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CRONICA 
DE ÎNTRECERE
Sidcrurgiștii reșițeni, ini

țiatorii unor valoroase acți
uni de ridicare a indicilor de 
folosire a agregatelor, au în
cheiat cea de-a 8-a lună a 
anului cu o depășire de plan 
ce însumează peste 15 000 to
ne produse siderurgice, 
furnale și la laminoare, 
exemplu, s-au înregistrat in
dici de utilizare a agregate
lor superiori celor planificați. 
Cu sporurile de producție 
realizate în perioada ianua- 
rie-august. Combinatul si
derurgic Reșița și-a îndepli
nit, de pe acum, angajamen
tul la producția globală asu
mat ne întregul an.

★
Intensificind tot mai mult 

ritmul întrecerii socialiste 
pentru sporirea producției de 
metal, sidcrurgiștii de la 
Hunedoara și Călan au ma
jorat Ia aproape 120 000 tone 
cantitatea de fontă și oțel 
elaborată peste prevederile 
de plan Ia zi de la începutul 
anului. Producția dată în 
plus s-a obținut îndeosebi 
pe seama creșterii indicilor 
de utilizarea agregatelor, a 
sporirii productivității mun
cii și a scurtării duratei de 
topire, descărcare și turnarea 
șarjelor.

Beneficiind de o aprovizio
nare ritmică cu lingouri și 
blumuri de oțel, laminatorii 
de Ia combinatul hunedo- 
rean au mărit randamentul 
de funcționare a utilajelor și 
instalațiilor de prelucrare a 
metalului, reușind astfel să 
pună la dispoziția industriei 
constructoare de mașini și a 
altor unităti beneficiare o 
cantitate suplimentară de 
laminate finite echivalentă 
cu metalul 
fabricarea 
tractoare.

necesar 
a peste

La 
de

pentru
5 400

Planul tehnic al întreprinderii-program concret
de acțiune pentru toți tinerii specialiști

Printre sarcinile de bază pe 
care cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice le-a pus colecti
vului de muncă al întreprinde
rii ,.l Mai" din Ploiești se nu
mără și perfecționarea continuă 
a utilajului petrolier produs 
aici, in condițiile creșterii, nu
mai în 1976. a producției indus
triale cu peste 25 la sută față 
de 1975. Firesc, odată cu efor
turile pentru îndeplinirea exem
plară a planului de producție Ia 
toți indicatorii, o atenție deose
bită se acordă și planului tehnic, 
atit la capitolul asimilări pro
duse noi. cit și la cel al cercetă
rilor uzinale in scopul înlocui
rii importurilor și reducerii prin 
reproiectări și miniaturizări a 
cantităților de metal folosite.

Organizația U.T.C. nu putea 
rămîne, desigur, in afara aces
tor preocupări și lansarea, chiar 
de la inceputul anului, a iniția
tivei „Fiecare utecist — un parti
cipant activ in asimilarea noilor 
produse** s-a înscris pe linia bu
nelor rezultate și a experienței 
obținute in realizarea unor com
plexe instalații de foraj. 
Acum, după aproape opt luni de 
Ia declanșarea inițiativei, un 
prim bilanț este edificator pen
tru seriozitatea, și competența cu 
care tinerii specialiști, ingineri 
stagiari, tehnicieni, proiectanți 
și muncitori, au privit această 
acțiune. Nu mai puțin de 22 de 
poziții din planul tehnic al în
treprinderii au fost preluate de 
colectivele mixte de uteciști, că
rora le-a revenit sarcina de ur
mărire în execuție a produselor

noi. pornind de la faza de pro
iectare pină la omologarea fina
lă. Noile tipuri de produse. în
trunind parametri tehnico-func- 
ționali superiori, au ajuns, res- 
pectindu-se cu strictețe terme
nele fixate, in stadii finale. 
Douăzeci din cele 22 de poziții 
preluate de organizația de tine
ret au fost deja omologate sau 
sint in stadiu de omologare.

— Nu puține au fost cazurile 
— ne spune tovarășul Avei Ta

uteciste. Astăzi, la 8 luni 
declanșare. rezultatele __
foarte bune. Cel puțin 3 poziții 
vor fi terminate inainte de ter
menele planificate.

Demn de remarcat, în afata 
celor afirmate de locțiitorul se
cretarului comitetului de partid, 
este și faptul că in această ac
țiune au fost angrenați aproape 
300 de tineri, majoritatea lor 
ingineri stagiari, tehnicieni și 
proiectanți. muncitori din sec-

de la 
sint

; LA ÎNTREPRINDEREA J MAL PLOIEȘTI
ma$. locțiitorul secretarului co
mitetului de partid pe între
prindere — cind intervențiile 
operative ale grupelor de ute
ciști au remediat, pe loc. anu
mite lipsuri, și chiar neglijent? 
ale unor factori din secțiile de 
execuție. Se poate afirma, fără 
nici un pic de exagerare, că ini
țiativa tinerilor noștri, in afara 
meritelor de necontestat in rea* 
lizarea la timp a noilor produse, 
a schimbat într-un fel optica 
unor șefi de secții care, acordind 
prioritate exclusivă îndeplinirii 
sarcinilor curente de producție, 
uitau uneori de planul tehnic, 
de importanța asimilării urgen
te a produselor noi. Insistența și 
perseverența acestor colective 
in semnalarea, imediată a întâr
zierilor in execuție au cam de
ranjat pe ici pe colo. Unii s-au 
supărat de-a binelea, conside
rând aceste intervenții ca un a- 
mestec in treburile lor, dar o 
scurtă ședință convocată la co
mitetul de partid i-a convins 
imediat de utilitatea inițiativei

ții Ie de execuție, printre care 
inginerii Emilia Aioanei. Nico
lae Spiridon. Gheorghe Dinu, 
Mircea Sava. Toma Doru Lu
cian. Nadia Turturică, subingi- 
r.erul Ion Stânescu. tehnicianul 
Silviu Popescu. proiectanții 
Elena Toma și Valeriu Lazăr.

Fără discuție, in afara impul
sionării activității de asimilare 
a noilor produse, inițiativa a 
reușit să contribuie, prin angre
narea unui mare număr de ti
neri, la creșterea lor din punct 
de vedere profesional, la inte
grarea acestora în preocupările 
pentru cunoașterea aprofundată 
a viitoarelor produse ce vor in
tra in curind in producție de se
rie. Nu este lipsit de interes să 
consemnăm și faptul că tinerii 
constructori de utilaj petrolier 
sint cuprinși in număr mare și 
in cadrul inițiativei ..Fiecare 
specialist — un cadru de con
cepție". peste 70 la sută dintre 
ei au de rezolvat teme precise 
privind soluționarea unor pro
bleme cu care se confruntă pro-

OCTAVIAN DUTU - șeful secției confecții 
metalice și reparații de la întreprinderea de 

utilaj minier — Rovinari

ILIE MUNTEANU — mecanic de locomotiva de 
mină la exploatarea minieră Ploștina-Motru 
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La ordinea zilei în agricultură

ducția. Astfel, inginera Emilia 
Aioanei prin „Reproiectarea ba
răcii grup electrogen care echi
pează instalațiile de foraj" a 
reușit să reducă consumul de 
metal cu 2 000 kg pe bucată. Ti
nărul inginer Nicolae Spiridon, 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, aduce 
economii in valoare de 30 000 lei 
anual prin rezolvarea temei 
..Reproiectarea unor tehnologii 
la troliile de foraj".

Aproape 30 de uteciști sînt cu
prinși in grupele de cercetare 
uzinală care și-au propus elimi
narea importurilor a 47 de re
pere prin realizarea lor în uzină, 
elaborarea unor noi mărci de 
oțeluri necesare creșterii perfor
manțelor tehnico-funcționale ale 
instalațiilor de foraj. Concomi
tent cu aceste preocupări. tinerii 
specialiști acționează și in sen
sul reducerii cantității de metal 
folosite. Reproiectarea unor re
pere, modernizarea și reconside
rarea constructivă și tehnologică 
a altora, miniaturizarea unor 
părți componente ale instalații
lor au condus la obținerea unor 
economii de metal de peste 400 
tone, existind certitudinea de
pășirii angajamentului asumat 
inițial de a se economisi pină 
la sfirșitul anului 600 tone me
tal. Iată deci ca preocupările 
organizației U.T.C. de antrenare 
concretă a tinerilor la rezolva
rea tuturor marilor probleme cu 
care se confruntă întreprinderea 
își găsește viabilitatea in înseși 
seriozitatea și competența cu 
care abordează toate aspectele 
legate de bunul mers al între
prinderii, al producției.

DAN VASILESCU

TOATE FORȚELE, TOATE UTILAJELE,
GATA PENTRU LUCRĂRILE
CAMPANIEI DE TOAMNA

rele zile, ne asigură tinerii Ilie 
Cîrstea, Ion Popa, Ion Mano- 
lescu. mașinile vor intra în pro
bele de lucru.

Alături de ei o altă echipă 
formată din șase mecanici între 
care Constantin Iancu. Con
stantin Olteanu. Gheorghe Vlad, 
Ștefan Popa. Ion Androne. în
locuiesc la combinele Gloria 
dispozitivele de recoltat griu cu 
cele de recoltat porumb. Peste 
20 de piese, 
de 500 
la cele 
recolta 
lanuri. ____„„ ______ ___
montare a noilor piese se face 
sub directa îndrumare a ingi
nerului Viorel Dragomirescu 
cit și a maistrului Traian Bă- 
cescu. La secția din Căli- 
nesti. mecanicul Marin Voicu 
și ccmbinerul Grigore Nica. 
ajutați de tehnicienii unității 
de mecanizare, la una din com
binele C-12 adaptează aparatul 
de Tăiere pentru porumb. Tot
odată se efectuează reglajele la 
celelalte organe ale mașinii.. 
Sint operații care cer desigur o 
bună pregătire profesională. o

temeinică stăpînire a meseriei, 
dar sint, în același timp, opera
ții care cer rapiditate în. exe
cuție, o răspundere deosebită. 
„In această firească, necesară 
grabă, ne spunea unul din ti
nerii muncitori, nu se mai gă
sește vreme să fii controlat de 
multe ori. Dar graba nu tre
buie să afecteze — și nu afec
tează — calitatea muncii noas
tre". Opinia tinărului interlocu
tor am aflat-o concretizată și in 
faptul că. de pildă. 14 semănă
tori. au fost reparate înainte de 
termen, in condițiile unei cali
tăți deosebite. în așa fel îneît 
suprarecentia efectuată n-a 
avut d-ecit cuvinte de aprecie
re. Apreciere care implicit s-a 
adresat și tinerilor Aurel Mihai, 
Nicolae Gheorghe și Alexandru 
Apostol, sudori $i lăcătuși, care 
si-au adus o însemnată con
tribuție la această lucrare.

Avem astfel siguranța că 
apropiata campanie de toamnă 
va alinia seturi de mașini pu
ternice. în bună stare de func
ționare. capabile să strîngă rod
nicia recoltei.

OVIDIU MARIAN

Nu s-au stins încă ecourile 
campaniei de vară — cind griul 
și celelalte produse au fost 
puse la adăpost — și din cimp 
bat miresme care vestesc coa
cerea recoltelor de toamnă. La 
startul producției, care se anun
ță rodnică, se vor alinia ca 
întotdeauna oameni și unelte. 
In primele rinduri. așa cum au 
dovedit-o cu fiecare prilej de 
muncă, vor fi și mecanizatorii. 
Nu este. deci, deloc 
întrebarea : in 
pregătire se află 
nică a campaniei 
Citeva răspunsuri 
desprinde și din activitatea lu
cratorilor de la S.M.A. Mără- 
cineni. județul Argeș.

Din capul locului tinărul 
maistru Traian Băcescu ne 
arăta câ muncitorii atelierului, 
ajutați de mecanizatori, au reu
șit să repare in mare parte 
mașinile și utilajele ce vor fi 
folosite la recoltatul porumbu
lui. cartofilor. precum si al 
semănătorilor necesare ‘ insă- 
mințărilor de toamnă. In toate 
punctele de lucru ale atelieru
lui, activitatea era in toi. La 
fiecare tip de mașină defecțiu
nile sint remediate de către 
echipe specializate. Trecem pe 
Ia fiecare din aceste puncte de 
lucru. Două dintre mașinile de 
recoltat cartofi sint gata de 
start. La alte două asemenea 
mașini echipa condusă de me
canicul Stan Cană execută ul
timele reparații. Multe din re
pere au fost recondiționate in 
cadrul atelierului. In următoa-

timpurie 
ce stadiu de 
forța meca- 
de toamnă ? 
le-am putut

unele în greutate 
de kg. trebuie montate 
două combine care vor 

porumbul direct din 
întreaga operație de

Foto : PAVEL TANJALA

exemplu, 
intro- 
serie 

Și 
unitățile

Cariera de piatră pentru ba
rajul de anrocamente de pe 

Cerna.

★
industriei
Dolj au obținut 
plus beneficiari-

ușoare

It

1

Nc vedem la Costînești !

Unitățile 
a județului 
și livrat în . 
lor interni și celor de peste 
hotare diferite produse în 
valoare de peste 70 milioane 
lei. suma ce întrece prevede
rea din angajamentul anual 
al colectivelor care își des
fășoară activitatea in aceas
tă ramură. Datorat în cea 
mai mare parte creșterii pro
ductivității muncii, indicator 
ale cărui prevederi au fost 
depășite cu 1—4 procente, 
succesul este însoțit de 
simțitoare diversificare 
producției, de continua 
bogățire a calității acesteia. 
Numai la Fabrica de confec- 
ții-Craiova, de 
au fost concepute și 
duse în producția de 
peste 1 000 de articole 
modele noi, iar în 
din industria locală și coope
rația meșteșugărească 
sortimente noi.

IN PAGINA A III-A
■ Raport la ultimul careu
■ Timp optim pentru strîn- 

gerea furajelor

Oameni care

TEZAURE MONETARE
DIN SECOLUL PATRU oi)

Ion Horațiu Crișan

Am intrat in viată cu fruntea sus si cu
9 9

dorința de a deveni util societății!
9

se dăruiesc

Masiva pătrundere a monedei 
romane la nordul Dunării, pe 
teritoriul Banatului de azi (des
pre care am vorbit într-un nu
mai anterior) nu poate să-și 
găsească explicația in simple 
legături comerciale stabilite in
tre lumea romană si teritoriile 
li./iitrofe din afara granițelor. 
Uriașa cantitate de monede, 
care întrece cantitativ tet ce 
s-a descoperit, aparținînd ace
leași perioade. în alte provincii, 
pledează pentru apartenența in 
secolul ai IV-lea a Banatului, 
sau măoar a unei părți din el. 
la imperiul roman. Numai o 
atare interpretare este în mă
sură să explice intensa circula
ție monetară dovedită în cadrul 
unor așezări romane bine cu
noscute în epoca ce nrecede 
domnia împăratului Aurelian.

Teza de mai sus este susți
nută și de alte descoperiri de 
nrtură arheologica la care se 
adaugă și textele literare. Cer
cetările din ultima vreme făcuie 
în această zonă a țării au scos 
la Iveală forVi’iiâții romane te 
s-au construit in secolul al 
4-lea cum sînt cele de la Po- 
jejena. Cuvin. Gornea. Svinita 
sau Dierna. Tot în cursul aces
tui veac vor fi refăcute alte 
fortificații romane mai vechi 
cum sint cele de la Mehadia. 
Tibiscum-Jupa și Teregova si
tuate mult sure nord de linia 
Dunării.

O atentă analiză a izvoarelor 
literare ce vorbesc despre con
flictele iscate între imperiul ro
man si sarmatii despre care se 
presupunea nînă acum că au 
ocupat Banatul după anul 271 
e.n. cînd autoritățile romane 
s-or fi retras în sudul Dunării, 
dovedește că acestea au a*«»u1 
lor cu mult mai spre ves« în 
afara Banatului. In același sens 
pledează și necropolele sarma- 
lico din sec. 3—4 n. descope
rite la apus de Banat. în zona de

Mureșului în Tisa, 
și mai spre vest, 
că in sec. al 4-lea

vărsare a 
sau thiar

Se știe 
imperiul român a fixat capete 
de pod in nordul Dunării, cu o 
fîșie în jur ce a fost recucerită. 
Iată însă că descoperirile nu
mismatice. arheologice si lite
rare vin să ne demonstreze ne
temeinicia ipotezei după care 
ar fi vorba doar de o îngustă 
fișie din sudul Banatului, c: de 
totalitatea spațiului ce aparți
nuse provinciei Dacia, «au de 
cea mai mare parte a lui. Teo
ria după care aici s-ar fi xnstă- 
pinit sarmatii se dovedește ne
întemeiată. La nordul Dunării 
în spațiul Banatului ca și al zo
nelor situate spre est (Oltenia 
și Muntenia) au continuat să-și 
desfășoare viața daco-getii in 
cadrul vechilor ]or așezări. Ei 
au continuat să întrețină per
manente și intense legături cu 
frații lor de dincolo de Carpati. 
Așa își găsesc explicația tezau
rele de monede descoperite în 
cuprinsul unor vechi așezări 
romane situate chiar pe terito
riul Daciei Porolissensis. cum 
sînt cele ieșite recent la^ iveală 
in așezarea civilă de pe lingă 
castrul roman de la Gherla. In 
același sens mai pot fi amintite 
tezaurele descoperite la Lasîea 
în iudetul Sibiu, sau în Pasul 
Vulcan. Toate acestea au 
aceeași compoziție, cu monede 
ce se eșalonează din sec. 2—3 

sfirșitul sec. .ale.n. pînă la
4-lea.

Legăturile 
tracărpatice 
Banatul și 
reintegrate între hotarele impe
riului roman nu se vor ’imita 
doar la cele de ordin comercial, 
ci se vor extinde !=• totalitatea 
manifestărilor umane, eu refe
riri la domeniul vieții mate
riale ori a spiritualității. Din

dintre zonele in- 
ale fostei Dacii eu 
Oltenia ce au Cost

(Continuare în pas- a ll-a)

spun, cu mare bucurie, 
doi reprezentanți ai mumei- 
piului București, la finala 
„Cupei Scinteii tineretului la 
tenis”, categoria 10-14 ani. 
De fapt, un refren, in aceste 
zile, pe buzele multor tineri 
din toate județele țării, care 
s-au calificat pentru ultima 
etapă a competiției inițiată 
și organizată de ziarul nostru.

O ampla relatare a ulti
melor întreceri din cadrul 
etapei a lll-a, pe județ, pre
cum și noi amănunte despre 
turneul final programat intre 
6-12 la 
Costinești - in ziarul nostru 
de miine.

septembrie a.c.

Destinul tinărului din fata 
mea a fost poate nu deosebi*, 
de al altor colegi de generație. 
Bălescu Sevastian a intrat in 
viață pe usa din. față cu fruntea 
sus si cu hotărirea de a deveni 
un om întreg, util societății. 
Daeă-1 întrebi de unde se ivise 
la el hotărirea aceasta încă la 
o virstă fragedă, cind alți ado
lescenți preferă aripa ocroti
toare a părinților. îți răspunde 
că nici el nu știe bine cum s-a 
născut intr-un suflet crud o 
asemenea hotărî re temerară și 
matură. Se gxndește la cei 7 
copii cit număra familia Bă
lescu, se mai gindește că la 
doar treisprezece ani și jumă
tate nu cunoștea ceea ce în
deobște numim oraș și câ era 
timid, purtând cu sine, perma
nent. ca o novară, un complex 
de care îmi mărturisește că 
nici astăzi, cind este ditamai 
omul în toată puterea cuvântu
lui. nu a scăpat și că. uneori, 
îl mai încearcă dîndu-i un sen
timent inexplicabil de inferio
ritate. Din toate acestea, crede 
el. a izvorxt încrîncenarea de a 
face mai mult și mai bine cu 
care a abordat viața.

A năzuit, tot timpul, să se 
autodepășească I S-a considerat 
tot timpul în întrecere cu el și 
cu ceilalți. Tot timpul, într-o

stare de încordare, asemeni 
a*.Jetilor de cursă lungă. Tot 
timpul in tensiunea care înso
țește mobilizarea forțelor pen
tru obținerea victoriei. El nu
mește aceasta „Viața la pătrat I". 
Ce înseamnă ..Viața la pătrat", 
am dorit să aflu... Ce-am aflat: 
in 1962. Bălescu începe școala 
profesională de mecanici agri
coli. Avea 14 ani (mai exact 13 
ani și jumătate). Merge la 
Turnu Severin. In 1965. cind era 
în anul 3 la școala profesională, 
dă examen Ia liceu și reușește. 
Dar... este exmatriculat. Mo
tivul : nu este permis să ur
mezi. deodată, două școli. Un 
an mai tirziu. încearcă, din nou. 
la liceu, in Tg. Jiu. se intimplă 
ca după primul an la fără frec- 
'ventă. clasa din care făcea 
parte să se desființeze. Urmea
ză alți doi ani de liceu la 
„seral". El. amintindu-și de 
acești ani. spune câ au fost ani 
absolviți în brazdă". Adică 
..am invătat liceul direct pe 
tractor". îmi ziceau unii „ce 
înveți mă atita. vrei să ajungi 
popă ? !". Popă, după cum ve
deți, nu am ajuns, și. auzindu-i. 
îmi venea să zîmbesc. Uneori, 
chiar zimbeam. dar mai mult 
eram serios ! Ziua — zi-lumină. 
ca în agricultură — munceam ’. 
Seara, la liceu. Noaptea între

cărți. Așa că nu-mi prea ră- 
minea timp de zimbete. Eram 
la capătul puterilor, cînd cineva, 
un contabil, mi-a întins o mină 
de ajutor și am fost încadrat ca 
mecanic la întreprinderea de 
industrie locală, în secția „scu- 
lerie". Așa ii ziceam, dar era 
doar un atelier cu o singură 
„vedeta" : o mașină de recti
ficat scoasă din uz. pe care eu. 
cu un prieten bun. Vasile Moia- 
nu. am reconstruit-o din cap 
Dină in picioare in citeva săp
tămâni de arăta ca nouă ! Mai 
tirziu. imi povestește Bălescu. 
atelierul a devenit cu adevărat 
..sculerie" și Vasile Moianu • — 
maistru principal. Pentru Băles- 
cu sosise insă un alt eveniment — 
armata. A întrerupt liceul și a 
făcut armata. Pe urmă prin 
1970. a reluat cursurile de liceu 
și in 1971. in vară, a venit în 
București și nu s-a oprit, nici 
mai mult nici mai puțin decit 
in pragul Facultății de mate
matică. A dat examen la secția 
„mecanică-matematică". curs de 
zi. și... n-a reușit. („Am plins 
de ciudă, iar complexul meu de 
inferioritate și-a făcut din nou 
de cap. râvâșindu-mi sufletul)

TEODOR POGOCEANU

(Continuare tn pas- a ll-a)

După anii de școală, in producție, fără pauze /
Am publicat, in mai multe rinduri, opinia conform căreia, după 

bacalaureat, dacă tinărul nu intră la facultate, el nu trebuie să-și 
îngăduie să devină pensionar, la 20 de ani, al părinților, 
cursul unei dezbateri desfășurate pe parcursul acestui 
coloanele ziarului nostru s-au făcut propuneri de natură 
chidă porțile „de pensionare” in acest mod păgubitor 
formația morală a tinerilor și păgubitor pentru societate.

în de
an in 
să în- 
pentru

după un an de muncă și învă
țătură, a reușit și Ia facultate.

Reglementările propuse de 
proiectele de lege privind re
crutarea și repartizarea tortei 
de muncă și încadrarea într-o 
muncă utilă a persoanelor apte 
de muncă sint. după opiniile

tate. Tncepînd din primele zile 
ale lui august numeroși sint 
cei care au început să bată la 
porțile acestui oficiu — mai cu 
seamă după apariția celor două 
proiecte de lege — și au fost 
bine primiți, oferindu-li-se un 
loc de muncă.

pentru 
frumos
George Chirilă

Acum, în dimineața de au
gust. cind lumina dă în pirg și 
aerul e rumen ca miezul de 
măr, ochii mei sorb raza dis
tinctă, sufletul se umple de a- 
bundența clipei... Pretutindeni 
întilnesc oameni care visează, 
oameni care-și tălmăcesc inteli
gent și energic visul în faptă. 
Se bat temeliile unor uriașe e-r 
dificii industriale, se taie dru- 
muri^ in piatra abruptă de mun- 

Cimpiei române 
miracol, la tot 
Amiaza fierbin
ți găsește pe ai

te. în 
răsar, 
pasul 
te de 
noștri 
comandă ale unor instalații in
dustriale moderne. Ochii lor cau-

puterea 
ca prin 
fintini.. 
august 
in cimo, la pupitrele de

Tovarășul Ionică Mitică, di
rector al Oficiului forțelor de 
muncă al Capitalei, ca și tova
rășa Felicia Haica. directoare 
la Liceul ..Gh. Șincai". de pildă, 
remarcau că. de fapt, cu părin
ții trebuie să se lucreze mai 
mult — atit școala, cît și factorii 
obștești. înfrucît ei sint. de re
gulă. ' cei care preferă să le 
creeze copiilor statut de între
ținut după absolvirea scolii 
timp de multi ani. urmărind 
uneori cu încăpătinare neius- 
tificată. intrarea acestora la 
facultate și. firește, ocolind cit 
se poate de mult întîlnirea co
piilor. mai cu seamă a fetelor, 
cu munca încadrarea in muncă 
Tinerii, dimpotrivă, preferă un 
statut de muncă, care le asi-

gură indepen
denta, le dă sa
tisfacția traiulu- 
pe propriile 
picioare la virs- 
ta majoratului. 
Și, nu in ultimul ___  ___
facția că pot răspunde la între
barea „Cu ce te ocupi ?“ „Mun
cesc". și nu doar „Stau acasă și 
invăt 
destui 
muncă ,
rindu-si singuri venitul, se pre
gătesc în continuare pentru fa
cultate. Fosta secretară U.T.C. a 
Liceului „Gh. Șincai" din Capi
tală este numai un exemplu. 
Nereușind anul trecut la fa
cultate. s-a încadrat imediat 
intr-un laborator, iar în vară.

ANCHETA NOASTRĂ
_________________________>

rind, satis-

pentru facultate". Sînt 
cei care. în regim de 
utilă societății, asigu-

cunoscute, foarte bine primite. 
Pentru că nu lasă la libera ale
gere a tinerilor și părinților lor 
cit timp pot rămîne absolvenții 
școlilor î 
cit pot
..candidați

O vizită 
de muncă 
Capitală, 
finalizarea 
mitere in . . ... ______
să întrevedem atitudinea bună 
din partea unor tineri bacalau
reat care n-au reușit la tacul-

intretinuti de părinți, 
rămîne de profesie

Ia facultate".
i la Oficiul forțelor 
i al sectorului 1 din 

după o lună de la 
i concursului de ad- 

facultăți. ne permite

1

Ne-a interesat 
această grabă de 
a munci și am 
căutat citeva ti
nere deținătoare 
ale repartițiilor 
de muncă. Eu
genia 
ne-a

Buia nu 
răspuns 

Da, lu- 
zile la

era acasă.
tatăl în locul ei. 
crează de citeva
I.P.U.C.. un institut de proiec
tări. ca economist. încă îi vine 
greu, ca-n perioada de acomo
dare cu un orar de muncă de 8 
ore. T 
sta. — 
leafă? . ... ______
fiica. Eșecul la facultate se re
pară mai
Timpul de _______ _
pierdut. Chiar pe 3 septembrie 
v« da la seral, pe locurile ră-

Dar muncește, de ce ar 
- pentru că are tata o 
’ Mai bine să aibă si

mase libere, și dacă reușește 
va face facultatea muncind, 
dacă nu. are timp la anul să 
dea din nou la Cibernetică eco
nomică. E bună măsura ca' 
munca să fie pentru toti absol
venții obligatorie și nu numai 
pentru cei care, la uman fiind, 
trebuiau să aibă un an în pro
ducție ca să poată da la o fa
cultate tehnică. Această obliga
ție trebuie să fie valabilă pen
tru toți — să nu fie primiți la 
u.n nou concurs de admitere cei 
care n-au făcut dovada că au 
muncit.

Alexandra Harabian a ter
minat Liceul 21 german, secția 
reală. S-a calmat după nereuși
ta la A.S.E. Dacă la acest con
curs alții au fost mai buni, ce 
să facă ? Va învăța să fie și ea 
mai bună ca alții la concursul 
viitor. A primit deja un loc de 
muncă la C.I.E.T.A.. o bază de 
aprovizionare, ca lucrător co
merciant. Dar nu poate spune 
cum e. pentru că abia și-a făcut 
formele. Știe că mai multe co-

ușor prin muncă, 
învățătură nu e

LUCREȚIA LUSTIG
CĂLIN STANCULESCU

(Continuare în pas- a ll-a)

tă adevărul in lucruri, 
decantează esențele. Prin 
acești oameni neobosiți, 
nici făurari ai istoriei. 
devine. Mal frumoasă, mai bo
gată. consolidindu-si destinul. 
Patria liberă și prosperă. Ei în
șiși, acești oameni minunați, co
muniștii români, devin neconte
nit. Mai buni și mai drepți, a- 
sumindu-și tot mai deplin ade
vărul istoriei noastre. Despre un 
astfel de om, — unul dintre a- 
tiția — încerc sa scriu în însem
nările acestea Un om tinăr. Lu
crează la Combinatul metalurgic 
din Tulcea. Dohrogea, cu pămân
tul arid, lunecînd repede intre 
ape, l-a atras de timpuriu. Me
seria de lăcătuș mecanic a de
prins-o pe băncile școlii profe
sionale. Dar tot acolo, viitorul 
muncitor metalurgist va fi în
ceput cu migală și pasiune în 
orele libere să dăltuiască în 
lemn figuri cunoscute, chipuri 
apropiate De pe atunci, a în
cercat pe cartoane și pînză ar
monia culorilor.. Dunărea, la 
început de zi, cînd soarele se a- 
propie demiurgic de acest stră
vechi pămînt românesc îl va fi 
fascinat cu jocul ei de culori. 
Pasări felurite-n cîntări, cu pe
naj auriu și albastru și alb ca 
spicul zăpezilor, vegetația Del
tei, cromatica ei de basm trep- 
tat-treptat au influențat pinzele 
tinărului muncitor Pictorul Con
stantin Găvenea 
pașii.de început:

MUni le 
et. prin 
destoi- 
patria

i-a îndrumat 
.Oamenii care

(Continuare in pag a ll-a)
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După o îndelungată
„eclipsă de exigență • ••

La început lucrurile păreau 
foarte simple. In.tr-un text al 
brigăzii artistice de agitație a 
întreprinderii de piele și mă
nuși din Tîrgu Mureș a fost 
criticat, printre altele, și mo
dul defectuos de muncă al bi
roului personal-învățămint. Cu- 
rînd. șeful acestui birou (care 
astăzi este responsabil cu pro
bleme culturale în Comitetul 
sindical pe întreprindere) l-a 
convocat pe instructorul volun
tar al brigăzii, utecistul Ale
xandru Pop. care este și secre
tarul biroului U.T.C. de la or
ganizația numărul 10, și i-a ce
rut să elimine acest număr din 
programul brigăzii pe motiv că 
„dacă tovarășul director v-a ce
rut să nu criticați biroul apro
vizionare. nici eu nu sint d& 
acord să criticați biroul perso- 
nal-învătămint".

Normal era ca cel vizat di
rect să riposteze, să se explice, 
în fine să nu fie de acord cu 
această decizie, ca și cu modul 
autocrat în care ea a fost co
municată. Ceea ce a și făcut, 
însă, — cum vom vedea mai 
tirziu — într-un mod care a 
caucus la prima replică cu care 
âmtfost întîmpinați în clipa în 
care’ am cerut deslușiri în si
tuația de față: „Iar Pop??? Am 
ajuns la exasperare cu Pop ăsta 
și reclamatiile lui"...

Pentru cei care nu îl cunosc 
pe Alexandru Pop — lăcătuș la 
atelierul de întreținere al nu
mitei întreprinderi — trebuie să 
Spunem că este cunoscut ca un 
tinăr cu vădite preocupări pen
tru activitatea culturală, ca un 
adevărat 
munci la 
prinderi, 
tovarășul 
(cel care 
baltă cu 
ne spune _ .
înregistrat un salt calitativ în 
munca noastră culturală". A- 
tunci. de unde și pînă unde 
„cazul Pop" ?

Așadar, la începutul acestui 
an, lăcătușul Alexandru Pop, 
proaspăt întors din armată in 
întreprindere, devine instructor 
voluntar al mai multor echipe 
artistice. între care și brigada, 
organizate in comun de către 
comitetul U.T.C. și comitetul 
sindical din întreprindere La 
scurtă vreme, dat fiind . faptul 
că secretarul biroului organiza
ției U.T.C. de la organizația nr. 
10 plecase la un curs de per
fecționare pe o durată mai în
delungată. comitetul U.T.C. pe 
întreprindere se gîndește că ar 
fi cazul unei „rocade" prin care 
Alexandru Pop să fie ales seere-

tar al biroului U.T.C. Și iată-ne, 
așadar. în fata primei fisuri : 
Pentru că, ne întrebăm, nu e- 
xista în birou (in afară de loc
țiitor. de pildă !) nici un alt 
membru capabil să preia atri
buțiile secretarului, fie chiar și 
numai temporar ? De ce tre
buie neapărat făcută o aseme
nea „permutare" vicioasă prin 
însăși eludarea unor norme sta
tutare unice și unitare pentru 
întreaga noastră organizație ?

Pop este ales secretar U.T.C.. 
deși procesul verbal nu citează 
nici numărul de voturi. nici 
proporția lor si. mai mult, este 
semnat chiar de... Pop). Iar co
mitetul U.T.C. pe întreprindere 
nu manifestă nici o rezervă

lierului mecanic, și tovarășul 
Eugen Ianoș. secretarul birou
lui organizației de bază P.C.R.. 
această perioadă de incontesta
bile succese ale formațiilor ar
tistice este și perioada cu cele 
mai multe abateri de la disci
plina de producție ale lui Ale
xandru Pop ! Totul culminează 
cu nerealizarea unei sarcini de 
producție, pe care el o rapor
tează fictiv, fiind pe drept cu- 
vint penalizat cu 5 la suta din 
retribuție. Dar. ne întrebăm, 
nu era oare cazul ca în situa
ția aceasta să intervină biroul 
organizației U.T.C.. adunarea 
generală ? ! Ce fel de exemplu 
personal constituie în acest caz 
secretarul U.T.C. ? Lucrul a-

Un mandat neonorat, un instructor artistic 
care nu fi-a infeles menirea

animator al acestei 
nivelul întregii între- 
O recunoaște însuși 

Dumitru Moldovan 
î-a și cerut ..să o lase 
critica") atunci cînd 
că „odată cu Pod s-a

fată de ciudata procedură vi
cioasă. Din capul locului pro
movarea lui Pop în funcția de 
secretar al organizației U.T.C. a 
stat sub semnul încălcării fla
grante a normelor statutare, a 
indicațiilor C.C. al U.T.C.. ceea 
ce i-a si permis să iși creeze și 
să îsi argumenteze o optică cu 
totul străină spiritului exigent 
și responsabil, propriu vieții și 
muncii noastre de organizație.

La rindul său, încurajat de 
toleranta pe care o parte din 
cadrele de conducere a între
prinderii i-o arată. Alexandru 
Pop începe să solicite diferite 
înlesniri — mai întîi mutarea 
pe un post care să solicite mai 
puțin efort. învoiri peste 
voiri (prin intermediul 
luiași tovarăș Moldovan, cu care 
în acea vreme se înțelegea de 
minune) pentru el si pentru alți 
membri ai formațiilor pe mo
tivul pregătirii programelor. 
Pentru respectarea adevărului 
este cazul să precizăm că bri
gada de agitație obținuse locul 
II la concursul pe ramură, dar 
acest succes apare Iui Alexan
dru Pop nu ca prilej de inten
sificare a eforturilor. a preo
cupărilor sale pentru ca echi
pele artistice pe care le pregă
tește să obțină rezultate tot 
mai bune. să se implice cu 
toată răspunderea în a analiza 
— cu talent și exigentă — pre
ocupările de muncă și de viața 
ale harnicului colectiv munci
toresc în rindul căruia își des
fășoară activitatea.

Dar, asa cum ne spune ingi
nerul Vasile Nagy. șeful ate-

în- 
ace-

cesta nu se face, dar comu
niștii din atelier nu pot rămîne 
nepăsători, iau atitudine fermă 
în prima adunare de partid, 
ceea ce lui Pop i se pare, nici 
mai mult, nici mai puțin că 
este o lezare, o gravă ultraj 
giere a persoanei sale ’. Și 
iată. deci, cum pornind de la 
citeva facilități acordate , fără 
nici o remușcare pentru încăl
carea unor dispoziții statutare, 
practic, aceasta ajunge să în
semne pentru Alexandru Pop o 
regulă, iar el însuși o excepție 
a colectivului ce se cuvine în
curajată cu favoruri deosebite, 
îneît nu i se pare nimic impo
sibil. solicită conducerii între
prinderii postul de... adminis
trator al căminului de nefami- 
liști sub cuvint că astfel ar pu
tea să iși consacre mai mult 
timp pregătirii formațiilor între
prinderii (cuvînt cu cuvint !). 
Dorința lui Pop era ca. la adă
postul unor anumite succese (pe 
care contrar deselor sale recla- 
mații nimeni nu i le-a contes
tat) să iși procure posibilitatea 
unei sinecure căldicele și lipsite 
de răspunderi. în fond, între
barea care se pune este tocmai 
aceasta : cum poate promova ci
neva cu adevărat spiritul mun
citoresc în cadrul unei echipe 
artistice de amatori atunci cînd 
el personal, nu un utecist obiș
nuit, ci secretarul unei organi
zații U.T.C. cu 60 de membri, 
fuse de răspunderea muncii ?

Si cum această cerere îi este 
respinsă pe motive legale — nu 
îndeplinește condițiile de studii 
— Alexandru Pop găsește mij-

locul cel mai eficient să se 
răzbune — renunță la orice ac
tivitate culturală. Iată, așadar, 
filmul situațiiilor care ne dez
văluie și un veritabil ..lanț al 
slăbiciunilor" sesizabil în lipsa de 
răspundere cu care s-a acceptat 
încălcarea normelor statutare a- 
le U.T.C. ca și a celor mai ele
mentare norme de disciplină a 
muncii.

Sigur, la mijloc este. în pri
mul rind. greșita sa mentalita
te că tot ceea ce face, el face 
ca să fie răsplătit cu favoruri, 
ca el însuși să aibă statut de 
excepție, mentalitate străină e- 
ticii comuniste. însă nu-i mai 
puțin adevărat că oamenii care 
fuseseră cum nu se poate mai 
îngăduitori, brusc (adică abia 
după critica adusă chiar lor în 
programul brigăzii!) devin com
bativi și intransigenți !

Atunci cind Pop este sancțio
nat. este sancționat în primul 
rind pentru neîndeplinirea unei 
sarcini de producție (și nu doar 
pentru că el a raportat fictiv 
îndeplinirea — cum au fost in
formați la un moment dat. Or, 
Pop nu lucrase singur, ci îm
preună cu încă 3 muncitori (u- 
nul necalificat). Era el condu
cătorul formației de lucru ? Nu, 
în nici un caz nu ar fi avut a- 
ceastă menire. în schimb, el a 
fost singurul sancționat (pe 
drept, nici vorbă !) ceilalți ti
neri fiind absolviți de aceeași 
răspundere (pe motive cel pu
țin contestabile). De ce s-a pro
cedat așa ?

Concluzia care se desprinde 
de aici este una singură : pen
tru a eradica aceste practici nu 
e nevoie doar de fermitate ad
ministrativă, ci de o lucidă, cri
tică evaluare a tuturor etape
lor ce au condus, repetat, la a- 
ceste stări de fapte. Noi credem 
că primindu-și ceea ce i se cu
vine, e nevoie ca Alexandru 
Pop să fie ajutat să-și schim
be mentatilatea și comportarea. 
Iar aceasta nu se face nici nu
mai cu sancțiuni administrative, 
și nici cu argumentele autori
tății lezate. Vrem să fim bine 
înțeleși : nimeni nu vrea să il 
..scuze" pe tinărul Pop. Dimpo
trivă, din înseși datele acestui 
articol se desprinde clar poziția 
noastră critică față de greșeli
le sale de mentalitate și com
portament.

Dar nici nu putem fi de acord 
cu punctul de vedere, des afir
mat in tot timpul documentării 
— in cadrul căreia am însoțit pe 
primul secretar al Comitetului 
județean Mureș al U.T.C., to
varășa Angela Dorobanțu — du
pă care, prezentarea acestei si
tuații ar aduc știrbirea presti
giului harnicului colectiv de 
muncă din intreprindere. Nu. 
luarea de poziție in mod des
chis față de asemenea practici 
nu lezează prestigiul colectivului, 
ci din contra. îl întărește, așa 
cum colectivul de aici merită : 
cu adevărat, la prestigiul co
lectivului atentează acei care 
comit astfel de fapte si cei care 
le tolerează. în numele succese
lor nu putem sa trecem cu ve
derea. să ocolim lipsuri reale, 
fie chiar și ale unui singur om.

Cartea — prieten trainic al ti
nerilor

Foto : V. RANGA

SERBAN CTONOFF

OAMENI CARE
SE DĂRUIESC După anii de școală, in producție

(Urmare din pag. l)

se dăruiesc pentru frumos din 
rindul celor care făuresc bunu
rile materiale sînt tot mai mulți. 
Iancu Burlui este unul dintre ei. 
Apreciez la acest tinăr pasiunea 
pe care o depune în tot ce face, 
căldura și sinceritatea mesaju
lui său".

La combinatul metalurgic, lă
cătușul mecanic Iancu Burlui se 
bucură de stima și aprecierea 
colegilor. Pentru munca sa, pen
tru 'modul său de a fi și de a 
gindi. „Am jucat și teatru acum 
cițiva ani", iși amintește cu plă
cere lăcătușul Iancu Burlui. A.- 
cum scrie scurte scenete artisti
ce. inspirate din viața combina
tului metalurgic. îl interesează 
conflictele vii, autentice. Detes
tă improvizația și lipsa de sin
ceritate.

Seara, tirziu, înconjurat de 
muzica apelor, tinărul muncitor, 
pictor și sculptor-amator medi
tează la noile lumini pe care le 
va încredința tablourilor și de
senelor sale. Cu citva timp in 
urmă, oaspete al Tulcei fiind, 
am asistat la inaugurarea primei 
expoziții de pictură și grafică a 
pictorului amator Iancu Burlui. 
Uleiurile și acuarelele sale re
constituie momente semnificati
ve din viața Dobrogei de ieri, 
propunindu-ne, în același timp, 
într-o viziune proprie, o suită de 
teme contemporane nouă. Portul 
industrial Tulcea. Barcă pe Du
năre, Dansul flăcării, Omagiu 
soarelui, Oțelar, Seară in Deltă, 
Portret de tinăr sint citeva din
tre cele mai izbutite lucrări ale 
sale.

Acum, în dimineața de august, 
elnd'lumina dă in pirg și aerul 
e rumen ca miezul de măr, țara 
se împlinește prin oamenii ei. 
Bărbătesc șt grav, fiecare gest 
poartă in sine vilvătaia acestui 
anotimp.

(Urmare din pag. I)

lege de ale ei s-au încadrat 
Eugenia. Vlăsceanu este înca
drată în specialitate, — traducă
toare de prospecte tehnice, ea 
pregătindu-se pentru limba 
germană. Ni cole ta Gheorghiu a 
fost repartizata la Centrul de 
calcul al Direcției de teleco
municații. Cristina Birsan este 
calculator la C.H.A.-Lido, Liviu 
Bădescu 
tehnic la I.S.P.C.A.T.A. 
cestea sînt 
de bacalaureafi 
t!ă oră. nu mai 
părinților

Ce părere au ----- .
întrebat ' pe maistrul 
Saiduc. ... ------------ --
întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița Roșie". „Ca părinte, 
cred că greșesc foarte mult aceia 
care își scutesc fiii de eforturi 
in vederea obținerii unei „si
tuații". Fiul meu cel mare, după 
absolvirea primei trepte de li
ceu, se califică șici în meseria 
de lăcătuș. Nu i-am impus acest 
lucru, însă cred că dorința de a 
munci in această întreprindere, 
unde, odată cu meseria, se în
vață disciplina, conștiința mun
citorească. este un argument 
pentru maturitatea lui. După 
ce se va califica, poate vom

a devenit desenator
Si a- 

doar citeva nume 
care, la a ceas- 
sînt întreținuții

părinții ? L-am
Nicolae 

în secția I sculerie a

COVOR ÎNTRE MUNȚI
Pe culmile munților se mai 

zărește zăpada, vintul care trece 
printre brazi e încărcat de pi
cături de ploaie, iar omul din 
vale e îmbrăcat bine, să nu-i 
fie frig, și face mișcări ritmice, 
asemănătoare de departe cu cele 
ale unui muncitor forestier. 
Dar nu e muncitor forestier. Nu 
taie nici un arbore.

între munții cu tîmplele albe 
un bărbat bate un covor.

E un covor obișnuit, covorul 
lui de acasă, iar casa e și ea 
pe aproape, in „colonia" care 
s-a înjghebat în preajma șan
tierului hidrocentralei.

— Cu ce vă ocupați în cele
lalte ore ?

— Cînd nu sint gospodină ? 
Sint inginerul-șef al șantierului.

în aceeași vale, o femeie spa
lă rufe.

— Lucrați pe șantier ?
— Da, sint șefa serviciului 

„financiar".
Șase ani și trei luni. Atit a

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

Portretul artistului în tinerețe
MIHAI MOLDOVAN

După primii trei ani de stu
dii la Conservatorul „Gheorgne 
Dima din Cluj-Napoca. Mihai 
MoldOvan vine la București unde, 
in anul 1962. primește diploma de 
absolvent al Facultății de com
poziție — clasa profesorului 
Mihail Jora — a Conservato
rului „Ciprian Porumbescu". 
Preocupat încă din timpul stu
diilor. îndeosebi de genul vo- 
cal-simfonic. Mihai Moldovan 
compune un număr mare de 
cantate pentru cor și orchestră 
care, prin măiestria compoziției 
si prin valoarea tematică, nu 
intirzie să se înscrie în progra
mele de concert ale filarmonici
lor din Cluj-Napoca și Bucu
rești. ale Radioteleviziunii. Ti
nărul compozitor debutează și 
se impune, așadar. în viața mu
zicală. cu piesele Soare al păcii, 
Prefigurarea primăverii, Bocet. 
Rituale, Șase stări de nuanță, 
Cintare omului. Formarea și 
maturizarea rapidă, modernita
tea concepției și a viziunii ar
tistice. seriozitatea și spiritul de 
exigență in căutarea unui drum 
propriu, deloc ușor, de afir
mare. il detașează și îl reco
mandă pe Mihai Moldovan în 
cadrul generației sale. Atras și 
pasionat de folclorul românesc.

interesul fiind sădit în școală 
de maeștri ca Tudor Jarda, 
Sigismund Toduță, Traian 
Mirza. Mihail Jora, compozito
rul aprofundează melosul 
popular și. în special, latura sa 
arhaică mai puțin cunoscută. 
La 30 de ani — virstă timpurie 
pentru afirmarea deplină a 
unui compozitor — Mihai Mol
dovan scrie ample lucrări sim
fonice Texturi, Vitralii, remar
cabile prin originalitatea gîn- 
dirii și validitatea construcții
lor. lucrări semnificative pentru 
ambiția tinărului creator de a 
îmbogăți tradiția cu. mijloace 
de expresie modernă. Pentru 
munca și realizările Iui i se 
decernează Premiul Academiei 
(1968) și cel al Uniunii compo
zitorilor (1969).

Muzica lui Mihai Moldovan 
este prin excelență o muzică cu 
program : Scoarțe, Tulnice, 
Cintece străbune, Obîrșii — 
suită pentru 20 de voci dedicată 
Corului Madrigal, opera frescă 
Treptele istoriei, Cantemiriana 
— piesă pentru orchestră de 
coarde și altele. Este preferabil, 
desigur, ca cititorul, pentru a 
află cine este Mihai Moldovan 
să ii asculte muzica.

ALINA POPOVICI

trecut de cînd au început să 
lucreze aici, in munți, construc
torii hidrocentralei de pe Someș. 
Lucrările fiind în ultima fază, 
o parte dintre ei pleacă pe alte 
șantiere. Părăsesc barajul a- 
proape terminat, se despart de 
tovarăși și de prieteni, lasă lo
cuința din „colonie" și se duc 
să-și facă alta, în altă „colonie". 
„Acum ne luăm copilașii și ple
căm. Așa sintem noi, cam cu 
valiza...". Timp de peste șase 
ani nu au fost singuri nici o 
clipă. Nu sint singuri nici acum. : 
îi întovărășesc soțiile și copiii, 
soții care-și refac căminul cam 
o dată la șapte ani (cit durează, 
aproximativ, construirea unui 
mare baraj) și care trăiesc o 
dată la șapte ani nostalgia des
părțirii de o mare operă a ma
nilor și a spiritului lor și bucu
ria unui nou început. E, acesta, 
un anumit tip de viață, caracte
ristic zilelor noastre, iar Rodica 
Rarău (De șase ori patru ano
timpuri) a simțit că nu e vorba 
de un lucru obișnuit, ci de un 
fenomen calitativ nou, care tre
buie să fie studiat; mărturisește 
singură că și-a pus in gind să 
devină (și de fapt a și devenit) 
„cronicarul" acestor oameni. 
Merită să devii un asemenea 
cronicar, cronicarul celor care 
— între altele — rămin alături 
de tovarășii lor chiar și atunci 
cînd se duc acasă, cronicarul u- 
nor inși care, aparent, nu au 
„viață particulară", dar care, in 
realitate, datorită relațiilor de 
maximă complexitate pe care le 
zămislesc munca „in comun", 
trăiesc o existență probabil de 
zece ori mai complicată (și mai 
frumoasă) decît a altora. Să nu 
ne imaginăm că schimbările de 
cămin — o dată la cițiva ani — 
se fac numai cu bucurie și să 
avem îndrăzneala de a realiza 
filme și despre tristețea părăsim 
unei opere terminate, tristețe de 
tip nou, tristețe de creator în 
lumea modernă.
' A nu fi singur... Despre ab
sența singurătății, despre spiri
tul de echipă ne-au vorbit, in
tr-o emisiune la fel de intere
santă și de convingătoare (To
tul pentru oameni, in ciclul Să 
trăim și să muncim în chip co-

munist). Lucia Postelnicu și Cri
stian Thau. „Vă pot considera 
pe dumneavoastră centrul aces
tei echipe ?" e întrebat cineva. 
„Nu e nevoie de un centru : fie
care dintre noi e centrulȘi, 
intr-adevăr, grupul de tineri 
specialiști care fac la clinica din 
Tirgu-Mureș operații pe 
deschis, salvind vieți care 
urmă cu cițiva ani nu ar fi 
tut fi salvate, se prezintă 
o colectivitate dintre cele 
originale, o mică familie 
„spirite dificile" (după propria 
lor mărturisire), oameni avind 
fiecare o puternică personalitate 
și acceptînd s-o pună în servi
ciul cauzei (un grup de tineri 
medici și in fața lor inima bol
navă a unui copil) numai din 
convingere, cu satisfacția că se 
procedează așa cum. trebuie. 
„Ceea ce fac străinii, se poate 
face și la noi !“. Și iată că se 
face, și aceasta datorită colabo
rării perfecte între oameni de 
diferite specialități care consti
tuie laolaltă un organism pu
ternic, cu o inimă puternică, atît 
de puternică incit sperie moartea 
cu bătăile ei sonore și o alungă. 
O echipă funcționind ca o inimă 
de atlet.

O adevărată serbare populară 
ni s-a părut cel de-al doilea 
spectacol din suita La trecutu-ți 
mare, mare viitor, manifestare 
organizată la Călărași de zia
rul nostru, cu revista Luceafă
rul și cu redacția pentru tine
ret a Televiziunii. Au fost rosti
te și cintate versuri vibrante, 
s-au spus cuvinte înălțătoare în 
locurile care păstrează — după 
cum a arătat istoricul Vasile 
Netea — „cea mai ilustră amin
tire a istoriei noastre, amintirea 
lui Mihai Viteazul, cel care a 
realizat pentru prima oară u- 
nirea tuturor românilor". Ca 
totdeauna, in asemenea împre
jurări a meritat din plin să fie 
urmărite reacțiile publicului, ca
re a participat din toată inima, 
cu sensibilitate și eu dragoste 
pentru frumos, cu un înalt simț, 
patriotic, la momentele cele mai 
emoționante ale manifestării. O 
manifestare pe care o putem 
așeza sub semnul versurilor lui 
Nicolae Labiș, cintate admirabil 
de Anda Călugăreanu : „Cine 
dintre noi va muri / înainte ca 
trupu-i să moară, / Cine-o să-și 
lepede inima-n colb> / Insupor
tabil de mare povară ?! Ca un 
vint rău, ori ca o insultă / în
trebarea prin rinduri trecu. / As- 
cultă, ascultă, ascultă! / Noi, 
nu ! Niciodată ! Noi, nu lu.

cord
în 

pu- 
ca 

mai 
de

lucra în aceeași echipă. Avem 
un tineret conștiincios și munci
tor cu care ne putem mîndri. 
dar mai avem si destui tineri 
care fug de muncă fiindcă 
muncesc părinții pentru ei. De 
aceea cred că trebuie sâ con
tribuim cu toții la încetățenirea 
legii după care în tara noastră 
fiecare trebuie să muncească. 
Și aceasta poate deveni o ca
racteristică, fără excepție, a 
copiilor noștri’

Proaspeții 
mei trepte 
Bolea si Constantin
Șl—SU

absolvenți ai pri
de liceu. Romică 

-.^—2.1 Voicu. nu 
și-au rezervat pentru vacantă 
decît două săptămini. Apoi, au 
venit la „Grivița Roșie" pentru 
a învăța meseria de sudori.

„Nu vreau să pierd timpul 
degeaba, ne spunea Constantin 
Voicu. Voi avea ocazia ca după 
ce devin muncitor calificat 
să-mi continui studiile la seral. 
Vremea trece repede și unii se 
trezesc la 20 de ani fără me
serie. fără nici o perspectivă. 
De aceea cred că legile, care se 
vor adopta, vin tocmai în spri
jinul acelor tineri care nu știu 
ce să facă dur»ă terminarea 
școlii. Nu am decît o vechime 
de 6 săptămini în uzină, dsr 
m-am acomodat repede cu 
munca. Și apoi bucuria, satis
facția răsplătirii muncii tale.

ANUNȚ
Liceul Textile Confecții Nr. 1. din București, 

str. Lucrețiu Pătrășcanu. nr. 3. sector 4.
primește înscrieri pentru :

Treapta a II-a de liceu. Ia specialitățile :
• filatori-țesători
• operatori la tehnologia chimică textilă
• mașini și utilaje în industria ușoară #

înscrierile se fac în perioada 26 august — 3 septembrie.
Se primesc absolvenți ai treptei I de liceu, indiferent de 

profilul pe care l-au absolvit (sau posedă studii echivalente) și 
împlinesc cei mult 19 ani în anul calendaristic in care se înscriu 
(1 ianuarie — 31 decembrie).

Concursul va avea loc în zilele de 5 septembrie și 6 septembrie, 
lucrarea scrisă, 7—10 septembrie, oral.

Informații suplimentare, la secretariatul scolii, telefon .
43 25 30. zilnic, între orele 8—16. ________ ____

cred că e un sentiment greu de 
egalat". Romicâ Bolea ne spu
nea la rindul sătr: „Tatăl meu 
e linior pe șantier și mama lu
crează la C-A.P. De Ia părinți 
am învățat că nimic nu e mai 
presus decît munca. De ace^a. 
nu vreau decît ca prin munca 
mea sâ le ofer si părinților mei 
satisfacția continuării unui în
demn. a unui ^at bunri

Un liceu teoretic ai cărui ab
solvenți sint fără excepție cali
ficați de ia intr-o meserie este 
si Liceul „Ion Neculce* din 
Capitala. Solicităm opinia pro
fesorului emerit Ioa Dragu. 
directorul liceului. „Legea 
vine să creeze un perfect cadru 
juridic pentru aplicarea preve
derilor Codului muncii. Nouă, 
oamenilor de școală ne revine 
da tori a de a ne îmbunătăți 
munca educativă, pentru for
marea elevilor noștri prin mun
că și pentru muncă. De aseme
nea. o primă obligație. în noul 
an școlar, va fi popularizarea 
textelor proiectelor de legi, 
pentru ca toți elevii să le cu
noască precis conținutul.

Posibilitatea propriei dezvol
tări. a realizării ca om este larg 
accesibilă numai prin ceea ce 
dai societății, nu doar prin 
ceea ce ceri de la ea. As sugera 
ca în spiritul proiectelor _ de 
lege să se acționeze ferm, încă 
de pe acum. împotriva ele
mentelor care mai poluează 
vizibil atmosfera morală a stră
zii. Asemenea exemple pot pre
judicia efectul educativ generos 
dăruit tinerelor generații nu 
numai de oamenii școlii, ci si 
de toți oamenii care muncesc 
pentru construirea societății 
noastre socialiste’

Raportul dintre scoală și film 
reprezintă mai multe fațete. E 

I vorba, pe de o parte, de mul
tiplele trepte ale învățâmintu- 
lui. care nuahtează problema in 
funcție de virstă și de nivel al 
pregătirii, dar e vorba, pe de 
altă parte, n de diferitele ipos
taze ale filmului: operă de 
artă, spectacol de divertisment, 
documentar științific sau didac
tic. în plus, se mai poște dis
cuta desore filmul văzut in a- 
fara școlii, in orele libere, in 
sălile de cinema sau la televi
zor. si despre filmul văzut in 
școală, sub felurite forme: a 
lecției filmate (chimie, fizică, 
biologie etc.), a ilustrării unui 
capitol de literatură sau de is
torie. precum și. acolo unde e 
cazul, a cinedubului școlar (de 
creație sau de cultură).

Dar. înainte de orice, se cu
vine a fi luată in considerare 
mentalitatea, adică felul in care 
este privit și prețuit filmul in 
școală, fie de corpul didactic, 
fie de elevi (sau studenți). E 
bine să ne oprim o clipă asu
pra acestui aspect. în ciuda răs- 
oindirii si a prezenței filmului 
in viața socială — sau tocmai de 
aceea — mai persistă în rin- 
durile unor dascăli prejudecata 
că filmul este sau poate fi dă
unător. Justificarea acestei pă
reri e diferențiată si se sus
ține. în special, prin argumentul 
că spectacolul cinematografic il 
abate pe elev de la preocupă
rile si îndâtoririle sale de bază. 
introducindu-1- intr-o lume fic
tivă. deseor> inadecvată. dacă 
nu chiar „corupătoare" pentru 
virsta iui.. Dacă, in. trecut, un 
asemânea argument tradițional 
era într*o măsură îndreptățit, 
astăzi el rade complet în desue
tudine. datorită îndeosebi tele
viziunii : micul ecran iși poartă 
zi de zi privitorii — și ar fi im
posibil și absurd să-i îndepăr
tăm din fata lui pe tinerii șco
lari — în toate, părțile universu
lui. atit in transmisiuni directe, 
pe viu. cit si în reproduceri fil
mate.' (Dacă, să zicem, o profe
soară mâi austeră ar fi vrut să 
ascundă-pînă acum elevelor sale 
gustul $i maniera, tot austeră, 
de a se îmbrăca a reginei An
gliei. „desconspirarea" fatală 
s-a produs în momentul lnaugu-

rării Olimpiadei de la Montreal! 
Și așa mai departe).

Relativei neînțelegeri din par
tea unei pături încă destul de 
consistente a corpului didactic 
îi corespunde. în masa tineretu
lui școlar, prejudecata care în
chide filmul aproape exclusiv, 
in țarcul spectaculosului de a- 
ventură. de .-acțiune" in genul 
polițist sau western. Fără a res
pinge viabilitatea ace nor genuri, 
ar fi util să înlesnim, printre 
elevi și studenți. descoperirea 
filmului ca operă de artă, capa
bil să îmbie la meditație, să 
creeze fiorul poeziei. în sfîr- 
șit. profesorii mai indică un pe
ricol : în cazul „ecranizărilor", 
al filmelor rare transpun scrieri

se. E limpede că o prelegere 
de fizică, de chimie, de mate
matică etc. va fi mai repede și 
mai temeinic înțeleasă dacă ex
punerii orale a profesorului i 
se va adăuga un material fil
mat (cu actori, documentar, de 
animație). admirabil ajutător 
in procesul de instruire și de e- 
ducație. (In această privință. 
Ministerul Invățămintului ar 
trebui să devină un ..comandi
tar* mai asiduu pe lingă stu
dioul „Sahia" și chiar pe lingă 
studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică).

Să examinăm acum amintita 
triplă chestiune implicată în 
raportul școală-film. întîi și-n- 
tîi, e de desprins ideea că fil-
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literare clasice, multi elevi și 
chiar studenți înlocuiesc lectura 
cărții cu vederea filmului, ceea 
ce. din punct de vedere al cul
turii. să recunoaștem, e simpli
ficator și rudimentar. Se veri
fică. astfel, un eventual feno
men de lenevire. de comoditate, 
care tinde, in mod neavenit, să 
confunde biblioteca literară (sau 
de orice specialitate, la rigoare) 
cu sala de cinema.

O asemenea mentalitate, de
sigur. este imperios necesar să 
fie combătută, sub toate un
ghiurile de manifestare. După 
cum trebuie, dimpotrivă, încu
rajate și înmulțite „acțiunile cu 
filmul" în școală. Aș preciza : 
cu filmul de calitate, adică nu
mai cu filmul avînd o valoare 
culturală certă, dacă nu chiar o 
valoare estetică absolută. în 
sensul acesta, școala, la toate 
nivelurile, e chemată să organi
zeze. mai mult decît pînă acum 
si mai sistematic, vizionări co
lective (și selective) in sălile de 
cinema, dar și înăuntrul sălilor 
ei. îndeosebi de filme documen
tare. didactice, filme-lecție în 
domenii dintre cele mai diver-

mul poete constitui o excelentă 
ocazie de practică productivă : 
ținînd seama de 
tehnico-industrială 
grafului, un cineclub școlar — 
cu aparatură și laborator (care, 
în paranteză fie spus, zac une
ori nefolosite) — ar 
din plin orice atelier școlar. în 

se prelucrează.
piese metalice. Pe ___ v,___
s-ar depista și s-ar stimula, încă 
din școală.
vocații, 
„creație 
urmare.
„cultură 
doilea 
condiția

componenta
a cinemato-

echivala

bunăoară, 
deasupra,

__ posibile talente și 
Cinecluburi școlare de 
cinematografică", prin 
dar și cinecluburi de 
cinematografică". In al 
rind, recunoscîndu-se 

____ de mijloc de cunoaș
tere estetică sau poetică a fil
mului, istoria acestuia din urmă 
trebuie privită și în evoluția ei 
cultural-artistică și sociologică, 
pe coordonate de psihologie a 
creației și a receptării din par
tea spectatorului. Un program 
sistematic de cineclub ar asi
gura — într-o singură școală 
sau la un grup de școli. — acest 
proces de informare și formare 
in cîmpul culturii cinematogra
fice. în fine. în al treilea rînd.

vechea propunere a introducerii 
cinematografului (eventual. îm
preună cu teatrul, arte ale spec
tacolului) ca materie de învăț ă- 
mînt, facultativă sau obligato
rie. prevăzută în programa a- 
nalitică. Un început de experi
ment s-a si făcut pe lingă trei 
licee din Capitală : ar trebui aă 
se analizeze rezultatele și să se 
tragă concluziile. în oriee caz. 
continuă să pară cel puțin ciu
dat faptul că. deși considerată 
arta nr. 1 a secolului, arta fil
mului rămîne în afara organi
zării invățămintului. iar publi
cul rămîne neînarmat, ușor de 
prins în capcana falselor valori, 
atunci cînd e pus în situația nu 
numai de a se distra, de a se 
amuza, ci și de a judeca un film 
sau o categorie de filme. Mai 
mult, mă încumet să susțin ca 
necesară introducerea istoriei 
cinematografului în universi
tăți. în facultățile umaniste (dar 
nu numai umaniste). Centre 
universitare ilustre ca lași, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Craio
va, pentru a nu mai pomeni de 
București, și-ar spori străluci
rea prin înființarea cîte unei 
catedre de istoria și teoria ar
tei filmului, cu rezultate efi
ciente în perspectivă imediată: 
a „citi" un film a devenit, as
tăzi. tot atît de important ca 
și a citi o carte.

Din toate aceste sumare ob
servații și notații rezultă, cred, 
un fapt fundamental, și anume: 
relația școală-film se cere a fi 
tot mai strînsă. mai coerent or
ganizată, fiind limpezi nevoile 
mutuale ale ambilor termeni. In 
societatea socialistă contempo
rană. școala are nevoie de film 
în toate ipostazele acestuia, iar 
filmul are nevoie de școală, atît 
ca ..debușeu", cit și ca inteli
gență sistematic cultivată și în
treținută. $i un ultim argu
ment : să nu uităm că filmul 
este, alături de televiziune, o 
armonioasă sinteză de inginerie 
și artă, de industrie și fante
zie, cuprinzînd și eliberînd e- 
nergiile unui om de tip nou, 
al revoluției tehnico-științifice, 
„cu viitorul socialist în singe", 
și în același timp al profundu
lui umanism comunist, cu iaea- 
lul de a-1 face pe om tot mai 
uman.

Am intrat in viață cu fruntea sus
„proptele". La 24 ianuarie 1972 
se transferase într-o întreprin
dere care, cum avea să afle mai 
tirziu. nici nu ...exista. între
prinderea abia intrase în con
strucție. El spusese că este rec
tificator. dar nu avea califica
rea. adică actul scris care să 
dovedească negru pe alb că știe 
meseria aceasta. Și așa a ajuns 
la „Electromotor" la cursurile 
de calificare pentru meseria de 
rectificator. Cum a învățat el 
acolo, cum a stat 8 luni de zile 
băgat ..pină la gît" în mașinile 
de rectificat optic prin recopie
re, ar fi foarte multe de poves
tit. Ne mulțumim doar să pre
zentăm finalul : după 8 luni de 
ucenicie, Bălescu devenea pri
mul instructor al primului curs 
de calificare al primei promo
ții de rectificatori ce urma să 
muncească în întreprinderea 
„Electrotimiș", care. între timp, 
căpătase forme concrete : se 
ridicaseră zidurile primei hale 
de producție.

La 15 ianuarie 1973. cînd în
treprinderea a început să pro
ducă. au sosit primii rectifica
tori și. odată cu ei. „profesorul" 
lor — Bălescu. Spune Bălescu : 
„încă se mai muncea la con-

(Urmare din pag. I)

Numai că el știa să primească 
înfrîngerile. A venit la Timi
soara si a încercat din nou. la 
fără frecventă, tot la Faculta
tea de mecanicărmatematicâ. 
Din aproape 300 candidați pe 
30 de locuri ei a reușit al 22-lea. 
Viata ii zimbea. I-a reapărut și 
lui doar o urmă de zîmbet. In 
decembrie 1971. pe data de 18, 
cu un ziar în buzunar, in care 
citise un anunț, s-a prezentat 
in strada Odobescu. la numărul 
13. tot în Timișoara și a cerut 
să fie încadrat la întreprinderea 
„Electrotimiș", ca rectificator. 
(Mai țineți minte mașina de 
rectificat pe care el cu Vasile 
Moianu o făcuse ca și nouă !). 
Directorul întreprinderii l-a 
privit, l-a măsurat din cap 
pînă-n picioare și l-a întrebat 
de ce vrea să se încadreze la 
„Electrotimiș". I-a răspuns că-i 
place orașul, că e student la 
fără frecventă, aici. în Timi
șoara. și că vrea să muncească 
într-o întreprindere modernă. 
Directorul l-a mai măsurat 
o dată și i-a spus că-1 încadrea
ză și că el are încredere mai ales 
în tinerii care vin singuri fără

structia întreprinderii; Sus. 
zugrăvea, 
fabricarea 
tru presa 
sau ..P.P.
prescurtat, 
realizind o mașină _ 
confecționat bobine, rare pină 
atunci se 
munca 
mașini 
efortul _____ - _ .
urmă s-au intîmplat mai multe. 
Bălescu a devenit secretarul 
biroului de partid al unei or
ganizații. (cel mai tinăr secretar 
de partid din întreprindere) și 
conduce atelierul de „rectifi
cări-utilaje".

28 de ani ! „Viață la pătrat!" 
„Ce faptă, tovarășe Bălescu. din 
munca dumitale. este înscrisă 
cu litere de aur in ultimul an 
din activitatea pe care o desfă- 
șori în întreprindere ?“ '
momente de gindire 
răspunsul : „Calificarea 
seria de rectificator 
multor tineri care, deși 
tegoria I de calificare, execută 
piese de categoria V—VI. Cred 
că aceasta este marea victorie 
a anului 1976 din „viața mea 
la pătrat !“...

se 
lajos mai lucram 

primelor repere pen- 
pneumatică de 650 

650- cum o numim 
începeam munca 

prototip de

importa. începeam 
prin construirea unei 

care urma să reducă 
valutar al tării". Pe

Citeva 
si apoi 
în me- 
a mai 
au ca-

PĂRINȚI!

(cl. I—-XII): sarafane 
(cl. V—XII); bluze șl 

pioniere :

I—IV); sortulete din 
(cl. I—IV): bluze din

PENTRU

IMPORTANT

Timpul zboară, un nou an de 
învățâmint se apropie. Pentru 
copiii dv., elevi mari, mici sau 
preșcolari, magazinele si raioa
nele specializate ale COMER
ȚULUI DE STAT vă pun la 
dispoziție un bogat sortiment de 
uniforme școlare :

PENTRU FETE : rochițe pen
tru preșcolari : rochițe din zefir 
caro (cl. 
olandină 
olandină 
din stofă 
fuste plisate pentru 
halate de protecție din olandi
nă.

PENTRU BĂIEȚI - pantaloni 
scurți din doc (cl. I—VIII): că
măși din zefir caro (cl. I—IV): 
cămăși pentru pionieri : costu
me din stofă (cl. I—-XII): pan
taloni din stofă (cl. I—XII).

(Urmare din pag. î) 
acest al doilea domeniu poate fi 
amintită pătrunderea creștinis
mului. Se mai cuvine amintită 
limba latină care continua să 
fie vorbită pe tot spațiul daco- 
getic și care s-a păstrat ca 
atare pînă în zilele noastre, cu 
inerentele transformări ce au 
dus la formarea limbii române.

Așa stind lucrurile se justi
fică deplin primirea deosebit 
de favorabilă făcută cărții lui 
E. Chirilă, N. Gudea și I. Stra- 
tan în care s-au publicat trei 
tezaure monetare din secolul 
al 4-lea descoperite in Banat. 
D. Baatz o salută tn mod căl
duros și arată că pe baza ei va 
trebui să 
conceptul 
roman în 
o parte 
Dacii au
frontierele imperiului, 
lași timp, arată savantul vest- 
germăn. se aduc noi dovezi 
concrete despre contiguitatea 
daco-geților.

Intr-o altă recenzie publicată

fie complet schimbat 
cu privire la limesul 
secolul al l-lea si că 
din teritoriile fostei 
fost reintegrate între 

în ace-

în „American Journal of Ar
chaeology". Donald Wade, pro
fesor la universitatea din Kent, 
statul OhioJS.U.A.), numește 
aceeași carte a cercetătorilor ro
mâni drept o contribuție fun
damentală la istoria imperiului 
roman din sec. al 4-lea și o so
lidă dovadă materială a conti
nuității in Dacia.

în aceiași termeni elogios! 
este prezentată cartea și de 
numismata franceză H. Huvelin 
în „Revue Numismatique" de la 
Paris. Sînt subliniate contribu
țiile aduse pe tărim numismatic 
și cele cu privire la problema 
continuității.

Vom încheia amintind încă 
părerea a doi numismati englezi 
R.A.G. Carson și Kent autorii 
prestigiosului corpus de monede 
romane : „Roman Imperial Cio- 
nage" care include în cel de-al 
8-lea volum (acum sub tipar) 
nu mâi puțin de cit 35 de noi 
tipuri de monede romane din 
sec. al 4-lea publicate pentru 
prima oară de către autorii căr
ții la care ne-am referit.
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Aii EX DA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Trinidad-Tobago, 
ELLIS CLARKE, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, de noi progrese poporului prieten din Trinidad- 
Tobago.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele 
relații de prietenie, colaborare și înțelegere reciprocă dintre Româ
nia și Trinidad-Tobago vor cunoaște o evoluție ascendentă, in 
folosul celor două țări și popoare, al edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Primul ministru al. Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a' trimis primului ministru al Republicii Tri
nidad-Tobago, ERIC EUSTACE WILLIAMS, următoarea telegramă : 

Cu ocazia aniversării. proclamării independenței țării dumnea
voastră. îmi este deosebit de plăcut să vă transmit călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare 
dintre România și Trinidad-Tobago vor continua să se dezvolte 
în interesul celor două țări și popoare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis regelui Malayeziei, SULTAN YAHAYA 
PUTRA IBNI AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a Zilei naționale a Malaye
ziei, am plăcerea să adresez Maiestății Voastre cele mai sincere fe
licitări, precum și urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului malayezian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre se 
vor dezvolta și diversifica în viitor spre binele popoarelor noastre, 
al promovării păcii și înțelegerii în lume.

PLECĂRI
Luni dimineața a plecat în. 

Libia o delegație guvernamen
tală română, alcătuită din to
varășii. Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, și Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.. pentru a 
participa la festivitățile prile
juite de aniversarea revoluției 
libiene.

lir
Luni a părăsit Capitala dele

gația Comitetului sovietic al 
veteranilor de război, condusă 
de general-colonel Belcenko 
Serghei Savici. membru în Bi
roul Prezidiului Comitetului, 
care, la invitația Comitetului 
foștilor luptători antifasciști 
din Republica Socialistă Româ
nia. a făcut o vizită in țara 
noastră.

VIZITĂ
în cursul vizitei de prietenie 

pe care a întreprins-o în tara 
noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R., It. col. Youssouf Traore, 
membru al Comitetului Militar 
de Eliberare Națională din 
Mali, șef al' Comisiei de arbi
trai. a avut convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Interna
ționale, la Comitetul județean 
Brașov al P.C.R.. și la Comite
tul municipal Constanta al 
P.C.R.

La încheierea vizitei, It. coL 
Youssouf Traore s-a întîlnit. la 
sediul C.C. al P.C.R., cu tova
rășii Stefan Andrei. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

CONGRES
Sub înaltul patronaj al pre

ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la București au în
ceput, luni, lucrările celui de-al 
5-le.a Congres internațional de 
histochimie și citochimie.

Manifestare științifică dintre 
cele mai importante din dome
niul biochimiei fundamentale, 
actualul congres reunește peste 
800 de participant din Româ
nia și din alte 36 țări de pe 
toate continentele lumii : sa- 
vanți de renume mondial, bio
logi. chimiști, fizicieni, cerce
tători. O problematică vastă, 
mergînd de la cele mai noi me
tode și tehnici de cercetare și 
investigare a celulelor din sub
stanța vie pînă la aplicațiile 
histo și citoehimice in domeniul 
biologiei animale, vegetale și 
bacteriene, sau în cel al patolo
giei umane, constituie baza 
unui. util și rodnic schimb de 
experiență și de o-pinii. Marea 
varietate de teme înscrise în 
programul congresului va fi 
abordată de rapoarte și comu
nicări prezentate in ședințe 
plenare și pe secțiuni, precum 
si in cadrul a 11 simpozioane și 
două mese rotunde.

Paralel cu lucrările reuniunii 
se desfășoară și lucrările Co
mitetului internațional de his
tochimie si citochimie. reuniu
nea redactorilor responsabili ai 
revistelor internaționale de pro
fil și reuniunea Comitetului de 
inițiativă pentru organizarea 
unei Federații europene a so
cietăților din acest domeniu. In 
prima ședință. Comitetul inter
național a hotărit transforma
rea in federație a societăților 
de histo și citochimie și a adop
tat noul statut al acestui orga
nism. Prin aceasta, cel de-al 
5-lea Congres internațional de 
histochimie și citochimie re
prezintă nu numai o manifes
tare științifică importantă în 
sine, ci — așa cum se sublinia în 
ședința de deschidere — și un 
succes al cooperării științifice 
internaționale in acest domeniu 
modern și de perspectivă al 
științelor biologice.

ÎNAPOIERE
Luni dimineața, nava-școală 

..Mircea*’ s-a reîntors din mar
șul de instrucție executat in 
Oceanul Atlantic. în timpul că
lătoriei. nava a efectuat vizite 
si escale în porturi de pe țăr
murile Atlanticului si Medite- 
ranei și a participat la ..Regata 
velierelor mari" — competiție 
ce a avut loc in cadrul mani
festărilor prilejuite de sărbă
torirea bicentenarului indepen
denței S.U.A.

SEPTEMBRIE
• O manifestare științi

fică internațională de tradiție 
— aflată de data aceasta la cea 
de-a 43-a ediție — va fi găzdui
tă de Capitala României, între 
5—10 septembrie. Este vorba de 
Congresul Internațional de Tur
nătorie, organizat de M.I.C.M. 
și Institutul de Cercetări și Pro
iectări Tehnologice pentru Sec
toare Calde, sub auspiciile Co
mitetului Internațional al Aso
ciațiilor Tehnice de Turnătorie, 
la care, și-au anunțat participa
rea peste 600 de specialiști din 
peste 30 de țări ale lumii (din 
Europa, America de Nord și de 
Sud, Asia, Australia) și aproape 
tot atiția din țara noastră. Aflat 
sub deviza „Cercetare-tehnolo- 
gie-progres", congresul își pro
pune să abordeze problemele de

■ specialitate cu care se confruntă 
una dintre cele mai vechi și în 
același timp una dintre cele mai 
înnoitoare ramuri ale construc
ției de mașini.

• Tot la un Ioc de cinste în 
suita de manifestări internațio
nale ale acestei luni se află cel 
de-al II-lea Congres Internațio
nal de Tracologie, ale cărui lu
crări se vor desfășura între 
4—10 septembrie la București în 
organizarea Academiei de Știin
țe Sociale și Politice. Urmărind 
cunoașterea cit mai aprofundată 
a istoriei neamurilor trace, cul
tura lor materială și spirituală, 
limba tracă și traco-geto-dacă, 
lucrările congresului vor abor
da probleme de mare interes în 
cadrul următoarelor secții : Is
torie și arheologie ; Lingvistică ; 
Etnografie, Folclor, Antropo
logie. Cu acest prilej va apare 
un volum cuprinzînd studii mar
cante ale specialiștilor români, 
intitulat „Traco-Dacica".

• Printre numeroasele reu
niuni cu caracter internațional 
găzduite de România în această 
perioadă, se remarcă, de ase
menea. un grup de manifestări 
din domeniul medical, organiza
te de Ministerul Sănătății și U- 
niunea Societăților de Științe 
Medicale sub egida a diverse a- 
sociații de specialitate interna
ționale. Este vorba de al II-lea 
Congres al reumatologilor din 
țările latine, al III-lea Congres 
internațional de endocrinologie, 
a H-a Conferință națională de 
biofizică și al III-lea Congres

CALENDAR 
ȘTIINȚIFIC

național de gastroenterologie. 
Fără îndoială, toate acestea vor 
contribui la reconfirmarea pres
tigiului internațional de care 
se bucură școala medicală româ
nească.

• Capul de afiș al manifestă
rilor cu caracter național ale 
lunii septembrie il va constitui, 
cel puțin pentru noi. Colocviul 
tineretului pe probleme de fi
zică și probleme conexe „Tine
retul — Fizica-Tehnologia-Via- 
ța“, organizat pe platforma fi
zicienilor de la Măgurele ‘ de 
către Comitetul U.T.C. al Cen
trului Național de Fizică, Co
mitetul U.T.C. al I.F.A. și Con
siliul A.S.C. al Facultății de 
fizică. Lucrările colocviului se 
vor desfășura între 9—11 sep
tembrie. sub tema „Probleme de 
frontieră ale fizicii cu științele 
tehnice și biologice", detaliată, 
dealtfel, in cadrul a 5 secțiuni : 
Fizică nucleară și tehnică nu
cleară ; Materiale speciale pen
tru tehnologii de vîrf ; Inter
acțiunea î'adiației cu substanțe : 
Energetica nucleară și noi surse 
de energie ; Medicină, biologie, 
biofizică și protecția mediului 
ambiant. Alături de cele 160 
lucrări aparținind unor tineri 
specialiști din 30 unități de 
cercetare-proiectare. producție 
și învățămînt superior, vor fi 
incluse în program „lecții-invi- 
tate“, susținute de prestigioși 
oameni de știință ai domeniului 
respectiv.

• În fine, alte două eveni
mente — împlinirea a 25 de ani 
de la înființarea Institutului na
țional de metrologie și a 10 ani 
de la înființarea Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
automobile și tractoare (Brașov) 
— vor ocaziona o trecere în 
revistă a rezultatelor prin care 
cele două instituții și-au cîști- 
gat un bun renume în activita
tea de cercetare și dezvoltare 
tehnologică din țara noastră, ca 
și a obiectivelor care le stau în 
față în cincinalul recent început. 
Drept final la această scurtă e- 
numerare, să mai precizăm că 
toate aceste manifestări științi
fice, indiferent de amploarea și 
caracterul lor, vor oferi un bun 
cadru de exprimare a potenția
lului creator al tineretului din 
patria noastră.

VIRGIL SIMION

Raport la ultimul careu
28 august 1974. Brigadierii de 

pe șantierul de muncă patrioti
că din cadrul sistemului de iri
gații Văcărești-Brătești-Nucet 
(Dîmbovița) s-au întrunit la ul
timul lor careu. Bilanțul l-au în
cheiat elevii detașamentului din 
Băleni, cei care s-au distins in 
muncă și in anul trecut, reușind 
să obțină din nou și să păstreze 
definitiv fanionul de brigadă 
fruntașă.

Raportul a evidențiat contri
buția substanțială a brigadierilor 
la execuția canalelor de irigații 
(aducerea lor la cote, taluzat, 
dalat). în cei trei ani, aici au 
lucrat mii de tineri din între
prinderile orașelor Tirgoviște, 
Fieni, Pucioasa, Găiești, din lo
calitățile rurale cuprinse in acest 
sistem și din zona învecinată, 
studenți ai Institutului pedago
gic Pitești. Numai în această 
vară au activat, in diverse 
puncte de lucru, peste 200 elevi 
de la liceele de cultură genera
lă din Pucioasa, Fieni, Găiești, 
Răcari, Băleni, Nucet. Așa bum 
a reieșit din raportul prezentat 
de comandantul șantierului, Au
rel Ciucă, aportul elevilor de la 
școlile menționate se evidenția
ză concret in turnarea a peste 
4 500 mp dale din beton și 1100 
ml grindă, la cele trei bazine ale 
Stațiunii piscicole Nucet. Ei

Timp optim pentru strhigerea furajelo
Lipsa de precipitații din lu

nile iunie și iulie a creat greu
tăți unor unități agricole din 
județul Mureș in asigurarea 
necesarului de furaje pentru 
iarnă. Dind dovadă de spirit 
gospodăresc, valorificînd din 
plin rezervele disponibile, coo
peratorii și .mecanizatorii au 
reușit, totuși, să atenueze efec
tele secetei, recoltind tot _ce 
putea fi recoltat, transformat 
în nutrețuri.

Cooperatorii din Deaj au re
coltat pînă în prezent aproape 
întreaga cantitate de fînuri pre
văzute. Deficitul care a mai 
rămas neacoperit se va com
pleta integral cu trifoi rezultat 
din coasa a doua și cu coceni 
de porumb. Planul va fi reali
zat și la siloz, ne asigură ca

aii învățat să miiruidscă beto
niera, să-i asigure tot timpul 
materia necesară : balast, ci
ment, apă. Au înfruntat condi
țiile grele de lucru, datorate in
stabilității vremii, au făcut to
tul pentru a-și îndeplini cu 
cinste datoria de brigadier. „Și 
mai ales, ne mărturisește Oprea 
Vasile loan, comandant de bri-

Pe Șantierul sistemului 
de irigații Văcărești — 

Brătești — Nucet

gadă, am învățat să fim uniți, 
să ne organizăm singuri lucrul 
in așa fel incit să putem înde
plini orice sarcini ni s-ar încre
dința. Pentru noi a fost o expe
riență bună". O experiență din 
care Marian Olaru. Mircea Stan, 
Florin Rauper, Gheorghe Gu- 
giu și ceilalți colegi ai lor au 
ieșit mai căliți prin muncă, mai 
hotăriți să-și pună în valoare 
calitățile și capacitatea de an
gajare. Ei au fost cei care in 
zilele de 23 și 24 august au ac
tivizat detașamentul elevilor din 
Băleni la obținerea unei pro
ducții suplimentare, in cinstea 

drele de conducere ale unității 
prin valorificarea cotețelor de 
sfeclă cultivată pe 120 hectare 
și a porumbului siloz insămin- 

. țat în cultură dublă pe 85 ha. 
Preocuparea conducerii coope
rativei de a asigura animalelor 
o hrană cit mai rațională a fost 
vizibilă si în cursul verii, ma- 
terializindu-se în producții spo
rite de lapte obținute de la 
fiecare vacă furajată.

C.A.P. Mica, deși dispune de 
aceleași condiții, are încă mari 
rămîneri în urmă la strîngerea 
și depozitarea furajelor. „Res
tanțele vor fi recuperate și aici, 
susține tovarășul Petre Țîrău, 
primarul comunei, cu paie de 
orzoaică, trifoiul rezultat din 
coasa ia doua și cu coceni de 
porumb". Aceste surse sînt,

marii sărbători a eliberării, carJ 
le-a adus laude din partea coj 
legilor și consătenilor. „Ne-airl 
fi putut realiza pe măsura posi-l 
bilităților noastre — ne impari 
tășea părerea sa Mircea Stan! 
secretarul comitetului U.T.C. al 
liceului, dacă am fi avut toi 
timpul asigurată de către con-l 
ducerea șantierului aproviziol 
narea corespunzătoare cu p-l 
ment". în timpul liber brzaa-l 
dierii au ajutat la diverse Zw-I 
crări in cadrul stațiilor de incu-l 
bație la stațiunea experimental 
lă piscicolă, au organizat tfc-l 
țiuni comune cu elevii de Zal 
Liceul agricol Nucet, aflați im 
practică, au vizitat obiective e-l 
conomice din Tirgoviște, au vi
zionat spectacole, s-au întrecut! 
la disciplinele sportive ale pro- 
gramului taberei etc. într-un cu- 
vint, a fost o perioadă de mun-l 
că și de cunoaștere reciprocă, de 
verificare a propriei personali-] 
tați, în confruntarea cu adevă-\ 
rata activitate creatoare. Rapor-\ 
tul lor la careul final răminel 
astfel un indice al activității po-| 
zitive pe care Comitetul jude-\ 
țean Dîmbovița al U.T.C. a des
fășurat-o in spiritul educării ti
nerilor prin muncă și pentru 
muncă.

V. RAVESCU

desigur, prioritare, dar nu trej 
bute neglijată nici vegetația 
destul de bogată apărută in 
urma ploilor din august, care 
poate asigura o însemnată canj 
titate de nutrețuri. La capitolul 
„insilozărr", de asemenea se 
înregistrează nerealizări. Pentru 
lichidarea lor a fost însămînțati 
porumb in. cultură dublă pe 30 
hectare și vor fi valorificate] 
cotețele rămase după livrare^ 
sfeclei de zahăr. Printr-o gos
podărire chibzuită, printr-o 
muncă intensă desfășurată fără 
răgaz în această perioadă dnd 
cîmpul oferă o bogată vegeta
ție, se pot asigura în. întregime 
furajele necesare pe timpul 
iernii.

AL. BALGRADEAN

Ample și pasionante întreceri la atletism, handbal După Balcaniada de box pentru tineret
ț •

și popice In cadrul finalelor competiției TEMERARII RINGULUI

CUPA TINERETULUI
Adevărată sărbătoare

a sportului sătesc
în Alexandria, oraș care se 

impune cu tot mai multă pres- 
stanță în sportul de masă și 
de performanță, s-au întrecut 
finaliștii — respectiv campionii 
județeni din mediul rural — la 
probele atletice — fete și băieți 
— și handbalistele calificate la 
această finală în urma fazelor 
de zonă desfășurate in 8 orașe 
ale țării. La turneul final s-au 
întrecut . echipele de handbal 
din județele Buzău, Dîmbovița, 
Prahova. Sălaj, Satu Mare, Arad, 
Timiș și Galați. demonstrind1 
multă ambiție și tenacitate, dar 
uneori, și abilitate și subtilități 
tehnice, care..au arătat că în 
mediul sătesc, handbalul a reu
șit să ciștige mulți pasionați. 
Dealtfel, nu-i de mirare că 
handbalul a devenit un sport 
al satelor ; numeroși handbaliști 
din cei care s-au acoperit de 
glorie și-au descoperit vocația 
incepind să joace handbal in 
satele lor. Momente de încîn- 
tare ne-au oferit toate echipe
le. dar mai ales finalistele. După 
un, joc tineresc, dîrz, spectacu
los. victoria finală și titlul pe 
țară âu fost cucerite de echipa 
fetelor din comuna Barcea (Ga
lați) care a învins formația 
handbalistelor din comuna Re- 
vetiș (Arad), cu 12—8. Pe locul 
3 —• echipa din comuna Filipeș- 
tii de Pădure (Prahova).

Desfășurarea probelor atleti
ce a scos în evidență încă o 
dată nesecatul izvor de talente 
pe care îl constituie competi
țiile de masă pentru tinerii din 
mediul rural. Atmosfera de en
tuziasm, vigurozitatea dragostei 
de viață, de mișcare au fost 
mediul în câre s-au desfășurat 
întrecerile atletice, chiar dacă 
acestea s-au împletit uneori 
cu lipsa de acomodare 1^ stilul 
marilor performeri. Desigur, 
performanțele apar, firesc, după 
ani și ani de muncă. Dar nu 
putem să nu ne oprim la căldu
ra cu care Eleonora Pbpovici 
din comuna Șeica Mare, județul 
Sibiu, vorbește despre pasiuni
le ei sportive. ..Am avut noroc 
cu tovarășul profesor Mircea 
Rusu. care a știut să ne insufle 
elevilor din comună dragostea 
pentru sport. Este o comună re
numită în sport pe județ, și chiar 
pe Întreaga țară. Mulți tineri

Echipajele din „Cursa de mare fond pe Dunăre" vor porni astăzi in etapa a IV-a : Giurgiu —Oltenița 
Foto : VASILE RANGA

de la noi. plecați la oraș, au 
fost selecționați la școala spor
tivă din Sibiu la diferite spor
turi. La fotbal și handbal sin- 
tern o adevărată pepinieră pen
tru echipele din campionatele 
județene. Doresc nespus de mult 
să ciștig săritura în lungime ca 

să scrieți de comuna noastră". 
$i iată, că ..ne-a obligat- să 
scriem despre comuna ei: ea 
a ciștigat cu o săritură bună : 
4,56 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Adriana Pleșa 
(Alba) : 4.48 m și Mariana Ma- 
rica (Ilfov) : 4.38 m. Sau cine a 
stat la sectorul unde se arunca 
greutatea imposibil să nu fi re
marcat pe gorjanul Dumitru 
Sprincenatu din comuna Pești- 
șani. Volubil, optimist, („trebuie 
să bat...") cu un neastimpăr in 
mișcări și in vorbire, trăda bucu
ria imensă pe care o simțea că 
are prilejul să se întreacă el 
din Gorj „măi frate" cu cel mai 
bun din Suceava și din toată 
țara. „Dacă aș ști mai bine să 
apuc bila asta..." Cînd s-a ter
minat concursul și a aflat că este 
pe locul trei a sărit și a strigat 
de bucurie, cum nu am mai 
văzut poate nici la campionii o- 
limpici. Acestea sînt adevăratele 
bucurii, diamante de dăruire și 
sensibilitate, care se zămislesc 
în egală măsură în sufletele per
formerilor censacrați sau ale ce
lor începători.

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte probe : greutate băieți : 
Ștefan Roșculeț (Bacău) 10,94 m
2. Mihai Despoiu (Vîlcea) 10,90 
m 3. Dumitru Sprincenatu 
(Gorj) 10,42 m ; 100 m plat fete : 
Lelioara Mitru (Olt) 14,3 ; 
Maria Savu (Maramureș) 14,4 ;
3. Dumitra Stănoiu (Teleorman) 
14.4 ; 100 m plat băieți : 1. 
Constantin Ion (Vaslui) 11,8 ;
2. Ion Tutovan (Vrancea) 11,9 ;
3. Zoltan Biro (Harghita) 11,9 ;
lungime băieți — în ordine : 
Lengyel Petru (Arad), Strugaru 
Nicolae (Suceava), Gall Bela 
(Sălaj) ; greutate, fete : Benoș 
Maria (Brăila), Mitrache Ani- 
șoara (Olt), Crețu Lucia (Sălaj) ; 
800 m plat fete : Manea Euge
nia (Brăila)4 Munteanu Maria 
(Vaslui), Purcan Viorica (Boto
șani) ; 1 500 m, băieți : Bălașa
Vasile (Neamț), Purcel loan (Sa
tu Mare). Rotocol1 Anton (Dolj).

Nu putem încheia fără să re
marcăm . „renașterea" Stadionu
lui din Alexandria. Tineri har
nici au "readus la viață, mai 
frumos și mai cochet decît am. 
văzut .in alte părți, un stadion 
care te îmbie, care este o ade
vărată invitație la atletism.

SILVIU DUMITRESCU
antrenor de atletism

Fruntași în muncă, 
fruntași pe stadioane

„Municipiul Ploiești — reședin
ță a județului în care se desfă
șoară anual aproximativ treizeci 
de cgncursuri sportive cu ca
racter de masă — a găzduit in 
zilele de 28 și 29 august finala 
pe țară a celei de-a treia ediții 
de vară a „Cupei tineretului" 
pentru tinerii din întreprinderi 
și instituții, la atletism și po
pice. 430 de tineri sportivi, re- 
prezentind toate cele 39 de ju
dețe ale țării și municipiului 
București, au luptat timp de 
două zile cu pasiune și abnega
ție, cu măiestrie și tenacitate 
pentru a-și demonstra aptitudi
nile dobîndite de-a lungul sute
lor de ore de antrenament, pen
tru a răsplăti, prin victorii și 
prin însăși imaginea reconfor
tantă a desăvîrșirii fizice și a 
înaltei ținute morale, atenția 
deosebită care se acordă în țara 
noastră mișcării sportive de ma
să, educării și promovării tine
retului in toate sectoarele de ac
tivitate.

Cum era și firesc, rezultatele 
obținute au fost pe măsura stră
daniilor. La proba de 100 m bă
ieți, primele trei locuri au fost 
ocupate, in ordine, de Gheorghe 
Adăm, București (11,3”), Marcel 
Tiripan, Constanța (11,4”) și Eu
gen Catitor. Arad (11,5”), iar la 
fete de Maria Popa, Bacău 
(13,5”), Ahica Birzeanu, Hune
doara (13,6”) și Maria Astaloș, 
Bihor (13,6”). La 500 m plat bă
ieți au ciștigat Florian Roman, 
Alba (4’4;3”), Ion Crăciun. Bu
zău (4’4,7”) și Eugen Mihai, Ba
cău (4’5,4”), iar la 800 m plat 
fete — Ionica Călăpăreanu. Dolj 
(2'24,6”), Victorița Stoian, Brăila 
(2’25,3”) și Maria Burghelea, 
Brașov (2’26,6”). La aruncarea 
greutății, băieți, s-au clasat pe 
primele trei locuri Ion Preda, 
Argeș (12,95 m), Tiberiu Ene, 
Olt (12,33 m) și Marin Istrate, 
Mehedinți (12,18 m), iar la fete 
— luliana Sebeștian, Cluj (12,05 
m), Victorița Cirstea. Prahova 
(11,13 m).și Eugenia Ionescu, Ar
geș (10,86 m). Proba de săritură 
in lungipie a fost ciștigată de 
Costel Țigănuș, Prahova (6,57 m), 
Teodor Lepăduș, Gorj (6,45 m) 
și Aurel Simionov, Tulcea (6,43 
m) și de Maria Drugan,, Gorj 
(5,30 m), Constanta Dindirică, 
Ilfov (4,96 m) și Maria Nțaglen, 
Prahova (4,89 m). întrecerea de 

popice i-a desemnat drept cîști- 
gători, la băieți, pe Andrei Szi- 
lagy, Hunedoara (879 p.), Pavel 
Ghervase, Ilfov (870 p) și Petre 
Crivoi, Iași (863 p), iar la fete, 
pe Leontina Dumitrescu, Timiș 
(510 p), Maria Gliga, Mureș 
(482 p) și Maria Jijic, Caraș- 
Severin (467 p). în clasamentul 
general, pe județe — însumînd 
punctajul obținut atit la atletism 
cit și la popice — s-au situat, pe 
primele trei locuri, în ordine, 
municipiul București, județul 
Arad și județul Prahova.

Dintre tinerii, care au urcat pe 
podium, mulți ar putea urca și 
pe podiumul imaginar al succe
selor obținute la locurile de 
muncă, al eforturilor făcute zi 
de zi pentru a obține rezultate 
valoroase nu numai în sport, ci 
și in producție, in activitatea 
politică și obștească. Mariana 
Maglen și Victorița Cirstea sint 
de puțin timp muncitoare la 
prestigioasa întreprindere „1 
Mai" din Ploiești, dar s-au afir
mat deja prin hărnicie și năzu
ința de a se perfecționa ; Tibe
riu Ene. merceolog la Filatura 
de bumbac Drăgăneș'ti-Olt. este 
apreciat de colectivul de muncă 
din care face parte atit pentru 
îndeplinirea cu simț de răspun
dere a sarcinilor de producție, 
cit și pentru activitatea entuzi
astă desfășurată ca președinte 
al asociației sportive din în
treprindere ; luliana Sebeștian. 
muncitoare distribuitoare la 
„Clujana", constituie un exem
plu de conștiinciozitate și pasiu
ne pentru tovarășii ei de mun
că ; Costel Țigănuș, electrician 
la „1 Măi" Ploiești, a terminat 
liceul la seral și, anul acesta, 
a reușit la examenul de admite
re la Institutul de educație fi
zică și sport din Iași, și lista ce
lor prezenți ar putea continua 
cu Ionica Călăpăreanu, bobina
toare la „Electroputere" Craio
va, Florian Roman, strungar la 
I.M. Cugir, Ion Crăciun, elec
tromecanic la P.T.T.R. Buzău, și 
alții care fac, de asemenea, 
cinste locurilor lor de muncă.

Impresia dominanta lăsată și 
de actuala ediție a ..Cupei tine
retului" a fost că adevărații ei 
ciștigători. nu sînt doar deținăto
rii titlurilor, ci toți tinerii care 
au participat la întreceri.

ALEX. ȘTEFANESCU

Ciclism ASTĂZI, START 

ÎN „CURSA VICTORIEI"
O nouă ediție a tradiționalei 

competiții internaționale „Cursa 
victoriei" se va desfășura anul 
acesta în organizarea Clubului 
sportiv Steaua, în colaborare cu 
R. R. Ciclism și A. S. Loto-prono- 

■ sport. Ca și în celelalte ediții, 
competiția se va desfășura pe un 
traseu foarte dificil ca profil și 
lungime, cuprinzînd 6 etape, tota- 
lizind 650 km. Se vor alinia Ia 
startul acestei valoroase compe
tiții, pe lingă cei mai buni aler
gători din țara noastră și rutieri 
din R. D. Germană, R. F. Ger
mania, U.R.S.S. Se mai așteaptă 
și participarea unei selecționate 
din R. P. Polonă. Cursa va con
stitui desigur un bun prilej de 
verificare și un criteriu de selec
ționare a lotului țării noastre ca
re se pregătește pentru a parti
cipa Ia ediția din acest an a „Tu
rului Bulgariei". Iată și programul 
complet: etapa I — 31 august: 
circuit pe un traseu de circa 3 km 
situat in cartierul Drumul Tabe
rei (75 km), startul se va da la 
orele 16,30 din apropierea între
prinderii „Tricodava" ; etapa a 
Il-a — 1 septembrie : București 
— Tirgoviște — Cîmpulung (138 
km) ; etapa a IlI-a — 2 septem
brie : Cîmpulung — Rișnov, Pîrîul 
Rece — Predeal cu sosirea pe 
Cioplea (91 km) ; etapa a IV-a — 
3 septembrie : Predeal — Brașov 
—Sercaia — Rișnov — Plrîul Rece 
(165 km) ; etapa a V-a — 4 sep
tembrie : contracronometru cu 
plecarea din Rișnov și sosirea in 
fața cabanei Piriul Rece (10 km); 
etapa a Vl-a — tot 4 septembrie: 
Predeal — București cu sosirea 
pe bulevardul Ion Ionescu de la 
Brad, in dreptul bornei km 7 
(156 km).

Programul mai cuprinde și un 
clasament al cățărătorilor al că
rui cîștigător va primi o bonifi
cație ce se va include în clasa
mentul general individual.

M. EUGEN

VOLEI
După o zi de repaus, luni au 

fost reluate la Constanța între
cerile competiției internaționale 
masculine de volei pentru „Tro
feul Tomis’*. Echipa R.D. Ger
mane a învins cu 3—0 (15—3,
15—11, 15—12) selecționata Bul
gariei. iar Ungaria a întrecut cu 
3—0 (15—5. 18—16, 15—6) repre
zentativa Spaniei.

înaintea ultimelor două jocuri, 
în clasament pe primul loc se 
află echipa României cu 6 punc
te.

T-am cunoscut pe acești băieți minunați și am vorbit cu ei mult 
timp în orele de tensiune și emoție care preced meciurile. I-am numit 
temerari pentru că și-au ales un sport greu, un sport în care rezistă 
cei mai tari și plini de curaj, un sport in care regimul de viață însu
mează o serie de restricții incit, fără exagerare, ei sint niște asceți. 
Dar, dincolo de frumusețea sportului pe care-1 iubesc atîta, ei, tinerii 
boxeri, mi-au mărturisit dorința de a învăța, de a munci cu pasiune 
în producție, adică acolo unde au cunoscut primele satisfacții. Din 
cartea lor de vizită, succint prezentată, reiese că fiecare adaugă orelor 
grele de antrenament (și, fiți siguri, antrenamentele în box sînt dintre 
cele mai epuizante) alte ore dedicate studiului, învățăturii.

Felicitîndu-i pentru rezultat — primul titlu de campion într-o com
petiție internațională mai mare — credem că le oferim o modestă 
recompensă morală și, totodată, un cald îndemn de a se pregăti cu 
și mai multă pasiune astfel incit, nu peste mult timp, să putem adăuga 
alte cuvinte elogioase la adresa lor.

Pentru ei, ca și pentru alți sportivi români, pregătirile pentru 
Olimpiada de la Moscova au început astăzi !

ȘEITAN NICOLAE — categoria 
48 kg (19 ani, de profesie tîmplar, 
a început boxul acum 4 ani, pri
mul antrenor : Iosif Tacubovschi, 
este legitimat Ia asociația sportivă 
„Litoralul" — Mangalia, a cîști- 
gat în 1975 „Mănușa Litoralului", 
iar în acest an, la același turneu, 
a ocupat locul 2) : „O victorie 
pentru care am muncit mai multe 
luni. Sînt fericit că am reușit să 
urc pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului, cinstind în acest fel 
culorile dragi ale drapelului pa
triei...".

GEORGEA TRAIAN — catego
ria 57 kg (19 ani, de profesie ti
nichigiu auto, elev în anul IV 
Liceul mecanic, curs seral, pri
mul anțrenor: Augustin Cucuiatu, 
legitimat la Clubul „Steagul Roșu"
— Brașov, campion național de 
juniori pe anul 1975, locul 3 la 
„Turneul speranțelor" — R.D.G.
— 1975, locul 3 la prima ediție a 
balcaniadei de tineret) : „Aș vrea 
să dedic succesul meu colegilor 
de muncă din întreprinderea 
„Steagul Roșu". în multele și lun
gile ore de antrenament, cît și în 
timpul Balcaniadei, gîndurile mele 
s-au îndreptat către ei, ceea ce 
mi-a sporit voința de a în
vinge"...

DRAGOMIR ILIE — categoria 
60 kg (19 ani, de profesie tini
chigiu, anul 2 la liceul teoretic — 
seral, practică boxul de 4 ani, 
campion național de juniori în 
anii 1975. 1976, legitimat la Clubul 
„Olimpia" — București, antrenor: 
Mihai Voinea) : „Datorez mult 
antrenorului meu de la club, ca
re mi-a îndrumat primii pași în 
acest greu, dar frumos sport. în 
seara finalei a venit special de la 
București să mă vadă. Cred că 
nu l-am dezamăgit și mai cred 
că titlul de campion balcanic pe 
care l-am ciștigat este cea mai 
bună răsplată pentru munca sa 
neobosită...".

GIURGIU ALEXANDRU — ca
tegoria 63,5 kg (13 ani, de pro
fesie zugrav, anul 2 liceul seral, 
antrenor : loan Siatariu. legiti
mat la „Box-Club“ Brăila, cîști
gător al „Criteriului tineretului", 
locul 2 la „Turneul speranțeldr" 
— R. P. Bulgaria, vicecampion al 
țării la juniori pe anul 1916) : 
„Am avut satisfacția să boxez în 
fața publicului brăilean, cunoscut 
pentru pasiunea sa față de box. 
Acest public minunat m-a purtat 
spre victorie, nimic mai firesc, 
deci, decît să-i dedic succesul 
meu...".

CIOCOIU FANICA — categoria 
75 kg (18 ani, de profesie termist, 
urmează Liceul industrial, " anul 
I curs seral, antrenor : Constan
tin Anton, legitimat la clubul 
„Metalul" — București, vicecam
pion național pe anul 1975, cîști
gător al turneului de la Balaton 
— R. P. Ungaria) : „Am crezut 
în forțele mele. Acesta este, dacă 
vreți, secretul rezultJhilui bun 
pe care 1-am obținut și care mă 
obligă ca în viitor să-mi inten
sific eforturile pentru că, știu 
bine, mai am încă multe de în
vățat și de perfecționat în tehni
ca boxului, în măiestria sportivă".

PÎRJOL TEODOR — categoria 
81 kg (19 ani, funcționar, elev al 
Liceului „D. Cantemir" din Bucu
rești, curs fără frecvență, primul 
antrenor : Constantin Tomescu, / 
legitimat la Clubul Dinamo Bucu- ' 
rești. campion național de juniori 
in anii 1974. 1975) : „Aș dori să 
fiu autocritic : cred că n-am evo
luat la adevărata mea valoare. 
Mai am incă mult de muncit pen
tru a-mi însuși procedee tehnice 
care să completeze forța fizică 
de care dispun. Este acesta o- 
biectivul principal către care Îmi 
voi mobiliza toate forțele...".

Opinii consemnate de
T. POGOCEANU 

Foto : EMIL POPA

care..au


de peste hotare
MANIFESTĂRI

PRILEJUITE
DE HUA NAȚIONALA

A ROMÂNIEI
Interviu al președintelui P. C. din Spania

I într-un interviu acordat agen- 
liei Taniug și televiziunii din 
zagreb, președintele Partidului 
fcomunist din Spania. Dolores 
Bbarruri, a declarat că in orice 
Inoment este gata să se întoar
că în țară, „indiferent de con- 
Kițiile în care se va rezolva 
licest lucru". în actuala situație, 
■.este necesar să fim în țară 
fcentru a ajuta lupta pentru de- 
Inocratizarea Spaniei", a adău- 
Kat ea.
I Dolores Ibarruri a relevat că 
■n Spania transformarea de- 
mftocratică se poate înfăptui nu
mai prin lichidarea sistemului 
Branchist, iar democrația nu se 
poate realiza fără partidul co- 
Inunist. „în țara noastră totul 
ke află în mișcare, iar societa
tea actuală spaniolă este în 
■profundă contradicție cu siste- 
Imul puterii moștenite de pe 
[timpul franchismului, a decla
mat președintele P.C. din. Spâ
ni ia. Criza guvernului Arias 
INavarro a marcat falimentul 
[politicii reformiste, deoarece 
franchismul nu se poate schim- 
Iba pe baza propriilor sale legi, 
instituții și personalități. Tre
cerea de la dictatură la demo
crație nu este posibilă dacă, in

prealabil. nu se produce rup
tura cu sistemul vechi, cu tri
bunalele lui, cu Consiliul Na
țional, Consiliul de coroană și 
legile sale fundamentale. A- 
ceasta este calea pe care noi 
am numit-o „ruptura prin înțe
legere".

„în ce privește guvernul lui 
Suarez, în declarația sa progra
matică se vorbește de transfor
marea democratică, incluzînd și 
cuvîntul „amnistie" interzis 
pină acum, dar evoluția reală 
a evenimentelor este 
de vorbe. Cel puțin 
prezent amnistia este 
și nu a cuprins nici 
din deținuții politici.
menea, ea nu a cuprins nici pe 
tinerii basci arestați. De aceea, 
prima condiție minimă pentru 
încrederea în acest guvern ar 
fi acordarea unei amnistii ge
nerale, fără nici o excepție".

După ce a relevat că, în 
urma luptei maselor populare 
în Spania se petrec lucruri 
care păreau imposibile în. urmă 
cu cîteva luni, Dolores Ibarruri 
a subliniat că în vederea unui 
dialog cu guvernul opoziția tre
buie să fie unită.

departe 
pină in 

limitată 
o treime 
De ase-

în cadrul manifestărilor 
organizate peste hotare cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
României. în localitatea 
franceză Noisy-Ie-Sec a fost 
inaugurată o expoziție cu 
tema „Viața culturală și ar
tistică din România". Expo
ziția a fost organizată sub 
auspiciile Ambasadei țării 
noastre la Paris și ale primă
riei orașului.

La Institutul Internațional 
din Bonn-Bad Godesberg din 
R. F. Germania a avut loc o 
seară culturală românească 
la care au participat repre
zentanți ai vieții publice 
vest-germane, precum și 
membri ai ambasadei țării 
noastre.

O manifestare similară a 
avut Ioc și la Centrul cultu
ra! din orașul Rakka din Si
ria. unde a fost prezentată 
expoziția de fotografii „As
pecte din România" și au 
fost proiectate filme docu
mentare românești.

SAN JOSG : SEARĂ CULTURALĂ 
CONSACRATA LUI BRANCUȘI
La Institutul centroamerican 

de administrație publică din Sar, 
Jose a avut loc o seară cultura
lă consacrată vieții și operei 
marelui sculptor român Con
stantin Brâncuși. în cadrul ma
nifestării, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, au fost pre
zentate filmele documentare 
„Țara lui Brâncuși" și „Con
stantin Brâncuși",

Anul acesta, sărbători
rea zilei independenței la 
Port of Spain și pe întreg 
teritoriul statului Trini- 
dad-Tobago .are loc exact 
la o lună de la 1 august, 
cînd, la ora 00,00, aceas
tă țară insulară, așezată 
la extremitatea meridio
nală a Antilelor Mict, a 
devenit republică.

Trinidad— Tobago
devine prin poziția sa 

distanță 
America 

a nume-

Cele două insule ce compun 
statul, și-i dau în același timp 
numele — Trinidad și Tobago, 
— sint scăldate de apele Ocea
nului Atlantic la est si de cele 
ale Mării Caraibilor Ia nord, 
vest și sud. Teritoriul lor însu
mează 5128 kmp, iar numărul 
celor care trăiesc pe aceste în
tinderi este de 1 060 000 de oa
meni. 70 de mii dintre locuitori 
trăiesc în capitală, orașul Port 
of Spain. Din punct de vedere 
administrativ, țara este împăr
țită in opt comitate ; limba 
oficială este limba engleză.

Istoria descoperirii acestor 
insule și a înscrierii lor in 
geografia lumii începe în 1498, 
cînd, în timpul celei de-a treia 
călătorii întreprinse in „Lumea 
Nouă", Cristofor Columb a des
coperit Insula Trinidad, 
lată de triburi din 
raib-Tamanco. Cu 
tenta înverșunată 
băștinași, ocupanții 
în 1532 un guvernator spaniol. 
Apoi, în secolul al XVII-Iea.

popu- 
grupul Ca- 
toată rezis- 

opusă de 
au instalat

insula 
strategică — la mică 
de Canada. S.U.A., 
Latină — obiectivul 
roase expediții navale olandeze, 
engleze și franceze. Ocupată de 
englezi in 1797, Insula Trinidad 
a devenit oficial colonie brita
nică in 1802, in urma tratatului 
de la Amiens. Cu un destin ase
mănător. Insula Tobago, colo
nie britanică din 1814, a fost 
pusă sub aceeași administrație 
cu Trinidad din 1889.

La 31 august 1962. Trinidad- 
Tobago a devenit stat indepen
dent in cadrul Commonwealt- 
hului.

Dincolo 
geografice _______  ____
dad se află in afara zonei ura
ganelor din perimetrul carai- 
bian, iar in Tobago există o 
rezervație naturală pentru „pa
sărea paradisului") acest stat se 
înscrie in zona petroliferă nor
dică a Americii de Sud. Din 
adîneurile păminiurilor se ex
trag anual aproximativ 7 246 006 
tone de petrol. Pornind de la o 
asemenea bogăție s-a dezvoltat 
industria de prelucrare a petro
lului, existind rafinării pentru 
prelucrarea „aurului negru" 
chiar pe teritoriul insulei. Pe
trolul și produsele petroliere 
reprezintă, dealtfel, 80 la sută 
din exporturile statului și fur
nizează aproximativ 40 Ia sută 
din venitul național. Acestei 
importante bogății naturale i se

de caracteristicile 
remarcabile (Trini-

pot adăuga plantațiile de tres
tie de zahăr, de cacao și cafea, 
nucile dc cocos, fructele specific 
tropicale.

Sub conducerea partidului 
Mișcarea Națională Populară, 
aflat la conducerea țării, guver
nul din Trinidad-Tobago acțio
nează tot mai ferm in direcția 
valorificării cit mai depline a 
bogățiilor țării, prin extinderea 
controlului statului in econo
mic. Importante măsuri au fost 
întreprinse si pentru diversifi
carea producției si elaborarea 
unor programe de dezvoltare 
planificată.

Cunoscut în relațiile interna
ționale ca un stat iubitor de 
pace, cooperare și prietenie cu 
celelalte popoare, Trinidad- 
Tobago dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare cu nume
roase țări. Sprijinind cu con
secvență lupta tinerelor state 
pentru afirmarea lor în lume, 
România a recunoscut statul 
Trinidad-Tobago imediat după 
proclamarea independenței sale. 
Relațiile de colaborare priete
nească dintre țările noastre, re- 
dimensionate în urma vizitei 
efectuate anul trecut in Româ
nia de către premierul Eric 
Williams, se dezvoltă pe mul
tiple planuri, în folosul 
două țări și 
rării, păcii 
naționale.

celor 
popoare, al coope- 
și înțelegerii inter-

D. IOVANEL

La 31 august 1957 și-a 
proclamat independența 
Federația Malaya, stat 
federal compus din 11 
principate căruia i s-au 
alăturat la 16 septem
brie 1963 fostele colonii 
britanice Sarawak și 
Sabah dînd naștere nou
lui stat Malayezia.

Malayezia

Țara este constituită din două 
sectoare distincte, unul conti
nental (Malaya) cores.punzind 
părții sudice a Peninsulei Ma
lacca și altul insular (Sarawak 
și Sabah) ocupînd partea de 
nord-vest a Insulei Borneo. 
Ambele sectoare sint străbătute 
de lanțuri muntoase cu vîrfuri 
atingînd 4 000 m ; trei pătrimi 
din suprafața țării este ocupată 
de pădurea 
o mare 
ne, 800 
layezia 
resurse 
petrol. _____ _ — ___ ___ „
sten, „staniu, aur, bauxită, anti
moniu. Este interesant de men
ționa^ că în producția mondială 
Malayezia ocupă primul loc la 
cauciuc, lemn, ulei de palmier 
și staniu (cositor), fapt care i-a 
și adus denumirea de „tară a 
cauciucului și cositorului". în

tropicală densă cu 
varietate de arbori, lia- 
specii de orhidee. Ma- 
dispune de importante 

de materii prime ea 
minereu de fier, tung-

1973. federația producea 45 la 
sută din producția mondială de 
cauciuc (1,5 milioane tone) ; 
producția de ulei de palmier 
atinsese în 1973. 800 000 tone,
dar ea se va dubla în următorii 
cinci ani ; extracția de staniu 
a atins un nivel de 72 000 tone 
anual ; timpurile petroliere din 
Insula Sarawak și platforma 
maritimă din jurul coastelor 
sale asigură tării o producție dc 
circa 100 000 barili petrol pc zi. 
La Kuala Lumpur, capitala 
tării, se acordă o marc impor
tantă asigurării controlului sta
tului asupra resurselor de pe
trol naționale. în acest sens, 
companiile petroliere străine au 
fost avertizate că își vor pierde 
dreptul de a mai extrage petrol 
(le pe teritoriul Malayeziei dacă 
nu vor semna pină la 15 noiem
brie proiectul unui acord elabo
rat de corporația petrolieră de 
stat malayeziană 
privind obținerea 
de acțiuni necesare participării 
la exploatarea resurselor de pe
tro! ale țării. în cei 19 ani de 
existentă independentă s-au fă
cut progrese importante pe ca
lea dezvoltării și diversificării 
economiei, punindu-se accentul

„Petronas" 
cantităților

Pe extinderea industriei prelu
crătoare și promovarea sectoa
relor industriei ușoare (in spe
cial textilă), a celei chimice, a 
mecanicii și electronicii. Fon
duri importante sint destinate 
dezvoltării educației și culturii, 
în sistemul de invățămint fiind 
cuprinși 2 227 000 elevi si 17 400 
studenți. în anul universitar 
1976—1977 care a inceput in 
luna iunie, peste 5 300 tineri au 
intrat în cele patru universități 
din țară, beneficiind de progra
me de studiu care vor cuprinde 
domenii noi. cum sint : mediul 
înconjurător, știința si tehnolo
gia produselor alimentare, re- 
suisele economice, mijloacele dc 
comunicare in masă.

Poporul român urmărește cu 
simpatie realizările poporului 
malayezian pe calea progresu
lui și bunăstării. Relațiile dintre 
România și Malayezia au* cu
noscut o evoluție ascendentă, 
contactele bilaterale, acordurile 
încheiate contribuind la amplifi
carea conlucrării spre binele 
popoarelor român si malaye
zian, al cauzei păcii si înțelege
rii in lume.

DOINA TOPOR

R. S. VIETNAM - Imagine de pe șantierul barajului aflat in curs de construcție in zona localității 
Krong Phu, din provincia Thuan Hai. Intrarea in exploatare a acestui baiaj va contribui la transfor

marea unor terenuri altădată necultivate in ogoare fertile

„Scînteia tineretului

Dezvoltarea relațiilor de prietenie
și colaborare de partid și de stat

româno-iugoslave
Tovarășul ' Ștefan. Andrei, 

membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a fost primit 
luni, la Belgrad, de tovarășul 
Stane Dolanț, secretarul Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.L

Oaspetele a . fost însoțit de 
Vasile ȘandrU, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost, de asemenea; prezent 
ambasadorul României în Iu
goslavia, Virgil Cazacu.

Intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și U.C.I., dintre Re
publica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia.

In cursul convorbirii au fost, 
de asemenea. discutate unele 
aspecte ale situației internațio
nale actuale. Apel la luptă împotriva Succese ale

Situafia din Liban malnutrifiei în lume
folclorului
românesc

Schimburile de focuri au con
firmat duminică noaptea și. în 
cursul zilei de luni la Beirut 
și in zona din jurul orașului- 
port Tripoli din nordul țării. 
Confruntări mai puternice au 
avut loc în cîteva localități si
tuate la sud de capitala liba
neză.

Duminică seara a avut loc o 
reuniune la care au -participat 
președintele Suleiman Frangieh. 
Camille Chamoun, ministrul de 
interne, și Pierre Gemayel, li
der al Falangelor libaneze.

a sosit la Cairo, venind de la 
Damasc. în. vederea prezentării 
unui raport pe marginea mi
siunii sale de mediere in cadrul 
conflictului din Liban.

După cum s-a mai anunțat, 
la Cairo se află, în același scop, 
Farouk Kaddoumi, șeful De
partamentului Politic al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Directorul executiv al Fun
dației americane de luptă îm
potriva foametei, Gerald Con
nolly, a lansat, intr-o declarație 
dată publicității la Washington, 
un apel la luptă împotriva mal- 
nutriției în lume care „ucide, in 
țările în curs de dezvoltare în
tre o pătrime și o cincime din 
copiii de pină la cinci ani".

„Malnutriția, menționează de
clarația, nu face ravagii zgudui
toare ca un cutremur de pă- 
mînt, nu se bucură de aceeași

foametea propriu- 
localizată ca seceta, 
dar în fiecare an

atenție ca 
zisă, nu e 
de pildă. __ ...
ucide mai multe ființe decit fie
care din aceste dramatice eve
nimente".

In încheierea declarației se- 
arată că mulți americani chel
tuiesc sume considerabile pen
tru țigări, băuturi alcoolice sau 
articole de lux inutile. în loc să 
facă mai mult pentru salvarea 
vieții unui număr însemnat de 
copii.

Reuniunea miniștrilor arabi 
de externe, convocată pentru 
miercuri, in vederea stabilirii 
datei și locului de desfășurare 
a unei conferințe la nivel înalt 
a statelor arabe avînd ca obiect 
al dezbaterilor evoluția situa
ției din Liban, a fost aminată 
pentru simbătă — s-a anunțat 
la sediul din Cairo al Ligii A- 
rabe. Decizia a fost luată la 
cererea mai multor state arabe 
— s-a precizat in capitala e- 
gipteană.

Această schimbare a datei a- 
trage după sine și aminarea se
siunii ordinare a Ligii Arabe. 
Ea va avea loc. în noile con
diții. luna viitoare.

Hassan Sabri El Kholi. repre
zentantul Ligii Arabe in Liban,

PRODUCȚIA MONDIALA 
DE PETROL

Producția mondială de petrol 
a crescut cu 5 la sută in pri
mele șase luni ale acestui an. 
scrie * publicația americană 
„The Oil and Gas Journal**. 
Cantitatea de petrol extrasă a 
crescut de la 52,7 milioane ba
rili pe zi în ianuarie, la aproa
pe 57 milioane barili in iunie. 
Pentru al șaselea an consecutiv 
insă producția de petrol a Sta
telor Unite a scăzut ajungind 
de la 9.64 milioane barili zilnic 
in 1970. la 8,14 milioane 
anul acesta. în același 
importurile de țiței au 
in S.U.A. cu 29.5 la sută, atin- 
gind 4.8 milioane barili zilnic.

Cele 13 state membre ale 
OPEC, care împreună realizea
ză 67 la sută din producția 
mondială de. petrol, și-au mă
rit nivelul producției in prima 
jumătate a acestui an. cu 8.2 
la sută, realizind 28.5 milioane 
barili pe zi. Această cifră este 
inferioară totuși nivelului-re- 
cord atins in septembrie 1973. 
cind cantitatea extrasă a fost 
de 32 milioane : barili zilnic.

barili 
timp, 

crescut

Sfîrșitul acestei veri a 
adus danezilor noi griji 
cotidiene. Degradarea ac
celerată a economiei a 
generat un impas politic, 
depășit pentru moment. 
Planul de redresare a 
economiei, propus de gu
vern și aprobat de par
lament, va indica dane
zilor dacă alternativa 
alegerilor anticipate a 
fost depășită cu adevă
rat. (FRANCE PRESSE).

eea ce a dus la a- 
.,impas poli- 
cum il denu- 

observatorii, 
criza care a-

feetează de mai 
multă vreme economia Dane
marcei. Așa cum sublinia un 
riar de larga circulație din Co
penhaga. in prima jumătate a 
acestui an. deficitul balanței de 
plăți a țării s-a ridicat la a- 
proape 7 miliarde coroane, fiind 
mai mare decit oricare din de
ficitele anuale precedente. Vo
lumul producției industriale a 
scăzut cu 15—20 la sută, ca ur
mare a reducerii producției in 
unele ramuri. Și asta, după ce 
iu anul 1975 fusese deja redus 
de la 16,2 miliarde la 15,1 mi
liarde coroane, adică cu 7 la 
sută față de 1974. în același 
timp, volumul producției agri
cole a scăzut de la 7,1 la 6,3 
miliarde coroane, adică s-a re-

Noile griji
ale danezilor

dus cu 10,4 în comparație cu 
1974.

Acestor cifre, publicate de 
presa daneză, care sugerează 
elocvent direcția săgeții de pe 
scara graficului economiei Da
nemarcei, li se adaugă altele de 
dată mai recentă. în primele 
șase luni ale anului în curs, în 
Danemarca au dat faliment 735 
de întreprinderi industriale, fapt 
ce s-a răsfrint direct asupra 
muncitorilor care au îngroșat 
rîndul șomerilor. După unele 
statistici, cel mai mare nivel al 
șomajului se înregistrează in. in
dustriile constructoare de nave, 
metalurgică, chimică, textilă. 
Referindu-se- Ia problema șo
majului, presa daneză sublinia 
că el a luat proporții îngrijoră
toare in rindurile tineretului. 
Din 75 000 absolvenți ai școlilor 
de diferite grade, peste 30 000 
nu au putut să-și găsească de 
lucru sau să-și continue stu
diile.

Dificultățile economice s-au 
repercutat nefavorabil si asupra 
balanței comerciale, al cărei de
ficit era la sfîrșitul lunii iunie 
aproape dublu față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Dimensiunile alarmante ale 
dificultăților economice au de
terminat guvernul minoritar 
social-democrat să propună par
lamentului un program de re
dresare a economiei. întrunind 
numărul de voturi minim pen
tru punerea Iui in aplicare, 
programul premierului Anker 
Joergensen cuprinde un ansam
blu de 17 legi, vizind in primul 
rind echilibrarea balanței de 
plăți, al cărei deficit antecalcu-

se ridice in 
miliarde co-

lat ar urma să 
acest an Ia 8—9 
roane, realizarea unor economii 
prin reducerea, în decurs de 
doi ani, cu 5 miliarde coroane 
(circa 850 milioane dolar») a 
cheltuielilor bugetare, alte 5 
miliarde urmind a fi dobindiie 
prin sporirea unor taxe la ți
gări, băuturi alcoolice, zahăr, 
cafea, ceai, benzină, automo
bile ; din octombrie se vor ma
jora tarifele la consumul de 
electricitate și alte surse de 
energie. Totodată, se prevăd 
măsuri dc sprijinire a comer
țului, a unor sectoare indus
triale, in vederea creării a noi 
locuri de muncă, 
vede, în același 
narea la 6 Ia sută a sporirii sa
lariilor, pe o perioadă de doi 
ani. fără a menționa măsuri 
pentru limitarea profiturilor.

Asemenea modalități preconi
zate pentru atingerea obiective
lor înscrise in programul gu
vernamental au provocat nemul
țumiri in rîndul unor organiza
ții politice și sindicale, care se 
opun limitării creșterii salarii
lor. apreciind că această încer
care dc a ieși din criză sc face 
pe seama maselor de oameni ai 
muncii. Manifestațiile de pro
test din capitală și din alte 
orașe daneze au fost primele 
reacții Ia programul guverna
mental.

Așa cum sublinia un comen
tator al agenției FRANCE 
PRESSE, grijile acestei toamne 
vor ii pentru danezi eu mult 
mai mari decit in anii prece- 
denți.

GH. SPRINȚFROIU

Planul pre- 
timp, plafo-
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CONFERINȚA ASOCIAȚIEI 
DE DREPT INTERNAȚIONAL
La Madrid s-au deschis luni 

lucrările celei de-a 57-a confe
rințe a Asociației de drept inter
național. la care iau parte pesțe 
1 000 de juriști din numeroase 
țări ale lumii intre care și Româ
nia. Agenda de lucru a confe
rinței cuprinde teme referitoare 
la aspectele juridice ale colabo
rării dintre state in domenii cum 
sint : comerțul internațional, fo
losirea resurselor mărilor și 
oceanelor, drepturile omului, ex
plorarea spațiului extraatmosfe- 
ric. ocrotirea mediului înconju
rător. precum și alte domenii.

In ședința inaugurală, vorbito
rii au subliniat rolul dreptului 
internațional in edificarea unei 
noi ordini economice mondiale 
întemeiate pe justiție și echita
te. in promovarea unei largi co
operări internaționale intre toa
te, statele.

au

ATENTATE CU BOMBE 
LA DUBLIN

Cinci bombe incendiare 
explodat, luni in zori, la Dublin,
provocind pagube materiale 
importante in centrul orașului. 
Nu au fost înregistrate victime.

Noul val de atentate are loc, 
după cum precizează surse din 
capitala Republicii Irlanda, in

ajunul dezbaterilor speciale din 
parlamentul țării consacrate a- 
doptării unei noi legislații anti- 
teroriste.

tru alegerile din luna noiembrie 
pe Lester Maddox, fost guver- 

Georgia, și 
al

• In cadrul turneului său 
în Libia, ansamblul folcloric 
„Țarina" a prezentat, un 
spectacol in capitala libiana, 
la care au participat Muha
mmad Ahmed Al-Sharif, mi
nistrul educației și învăță- 
mintului, Abu Zaid Durba, 
subsecretar de stat la Minis
terul de Externe, și alte 
personalități politice și cul
turale. Cu acest prilej, mi
nistrul libian i-a felicitat pe 
membrii ansamblului pentru 
măiestria lor interpretativă. 
El a subliniat importanța 
pentru popoarele român și 
libian a schimburilor de va
lori culturale, care contribuie 
la o mai bună cunoaștere 
reciprocă.

• în aula universității din 
Fribourg, ansamblul folclo
ric „Mara“, din Sighetul Mar- 
mației, a stisținut in cadrul 
festivalului internațional de 
folclor un spectacol de gală,

La spectacol, care s-a bu
curat de un deosebit succes, 
au participat organizatori ai 
festivalului, oameni de cul
tură și artă, un numeros pu
blic. A fost prezent amba
sadorul României la Berna, 
Dan Enăchescu.

Presa, radioul și televiziu
nea elvețiană au prezentat în 
cronici elogioase arta și mă
iestria mesagerilor culturii 
poporului român.

la Kblrț 
toamnă 
de mo-

EXPONATE ROMANEȘTI 
REMARCATE LA 

TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
DE LA KOLN

Timp de o săptămină, 
s-a desfășurat ediția de 
a Tirgului internațional
dă pentru bărbați. Ta care au 
participat firme specializate din 
numeroase țări intre care și în
treprinderea românească, de co
merț exterior Confex a Minis
terului Industriei Ușoare. Expo
natele prezentate de întreprin
derea românească -au reținut în 
mod deosebit atenția publicului 
vizitator, ca și a specialiștilor 
vest-germani.'

incidente
Soweto
șase persoane au 

duminică seara și

CONVORBIRI ALE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE VIETNA

MEZE LA VIENTIANE
Președintele Republicii De

mocrate Populare Laos. Sufanu- 
vong. a primit delegația guver
namentală vietriameză. condusă 
de Le Thanh Nghi, vicepremier 
al guvernului Republicii Socia
liste Vietnam, care efectuează o 
vizită oficială la Vientiane.

Luni, la Vientiane au început 
convorbirile oficiale dintre de
legația guvernamentală laoțiană, 
condusă de Nouhak Phoumsa- 
vân, vicepremier și ministru de 
finanțe, și delegația vietnameză 
condusă de Le Thanh Nghi. 
După cum transmite agenția 
V.N.A., au fost discutate aspecte 
ale cooperării bilaterale pe mul
tiple planuri.

• LA CHICAGO și-a încheiat 
lucrările Convenția națională a 
Partidului American Indepen
dent. Convenția a desemnat 
drept candidați Ia funcțiile de 
președinte și vicepreședinte pen-

Ojnema

nator al statului ___
William Dyke, fost primar 
orașului Wisconsin.

CUBA s-a• ÎN
campania de propuneri 
didați pentru alegerile 

organele locale

încheiat 
de can- 

.. de de- 
putați in organele locale ale 
puterii de stat. La 10 octombrie 
vor avea loc primele alegeri 
din Cuba pentru organele mu
nicipale ale puterii. Deputății 
acestor organe vor alege apoi 
reprezentanții in adunările pro
vinciale și deputății in Aduna
rea Națională. Această etapă 
se va încheia la 2 decembrie, 
cind va avea loc -sesiunea con
stitutivă a’ Adunării Naționale, 
în cadrul căreia se va alege 
Consiliul de Stat șl pre
ședintele acestuia care, potrivit 
Constituției, va fi șeful statului 
și. totodată, șeful guvernului 
cubanez.

MAJORÂRI DE PRETURI 
IN ARGENTINA

în conformitate cu prevede
rile planului economic argenti
nian. Ministerul Economiei a 
autorizat majorarea prețurilor 
de vinzare a combustibililor cu 
20—25 la sută. De asemenea, a 
fost dispusă majorarea cu 25 de 
procente a tarifelor la transpor
tul public de pasageri, măsură 
ce urmează să intre in vigoare 
la 1 septembrie.

Totodată, a fost luată și mă
sura de a spori salariile. însă 
la un nivel inferior creșterii 
prețurilor.

Cel puțin 
fost ucise, _______ ____ .
luni dimineața, în cursul inci
dentelor care au opus pe ma
nifestanta de culoare forțelor 
de ordine din Soweto, oraș-sa- 
telit al Johannesburg-ului. 
Noile ciocniri reprezintă o 
continuare a luptei antiapart- 
heid inițiate de populația de 
culoare împotriva autorităților 
rasiste din Africa de Sud. Acți
unile represive ale poliției de
clanșate împotriva manifestan- 
ților s-au soldat, spre exemplu, 
numai in sâptămina trecută, la 
Soweto, cu 35 de morți, nume
roși răniți și masive arestări, 
între timp au fost descoperite 
noi cadavre la Mzimhlope, Or
lando și Orlando-west, victime 
ale campaniei de intimidare ini
țiate de guvernul sud-african 
împotriva greviștilor de la di
verse întreprinderi.

• ÎNTR-UN COMUNICAT AL 
C.C. AL P.C.U.S. și al guvernu
lui UJLS.S. se anunță că la 30 
august a încetat din viață, in 
virstă de 72 de ani. in urma unei 
grele suferințe. Piotr Koșevoi, 
mareșal al Uniunii Sovietice.
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PETRECERE LA VILĂ ț Scala 
(orele 9,30;
20,30).

FAMILIA 
(orele 9,15; 
20,30).

NEBUNĂ 
(orele 9: 11,15; 13,30; ___ _ . ,
20,13) ; Eforie (orele 9,30; 11,45;
14; 16; 18,15; 20,30); Grădina Di
namo (orele 19,30).

PINTEA : Capitol (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15); Grădina Ca
pitol (orele 19,30); Feroviar (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Modern (orele 19,30): Grădina 
Parc Hotel (orele 19,30).

CEI 13 DE LA BARLETTA : 
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30 
18,30: 
11. 1___  - .
București (orele 
(orele 9,15; 
20,30).

11,30; 13,30; 16: 18,15;

DULSCY : Central
11,30; 13,45; 16; 18,15;

DE LEGAT: Patria 
15,45; 18; 

11,45;

Lu-
_____  ___ ......... 16;

21); București (orele 8,30; 
13,30: 16; 18.30; 20.45): Grădina 

‘ ..cte 19,45); Favorit 
11,30; 13,45; 16; 18,15;

ORĂȘENII : Dacia (orele 
11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII î 
Miorița (orele 9; 12; 16; 19).

MICUL INDIAN : Festival (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30);
Grădina Festival (orele 19,30).

ROMANȚĂ PENTRU O CO
ROANA : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15); 
Popular (orele 16; 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Casa 
Filmului (orele 10 ; 12 : La ora 20 
Gala filmului din R. S. Viet
nam : ORAȘUL ÎN ZORI DE 
ZI); Gloria (orele 9; 11; 13: 15; 17; 
19); Grădina Gloria (orele 
Doina (orele 9,30; 11,15: 13; 
16,30 18,15; 20).

ASTĂ-SEARĂ DANSAM
FAMILIE : Lumina (orele 9; 
13,30; 15,45; 18; 20).

TEXAS, DINCOLO DE
Victoria (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,30); Lira (orele

In 
11,15;

RlU
13,45 

16

18.15; 20.30): Grădina Lira (orele 
20.30).

MELODIILE
Bucegi (orele 16: 13); 
Bucegi (orele 20): Arta 
15.30; 17.45); Grădina Arta 
20).

CU MÎTNILE CURATE :

CARTIERULUI î 
Grădina 

(orele 
(orele

__ __________ ____ _ Bu- 
zest; (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 
20.30): Grădina Buzești (orele 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20.30): Tomis io
vele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30): 
Grădina Tomis (orele 20,30).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI î 
Munca (orele 16; 13; 20).

CE SE ÎNTÎMPLĂ CU TINE î 
Unirea (orele 16; 18).

VINZATORUL DE BALOANE: 
Grădina Unirea (orele 19,30).

FILIERA II : Sala Palatului (o- 
rele 17,15: 20,15); Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.15); Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20,15); Grădina Aurora (orele

20): Flamura (orele 
15,45; 18: 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Tojnis (ora 9).

PRIMUL ASALT : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18: 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

INSTANȚA AMINĂ PRONUN
ȚAREA : Pacea (orele 16: 18: 20).

CAVALERII ------------- - '
lor (orele 16); 
(orele 19,30).

COMISARUL 
HONG-KONG : 
15,30; 17.45; 20); 
12; 14.30: 17.45;

OPERAȚIUNEA ..
Rahova (orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ : Progresul (orele 15,30; 
17,45; 20).

PORUMBELUL : Cotrocen! (ore
le 9; 11,15; 13,30: .............................

MERE ROȘII :
17).

CIRC IN CIRC : Floreasca (o-

TEUTONI : Moși- 
Grădina Moșilor

PIEDONE LA 
Giulești (orele 10; 
Volga (orele 9,30; 

; 19,45).
„MONSTRUL" :

15,45: 13; 20,15). 
Crîngași (orele

rele 13,30; 19); Flacăra (orele 16; 
19).

MUNTELE ASCUNS : Vitan (o- 
rele 16; 18); Grădina Vitan (orele 
19.30).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Cosmos (orele 18; 
20.15).

TRĂIND ÎN LIBERTATE : Cos
mos (orele 15,30).

SPERIETOAREA : Viitorul (o- 
rele 15,30; ÎS; 20).

ULZANA, CĂPETENIA APAȘI
LOR : Grădina Luceafărul (orele

volei masculin : România — R. D. 
Germană. Transmisiune directă 
de la Constanța. 17.30 Roman-foi- 
leton : „Țăranii" — episodul VIII.
18.20 Tragerea de amortizare 
ADAS. 13.30 „Cu cine vrei să se
meni". 18,40 Telecronică pentru 
pionieri. 18,55 Univers științific.
19.20 1 001 de seri. 19.30 Telejur
nal. 20,00 Reflector. 20,25 Seară de 
teatru : „Tragedia regelui Richard 
al ll-lea“. 22,10. 24 de ore.

Programul 3

20.00 Film serial: Olga Serghe- 
evna. 21,25 Telex. 21,30 București, 
km 0... Reportaj despre valorifi
carea zonei Curtea Veche. 21,55 
Muzica deceniului opt.

Programul 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis

tic : „Actorul și sălbaticii". 12,30 
Telex. 16,00 „Trofeul Tomis" la

Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : E NEMAIPOMENIT ! — 
ora 19,30; Teatrul Giulești (la sala 
Columnei de la Muzeul de isto
rie al R.S.R.) : DE LA STRĂBUNI 
PÎNA LA TINE — orele 11 și 12; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MÎNDRA 
ȚARĂ — ora 18,30.

• VEHICUL-TAMPON DE SUGATIVA. Un grup de ingineri 
din Kramatorsk (U.R.S.S.) a conceput un vehicul care se poate 
deplasa pe orice suprafață. El nu are nici roți, nici șenile, nici 
..picioare-, nici pernă de aer. Aparatul seamănă cu un tampon 
de sugativă. In interiorul lui este fixat un generator de oscilații 
mecanice care poate fi un motor cu piston obișnuit. Deplasarea 
in sus și in jos a pistonului face mașina să se aplece in față 
și să înainteze in salturi. • ARBORE GIGANT. în orașul bul
găresc Peștera se înalță un arbore gigant. Circumferința trun
chiului său este de 10.20 m. diametrul de 3,40 m, iar rădăcinile 
se intind pe o distanță de 158 m. In scqrbura din trunchiul sau 
se pot instala comod 10—12 persoane. Batrînii locuitori ai loca
lității sau din cele vecine, a căror vîrstă este de aproximativ 
100 de ani, afirmă că arborele s-ar prezenta așa de cînd și-l 
amintesc. După părerea specialiștilor-silvicuitori, vîrsta arbo
relui ar fi de 850—900 ani. e DUPĂ SECETA EXCESIVA, PLOI 
TORENȚIALE ÎN FRANȚA. Ploile care și-au făcut reapariția 
in Franța la sfîrșitul săptăminii trecute au fost însoțite aproa
pe pretutindeni de furtuni, în cursul cărora trei persoane și-au 
pierdut viața : Ia Marsilia un băiat de 13 ani a fost lovit de 
un fulger, iar in Alpii francezi doi italieni au murit de epuizare. 
Numeroase campinguri de pe Coasta de Azur au fost evacuate 
din cauza ploilor torențiale. în regiunea Gard, unde ploile au 
căzut fără întrerupere timp de cîteva zile, viticultorii au con
statat începerea unui proces de putrezire a strugurilor. • PEN
TRU PRIMA DATA IN ISTORIA MARII BRITANII, în 1975 S-au 
înregistrat peste 2 milioane de delicte — stă scris într-un ra
port al ministerului de interne britanic. Aceasta înseamnă un 
delict la fiecare 16 secunde. In cursul primului trimestru al 
acestui an s-a comis un delict la fiecare 52 secunde. • UN 
ȘARPE PITON lung de peste 3 metri a fost furat de la Insti
tutul zoologic din Frankfurt pe Main, a anunțat poliția din 
acest oraș. Se menționează că săptămîna trecută un șarpe boa 
in lungime de 1,50 m a dispărut fără să fie regăsit... o DIRIJA- 
BIL-ELICOPTER. La centrul NASA se studiază, în colaborare 
cu societatea Goodyear Aerospace, posibilitatea combinării în 
mod avantajos a calităților dirijabilului și ale elicopterului. O 
parte din greutatea aparatului de zbor va fi purtată de balonul 
cu heliu, care va avea 60 m lungime. Propulsia va fi asigurată 
de patru motoare turbopropulsoare care vor roti mari elice 
basculante. Acestea vor putea participa atît la decolare, cînd 
axul lor va fi menținut vertical, cît și la zborul orizontal, cînd 
axul va fi orizontal. Capacitatea aparatului va fi de 80 pasageri, 
iar viteză de 295 km pe oră. • O MINI MAREE NEAGRA ame
nință începînd de duminică stațiunea maritimă Ramsgate, de 
pe coasta britanică a Canalului Mînecii, a anunțat un purtător 
de cuvînt al poliției locale. El a precizat că o pată de petrol, 
întinsă pe o suprafață de 1 000 pe 800 metri, a fost reperată în 
larg și se îndreaptă spre plajă, riscînd sâ „provoace un dezas
tru". Nu se cunosc cauzele formării acestei pete imense de 
petrol.
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