in apărarea nemțească, pe care a vînturat-o din citeva 
mișcări, a trimis la Peters — și Ramsey s-a trezit în circă cu rezerva 
Beli, care îi urla că s-a făcut doi la zero.

In pauză, zic unii, vest-germanii au făcut, la propriu, cîte un 
duș foarte rece, după care Schden i-a îndemnat să-și țină firea, nu 
e nimic grav, meciul va fi totuși al lor. Probabil că englezii nu bă- 
gaseră nici ei de seamă că pe teren apăruse un oarecare Gra- 
bowski, care urma să dea peste cap arcul jucăriei lui Ramsey și 
jucau lejer, incercînd pe alocuri cîte o eschibiție dulce pentru publi
cul mexican, care-i privise pînă atunci cu reavoință.

Dar s-a iscat deodată furtuna, valurile germane încep să inunde 
potoul englez, iar din hula în care se afla, Bonetti a văzut cu 
groază venind spre el chipul de zeu biruitor al lui „Becke‘ In

11. MINUNAȚI! ÎNVINȘI
două națiuni, una cerind răzbunare, cealaltă sfidarea celor care 
acuzau o veche uzurpare ?

In acest meci gigantesc, pe masa verde a terenului s-au pus 
două chinte roiale servite, destinul urnind să aleagă, după un 
filai dramatic, în fruntea căruia să așeze asul de treflă ciștigător. 
Patima pentru victorie depășise omenescul, limitele de rezistență 
biologică a jucătorilor au sărit în aer după minutul 90, pulsul lui 
Bobby Moore ajungînd — după cum a declarat medicul — la 140 de 
bătăi pe minut.

Altfel, istoria părea la locul ej după prima repriză, leul britanic 
mușcase deja o halcă zdravănă din victorie și toate privirile se 
uitau cu jale în chelia transpirată a lui Helmuth Schden.

Newton, urmașul celui care ne-a explicat misterul căderii mă
rului de pe creangă, primise în minutul 31 o deschidere oarecare 
la centru, acesta îl culcase pe SchneRinger cu o fentă dibace, după 
care a pus golul în piciorul lui Mtillery. A doua oară, tot Newton

minutul 70, Grabowski face o cursă magnifică pe dreapta, alune- 
cînd ca o șopîrlă printre patru englezi uluiți, centrează la Becken
bauer și acesta înscrie cu finețe de la 16 metri. Englezii se reped 
feroci spre arbitru, îi zic ceva de dulce pe englezește (pe chestia 
că marcatorul dăduse niște coate), dar golul e gol. Momentul de
vine crucial pentru ambele partenere : englezii înțeleg că se poate 
pierde, iar nemții că se poate cîștiga. Presiunea la poarta lui 
Bonetti devine furibundă și halucinantă, salvele de artilerie curg 
una după alta, Müller are un gol gata rezolvat, dar ratează, Seeler 
rupe așchii din bară la un șut cu capul, iar noi așteptăm să se 
petreacă explozia. Mai sînt 7 minute, naivii se ridică în picioare 
să plece, dar bătrînul Uwe știe că din disperare s-a născut norocul, 
că echipa lui e marea specialistă a finalurilor și se zbate ca un 
inecat printre apărarea engleză. Așa se face că la un moment 
dat îi pică pe cap o centrare neașteptată, trimisă din urmă de

Schnellinger; bătrînul e cu spatele la poartă, înconjurat de doî 
apărători, dar își zice să încerce totuși Canalul Mînecii cu degetul 
și face o boltă mingiei cu ceafa, la cea mai pură întîmplare. Bo
netti ieșise cam în față și își pusese palma streașină la privire ca 
să vadă balonul cum se duce spre peluze, dar acesta face ceva 
pe legile balisticii și cade ca un satelit obosit în colțul porții sale. 
Gol unic, gol de istorie, pe care n-o să ne săturam niciodată să-l 
vedem pe peliculă și in fotografie. Toată echipa vest-germană fuge 
spre Schden și-l îngoapă sub trupul ei demențializat de bucurie. 
Englezii au ceață pe creier și pustiu pe suflet, căci nici măcar nu 
mai tresar peste alte două minute cînd Beckenbauer șutează formi
dabil peste sfîrcul sting al barei transversale.

Echipele se lungesc pe iarbă cinci minute, cu mușchii și nervii 
ferfenițiți, iar pe noi gîndul ne duce spre o cinstită aruncare a 
monedei de un pesos în sus. Vest-germanii știau, însă, că adversa
rul lor mai trebuie doar împins cu un deget ca să cadă definitiv 
în genunchi și, în minutul 109, același teribil Grabowski îl găsește 
pe Miîller în careul englez și acesta întoarce un voie fulgerător pe 
sub Bonetti, după care portarul englez refuză să-și mai scoată fața 
din iarbă. Englezii mai încearcă o dată prin Newton să-și spele 
rușinea, dar Meier zboară după minge ca un planor și o împinge 
cu vîrful degetului peste bară.

Europa trepidează sub bubuitura rezultatului. Cancelarul vest- 
german Brandt nu întîrzie decît o jumătate de ceas cu o telegramă- 
fulger : „Felicitările mele pentru această victorie atît de greu ob
ținută. Continuați așa“.

Domnul Wilson pune și el repede mina pe stilou și-l asigură pe 
Ramsey că nu are nici un motiv să nu se mai întoarcă în Anglia cu 
fruntea sus. „Împărtășesc cu dumneavoastră această decepție de 
a nu fi văzut încununate de succes eforturile magnifice ale jucăto
rilor noștri. Spuneți-le din partea mea: n-au avut noroc, dar au 
jucat bine“.

O singură și ultimă mîngîiere pentru englezi: pentru prima 
oară, publicul mexican s-a dovedit milos cu cei înfrînți, le-a res
pectat durerea și i-a condus cu aplauze la trista lor ieșire de pa 
stadion.
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Fràmìntàri politice

iß Norvegie
ULTIMA REMANIERE A FOST DICTATĂ DE FRAGILITATEA

COALIȚIEI GUVERNAMENTALE?

Noua remaniere guvernamentală, la care a procedat vine
rea trecută premierul norvegian, Per Borten, ar ilustra, in 
opinia observatorilor, fragilitatea coaliției, constituită 
urmă cu 5 ani.

într-adevăr, în ultimul 
timp, critiicile la adresa actua
lului guvern au devenit din 
ice în ce mai frecvente în pre
sa norvegiană. Anumite ziare 
se întreabă chiar dacă n-a 
venit timpul unor schimbări 
esențiale în viața politică a 
țării. Poate că necesitatea u- 
nor schimbări, relevată de 
presa norvegiană, subliniază 
cotidianul francez „Le Mon
de“, este urmarea logică a re
zultatului alegerilor legislati
ve de anul trecut, cînd cele 
patru partide aflate la putere 
și-au văzut redusă majorita
tea parlamentară.

Coaliția guvernamentală 
este frămîntată de neînțelegeri 
și contradicții. Nu este ușor 
să se elaboreze o politică cla
ră și eficace acceptată de pa
tru partide al căror singur

factor de apropiere este opo
ziția lor față de social-demo- 
crați. Acest guvern de coali
ție, apreciază „Le Monde“, 
care, spre surprinderea gene
rală, a reușit să se mențină 
cinci ani, n-a știut să elabo
reze o politică de amploare 
comună și se vede, în mod 
constant, obligat să încerce o 
conciliere a punctelor de ve
dere ale celor patru partide 
care îl compun. O fracțiune 
a Partidului liberal dorește să 
se retragă din coaliție, apre
ciind-o a fi orientată prea la 
dreapta. Din această stare de 
fapt, continuă cotidianul 
francez, rezultă și stilul 
activitate foarte prudent 
premierului Per Borten.
se angajează în lungi consul
tări înainte de a lua o deci
zie.
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Convorbirile

sovieto
chineze

de 
al 
El

Poporul indonezian sărbătorește astăzi a 25-a aniversare a proclamării^ Republicii Indonezia. 
La capătul a trei secole și jumătate de dominație colonială, această Jară, după o îndelunga
tă luptă de eliberare, a reușit să pășească pe drumul dezvoltării de sine stătătoare. Cu pri
lejul sărbătorii naționale, poporul român urează poporului indonezian noi succese pe calea 
prosperității și păcii. în fotografie, o imagine din Djakarta, capitala Indoneziei.

PEKIN 16 (Agerpres) — 
Agențiile TASS și China Nouă 
anunță că la Pekin a sosit 
Leonid Iliciov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, noul șef al 
delegației guvernamentale so
vietice la convorbirile dintre 
U.R.S.S. și R. P. Chineză în 
probleme care interesează am
bele părți. Vasilii Kuznețov, 
fostul șef al delegației sovieti
ce, s-a întors la Moscova la 
recomandarea medicilor, din 
motive de sănătate, după cum 
precizează cele două agenții, 
reluîndu-și activitatea de 
prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe.

Pe aeroportul din Pekin, 
Leonid Iliciov a fost întîmpi- 
nat de Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Chineze, șeful 
delegației guvernamentale 
chineze la tratativele dintre 
R.P. Chineză și U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale.

Convocarea Curții de Apel

„Liberty Ship" n-a părăsit portul Sunny Point

□
TINERETUL LUMII

Parafarea
ii

unei drame

La numai o oră după ce un 
purtător de cuvînt militar a 
anunțat că cargoul „Liberty 
Ship“, încărcat cu gaze toxice 
de luptă învechite, ce urmea
ză să fie aruncate în apele 
Atlanticului, va părăsi portul 
Sunny Point duminică dimi
neața, Curtea Supremă a 
S.U.A. a ordonat marinei să 
amine plecarea în cursă a na
vei. Președintele Curții Supre
me, Warren Burger a anunțat 
că duminică va fi convocată

Apel pentru a lua 
o cerere cu privi-

Curtea de 
în discuție 
re la interzicerea imersiunii 
gazelor în apele mării.

în felul acesta, plecarea 
cargoului „Liberty Ship“ a 
fost amînată pentru a doua 
oară în decurs de trei zile. 
După cum se anunțase, nava 
urma să părăsească portul a- 
mintit de pe coasta atlantică 
a Carolinei vineri dimineața. 
Condițiile meteorologice nefa
vorabile au impus atunci a- 
mînarea cursei.

După cum anunță ziarul 
englez „Sunday Express“, 
Marea Britanie va lansa la 
începutul lunii septembrie, 
de la baza Woomera din 
Australia, un satelit artifi
cial. Avînd o greutate de a- 
proximativ 100 de kilograme, 
vehiculul spațial, cu echipa
ment științific la bord, va fi 
plasat pe o orbită circumte- 
restră cu ajutorul unei ra
chete de tipul „Black Ar- 
row“. Va fi pentru prima oa
ră cînd un satelit britanic va 
fi lansat cu o rachetă engle
ză. Pină acum, rachetele de 
lansare erau americane.

Această tentativă, aprecia
ză „Sunday Express", prezin
tă un dublu interes. în pri
mul rînd vizează dezvoltarea 
exporturilor britanice de ma
terial electronic și aérospa
tial și obținerea unor infor
mații prețioase în vederea 
lansării la începutul anului 
viitor a unul satelit „X-3“ 
ce va deschide etapa unui 
program de plasare pe orbi
tă a sateliților de telecomu
nicație de fabricație engleză.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Indonezia, General SUHARTO, următoarea tele
gramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al meu personal, vă adresez, 
cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Indonezia, felicitări cordiale și cele mai 
bune urări de progres pentru poporul indonezian.

Cercetările de la Montevideo
• 60 DE PERSOANE
• MESAJUL GĂSIT

AU
LA

FOST
PORTO

ARESTATE
ALEGRE

NOI INCIDENTE IN
IRLANDA DE NORD

In noaptea de sîmbătă spre 
duminică s-au produs două in
cidente in Irlanda de nord. La 
sediul centrului de recrutare 
pentru marina britanică, din 
centrul Belfastului, a explodat o 
bombă, care a provocat daune 

importante clădirii. Două persoa
ne au fost rănite. Al doilea inci
dent a avut loc intr-un cartier al 
capitalei nord-irlandeze, cînd un 
grup de persoane au deschis foc 
asupra unui automobil al poli
ției. Nu s-au înregistrat victime.

Incidentele de la Granada, In cursul cărora trei 
muncitori constructori au fost uciși de poliție cu 
prilejul unei demonstrații revendicative (la 21 iu
lie), continuă să aibă repercusiuni în întreaga 
Spanie. De la această dată, nu este zi în care să 
nu se semnaleze într-un punct al țării o grevă 
muncitorească sau altă manifestare de solidaritate 
cu muncitorii din frumosul oraș.

La Madrid, Barcelona, Sevilla, 
în Galicia, Navara, Tara Basci
lor, în bazinul minier al Astu- 
riilor, muncitorii au organizat 
greve demonstrative, protestind 
împotriva represiunilor de la 
Granada și cerînd recunoaște
rea „Comisiilor muncitorești“ 
ca sindicate oficiale reprezen
tative. La Mauressa, citeva mii 
de muncitori catolici au parti
cipat la o demonstrație de stra
dă cerind acordarea unor reale 
drepturi sindicale. La Santan- 
der, trei militanți ai „Frăției 
catolice muncitorești“ (H.O.A.C.) 
nu fost arestați în timp ce răs- 
pindeau manifeste în care au
toritățile erau acuzate de „cri
mă calificată“.

Evenimentele tragice de la 
Granada au zguduit conștiința 
unor cercuri din cele mai dife
rite ale opiniei publice spaniole. 
E semnificativă, în acest sens, 
scrisoarea adresată președinte
lui Cortesurilor (parlamentului) 
de 300 de intelectuali și artiști 
de frunte. In acest document se 
subliniază că rădăcinile nemul
țumirilor sociale se află in lip
sa de libertăți politice, sindicale, 
ca și în „inexistența mijloace
lor normale care să permită nu 
numai rezolvarea problemelor 
sindicale, ci și a celor cu carac
ter politic“. E semnificativă, 
de asemenea, acțiunea a pa
tru personalități ale vieții po
litice și culturale spaniole — 
profesorul Ruiz Gimenez, fost 
ministru, președintele interna
țional al asociației catolice Fax 
Romana ; profesorul Tierno 
Gal van ; fostul ambasador al 
Spaniei la Paris Jose Maria 
Areilza ; Joaquim Satustregni, 
unul din cei mai străluciți re
prezentanți ai baroului spaniol. 
Cei patru s-au prezentat procu
rorului Curții Supreme, Herrero 
Tejedar, cerîndu-i să insiste 
pentru eliberarea celor pes
te 40 de muncitori construc
tori care au fost arestați și 
trimiși în judecata curților mar
țiale după incidentele de la 
Granada. „Crima de la Grana
da — se arată într-un memoriu 
remis de cele patru personali
tăți amintite — este pe punctul 
de a fi amplificată de o crimă 
judiciară ...A se continua folo
sirea ripostei reprimării Impo- 
potriva unor oameni care-și re
vendică drepturile este nu nu
mai o crimă, dar o orbire poli
tică și un act împotriva intere
selor națiunii". Merită, desigur, 
semnalat și comunicatul publi
cat de cardinalul — arhiepiscop 
de Sevilla prin care se deplînge 
represiunea de la Grenada 
se sprijină 
damental al

și 
„dreptul uman fun- 
muncitorilor la sin-

dicate reprezentative și la gre
ve pentru susținerea intereselor 
lor materiale“. Acest comunicat 
constituie una din cele mai 
clare luări de poziție ale ierar
hiei catolice spaniole.

Citeva observații se impun în 
legătură cu incidentele de la 
Grenada și repercusiunile lor 
în viața social-politică spaniolă.

Trebuie remarcat, în primul 
rind, că „episodul Granada“ 
și vasta mișcare de solidaritate 
care i-a urmat se înscriu pe 
fundalul uneia din cele mai e- 
nergice și vaste mișcări reven
dicative muncitorești pe care a 
cunoscut-o vreodată Spania, de 
la instaurarea actualului regim. 
Statistici neoficiale arată că în 
primele șase luni ale anului în 
curs s-au înregistrat 308 con
flicte de muncă (denumirea fo
losită pentru greve — interzise 
prin lege) ; numai în Asturia, 
minerii au încetat lucrul de 96 
de ori in cursul primelor șase 
luni ale anului.

In strînsă legătură cu recru
descența și amploarea mișcării 
greviste spaniole, iese în relief 
acțiunea din ce in ce mai efi
cientă și mai organizată a așa 
numitelor „Comisiones Obre- 
ras“ (Comisii muncitorești). A- 
ceste Comisii, deși semi-clan- 
destine și ținta permanentă a 
represiunilor polițienești, repre
zintă actualmente, așa cum le 
caracterizează NEUE ZURCHER 
ZEITUNG într-o corespondență 
din Madrid, „o forță de necon
testat, de fapt singura organi
zație sindicală reală, capabilă 
de acțiune pe scară națională, 
în vreme ce corporațiile sindi
cale oficiale nu au decît o in
fluență marginală“. Comitetele 
de acțiune ale „comisiilor mun
citorești“, care funcționează în 
toate cele 18 centre industriale 
mai importante ale Spaniei, se 
află și in fruntea mișcării ample 
de protest a muncitorilor după 
represiunile de la Grenada. E 
grăitor faptul că în pofida in
tensificării urmăririi și repri
mărilor polițienești, 119 dele
gați, reprezentînd „comisiile 
muncitorești“ din întreaga țară, 
s-au întrunit intr-o reuniune 
extraordinară chemînd muncito
rimea și întregul popor să facă 
„din momentul Grenada un 
punct de plecare pentru o uria
șă mobilizare generală împotri
va represiunilor, pentru amnis
tie și drepturi sindicale“.

E pregnant faptul că aminti
ta reuniune extraordinară a re
prezentanților comisiilor munci
torești s-a desfășurat în incinta 
unei mănăstiri din Mondragon, 
cu asentimentul preiaților. A- 
ceasta ne conduce la o altă

constatare : solidaritatea mereu 
mai amplă pe care o întîlnește, 
în cele mai largi sfere ale opi
niei publice spaniole, mișcarea 
revendicativă muncitorească. 
Fermitatea cu care cercuri in
telectuale, personalități catolice, 
numeroși clerici se 
pentru recunoașterea 
siilor muncitorești“, 
reale libertăți sindicale, pentru 
dreptul la grevă constituie una 
dintre cele mai semnificative 
trăsături ale repercusiunilor in
cidentelor sîngeroase de la Gra
nada.

în capitala Uruguayului 
continuă cu febrilitate cerce
tările pentru descoperirea 
membrilor organizației clan
destine care, la 7 august, au 
răpit pe diplomatul brazilian 
Dias Gomide și pe specialis
tul american Claud Fly. U- 
nități ale armatei și poliției 
uruguayene au arestat peste 
60 de persoane suspecte. Au
toritățile uruguayene au a- 
nunțat că unul din cei ares
tați, un anume Râul Sendic, 
ar face parte dintre „membrii 
fondatori“ ai organizației.

• AUTORITĂȚILE brazi
liene au primit un mesaj din 
Uruguay care le cere să facă 
presiuni asupra guvernului de 
la Montevideo pentru a obține 
eliberarea deținuților politici 
în schimbul vieții consulului

Mesajul este 
; clan- 
atribuit 

brazilian 
funcționari a- 

într-o cutie

Gomide.
de organizația 

care și-a 
consulului 

doi

pronunță 
„comi- 
pentru

• ÎN regiunile de nord ale 
Tailandei continuă să ia am
ploare acțiunile forțelor patrio
tice tailandeze, relatează din 
Bangkok corespondenții agenți
ilor de presă. In cursul zilei de 
simbătă, scrie agenția France 
Presse, în localitatea Kongchi 
(provincia Tak) și în împrejuri
mi au avut Ioc ciocniri vio
lente între patrioți și forțele gu
vernamentale.EM. RÜCAR

R. D. Germană. Imagine din Dresda

Menta
SUNETUL MUZICII: rulează la 

Patria (orele 12,45; 16,30; 20,15).
MAYERLING (ambele serii) : 

rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45); București (orele 
9; 12,15; 16,30; 20,15), Grădina Doi
na (ora 20,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,30;
20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 20,15), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21); Stadionul Dinamo (ora 
20,15), Grădină Festival (ora 20,30), 
Parcul Herăstrău (ora 20), Favo
rit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modem (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Arenele Romane
(ora 20).

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Victoria (ore-

Dias 
semnat 
destină 
răpirea 
și a 
mericani. Găsit 
poștală din Porto Alegre, me
sajul fixează un 
de ore, începînd 
la ora 14 GMT, 
facerea cererii 
amenințînd că, in caz contrar, 
diplomatul brazilian va fi 
executat.

termen de 72 
de sîmbătă 

pentru satis- 
autorilor lui,

■ I ii Bai

• SENATORUL democrat Ste
phen Young a cerut, într-o de
clarație făcută presei, retrage
rea imediată a trupelor ameri
cane din Europa Occidentală. 
„Este o sfidare absurdă la adre
sa contribuabililor americani 
faptul că, la mai bine de un sfert 
de veac de la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial. 
Unite 
320 000 de militari 
290 000 de membri ai familiilor 
lor in Europa apuseană“, a spus 
Young.

Statele 
continuă să mențină 

și aproape

Soarta tristă a copiilor tailandezi a făcut, în repetate rina 
duri, obiectul unor proteste energice față de dezinteresul au
torităților care, în mod tradițional catalogau asemenea luări 
de poziție ca „defăimări" și „exagerări ale unor detractori 
recalcitranți".

Actualul guvern de la Bangkok a adus, ca să zicem așa, o 
modificare acestei tradiții : a dispus el însuși efectuarea unei 
anchete asupra „condiției copilului din punct de vedere al să
nătății și educației". Publicate recent, sub acest titlu de rezo
nanță rece, științifică, rezultatele anchetei au mai degrabă, 
contururile unei veritabile drame. Aflăm, astfel, că „paludis- 
mul, tuberculoza, paraziții intestinali și gastro-enterita au un 
efect dezastruos în mediul infantil" și că „ele atacă cu o forță 
deosebită, mai ales copiii subalimentați". Cifrele privind co
piii subalimentați nu ne sînt oferite (se relevă numai că „me
dia pe țară a caloriilor asigurate copiilor între 1—12 ani este 
sub media continentală) ceea ce, dacă ne gîndim la extinderea 
subalimentației cronice în multe regiuni ale continentului asia
tic, constituie un indiciu suficient de grăitor. Putem descifra, 
însă, mai precis proporțiile subalimentării dacă ținem seama 
că la fiecare mie de copii între 1—6 ani mor — conform re
zultatelor anchetei amintita — nu mai puțin de 206 (în cifre 
absolute, aceasta înseamnă aproape 200 000 anual). Ceea ce 
reprezintă un i ’

Tot la capitolul „condiția copil 
72 la sută dintre copiii între 7—10 ani din mediul rural înde
plinesc diferite munci" și că în mediul urban există 380 000 de 
copii sub 10 ani care muncesc „în întreprinderi sau servicii".

In ce privește „educația copilului" ,datele proaspetei statis
tici oficiale atestă o situație asemănătoare celei a „condiției 
copilului* în genere. Dintre copiii de vîrstă școlară, numai 22 
la sută sînt înscriși în școli. Una este însă să te înscrii și alta 
să termini cursurile școlii elementare. Numai 30 la sută din 
numărul copiilor înscriși în școli, reușesc să termine cursurile e- 
lementare. Cauzele acestei situații nu sînt relevate în mod ex
pres de autorii anchetei patronate de autoritățile de la Brng- 
kok. Dar, dacă la datele privind angajarea copiilor la/J.«iri
te munci (copiii fiind obligați să-și cîștige existența), a ,ugăm 
constatarea că actualul spațiu de învățămînt nici nit poate 
acoperi — cum afirmă chiar rapoartele oficiale — decît cel 
mult 25 la sută din necesitățile „populației școlare", avem ex
plicația fenomenului deplorabil. Și, totodată explicația faptu
lui că, alături de Haiti, Tailanda deține recordul analfabetis
mului pe plan mondial : 86 la sută analfabeți în zonele rurale 
și 74 la sută în zonele urbane.

Tragismul constatărilor anchetei guvernamentale este evi
dent. Vor merge oare, actualele autorități de la Bangkok din
colo de inițiativa de a fi dispus efectuarea unei anchete asu
pra „condiției copilului"? Vor trece, ele, la măsuri concrete 
de ameliorare □ actualei situații deplorabile și pline de conse
cințe dramatice ? în lumina experienței trecutului, nu există se
rioase motive de optimism. Este, mai degrabă, probabil ca an
cheta ordonată la Bangkok să rămînă probabil doar parafa
rea rece a unei drame.

trist și tragic record mondial.
olul „condiția copilului* ancheta consemnează că

P. N.
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Un dublu veto și 50 de miliarde
■■■■■■■■■■

Dublul veto al preșe
dintelui Nixon asupra re
centelor proiecte de lege 
înaintate de Congres a 
stîrnit surprindere și de
zamăgire întrucît ele pri
veau alocații destinate 
unor sectoare populare 
ca Oficiul de educație și 
Invățămînt, Departamen
tul construcțiilor de lo
cuințe și dezvoltare ur
bană și N.A.S.'A. înfrun
tarea între președinte și 
Congres devine astfel 
pentru a patra oară pu
blică. Solicitat, președin
tele a dat explicații la 
televiziune. El s-a referit 
la presiunile inflaționiste 
asupra economiei care 
nu-i permit să depășeas
că cu un miliard cheltu
ielile prestabilite. Pe de 
altă 
care , . ...
Congres, și-au intensifi
cat atacurile împofriva 
folosirii prerogativelor 
de veto în cazuri în care 
proiectele de lege întru
nesc marea majoritate a 
congresmenilor. Inițial, 
alocațiile pentru învăfă- 
mînt fuseseră aprobate 
cu un vot de 357 contra

parte, democrații, 
dețin majoritatea în

iaii:ioiiii ■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
30 în Camera Reprezen
tanților și cu 88 contra 0 
în Senat. Un anumit pro
centaj din alocații, 75 
milioane de dolari, este 
destinat școlilor antrena
te în procesul de dese
gregare, vetoul putînd 
contribui, în perspectivă, 
la încetinirea acestui 
proces.

Opoziția democrată în 
plină ofensivă electorală 
în vederea alegerilor le
gislative parțiale care se 
vor desfășura la 3 no
iembrie, folosește, evi
dent și în scopuri propa
gandistice, nemulțumirea 
pe care o poate provoca 
veto-ul republican asupra 
proiectelor de lege, pro
iecte care stîrniseră un 
ecou favorabil în opinia 
publică americană.

Pentru republicani ale
gerea a fost dificilă pen
tru că ei scontează să 
modifice raportul de for
țe din Congres, să răs
toarne incomoda opozi
ție democrată și un astfel 
de rezultat nu-l pot obți
ne decît cu un sprijin se
rios din partea electora
tului. Dacă argumentele

administrației par la pri
ma vedere justificate de 
situația reală din țară, 
unde virusului inflației nu 
i s-a găsit nici un anti
dot, distribuirea unor 
sume din buget proiecte
lor militare vine să infir
me teama excesivă că 
„cheltuielile suplimenta
re" destinate învăfămîn- 
fului, construcțiilor, ar 
prejudicia dezvoltării e- 
conomîeî. „Acțiunea pre
ședintelui, scrie „NEW 
YORK TIMES", a luat prin 
surprindere majoritatea 
congresmenilor și chiar 
pe unele oficialități ale 
Casei Albe" cu atît mai 
mult cu cît se aprecia că 
proiectele de lege, mo
dificate de Congres la 
propria cerere a preșe
dintelui, ar fi putut fi mai 
ușor aprobate.

în același timp însă 
s-au depus eforturi înde
lungilungi intensificate mai 
ales în cursul ultimei 
săptămîni pentru a de
termina pe senatorii care 
ezitau să se ralieze po
ziției administrației, să 
voteze împotriva amen
damentului propus de se-

natorul Harold Hughes 
privind reducerea aloca
țiilor bugetare pentru 
sistemul de rachete anti- 
rachetă „Safeguard" de 
la 1,3 miliarde dolari la 
375 milioane dolari și 
interzicerea construirii 
de baze pentru astfel de 
rachete. Miercuri amen
damentul a fost respins 
cu o majoritate minimă 
de numai cinci voturi, ie
șind astfel în relief ostili
tatea Senatului față de 
inițierea acestui sistem 
de arme nucleare, apre
ciat ca foarte costisitor 
și de o eficiență îndoiel
nică. în concluzie, potri
vit estimărilor unor ex- 
perți, costul proiectului 
va depăși 50 miliarde de 
dolari, o sumă de patru 
ori mai mare decît cea 
stabilită inițial de Penta
gon. în acest context de
pășirea cu un miliard de 
dolari a cheltuielilor 
pentru sectoare de capi
tală importantă pentru 
viața socială americană 
devine insignifiantă.

Concursul de împreju
rări care a adus în a- 
celași timp la cunoștința

opiniei publice america
ne două hotărîri atît de 
opuse : dublul veto pre
zidențial afectînd dureros 
unele sectoare de interes 
general și pe de altă 
parte, menținerea unor 
cheltuieli uri' e pentru 
proiecte militd a fost 
sesizat de administrație 
care încearcă corectări 
de circumstanță. Astfel, 
secretarul de presă al 
Casei Albe, Ron Ziegler, 
făcea cunoscut că preșe
dintele va permite pro
iectului de lege privind 
alocațiile pentru învăfă- 
mînt să devină lege, dar 
fără semnătura sa. Cu 
alte cuvinte, veto-ul pre
zidențial va fi anulat 
prin întrunirea pentru a 
doua oară a unei majo
rități calificată de două 
treimi atît în Senat cît și 
în Camera Reprezentan
ților. Majoritatea necesa
ră proiectului de lege 
privind educația și învă- 
fămîntul pare asigurată, 
în schimb, pentru cel de 
al doilea proiect, șansele 
sînt minime, dosarul fiind 
închis de pe acum.

DOINA TOPOR

trul Național „I. L. Caraglale (Ia 
Teatrul de vară „Herăstrău“): 
HEIDELBERGUL DE ALTADATA 
— ora 20; Teatrul „C. Tănase“ (la 
Grădina Boema): SONATUL LU
NII — ora 20.

le 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 10,45).
JANDARMUL SE INSOARA I 

rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Bucegl
(orele 10; 16; 18,15), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Flamu
ra (orele 11; 16; 18,15; 20,15), Gră
dina Aurora (ora 20,15). ~ 
Bucegi (ora 20,15).

ORA HOTARITOARE : 
ta Lumina (orele 9,15—16 
nuare; 18,30; 20,45).

DREPTUL DE A TE
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30), Viitorul (orele 16,30; 
18; 20,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează Timpuri Noi 
(orele 9,30—20,30 în continuare).

PETRECEREA : rulează la Grl- 
vlța (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,48; 
18,15), Grădina Tomis (ora 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CKISTO : rulează ia înfrățirea

Grădina

rulează 
In contl-

NAȘTE I

(orele 15,30; 17,45; 80), Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

INTRUSA : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare), Arta (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Arta (ora 
80,15).

CASTELUL CONDAMNAȚILORl 
rulează la Unirea (orele 16; 18).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV I 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45|
20), Cotroceni (orele 15,30: 17,45: 
20).

JOC DUBLU tN
SECRET : rulează la 
rele 15,30; 18; 20.15), 
iești (ora 20,30).

ACESTE FEMEI :
Giuleștl (orele 15,30;
hova (orele 15,30; 18), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Grădina Rahova (ora 20,30).

SERVICIUL 
Ferentari (o. 
Grădina Bu-

rulează la 
18; 20,30), Ra-

PAN WOLODYJOWSK1 (ambe
le serii) rulează la Miorița (orele 
10; 16; 19,30).

VINATORUL DE CĂPRIOARE I 
rulează la Pacea (orele 15.45; 18; 
20).

MARILE VACANTE : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC 1 
rulează ia Volga (orele 16,30; 18,30; 
20,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN: rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC i ru
lează Ia Popular (orele 15,30: 18:
80.15) .

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA | 
rulează la Cosmos ' ‘ "
20.15) .

PROFESORUL 
rulează la Flacăra 
20).

tN NORD SPRE ALASCA : 
lează la Vitan (orele 15,30; 
Grădina Vitan (ora 20,30).

(orele 15.30; 181

INFERNULUI : 
(orele 16: 181

ni-
18).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează Ia Grădina Capitol 
(orele 19,45; 21,45).

VA PLACE BRAHMS 1 : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,15).

STRĂINII : rulează la Progresul 
Parc (ora 20).

COCOȘATUL : rulează la Cine
mateca Unlon (orele 9; 11,15; 17).

LUNI, 17 AUGUST 197»

Teatrul de Operetă (la Arenei» 
Romane): SUZANA — ora 20; Tea-

LUNI, 17 AUGUST 197»

• 18,00 Deschiderea emisiunii 
Microavanpremleră • 18,05 Int.îl. 
nire pe portativ • 18,35 Pa
noramic »tiințific • 19,00 Ac
tualitatea în economie • 19,20
1001 de seri — Emisiune pen
tru cel mici • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 19,50 Agenda politică
• 20,00 Roman foileton : Iluzii
pierdute (V) • 21,00 Emisiune con
curs „7 întrebări“ _  transmisiu
ne de la Oradea e 21,50 Jucării 
fermecate • 22,15 Telejurnalul de 
noapte e 22,25 Imagini din Sums. 
tra — Indonezia (film documentar)
• 22,40 Rampa.
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